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P-001 
การเปรียบเทียบเทคนิคการวิเคราะห์กิจกรรมเอนไซม์ไลเปส 
นักศึกษา : นางสาวจุฑามาศ จันทร์สีดา 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย: ผศ.ดร.ปวีณา พงษ์ดนตรี 
สังกัด : สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 งานวิจัยนี้ได้เปรียบเทียบเทคนิคการวิเคราะห์กิจกรรมเอนไซม์ไลเปสจากจุลินทรีย์  3 เทคนิค โดย 2 เทคนิคแรก คือ 1) agar 
plate disffusion และ 2) zymogram ใช้น้้ามันร้าข้าวเป็นสับสเตรต เมื่อวิเคราะห์กิจกรรมเอนไซม์ด้วยการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์
ฟีนอลเรดจากการเกิดกรดไขมันอิสระในเจล เมื่อบ่มที่ 37-40 องศาเซลเซียสพบว่าแบคโตอาการ์ดีกว่าอะกาโรสเจล เมื่อมีน้้ามันร้าข้าว
เป็นสับสเตรตกระจายตัวเป็นไมเซลล์อยู่ในน้้าปริมาณร้อยละ 1 ให้ผลการวิเคราะห์ดีกว่าการใช้น้้ามันร้าข้าวร้อยละ 0.5 และมีการ
กระจายตัวดีกว่าที่ร้อยละ 1.5 และ 2 พบว่าการใช้น้้าปราศจากดีเทอร์เจนต์ Tween-20 ท้าให้เห็นการเปลี่ยนสีอินดิเคเตอร์ดีกว่าพีเอช
ที่จุดยุติ (7.3 – 7.4) ทั้งนี้ปริมาณโปรตีนของไลเปสจากจุลินทรีย์ที่ใช้คือ 250 และ 18 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และใช้เวลา 15 และ 30 
นาที ตามล้าดับ ปัจจุบันพบผลบวกจากการทดสอบกิจกรรมเอนไซม์ไลเปสของสารสกัดหยาบจากเมล็ดข้าวเฉพาะเทคนิค agar plate 
diffusion เทคนิคที่ 3 ได้แก่ spectrophotometric assay ใช้ para-nitrophenly palmitate เป็นสับสเตรตที่ความเข้มข้นไม่เกิน 1 
มิลลิโมลาร์ซึ่งเป็นปริมาณที่สับสเตรตละลายได้ดีกว่า 1.2, 1.5 และ 2 มิลลิโมลาร์ และสังเกตกิจกรรมของเอนไซม์ได้ดีกว่า 0.5 มิลลิโม
ลาร์เมื่อมีดีเทอร์เจนต์ Triton X ร้อยละ 1 เมื่อปริมาณโปรตีน 1.8 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีอัตราการเกิดปฏิริยา 43.8±3.2 ∆A410/นาที 
ปัจจุบันเทคนิคนีย้ังอยู่ในระหว่างการทดสอบกิจกรรมเอนไซม์ไลเปสของสารสกัดหยาบจากเมล็ดข้าว 
ค าส าคัญ : เอนไซม์ไลเปส, agar plate disffusion, zymogram, spectrophotometric assay 
 
Technique comparison for lipase assay  
Student : Miss. Chuthamas Chanseeda 
Project Advisor : Asst. Prof. Dr. Paweena Pongdontri  
Address : Departmenr of Biochemistry, Faculty of Science, Khon Kean University,Thailand 

This work compared 3 techniques for lipase assay. The first 2 techniques were; 1) agar plate diffusion and 
2) zymogram, using rice bran oil as substrate. Change of phenol red color was indicated by release of free fatty acid 
product. When the incubation temperature was 37-40oC, bactoagar was better than agarose gel. Rice bran oil micelles 
1% was used as substrate better than 0.5% and thoroughly distributed better than 1.5 and 2%. The substrate 
distributed in water without Tween 20 detergent better than in a buffer with the inducator end-point pH (7.3-7.4), 
Protein concentrations were 250 and 18 mg/ml with incubation period of 15 and 30 min, respectively. Currently, only 
positive result was detected by the agar diffusion technique. Technique 3 was spectrophotometric assay using para-
nitrophenyl palmitate as substrate. The substrate concentration 1 mM was able to be dissolved in the reaction buffer 
pH 8.0, in the presence of 1% TritonX-100, better than 1.2, 1.5 and 2 mM and detected lipase activity better than 
0.5 mM when 1.8 mg/ml protein was used. The activity was 43.8±3.2 ∆A410/min. This technique is being tested for 
lipase activity in rice seed.      
Keywords : lipase, agar plate disffusion, zymogram, spectrophotometric assay 
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P-002 
การก าจัดตะกั่วในน้ าสังเคราะห์โดยใช้วัสดุสังเคราะห์จากขี้เลื่อย 

นักศึกษา : นางสาวสิชล โกสุมพันธ์   

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อาจารย์ ดร.พรไสว ไพรพิภัช  

สังกัด : สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์วัสดุจากขี้เลื่อย 2 ชนิด ศึกษาและเปรียบเทียบสภาวะที่มีผลต่อการดูดซับได้แก่ 
ปริมาณของวัสดุ ระยะเวลาในการสัมผัส ค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าความเข้มข้นตะกั่ว และการศึกษาไอโซเทอมการดูดซับของ
วัสดุสังเคราะห์ส้าหรับการก้าจัดตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์ ผลการศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการดูดซับ
ตะกั่วที่ความเข้มข้นตะกั่ว 10 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าสภาวะที่เหมาะสมที่สุดของผงขี้เลือ่ย คือ ปริมาณ 0.3 กรัม เวลา 5 ช่ัวโมง ค่า
ความเป็นกรด-ด่างที่ระดับ 5-11 และผงขี้เลื่อยผสมเหล็กออกไซด์ คือ ปริมาณ 0.1 กรัม เวลา 4 ช่ัวโมง ค่าความเป็นกรด-ด่างที่
ระดับ 3-11 และจากการศึกษาไอโซเทอมการดูดซับพบว่า สมการไอโซเทอมท่ีเหมาะสมในการอธิบายกลไกการดูดซับตะกั่วของผง
ขี้เลื่อยและผงขี้เลื่อยผสมเหล็กออกไซด์ พบว่าสอดคล้องกับสมการแลงเมียร์ที่ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.98 , 0.96
ตามล้าดับ  

ค าส าคัญ : ข้ีเลื่อย, เหล็กออกไซด,์ ตะกั่ว  

 

Lead removal efficiency from synthetic wastewater using synthetic materials of sawdust 

Student : Miss Sichon Kosumphan 

Project Advisor : Dr. Pronsawai Pripipat 

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

 The objective of this study was to synthesize two types of sawdust materials, to study and compare 
the effecting factors in dose, contact time, pH, and concentration, and to study adsorption isotherm of synthetic 
material for lead removal efficiency in the synthesized wastewater. The results found the best optimal 
conditions in the lead removal efficiency at the initial lead concentration at 1 0  mg/l of sawdust powder were 
0 .3  g, 5  hours, pH5-11 and sawdust powder with ferric oxide were 0 .1  g, 4  hours, pH3-11 , respectively, For 
adsorption isotherm study result, sawdust powder and sawdust powder with ferric oxide had the adsorption 
isotherm related to Langmuir isotherm at correlation coefficient is  0.98 and 0.96 respectively. 

Keywords : sawdust, ferric oxide, lead 
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P-003 

การเปรยีบเทยีบประสิทธภิาพการก าจดัตะกั่วในน้ าเสยีสังเคราะห์โดยใช้ผงเปลือกไข่ไก่และผงเปลือกไข่ไก่ผสมเหลก็ไฮดรอกไซด์ 
นักศึกษา : นางสาวกฤษณา ประทุมแกว้  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร.พรไสว ไพรพิภัช 
สังกัด :  สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์วัสดุดูดซับจากเปลือกไข่ไก่ วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชั่นของผงเปลือกไข่ไก่และผงเปลือกไข่ ไก่ผสม
เหล็กไฮดรอกไซด์ ศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการก้าจัดตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์ (ปริมาณของวัสดุดูดซับเปลือกไข่ไก่ 
ระยะเวลาสัมผัส ค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าความเข้มข้นตะกั่วเริ่มต้น) และการศึกษารูปแบบการดูดซับของวัสดุ ผลการศึกษา พบว่า สามารถ
สังเคราะห์ผงเปลือกไข่ไก่และผงเปลือกไข่ไก่ผสมเหล็กไฮดรอกไซด์(Fe(OH)3) ได้ส้าเร็จ และพบหมู่ฟังก์ชั่นหลักของวัสดุสังเคราะห์ทั้งสองคือ คาร์บอนิล 
(C=O) หมู่เอมีน เอไมด์ (-NH) หมู่แอลคีน (C=C) และไฮดรอกไซด์ (-OH) ส้าหรับผลศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการก้าจัดตะกั่ว
ทีค่วามเข้มข้นตะกั่วเร่ิมต้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า สภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการก้าจัดตะกั่วของผงเปลือกไข่ไก่และผงเปลือกไข่ไก่ผสมเหล็กไฮดรอก
ไซด์ คือ 0.1 กรัม เวลา 2 ชั่วโมง ค่าความเป็นกรด-ด่างที่ระดับ 7 และค่าความเข้มข้นตะกั่ว 50 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 0.5 กรัม เวลา 4 ชั่วโมง ค่าความ
เป็นกรด-ด่างที่ระดับ 7 และค่าความเข้มข้นตะกั่ว 20 มิลลิกรัมต่อลิตร  ตามล้าดับ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการก้าจัดตะกั่วของวัสดุสังเคราะห์ทั้ง
สอง พบว่า ผงเปลือกไข่ไก่มีประสิทธิภาพการก้าจัดตะกั่วสูงว่าผงเปลือกไข่ไก่ผสมเหล็กไฮดรอกไซด์ เนื่องจากการผสมเหล็กไฮดรอกไซด์ท้าให้เกิดการเข้า
จับกับองค์ประกอบหลักทางเคมีของผลึกรูพรุนอย่างแคลเซียมคาร์บอเนตที่หมู่คาร์บอนิลซ่ึงเป็นรูพรุนของเปลือกไข่ไก่ส่งผลให้รูพรุนของเ ปลือกไข่ไก่มี
ลดลง ส้าหรับผลการศึกษารูปแบบการดูดซับ พบว่า ผงเปลือกไข่ไก่และผงเปลือกไข่ไก่ผสมเหล็กออกไซด์มีรูปแบบการดูดซับสอดคล้องกับสมการแลง
เมียร์ที่ R2 เท่ากับ 0.98 และสมการฟรุนดลิชที่ R2 เท่ากับ 0.69 ตามล้าดับ 
ค าส าคัญ: การดูดซับ ตะกั่ว เปลือกไข่ไก่ เหล็กไฮดรอกไซด์ 
 
Comparing of lead removal efficiency in the synthetic wastewater using eggshell powder and eggshell powder plus ferric 
hydroxide. 
Student : Miss Krissana Pratumkaew 
Project Advisor : Dr. Pornsawai Praipipat 
Address : Department of Environmental Science, Faculty of Science, Khon Kaen University  
 The objective of this study was to synthesize the eggshell powder materials, to analyze the functional group of 
eggshell powder and eggshell powder ferric hydroxide, to study and comparison the effecting factors in dose, contact time, pH 
and concentration and to study adsorption isotherm of synthesized materials for lead removal efficiency in the synthetic 
wastewater. The results found the successful eggshell powder and eggshell powder ferric hydroxide materials and found the 
mainly functional groups of both synthesized materials were carbonyl group (C=O), amine amide group (-NH), alkene group (C=C) 
and hydroxyl group (-OH). For the study and comparison of the effecting factors to lead removal efficiency of the initial lead 
concentration at 50 ppm, found the suitable conditions in the lead removal efficiency of eggshell powder and eggshell powder 
ferric hydroxide were 0.1 g, 2 hrs, pH 7, 50 ppm and 0.5 g, 4 hrs, pH 7, 20 ppm respectively. The comparison of lead removal 
efficiency of both synthesized materials found eggshell powder had higher lead removal efficiency than eggshell powder ferric 
hydroxide. Due to plus ferric hydroxide, the chemical composition of porous crystals such as calcium carbonate at the carbonyl 
group, which is porous of the eggshell, results in the porosity of the eggshell may be decreased. For the adsorption isotherm 
study results, found eggshell powder and eggshell powder ferric hydroxide had the adsorption isotherm related to Langmuir 
isotherm at R2 = 0.98 and Freundlich isotherm at R2 =  0.69 respectively. 
Keyword: adsorption, lead, eggshell, ferric hydroxide 
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P-004 
การทวนสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์หาปริมาณซัลไฟด์โดยวิธีไอโอโดเมตริก 
นักศึกษา : นางสาววิไลวรรณ อยู่ส้าราญ  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.พิสิฎฐ์ เจริญสุดใจ 
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทวนสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์หาปริมาณซัลไฟด์โดยวิธีไอโอโดเมตริกยืนยันว่าวิธี
วิเคราะห์สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ตามคุณลักษณะที่ระบุไว้ตามข้อก้าหนดของมาตรฐาน เตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบในการยื่นขอรับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยเลือกการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของวิธีทดสอบคือ ความถูกต้อง 
ความแม่นย้า ขีดจ้ากัดในการตรวจพบและขีดจ้ากัดในการวัดเชิงปริมาณ โดยท้าการทดสอบวิธีวิเคราะห์ตามช่วงความเข้มข้นต่างๆ 
คือ Blank, ความเข้มข้นต่้า ความเข้มข้นกลางและความเข้มข้นสูง ในแต่ละช่วงความเข้มข้นจะท้า 11 ซ้้า ได้ผลการทดลองดังนี้ 
Blank มีค่าเฉลี่ยปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์เท่ากับ 0.08 mg/L ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.051 ขีดจ้ากัดในการตรวจพบเท่ากับ 
0.585 และขีดจ้ากัดในการวัดเชิงปริมาณเท่ากับ 0.228, ความเข้มข้นต่้าเตรียมได้ 1.02 mg/L ค่าเฉลี่ยปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์
เท่ากับ 1.01 mg/L ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.055 %Recovery เท่ากับ 98.9 %RSD เท่ากับ 5.446, ความเข้มข้นกลาง
เตรียมได้ 5.01 mg/L ค่าเฉลี่ยปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์เท่ากับ 5.12 mg/L ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.109 %Recovery 
เท่ากับ 102.1 %RSD เท่ากับ 2.129, ความเข้มข้นสูงเตรียมได้ 10.02 mg/L ค่าเฉลี่ยปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์เท่ากับ 10.08 
mg/L ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.099 %Recovery เท่ากับ 100.6 และ %RSD เท่ากับ 0.982 ดังนั้นสรุปได้ว่า วิธีวิเคราะห์
หาปริมาณซัลไฟด์โดยวิธีไอโอโดเมตริกมีความถูกต้อง แม่นย้าและมีความน่าเชื่อถือ 
ค าส าคัญ : การทวนสอบวิธีการทดสอบ, พารามิเตอร์ซัลไฟด์, วิธีไอโอโดเมตริก 
 
The Verification of the Test Method for the Determination of Sulfide by Iodometric Method. 
Student : Miss Wilaiwan Yoosamran 
Project Advisor : Asst. Prof. Dr. Pisit Chareonsudjai 
Address : Department of Environmental Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 
 This research aims to verify the accuracy of the sulfide analysis method by Iodometric method, 
confirming the method can be analyzed according to the specifications in the standard and to prepare. Apply 
for the accreditation of ISO/IEC 17025 by selecting the specifications of test are accurate, limit of detection and 
limit of quantitation. Tested for different concentrations of blank, low, medium, high concentrations repeated 
11 times. Blank mean value for hydrogen sulfide 0.08 mg/L, standard deviation of 0.051, LOD of 0.585 and LOQ 
of 0.228. Low concentration prepare 1.02 mg/L, mean value for hydrogen sulfide 1.01 mg/L, standard deviation 
of 0.055, %recovery 98.9, %RSD 5.446. Medium concentration prepare 5.02 mg/L, mean value for hydrogen 
sulfide 5.12 mg/L, standard deviation of 0.109, %Recovery 102.1, %RSD 2.129. High concentration prepare 10.02 
mg/L, mean value for hydrogen sulfide 10.08 mg/L, standard deviation of 0.099, %Recovery 100.6, %RSD 0.982. 
Concluding the method is accurate, precision and reliability. 
Keywords : Test Method Validation, Sulfide Parameters, Iodometric Method 
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P-005 
การลดการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ด้วยระบบหม้อต้มก๊าซแอลพีจี (LPG Vaporizer) 
นักศึกษา : นางสาวเขมรินทร์  ปัญญา 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ. ดร. ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์ 
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณเหลือทิ้งของก๊าซแอลพีจีและเพื่อท้าให้สามารถใช้ก๊าซแอลพีจีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบหม้อต้มก๊าซแอลพีจี ( LPG Vaporizer) ของบริษัท พานา

โซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย (จ้ากัด) สาขาขอนแก่น โดยวิธีการช่ังน้้าหนักถังก๊าซด้วยตาช่ังและเปรียบเทียบปริมาณก๊าซที่

เหลือค้างถังก่อนและหลังติดตั้งระบบ จากการศึกษาพบว่าการติดตั้งระบบหม้อต้มก๊าซแอลพีจี สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

ก๊าซแอลพีจีได้อย่างคุ้มค่าเหลือก๊าซแอลพีจีค้างถัง คิดเป็นร้อยละ 1-2 จากเดิมเหลือคิดเป็นร้อยละ 10-15 ส่งผลให้เหลือก๊าซแอลพี

จีเหลือค้างถังในปริมาณที่น้อยลง  อย่างไรก็ตามการติดตั้งระบบใหม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากระบบเดิมที่สูงมากในปีแรก คือ ค่า

ติดตั้งระบบหม้อต้มก๊าซแอลพีจี และมีค่าใช้จ่ายรายปีคือ ค่าไฟฟ้า และค่าซ่อมบ้ารุง ซึ่งจะสามารถคุ้มทุนจากการติดตั้งระบบใหม่

ภายในเวลา 5 ปี 3 เดือน ระยะเวลาการคืนทุน 10 ปี  ผลการศึกษาสรุปได้ว่าระบบหม้อต้มก๊าซแอลพีจีเหมาะสมที่จะน้ามาใช้งาน 

เพื่อลดปริมาณก๊าซแอลพีจีท่ีเหลือในถัง และความคุ้มค่าในการลงทุน  

ค าส าคัญ : ก๊าซแอลพีจี ระบบหม้อต้มก๊าซ จุดคุ้มทุน 

 
THE REDUCTION OF LIQUEFIED PETROLEUM GAS BY USING LPG VAPORIZER 
Student : Miss Khemmarin Panya 
Project Advisor : Asst. Prof. Dr. Sarun Keithmaleesatit 

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

The aim of this study is to reduce the LPG in the cylinder and improves the efficiently of LPG usage. 

Moreover, cost and benefit ratio are used to analyse LPG Vaporizer system at Panasonic manufacturing 

(Thailand) - Khon Kaen branch. Gas cylinder were weighed by balanced scale before the operation and 

compared the LPG weight after LPG Vaporizer operation. The results presented that LPG Vaporizer was at the 

highest efficiency and the LPG remained only 1-2 % in cylinder. However, the cost of LPG Vaporizer at the first 

year was the setup. And also yearly cost for the electricity and maintenance. So Break even point will be 5 year 

3 month and pay back period is about 10 years. The results concluded that LPG Vaporizer is suitable for the 

use in manufacturing because of LPG gas in cylinder are decreased and also worth the cost. 

Keywords : LPG LPG vaporizer Break even point 
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P-006 
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบหาปริมาณน้ ามันและไขมัน ด้วยวิธี Soxhlet Extraction Method 
นักศึกษา : นางสาวภัทรวรินทร์ มีเอี่ยม 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ   
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พนักงานท่ีปรึกษา: นางเนตรนภา  ครโสภา 
สังกัด : ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบหาปริมาณน้้ามันและไขมัน โดยใช้วิธี Soxhlet 
Extraction Method ตามวิธีมาตรฐานของมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 และจัดท้าเอกสารการทดสอบความใช้ได้ของวิธี
ทดสอบ โดยท้าการวิเคราะห์ Blank และสารละลายมาตรฐานน้้ามันและไขมัน ที่ความเข้มข้น 2, 5 และ 10 mg/l โดยใช้เครื่อง
สกัดไขมันอัตโนมัติ (Soxhlet Extraction Apparatus) รุ่น Gerhardt SE-415 และตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของการตรวจสอบ
ความใช้ได้ของวิธีทดสอบมาวิเคราะห์ ได้แก่ ความถูกต้อง (Accuracy) ความแม่นย้าแม่นย้า (Precision) ขีดจ้ากัดในการตรวจพบ 
(LOD) และขีดความสามารถในการวัดเชิงปริมาณ (LOQ)  ผลการทดสอบพบว่า Blank ที่ท้าการทดสอบมีค่าไม่เกิน 0.5 mg/l ส่วน
การทดสอบสารละลายมาตรฐานน้้ามันและไขมันความเข้มข้น 2, 5, 10 mg/l พบว่า ทั้งสามความเข้มข้นมีค่า % Recovery อยู่
ในช่วง 90-110 % และมีค่า HORRAT < 2 ทั้งสามความเข้มข้น ดังนั้น แสดงว่าวิธีการทดสอบนั้นมีความถูกต้องและแม่นย้า 
ค าส าคัญ : การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ, น้้ามันและไขมัน 
 

The Validation of Test Method for the Determination of Oil and Grease using Soxhlet Extraction Method 
Student : Miss Pattarawarin Mee-aiem        
Project Advisor : Prof. Dr. Pisit Chareonsudjai 
Address : Department of Environmental Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 
Co- Advisor:  Mrs. Natnapha  Khornsopha  
Address :   Northeastern Industrial Pollutions Research and Warning Center, Mueang District, Khon Kaen 

 The Validation of Test Method for the Determination of Oil and Grease using Soxhlet Extraction Method 
of Water Pollution Laboratory Northeastern Industrial Pollutions Research and Warning Center The objective is 
to verify the use of the Soxhlet Extraction Method in accordance with the ISO / IEC 17025 standard. with Blank 
and standard analysis were performed. Gerhardt SE-415 Soxhlet Extraction Apparatus (SE-415) was used in the 
analysis. By using automatic fat-extraction.  Check Specificity of Test Validation for Accuracy. Using CRM and 
Percentages, Precision, Limit of detection (LOD) and Limit of quantitation (LOQ). The test blank is not more than 
0 . 5  mg / l. The standard test concentration 2  , 5  and 10  mg / l all three concentrations have a % Recovery 
value in the range of 90-110 % and HORRAT < 2 .  The test method is accurate and accurate and meets the 
standard criteria set. 
Keywords : Method Validation, Oil and Grease 
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P-007 
การศึกษาการเจริญและองค์ประกอบทางชีวเคมีของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่เลี้ยงในระบบแสงที่แตกต่างกัน  
นักศึกษา : นางสาวธันยพร จันทะโคตร 
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.ชีวาพัฒน์ แซ่จึง 
สังกัด : สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 แบคทีเรียสังเคราะห์แสง Rhodopseudomonas faecalis PA2 ประกอบไปด้วยสารอาหารมากมาย เช่น โปรตีน แคโรทีนอยด์ 
กรดอะมิโน และกรดไขมัน แสงจัดเป็นปัจจัยท่ีส้าคัญต่อการผลิตแบคทีเรียชนิดน้ีและการผลิตสารท่ีมีประโยชน์จะต้องใช้ความเข้มแสงและ
ระยะเวลาให้แสงท่ีเหมาะสม ในงานวิจัยน้ีจะท้าการศึกษาความเข้มแสงและระยะเวลามีแสง/มืดท่ีเหมาะสมต่อการผลิตแคโรทีนอยด์ แบ
คเทอริโอคลอโรฟิลล์ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และลิปิดในแบคทีเรีย R. faecalis PA2 โดยการเลี้ยงแบบ single phase และ two phase การ
เลี้ยงแบบ single phase จะเลี้ยงแบคทีเรียท่ีความเข้มแสงเดียวแต่เลี้ยงในระยะเวลามีแสง/มืดท่ีแตกต่างกัน (24:0, 12:12, 16:8, 8:16) ส่วน
ในการเลี้ยงแบบ two phase จะเลี้ยง R. faecalis PA2 ท่ีความเข้มแสง 4,000 ลักซ์ ในช่วงเวลาหน่ึงและให้ระยะเวลามีแสง/มืดท่ีแตกต่าง
กัน หลังจากน้ันจะเพิ่มความเข้มแสงเป็น 6,000, 8,000 หรือ 10,000 ลักซ์ พบว่าแบคทีเรียท่ีเลี้ยงแบบ two phase จะมีค่า carotenoid 
productivity, protein productivity, carbohydrate productivity  และ lipid productivity ท่ีสูงกว่าการเลี้ยงแบบ single phase ส่วน
ค่า biomass productivity และ bacteriochlorophyll productivity ท่ีได้จากการเลี้ยงท้ังสองแบบไม่แตกต่างกัน ระยะเวลามีแสง/มืดท่ี
เหมาะสมในการเลี้ยงแบบ two phase คือ 24:0 และ 12:12 ในขณะท่ีความเข้มแสงท่ีเหมาะสมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดผลผลิต 
งานวิจัยน้ีได้น้าเสนอวิธีทางเลือกเพื่อเพิ่มองค์ประกอบทางชีวเคมีให้แบคทีเรียสังเคราะห์แสง 
ค าส าคัญ: single phase, two phase, ความเข้มแสง, ระยะเวลามีแสง/มืด 
 
Growth and biochemical composition of photosynthetic bacteria cultivated under different light regimes 
Student : Miss Thanyaporn Chanthakhot 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Chewapat Saejung 
Address : Department of Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The photosynthetic bacterium Rhodopseudomonas faecalis PA2 contains significantly large amounts of 
nutrients such as protein, carotenoids, amino acids andfatty acids. Light is an important factor to produce this bacterium 
and the production of beneficial products requires the optimal light intensity and photo period. In this study, the light 
intensity and light/dark cycle were optimized to produce carotenoids, bacteriochlorophyll, protein, carbohydrate and 
lipid in R. faecalis PA2 by single phase and two phase cultivations. Single phase cultivation was carried out by exposing 
the bacterium with one light intensity at different light/dark cycles (24:0, 12:12, 16:8, 8:16). In two phase cultivation, R. 
faecalis PA2 was exposed to light intensity at 4,000 lux at different light/dark cycles for certain period, and thereafter 
the light intensity was increased to 6,000, 8,000 or 10,000 lux.  This bacterium cultivated in the two phase cultivation 
had higher carotenoid, protein, carbohydrate and lipid productivities than those cultivated in the single phase. The 
biomass and bacteriochlorophyll productivities of these two cultivations were not different. The optimal light/dark 
cycles in two phase cultivation were found to be 24:0 and 12:12, whereas the optimal light intensity varied depending 
on the products. This study suggests an alternative strategy to enhance biochemical composition in photosynthetic 
bacteria.  
Keywords: single phase, two phase, light intensity, light/dark cycle 
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P-008 
การศึกษาการเจริญและองค์ประกอบทางชีวเคมีของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่เลี้ยงในวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 
นักศึกษา : นางสาววิจิตรา สานุสันต์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. ชีวาพัฒน์ แซ่จึง 
สังกัด : สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่มีประโยชน์สายพันธุ์ Rhodopseudomonas faecalis PA2 
การน้าวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตรมาใช้จึงเป็นวิธีที่น่าสนใจต่อการลดต้นทุนการบ้าบัดของเสียควบคู่ไปกับการผลิต
แบคทีเรียชนิดนี้ ในงานวิจัยนี้จะน้าฟางข้าว ชานอ้อย และกากกะทิท่ีเตรียมโดยวิธีการกรองและการต้มมาใช้เป็นสับสเตรทส้าหรับ
แบคทีเรียนี้เพื่อผลิตชีวมวล โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ลิปิด แคโรทีนอยด์ และแบคเทอริโอคลอโรฟิลล์ ผลการทดลองพบว่าอาหาร
กากกะทิเป็นสับสเตรทที่เหมาะสมส้าหรับ R. faecalis PA2 และการเลี้ยงแบคทีเรียนี้ในอาหารกากกะทิที่เตรียมโดยการกรองจะ
ผลิตรงควัตถุ โปรตีน และลิปิดได้สูงสุด ในขณะที่การเลี้ยงในอาหารกากกะทิที่เตรียมโดยการต้มจะเหมาะกับการผลิตชีวมวลและ
คาร์โบไฮเดรต ดังนั้นการใช้กากกะทิเป็นสับสเตรทเพื่อผลิตองค์ประกอบทางชีวเคมีของ R. faecalis PA2 จึงเป็นวิธีการเพาะเลี้ยง
อีกทางเลือกหนึ่ง 
ค าส าคัญ : Rhodopseudomonas faecalis PA2, ฟางข้าว, ชานอ้อย, กากกะท ิ

 
Growth and biochemical composition of photosynthetic bacteria cultivated in agricultural wastes 
Student : Miss Wijittra Sanusan 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Chewapat saejung 
Address : Department of Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University 
 To reduce the production cost of the beneficial photosynthetic bacterium Rhodopseudomonas 

faecalis PA2, recycling of agricultural wastes is an interesting strategy to minimize the cost of waste removal 

together with producing this bacterium. In this study, rice straw, bagasse and coconut meal prepared by filtration 

and boiling methods were used as substrates for this bacterium to produce biomass, protein, carbohydrate, 

lipid, carotenoids and bacteriochlorophyll. Results showed that coconut meal media were the optimal 

substrates for R. faecalis PA2. This bacterium grown in coconut meal medium prepared by filtration showed 

the highest pigment, protein and lipid productions, whereas that grown in medium prepared by boiling method 

was suitable for biomass and carbohydrate productions. Therefore, the use of coconut meal as substrate for 

the production of biochemical composition of R. faecalis PA2 is an alternative method to cultivate this 

bacterium 

Keywords : Rhodopseudomonas faecalis PA2, rice straw, bagasse, coconut meal 
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P-009 
ผลของค่าความเป็นกรดด่าง ความเค็มและความชื้น ต่อกิจกรรมรวมของเอนไซม์ในจุลินทรีย์จากดิน 
นักศึกษา : นางสาวปริญญาพร  มณฑาทอง 
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. นันทวัน ฤทธ์ิเดช 
สังกัด : สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การศึกษาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพโดยใช้เชื้อผสมระหว่างจุลินทรีย์รอบรากพืช จุลินทรีย์ในเน้ือเยื่อพืช และเชื้อราต่อการเจริญของแก่น
ตะวันในสภาวะจ้ากัดน้้า โดยเลือกปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดต่อสภาวะดังกล่าวมาทดสอบ ซ่ึงการวิเคราะห์แบ่งชุด
การศึกษาออกเป็น 8 treatments ได้แก่ treatment 1 ดิน(รดน้้าปกติ), treatment 2 ดิน(จ้ากัดน้้า), treatment 3 ปุ๋ยแกลบด้าผสมดิน + 
เชื้อผสมได้จากการทดลองปี 2560(รดน้้าปกติ), treatment 4 ปุ๋ยแกลบด้าผสมดิน + เชื้อผสมท่ีได้จากการทดลองปี 2560(จ้ากัดน้้า), 
treatment 5 ปุ๋ยเคมีรองก้นกระถาง(รดน้้าปกติ), treatment 6 ปุ๋ยเคมีรองก้นกระถาง(จ้ากัดน้้า), treatment 7 ปุ๋ยอินทรีย์รองก้นกระถาง
(รดน้้าปกติ) , treatment 8 ปุ๋ยอินทรีย์รองก้นกระถาง(จ้ากัดน้้า) มาท้าการวิเคราะห์หาค่า pH, Electrical conductivity, Moisture 
content, และ Fluorescein diacetate hydrolysis analysis (FDA) การวิเคราะห์หาค่า pH และ Electrical conductivity ท้าได้โดยน้า
ตัวอย่างดินมาละลายด้วยน้้ากลั่นจากน้ันน้าไปท้าการหาค่า pH และ Electrical conductivity ซ่ึงพบว่าค่า pH แต่ละ treatments ในวันท่ี 
90 วัน ค่าท่ีได้มีความใกล้เคียงกันโดย pH ท่ีพบจะอยู่ในช่วง 6-8 ส่วนค่า Electrical conductivity  แต่ละ treatments ในวันท่ี 90 วัน 
ค่าท่ีวัดได้มีความใกล้กันจะอยู่ในช่วง 18-20 µS/m การวิเคราะห์หาค่า Moisture content ท้าได้โดยน้าตัวอย่างดินมาท้าการอบ จากน้ัน
น้าไปท้าการหาค่า Moisture content ในวันท่ี 90 วัน treatmens ท่ีพบปริมาณเปอร์เซ็นต์ความชื้นในดินมากท่ีสุด คือ treatments 5,7,
และ8 จะอยู่ในช่วง 10-16% สุดท้ายคือการวิเคราะห์หาค่า FDA ท้าได้โดยน้าตัวอย่างดินมาท้าการหากิจกรรมของจุลินทรีย์โดยน้าไปวัดหา
ค่าด้วยเครื่อง spectophotometer ซ่ึงพบว่าค่า FDA ในวันท่ี 90 วัน treatments ท่ีพบกิจกรรมของจุลินทรีย์มากท่ีสุดคือ  treatment 4 
จากการวิจัยพบว่า ผลของค่าความเป็นกรดด่าง, ความเค็ม และความชื้นมีผลต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ โดย treatments ท่ีส่งผลต่อค่า FDA 
มากที่สุดคือ treatment 4 ปุ๋ยแกลบด้าผสมดิน + เชื้อแบคทีเรียท่ีได้จากการทดลองปี 2560(จ้ากัดน้้า) 
ค าส าคัญ : กรดด่าง, ความเค็ม, ความชื้น และกิจกรรมรวมของเอนไซม์ในจุลินทรีย์ 
 
Effect of pH, electrical conductivity, and moisture content on the total enzyme activity in soil microorganism 
Student : Miss Prinyaporn Mothathog 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Nuntavun Riddech 
Address : Department of Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The study of effect of bio-organic fertilizer supplemented with rhiozobacteria, endophytic bacteria and fungi 
on the growth of Jerusalem artichoke under water limitation. There was 8 treatments including treatment 1: soil (normal 
water), treatment 2: soil (limited water), treatment 3: rice husk ash fertilizer supplemented with the mix-culture of 
microbial cell (normal water), treatment 4: rice husk ash fertilizer supplemented with the mix-culture of microbial 
cell(limited water) treatment 5: chemical fertilizer (normal water), treatment 6: chemical fertilizer (limited to water), 
treatment 7: organic fertilizer (normal water), treatment 8: organic fertilizer (limited to water). Analysis of pH, electrical 
conductivity, moisture content, and Fluorescein diacetate hydrolysis analysis (FDA) in cultivated soil samples at 90 days 
of harvesting the pH value was in the range of 6-8, the electrical conductivity was 18-20 µS/m and %moisture content 
was 10-16% and found that the pH, EC and moisture content of the treatment 4 showed more effect on the FDA value. 
Keywords : pH, Electrical conductivity, moisture content and Fluorescein diacetate hydrolysis analysis (FDA) 
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P-010 
การผลิตเซลล์และลิพิดจากสาหร่ายขนาดเล็กโดยใช้ไฮโดรไลเสตเปลือกทุเรียนเป็นแหล่งคาร์บอนด้วยสภาวะมิกโซโทรฟิก 
นักศึกษา : นางสาวรัตนาพร ประจ้า 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. รัตนภรณ์ ลีสิงห์ 
สังกัด : สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเซลล์และลิพิดจากสาหร่ายขนาดเล็กเมื่อใช้ไฮโดรไลเสตเปลือกทุเรียนเป็นแหล่ง
คาร์บอน  การเตรียมเปลือกทุเรียนด้วยการย่อยด้วยกรดซัลฟิวริกภายใต้ความดันไอน้้าซึ่งจะได้ส่วนของเหลวท่ีประกอบด้วยน้้าตาล
ทั้งหมด 60.0 กรัม/ลิตร จากการย่อยเฮมิเซลลูโลส (hemicellulose-rich liquid fraction, HDPH)  และส่วนของแข็งที่น้าไปย่อย
ต่อด้วยวิธีเดิมได้น้้าตาลทั้งหมด 21.03 กรัม/ลิตร ที่เป็นส่วนประกอบของเซลลูโลส (cellulose-rich solid fraction, CDPH) เมื่อ
น้า HDPH  และ  CDPH มาเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก Chlorella  sp. KKU-S2 โดยเติม 3.0 กรัม/ลิตร ของโมโนโซเดียมกลูตา
เมตเป็นแหล่งไนโตรเจน ด้วยการเพาะเลี้ยงแบบมิกโซโทรฟิกภายใต้แสงไฟ ที่อุณหภูมิห้อง บนเครื่องเขย่าที่ 150 รอบ/นาที เป็น
เวลา 7 วัน พบว่าสาหร่ายสามารถใช้ HDPH และ CDPH เป็นแหล่งคาร์บอนเพื่อการเจริญได้ โดยได้ปริมาณเซลล์ 2.88 และ 1.18 
กรัม/ลิตร ตามล้าดับ ภายหลังการเพาะเลี้ยง 7 วัน   
ค าส าคัญ : สาหร่ายขนาดเล็ก ไฮโดรไลเสตเปลือกทุเรียน การเพาะเลี้ยงแบบมิกโซโทรฟิก 
 
Microalgae biomass and lipid production by using durian peel hydrolysate as carbon source under 
mixotrophic culture 
Student : Miss Rattanaporn Prajam 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Ratanaporn Leesing 
Address : Department of Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The aim of the present work was to produce microalgal biomass and lipids from durian peel 
hydrolysates (DPH). Durian peels were hydrothermally pretreated by dilute sulfuric acid which resulted in a 
hemicellulose-rich liquid fraction (HDPH) with total sugar of 60.0 g/L and a cellulose-rich solid fraction (CDPH) 
with total sugar of 21.03 g/L. Then, HDPH and SDPH were used as the substrate supplemented with 3.0 g/L of 
monosodiumglutamate as nitrogen source to cultivate Chlorella sp. KKU-S2 by mixotrophic cultivation on rotary 
shaker at 150 rpm and ambient temperature for 7 days under static light conditions. Chlorella sp. KKU-S2 well 
adapted to both HDPH and SDPH with a biomass of 2.88 and 1.18 g/L, respectively after culture for 7 days. 
Keywords : Microalgae, Durian peel hydrolysate, mixotrophic cultivation  
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P-011 
การผลิตไบโอดีเซลจากยีสต์ไขมนัสูง Rhodotorula mucilaginosa KKUSY14 เมื่อเจริญในไฮโดรไลเสตเปลือกเงาะ 
นักศึกษา : นางสาวสุพรรษา ฉายากุล 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย : ผศ.ดร.รัตนภรณ์ ลีสิงห์ 
สังกัด : สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

การน้าของเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้เป็นแหล่งคาร์บอนเพื่อเพาะเลี้ยงยีสต์จุลินทรีย์เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้
คุ้มค่าและสามารถลดต้นทุนในการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ได้ทางหนึ่ง งานศึกษานี้เป็นการใช้ไฮโดรไลเสตเปลือกเงาะเพื่อผลิตลิปิดจาก
ยีสต์ไขมันสูง R. mucilaginosa KKUSY14 พบว่ายีสต์ใช้น้้าตาลจากไฮโดรไลเสตเปลือกเงาะเพื่อการเจริญและสะสมลิปิดภายใน
เซลล์ได้เช่นเดียวกับเมื่อเพาะเลี้ยงในอาหารกลูโคสและไซโลส เมื่อน้าเซลล์ยีสต์มาผลิตไบโอดีเซลในรูป fatty acid methy ester 
(FAME) ด้วยวิธี direct transesterification และวิเคราะห์คุณสมบัติของ FAME ที่ผลิตได้ด้วย Fourier Transform Infrared 

(FTIR) spectrophotometer พบหมู่คาร์บอนิลที่พีค 1741-1742 cm-1 และหมู่เมทิลเอสเทอร์ที่พีค 1437-1436 cm-1 ซึ่งเป็น
หมู่ฟังก์ช่ันของไบโอดีเซล  
ค าส าคัญ : ไบโอดีเซล ยีสต์ไขมันสูง ไฮโดรไลเสตเปลือกเงาะ 
 
Biodiesel production from oleaginous yeast Rhodotorula mucilaginosa KKUSY14 grown on rambutan 
peel hydrolysate.  
Student : Ms. Suphansa  Chayakul 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Ratanaporn Leesing 
Address : Department of Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The use of agricultural waste such as rambutan peel as a carbon source for microbial culture is available 
resources to be worthwhile and can reduce the cost of fermentation in microbial culture. In this work, biomass 
and lipid production from Rhodotorula mucilaginosa KKUSY14 using rambutan peel hydrolysate (RPH) as carbon 
substrate was studied. The results showed that R. mucilaginosa KKUSY14 can use RPH, glucose and xylose for 
cell growth and cellular lipid accumulation. Biodiesel, as fatty acid methyl ester (FAME), was produced from 
wet biomass of R. mucilaginosa KKUSY14 via direct transesterification. The FAME products were characterized 
by FTIR techniques. The most characteristic FTIR peak of the methyl ester group for all FAME samples appeared 

at 1437-1436 cm-1 and FTIR peaks of ester compounds at 1741-1742 cm-1, which is stretching of the carbonyl 
group that similar to palm oil-based biodiesel.  
Keywords: Biodiesel, Oleaginous yeast, Rambutan peel 
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P-012 
การผลิตสาร 1,3-Propanediol จากกลีเซอรอล โดยอาศัย Escherichia coli ที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม 
นักศึกษา : นางสาวโชติกา ฉัตรเกษม 
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. อัชฌา อรอินทร์ 
สังกัด : สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านเชื้อเพลิงชีวภาพมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กลีเซอรอล ซ่ึงเป็นผลผลิตพลอยได้จาก การผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมาก กลีเซอรอลสามารถเปลี่ยนเป็นสาร 1,3-Propanediol ซ่ึงเป็นสารเคมีพ้ืนฐานท่ีใช้ในกระบวนการ
อุตสาหกรรมหลายชนิดได้ เช่น การผลิตเสื่อและสิ่งทอ การผลิตสารหล่อลื่น สารยึดเกาะ พลาสติกย่อยสลายได้ เป็นต้น จึงมีการน้าวิธีกา ร
ทางชีวภาพมาใช้เพื่อผลิตสาร 1,3-Propanediol โดยอาศัยกระบวนการหมักกลีเซอรอลของจุลินทรีย์ท่ีมียีน dhaT ซ่ึงยีนดังกล่าว ถอด
รหัสป็นเอนไซม์ 1,3-Propanediol dehydrogenase ในกระบวนการเมแทบอลิซึม ท้าให้เกิดการสังเคราะห์สาร 1,3-Propanediol 
โครงงานวิจัยน้ีจึงได้น้าเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ โดยโคลนยีน dhaT จาก Lactobacillus buchneri เข้าสู่ Escherichia coli 
สายพันธุ์ BL21 ในขั้นตอนการดัดแปลงพันธุกรรมจะท้าการออกแบบไพรเมอร์จากล้าดับเบสท่ีได้จากฐานข้อมูล Genbank ท่ีจ้าเพาะกับยีน 
dhaT แล้วน้ามาเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิค PCR ท้าการเชื่อมต่อชื้นยีนกับดีเอ็นเอพาหะ pET-28a(+) เพื่อสร้างดีเอ็นเอสายผสม 
จากน้ันส่งถ่ายยีนเข้าสู่ E. coli สายพันธุ์ BL21 ตรวจสอบโคลนด้วยเทคนิค colony PCR และสกัดพลาสมิดลูกผสมเพื่อส่งวิเคราะห์ล้าดับ
เบส ผลการทดลองพบว่า สามารถโคลนยีน dhaT จาก L. buchneri ได้ส้าเร็จ ซ่ึงจะท้าการตรวจสอบการแสดงออกของยีนด้วยเทคนิค SDS 
PAGE และตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์ 1,3-Propanediol dehydrogenase ต่อไป 
ค าส าคัญ : 1,3-Propanediol, กลีเซอรอล, dhaT, Lactobacillus buchneri 
 
Production of 1,3-Propanediol from glycerol by a genetically modified Escherichia coli 
Student : Ms. Chotika Chatgasem 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Atcha Oraintara 
Address : Department of Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Nowadays, Biofuel industry is growing rapidly, resulting in an increasing of glycerol which is a byproduct from 
biofuel production. Glycerol can be converted to 1,3-Propanediol (1,3-PD) which is a chemical precursor presenting in 
many industrial applications, such as production of carpets and textiles, lubricants, adhesives, biodegradable plastic. 
Therefore, biological conversion of 1,3-PD by fermentation of microorganisms containing dhaT gene has been widely 
studied. In microbial metabolic pathway, dhaT encodes 1,3-Propanediol dehydrogenase, which leads to synthesis of 
1,3-PD. In this study, the dhaT gene from Lactobacillus buchneri was cloned into Escherichia coli BL21. Primers have 
been design using specific dhaT sequences obtained from Genbank. Then, the target gene was amplified by PCR. 
Recombinant DNA was created by carrying out a ligation reaction, connecting dhaT gene with an expression vector pET-
28a(+). Ligation product was introduced into E. coli BL21 by heat shock transformation. The connect transformants were 
screened by colony PCR and recombinant plasmid was isolated for sequenced. The result showed that dhaT gene from 
L. buchneri was successfully cloned. Protein expression by SDS-PAGE and enzyme activity of 1,3-PD dehydrogenase be 
further studied  
Keywords : 1,3-Propanediol, Glycerol, dhaT gene, Lactobacillus buchneri 
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P-013 
การตกตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตของ Lysinibacillus sp. สายพันธุ์ YL และ WH จากการใช้วสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 
นักศึกษา : นางสาวชนิกานต์ กาญจนศิริพงศ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร.จินดารัตน์ เอกประเสริฐ 
สังกัด : สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 การตกตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตโดยจุลินทรยี์เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในงาน
ต่างๆ เช่น การก่อตัวเป็นซีเมนต์ ซ่อมแซมรอยแตกในคอนกรีต เป็นต้น และก้าลังเป็นท่ีน่าสนใจทางวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 
งานวิจัยนี้ได้มจีุดประสงคเ์พื่อน้าวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร กากน้้าตาล ขี้เถ้า และน้้าเสีย มาใช้เลี้ยงแบคทีเรียให้เกิดการ
ตกตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนต โดยท้าการศึกษาการเจริญของ Lysinibacillus sp. สายพันธ์ุ YL และ WH พบว่า สายพันธ์ุ WH 
สามารถเจรญิได้ดีกว่าสายพันธ์ุ YL ในอาหารที่มีส่วนประกอบของ กากน้้าตาล ขี้เถ้า และน้้าเสีย โดยสายพันธ์ุ WH สามารถเจรญิใน
อาหารที่มีน้้าเสียได้ดีทีสุ่ด ส่วนสายพันธ์ุ YL พบว่าสามารถเจรญิได้ดสีุดในอาหารที่มีขี้เถ้าเป็นส่วนประกอบ จากการศึกษาผลึก
แคลเซียมคาร์บอเนตโดยใช้เครื่อง Scanning electron microscope (SEM) และ X-ray powder diffraction (XRD) พบว่าผลึก
ที่แบคทีเรียสร้างมีรปูร่างเป็นทรงกลม และทรงลูกบาศก์ ผลการวิเคราะห์ชนิดของตะกอนแคลเซยีมคาร์บอเนตพบว่าตะกอนท่ีสร้าง
โดยสายพันธ์ุ YL และสายพันธ์ุ WH คือแคลไซต์ และ/หรือ แวทีไรท ์ข้ึนกับชนิดของอาหารเลี้ยงเช้ือ 
ค าส าคัญ : แคลเซียมคาร์บอเนต, การตกตะกอน, Lysinibacillus sp. 
 

Calcium carbonate precipitation of Lysinibacillus sp. strain YL and WH from agricultural wastes 
Student: Miss Chanikan Kanjanasiripong 
Project Advisor: Dr. Jindarat Ekprasert  
Address: Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Microbial induced calcium carbonate precipitation (MICP) is a naturally occurring process in living 
organisms. MICP can be used in various applications such as cement formation, repair cracks in concrete, etc. 
The aim of this project is to reuse agricultural wastes which are wastewater, fly ash and molasses for use as 
bacteria culture media in order to induce calcium carbonate precipitation process. The results showed that 
wastewater, molasses and fly ash could be used as culture media for calcium carbonate (CaCO3) precipitation 
by Lysinibacillus sp. strain YL and WH. Lysinibacillus sp. strain WH could be grow better on all types of media 
than Lysinibacillus sp. strain YL. Scanning electron microscopy (SEM) analysis showed that calcium carbonate 
crystals obtained from both strains were spherical and lamellar in shape. The mineralogy of precipitates was 
determined by powder X-ray diffraction (XRD). XRD patterns suggested that both strains formed calcium 
carbonate crystals in the form of calcite and/or vaterite, depending upon types of culture media. 
Keywords: Calcium carbonate, precipitation, Lysinibacillus sp. 
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P-014 
การคัดแยกจุลินทรีย์จากดินปนเปื้อนสารปราบศัตรูพืช 
นักศึกษา : นางสาวนุชวรา  ล่องสินธู  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. นันทวัน ฤทธิ์เดช 
สังกัด : สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
        การคัดแยกจุลินทรีย์จากดินปนเป้ือนสารปราบศัตรูพืชจากตัวอย่างดินนาข้าวในพื้นที่มีประวัติการใช้สารCypermethrin สาร
Bispyribac sodium และสาร2,4 - D – dimethylammonium โดยการน้าตัวอย่างดินมาคัดแยกจุลินทรีย์ในอาหาร Minimal salt 
medium ที่ผสมสารก้าจัดศัตรูพืชแต่ละชนิดจ้านวน 50 mg/L จากน้ันน้ามา spread plate ลงในอาหาร Nutrient agar ที่ผสมสาร
ก้าจัดศัตรูพืช 5 mg/L พบว่ามีจ้านวนจุลินทรีย์ประมาณ 1.1x106- 2.2x106 CFU/g จากการวิจัยพบว่าตัวอย่างดินบริเวณนาข้าวที่มี
ประวัติการใช้สารCypermethrin มีจ้านวนจุลินทรีย์มากที่สุดอาจเป็นเพราะสาร Cypermethrin เป็นสารที่สังเคราะห์จากพืช สามารถ
สลายตัวในดินได้เร็วประมาณ 2-8 สัปดาห์ จึงไม่ตกค้างในดิน ลักษณะของดินเบ้ืองต้นน้ันเป็นดินเหนียวปนดินร่วน มีน้้าขังแต่มีการ
ไหลเวียนตลอดเวลา และมีสาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงินอยู่บนผิวน้้าซ่ึงเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ส่วนตัวอย่างดินที่มีประวัติการใช้
สาร Bispyribac sodium และสาร2,4 - D – dimethylammonium ที่มีจ้านวนจุลินทรีย์น้อยกว่านั้นอาจเกิดจากลักษณะของดินที่เป็น
ดินร่วนปนทราย และต้นข้าวมีปลายใบเหลืองอาจเป็นเพราะดินในบริเวณน้ันมีการปนเป้ือนของสารก้าจัดวัชพืช และมีความอุดม
สมบูรณ์น้อยจึงอาจท้าให้มีจ้านวนจุลินทรีย์น้อยตามไปด้วย 
ค าส าคัญ : สารก้าจัดศัตรูพืช จุลินทรีย์ในดินปนเปื้อนสารก้าจัดศัตรูพืช การตกค้างของสารก้าจัดศัตรูพืช 
 
Screening of microorganisms from pesticide contaminated soil 
Student : Miss Nuchwara Longsintoo 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Nuntavun Riddech 
Address : Department of Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University 
        Isolation of microorganisms from soil contaminated with pesticides from rice paddy soil that used to use 
cypermethrin, Bispyribac sodium and 2,4 - D - dimethylammonium in the farm. The screening of microorganisms 
was performed in minimal salt medium that mixed with each pesticide amount 50 mg / L and then did the spread 
plate on the nutrient agar that contains 5 mg / L of pesticides and found that the number of microorganisms was 
approximately 1.1x106- 2.2x106 CFU/g. The soil samples that used cypermethrin showed the highest number of 
total microorganisms and due to cypermethrin was a synthetic substance from plants and was able to decompose 
quickly in the soil in about 2-8 weeks, so it did not remain in the soil. The character of soil is a loamy clay and 
cover with the water under the  constant flow rate. Blue-green algae was lived on the surface of water which could 
increased fertility for the soil. Soil samples with a history of using Bispyribac sodium and 2,4 - D – 
dimethylammonium found a fewer total microorganisms than the first soil sample, probably due to the 
characteristics of this sample was a sandy loam soil and the rice that grew on this soil had a yellow leaf. It might 
be the soil in this area was less on fertility, therefore it might cause on the number of microorganisms. 
Keywords : Pesticide, Microorganisms in soil contaminated with pesticides , Pesticide residues  
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P-015 
การปรับสภาพใบยางนาด้วยสารเคมีและเอนไซม์เพ่ือผลิตเอทานอล 
นักศึกษา : นางสาวสุพิชชา  พันธุ์คะชะ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. จุฑาพร  แสวงแก้ว 
สังกัด : สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 พลังงานคือปัจจัยส้าคัญที่มนุษย์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน โดยเฉพาะน้้ามันเช้ือเพลิงท่ีมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน จึง
จ้าเป็นต้องมีการสรรหาพลังงานทดแทนเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ ยางนาเป็นพืชที่มีศักยภาพน้าไปใช้
ประโยชน์ได้หลายด้าน ทั้งมีสรรพคุณด้านทางการแพทย์และยังสามารถน้าไปผลิตเป็นพลังงานทดแทนได้ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา
การผลิตเอนไซม์และเอทานอลจากใบยางนาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสารเคมีและเซลลูโลไลติกเอนไซม์ที่ผลิตได้จากเช้ือรา  
Aspergillus alabamesis I10-2 และ Penicillium citrinum L1-1 โดยมีขั้นตอนการผลิตเอนไซม์ที่เพาะเลี้ยงเช้ือราแบบ solid 
state fermentation ในอาหารที่มีอัตราส่วนของใบยางนา 12 (กรัม) ต่อร้าข้าวสาลี 8 (กรัม) เป็นเวลา 7 วัน พร้อมกับศึกษา
กิจกรรมของเซลลูโลไลติกเอนไซม์ นอกจากนี้ยังทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพใบยางนาด้วยด่าง -กรดที่ความเข้มข้นต่างกัน 
ย่อยสลายร่วมกับเซลลโูลไลติกเอนไซม์จากเชื้อรา A. alabamesis I10-2 และ P. citrinum L1-1 พบว่าท่ีความเข้มข้น 2% NaOH 
และตามด้วย 2% H2SO4  ท้าให้ได้น้้าตาลรีดิวซ์สูงสุดถึง 12.29 g/L และ 12.11 g/L ตามล้าดับ โดยน้้าตาลที่ได้จะน้าไปผลิตเอทา
นอลโดยหมักร่วมกับยีสต์ Saccharomyces cerevisae TISTR5339 เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของการหมักเอทานอลสูงสุด 
ค าส าคัญ : ใบยางนา การปรับสภาพ ผลิตเอทานอล เซลลูโลไลติกเอนไซม์  
 
Chemical and enzyme pretreatment on Yang Na leaves (Dipterocarpus alatus) for ethanol production 
Student : Miss Suphitcha  Phankacha 
Project Advisor :  Assist. Prof. Dr. Jutaporn  Sawaengkaew 
Address : Department of Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University 
 Energy has become an important factor that humans use in daily life. Therefore, renewable energy has 
been investigated a new source for human. Yang Na (Dipterocarpus alatus) is a potential used in several aspects 
such as the medicine and renewable energy. In this study, Yang Na leaves were used to enzyme production 
and ethanol production by  pretreated with chemical solutions. The fungal Aspergillus alabamesis I10-2 or 
Penicillium citrinum L1-1 was cultured under solid state fermentation in a mixture of (12:8 g) Yang Na leaves 
and wheat bran for 7 days. The activity of cellulolytic enzymes was also determined. The efficiency of Yang Na 
leaves pretertment by various alkaline-acid concentrations followed with cellulolytic enzymes from A. 
alabamesis I10-2 and P. citrinum L1-1 was investigated. The reducing sugars were found 12.29 g/ L and 12.11 
g/ L respectively, by treated with 2% NaoH followed by 2% H2SO4. The reducing sugar was used to ethanol 
production by Saccharomyces cerevisae TISTR5339 for the highest efficiency of ethanol fermentation. 
Keywords : Alatus leaves, Pretreatment, Ethanol production, Cellulolytic enzymes 
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P-016 
ผลของสารสกัดหยาบของไซยาโนแบคทีเรียท่ีบลูมในแหล่งน้ าธรรมชาติ ที่มีต่อต้นกล้าผักบางชนิด  
นักศึกษา : นายวีระภัช บุตรศาสตร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : รศ. ดร. ธีรศักดิ์ สมดี  
สังกัด : สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากไซยาโนแบคทีเรีย (Microcystis sp.) ที่บลูมใน
บึงหนองโคตร อ้าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ที่มีผลต่อการเจริญของต้นกล้าผัก เช่น ความยาวของราก ล้าต้น และใบ โดย
เก็บตัวอย่างน้้าท่ีมีการบลูมของไซยาโนแบคทีเรียมาสกัด ระเหย และละลายกลับในน้้า จากนั้นน้าสารสกัดที่ได้มาเพาะปลูกต้นกล้า
ผัก 3 ชนิด ได้แก่ ผักชีลาว ผักกวางตุ้ง และต้นหอม เป็นระยะเวลา 14 วัน ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดหยาบมีผลต่อต้นกล้า
ผักกวางตุ้งมากท่ีสุด  
ค าส าคัญ : การบลูมของไซยาโนแบคทีเรีย สารสกัดหยาบ ผักชีลาว ต้นหอม ผักกวางตุ้ง 
 
Effect of crude extract of cyanobacterial  bloom material on the seeding of some vegetables 
Student : Mr. Weeraput Butsat 
Project Advisor : Assoc. Prof. Dr. Teerasak Somdee 
Address : Department of Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

This study aimed to investigate effect of crude extract from cyanobacterial  bloom material on growth 
of seeding such as length of root, leaf and trunk.   Cyanobacterial bloom samples ( Microcystis sp. )  in Bueng 
Nong Khot, Amphur Muang Khon Kaen, Khon Kean was collected. The sample was extracted by methanol 
evaporated and resuspened in water. The crude extract were irrigated seedings of dill, spring onion and caisim 
for 14 days. The results revealed that crude extract was the highest effect on caisim. 
Keywords : cyanobacterial bloom material, crude extract, dill, spring onion, caisim 
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P-017 
การพัฒนาอาหารเลี้ ยง เชื้ อ เ พ่ือผลิตไฮ เดรเจนชีวภาพโดยแบคที เ รีย สั ง เคราะห์แสง Rhodopseudomonas 
pentothenatexigens KKU-SN1/1 ภายใต้แสงธรรมชาติ 
นักศึกษา : นายณัฐพล  ดาสันทัด    
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย :  ดร.พลสัณห์  มหาขันธ์ 
สังกัด : สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 การศึกษานี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่ อพัฒนาวิธีการ เพาะเลี้ ยงแบคที เรี ยสั ง เคราะห์แสง  Rhodopseudomonas 
pentothenatexigens สายพันธุ์ KKU-SN1/1 ให้ได้ปริมาณผลผลิตแก๊สไฮโดรเจนที่มากขึ้นโดยมีค่าใช้จ่ายที่น้อยลง โดยทดลอง
เลี้ยงในอาหาร 3 ชนิด คือ อาหารเลี้ยงเช้ือ Ormerod’s ที่มี malic acid, sodium acetate และ acetic acid (น้้าส้มสายชู) 
ปริมาณ 55mM เป็นแหล่งให้อิเล็กตรอน เลี้ยงเช้ือในขวดพลาสติก PET ขนาด 1500 mL โดยใช้แสงจากธรรมชาติเป็นเวลา 20 วัน 
วิเคราะห์การเจริญของเช้ือแบคทีเรียและปริมาณแก้สที่ผลิตได้ ผลที่ได้คืออาหารสูตร acetic acid ได้ปริมาณแก๊สไฮโดรเจนสะสม
สูงที่สุดคือ 527 mL/L และมีค่าน้้าหนักแห้งของแบคทีเรียเท่ากับ 0.315 g/L และนอกจากน้้าส้มสายชูจะได้ผลดีแล้วยังมีราคาถูก
ที่สุดอีกด้วย 
ค าส าคัญ : ไฮโดรเจนชีวภาพ, แบคทีเรียสังเคราะห์แสง 
 
Development of a culture medium for the production of biohydrogen by photosynthetic bacteria 
Rhodopseudomonas pentothenatexigens KKU-SN1/1 under sun light. 
Student : Mr. Nattapon Dasantat 
Project Advisor : Dr. Polsan  Mahakhan 
Address : Department of Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The aim of this study was to develop a culture medium for photosynthetic bacteria 
Rhodopseudomonas pentothenatexigens KKU-SN1/1 in order to get more hydrogen gas and lower costs. By 
experimenting with 3 formula of Ormerod’s media: containing 55mM malic acid, sodium acetate, and acetic 
acid (vinegar) as an electron source. Cultured in a 1500 mL PET plastic bottle using sunlight for 20 days. Analyze 
the growth of bacteria and bio-hydrogen produced. It was found that the acetic acid formula had the highest 
amount of accumulated hydrogen gas, 527 mL / L and 0.315 g / L of bacterial dry weight. And in addition to 
vinegar, good results are also the cheapest. 
Keywords : Bio-hydrogen, Photosynthetic bacteria 
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P-018 
การตรวจหาการสร้างฮอร์โมนออกซินเบื้องต้นจากแบคทีเรียบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ 
นักศึกษา : นางสาวณัฐนิชา อ่อนฤทธิ์  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. นันทวัน ฤทธิ์เดช 
สังกัด : สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

การศึกษาการตรวจหาการสร้างฮอร์โมนออกซินท่ีผลิตจากแบคทีเรียทั้งหมด 3 ไอโซเลทบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยน้า

สารละลายแขวนลอยของเช้ือ ปริมาตร 200 μg/mL ที่เตรียมในอาหารเลี้ยงเช้ือเหลวมาเลี้ยงลงในหลุมที่เจาะไว้บนจานอาหาร

เลี้ยงเช้ือที่มีทริปโตแฟนเป็นส่วนประกอบ100 μg/mL จากนั้นท้าการเติมสารละลาย IAA reagent 200 μg/mL ดูปฏิกิริยาที่
เกิดขึ้นบนจานอาหารจะเกิดวงใสสีชมพู (Halo zone) ขึ้นรอบหลุม วัดขนาดและน้าไปค้านวณค่า IAA index  จากการทดลอง
พบว่าค่า IAA product index ของแบคทีเรียทั้ง 3 ไอโซเลท โดยไอโซเลทที่มีค่ามากที่สุดได้แก่ A11 B33 และ A14 ตามล้าดับ 
และมีค่าเท่ากับ 2.25 , 2.15 และ 2.00 

ค าส าคัญ : ฮอร์โมนออกซินจากแบคทีเรีย  

 

The preliminary detection of hormone auxin producing bacteria on the agar plate 

Student : Miss. Natnicha Onrit 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Nuntavun Riddech 
Address : Department of Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

A study of the production of Indole-3-acetic acid (IAA) producing microorganisms on an agar plate was 

performed. Agar plate which contained 100 μg/mL of tryptophan was prepared. Corborer was used for making 

the hole on the agar plate and 200 μL of overnight grown culture was poured in each well and incubated in   

incubator at 30 °C. After 24 hours of inculation, 200 μL of IAA reagent was added into the well. The checmical 
reaction was appeared by showing the  pink halo zone around the well. IAA production index of each isolate  
was calculated.. The result showed that the  IAA production index of bacteria 3 isolates (A11, B33 and A41) 
revealed  the maximum value at 2.25, 2.15 and 2.00 respectively. 

Keywords : Hormone auxin producing bacteria 
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P-019 
การคัดแยกและการคัดเลือกจุลินทรีย์ชอบร้อนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกากหม้อกรอง 
นักศึกษา : นางสาวสุวิมล สิทธิมงคล 
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย : รศ.ดร.โสภณ   บุญลือ 
สังกัด : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 กากหม้อกรองเป็นผลพลอยได้จ้านวนมากจากอุตสหกรรมน้้าตาล ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาการจัดการ ทางเลือกหน่ึงในการแก้ปัญหาคือ
การน้าไปท้าปุ๋ยหมัก แต่ใช้เวลาค่อนข้างนานจนกว่าถึงระยะเสร็จสมบูรณ์  ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์
ชอบร้อนท่ีมีประสิทธิภาพในการหมักปุ๋ยอินทรีย์จากกากหม้อกรอง โดยคัดแยกจุลินทรีย์ชอบร้อนจากกองปุ๋ยหมักกากหม้อกรอง และจากนั้น
ตรวจสอบกิจกรรมการย่อยสลายเซลลูโลส พบว่าสามารถคัดแยกแบคทีเรีย UN 2(1) เชื้อรา BRM 10(2) และแอคติโนมัยซีท UN 9(2) และมี
กิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสสูงสุดคือ 12.15 10.90 และ 4.97 U/gdw ตามล้าดับ จากนั้นน้าจุลินทีย์ดังกล่าวไปใช้เป็นหัวเชื้อเริ่มต้นส้าหรับการ
ผลิตปุ๋ยหมักจากการหม้อกรอง เปรียบเทียบผลกับชุดควบคุม ท่ีไม่ใส่เชื้อจุลินทรีย์ชอบร้อน ผลการทดลองพบว่าในวันท่ี 5 - 30 วันของการ
หมักปุ๋ย กองวัสดุท่ีเติมเชื้อจุลินทรีย์มีอุณหภูมิ กิจกรรมของเซลลูเลส และจ้านวนจุลินทรีย์ ในช่วง 46 - 57 องศาเซลเซียส 0.31 - 0.87 
U/gdw และ 6.66 - 10.9 log CFU/g ตามล้าดับ ในขณะท่ีกองควบคุมท่ีไม่เติมเชื้อจุลินทรีย์มีค่าในช่วง 44 - 53 องศาเซลเซียส 0.26 - 0.47 
U/gdw และ 8.10 - 10.6 log CFU/g ตามล้าดับ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการใช้เชื้อจุลินทรีย์ชอบร้อนเป็นหัวเชื้อเริ่มต้นส้าหรับการหมักปุ๋ยจาก
กากหม้อกรอง น่าจะช่วยลดระยะเวลาของกระบวนการหมักของปุ๋ยได้ 
ค้าส้าคัญ: การท้าปุ๋ยหมัก, กากหม้อกรอง, จุลินทรีย์ชอบร้อน, เอนไซม์เซลลูเลส 
 
Isolation and Selection of Thermophilic Microorganism for Compost Production from Filter Cake 
Student:  Ms. Suwimon Sittimongkol 
Project Advisor:   Assoc.Prof.Dr. Sophon Boonlue 
Address:  Department of Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Filter cake is a huge by-products from sugarcane industry that caused of problems for mennagament. 
Composting is an alternative way that can be used in order to solve this problem. However, composting process usually 
takes long time until maturation. Therefore, the objectives in this study were to Isolate and select the 
efficientthermophilic microorganism for composting from filter cake. The thermophilic microorganisms were isolated 
from pile of filter cake compost, there after all microorganism were tested for their cellulitic activity. The results revealed 
that thermophilic microorganisms, including bacterium (UN 2 (1)), fungus (BRM 10 (2)), and actinobacterium  (UN 9 (2)) 
had the highest cellulase enzyme activity at the value of 12.15, 10.90 and 4.97 U/ gram dry weight-1 respectively. 
Subsequently, they were subjected to useas starter for filter cake composting comparing with non-inoculated control. 
The result found that, during 5 - 30 days of composting, the temperature, cellulase activity and number of 
microorganisms in the pile of inoculated compost were found at 46 - 57 oC, 0.31 - 0.87 U gram dry weight-1, and 6.66 - 
10.9 log CFU gram-1, respectively. While, the uninoculated pile compost was found at 44 - 53 oC, 0.26 - 0.47 U gram dry 
weight-1, and 8.10 - 10.6 log CFU gram-1, respectively. This suggests that, using thermophilic microorganisms as starter for 
filter cake composting might reduce the period of composting process. 
Keywords: Composting, Filter cake, Thermophilic microorganisms, cellulase enzyme 
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P-020 
การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียท่ีสามารถผลิตสารลดแรงตึงผิว และ ศึกษาประสิทธิภาพของสารลดแรงตึงผิว 
นักศึกษา : นางสาวอัปสร ถวิลเช้ือ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา มงคลธนารักษ์ 
สังกัด : สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 สารลดแรงตึงผิวชีวภาพ (Biosurfactant) ผลิตได้จากแบคทีเรีย และเชื้อรา มีความเป็นพิษน้อยกว่าสารสังเคราะห์ อีกทั้ง
ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ประโยชน์ได้ในหลายดา้น เช่น เป็นส่วนผสมในเครื่องส้าอาง ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ใช้ในทาง
การแพทย์ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่มีความสามารถในการผลิตสารลดแรงตึงผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ศึกษาชนิดของน้้ามันต่อประสิทธิภาพของสารลดแรงตึงผิว และศึกษาระยะเวลาในการเลี้ยงเชื้อที่มีผลต่อการผลิตสารลดแรงตึงผิว 
จากการศึกษาได้คัดเลือกแบคทีเรี ยมาทั้ งหมด 3 ไอโซเลต ได้แก่  PNK3-91, UD15 และ  UD288/R จากการทดสอบ 
Emulsification index ที่ 24 ช่ัวโมง (E24) โดยใช้ส่วนใสจากการเลี้ยงเช้ือ พบว่า PNK3-91 มีประสิทธิภาพสูงเมื่อทดสอบกับ
น้้ามันยางนาดิบและน้้ามันยางนากลั่นโดยเลี้ยงเช้ือเป็นระยะเวลา 72 ช่ัวโมง UD15 เมื่อเลี้ยงเช้ือเป็นระยะเวลา 72 ช่ัวโมง ให้
ประสิทธิภาพสูงเมื่อทดสอบกับ liquid paraffinn ส่วนปฏิกิริยากับ kerosene และ น้้ามันมะกอก มีประสิทธิภาพสูงเมื่อเลี้ยงเชื้อ
เป็นระยะเวลา 168 ช่ัวโมง UD288/R มีประสิทธิภาพสูงเมื่อทดสอบกับน้้ามันปาล์ม เมื่อเลี้ยงเช้ือเป็นระยะเวลา 360 ช่ัวโมง 
นอกจากนี้ทดสอบกิจกรรมของสารลดแรงตึงผิวโดยใช้การทดลอง Drop collapse และ Oil displacement เพื่อดูประสิทธิภาพ
ในการท้างานของสารลดแรงตึงผิว 
ค าส าคัญ : สารลดแรงตึงผิวชีวภาพ แรงตึงผิว แบคทีเรียผลิตสารลดแรงตึงผิว ประสิทธิภาพสารลดแรงตึงผิว 
 

Selection of bacteria producing biosurfactant and efficiency of biosurfactant 
Student: Miss Upsorn Tawinchure 
Project Advisor: Assist. Prof. Dr. Wiyada Mongkolthanaruk 
Address: Department of Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Biosurfactant produced by bacteria and fungi with less toxicity than synthetic substances, also 
environment-friendly. It can be used in many industries, for instance, cosmetic ingredients and medical usages. 
This study aims to select bacteria that are able to produce surfactants effectively, to study the type of oils for 
the efficacy of biosurfactants, and to study the duration of bacteria culture for biosurfactant production. There 
were 3 selected bacterial isolates, which were PNK3-91, UD15, and UD288/R. Due to the Emulsification index 
test at 24 hours (E24) using cell supernatant, the results showed that PNK3-91 was highly effective when tested 
supernatant at 72 hours with crude gurjan oil and refined gurjan oil. UD15 was good performance at 72 hours 
growth tested with liquid paraffin; it was effective with kerosene and olive oil when cultured for 168 hours. 
Lastly, UD288/R had the most effective with palm oil at 360 hours of culture. Moreover, drop collapse and oil 
displacement were used to confirm the efficiency of crude biosurfactant.  

Keywords : Biosurfactant, Surface tension, Bacteria producing biosurfactant, Efficiency of biosurfactant 
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P-021 
การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากไซยาโนแบคทีเรียในแหล่งน้ าตามธรรมชาติ ในการยับย้ังแบคทีเรียก่อโรคบางชนิด 
นักศึกษา : นางสาวธนัญชนก สุวรรณหงษ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : รศ.ดร. ธีรศักดิ์ สมดี 
สังกัด : สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 การทดลองนี้เป็นการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากไซยาโนแบคทีเรียในแหล่งน้้าตามธรรมชาติ ในการยับยั้ง
แบคทีเรียก่อโรคบางชนิด เพื่อตรวจสอบฤทธิ์ของสารสกัดทางชีวภาพจากไซยาโนแบคทีเรียที่บลูมในแหล่งน้้าตามธรรมชาติ และ
เพื่อประโยชน์ในการผลิตสารในอนาคต โดยเก็บตัวอย่างจากบึงหนองโคตร ต. บ้านเป็ด อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น น้ามาสกัด
ด้วยตัวท้าละลายเมทานอล มาทดสอบฤทธิ์การยับยั้งกับแบคทีเรียก่อโรคบางชนิด ทั้งแกรมบวก (Bacillus cereus และ 
Staphylococcus aureus) และแกรมลบ (Salmonella sp., Shigella sp. และ Escherichia coli) ผลการทดลองพบว่าสาร
สกัดหยาบจากไซยาโนแบคทีเรียสามารถยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค 3 ชนิด ได้แก่ B. cereus, S. aureus และ Shigella sp.  
ค าส าคัญ : ไซยาโนแบคทีเรียบลูม, แบคทีเรียก่อโรค, สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 
 
Screening of bioactive substances from crude extract of cyanobacterial bloom material from natural 
water against some pathogenic bacteria 
Student : Miss Thananchanok Suwannahong 
Project Advisor : Assoc. Prof. Dr. Theerasak Somdee 
Address : Department of Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University  
 The aim of this study was to test the bioactive substances from crude extract of cyanobacterial bloom 
material against some pathogenic bacteria in order to verify bioactive substances from crude extract of 
cyanobacterial bloom material and adventage for produce substances in the future.  Cyanobacteria samples 
were collected from Bueng Nong Kot, Ban Pet, Muang Khon kaen, Khon Kaen province.  Cyanobacteria cells 
were successively extracted with methanol. Five bacterial strains, including both gram-positive bacteria (Bacillus 
cereus and Staphylococcus aureus) and gram-negative bacteria (Salmonella sp. , Shigella sp. and Escherichia 
coli) , were used as test organism.  The crude extract showed antibacterial activity against three test organisms, 
included B. cereus, S. aureus and Shigella sp.  
Keywords : Cyanobacterial bloom, pathogenic bacteria, bioactive substances 
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P-022 
การศึกษาสารประกอบฟีนอลิกในแก่นตะวันที่ปลูกในสภาวะจ ากัดน้ า โดยมีแบคทีเรียช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต 
นักศึกษา : น.ส. นันทวัน แก้วนิวงศ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. วิยะดา มงคลธนารักษ์ 
สังกัด : สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Helianthus tuberosus L. หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าแก่นตะวัน เป็นพืชที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่หลากหลาย เนื่องจาก
ประกอบด้วยสารประกอบฟีนอลิกจ้านวนมาก จึงน้ามาซึ่งวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาการสะสมสารประกอบฟีนอลิกใน
แก่นตะวันที่ปลูกในสภาวะจ้ากัดน้้า และมีเอนโดไฟติกแบคทีเรียร่วมด้วย โดยท้าการเปรียบเทียบชนิด วัดปริมาณ และตรวจสอบ
คุณสมบัติของสารประกอบฟีนอลิก มีสารสกัด 30 ตัวอย่างจากส่วนใบ ล้าต้น และหัวแก่นตะวัน พบว่าส่วนล้าต้นมีปริมาณฟีนอลิก
ทั้งหมดสูงที่สุด โดยเพิ่มขึ้นในสภาวะที่มีเอนโดไฟติกแบคทีเรียร่วมด้วย เมื่อทดสอบความสามารถของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 
โดยใช้วิธี DPPH, FRAP และ hydroxyl radical scavenging ability พบว่าสอดคล้องกับค่าปริมาณฟีนอลิก เปรียบเทียบชนิดของ
สารประกอบฟีนอลิกแต่ละตัวในสารสกัดโดยใช้ HPLC ซึ่งข้อมูลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้อธิบายการตอบสนองต่อความเครียด
ของแก่นตะวันท่ีเจริญในสภาวะจ้ากัดน้้า โดยอาจส่งผลให้สารประกอบฟีนอลิกแตกต่างจากเดิม และเอนโดไฟติกแบคทีเรียมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงสารฟีนอลิก ซึ่งอาจอาจเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเจริญเติบโตของแก่นตะวันภายใต้สภาวะเครียดได้ 
ค าส าคัญ : แก่นตะวัน, ฟีนอลิก, สารต้านอนุมูลอิสระ 
 

Study on phenolic compounds in Jerusalem artichoke growth under water limitation with plant 
promoting bacteria  
Student : Miss Nanthawan Kaeoniwong 
Project Advisor : Asst. Prof. Wiyada Mongkolthanaruk 
Address : Department of Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Helianthus tuberosus L., commonly known as the Jerusalem artichoke. The plant possesses wide range 
of pharmacological activities as it, contains high amounts of phenolic compounds. Therefore, the objective of 
this study is investigation of phenolic compounds accumulation in Jerusalem artichoke grown under water 
limitation and combination with endophytic bacteria. The phenolic compounds were identified, quantified and 
also investigated the properties of phenolic compounds. There were 30 extracts from leave, stem and tuber of 
Jerusalem artichoke. The stem showed high total phenolics contents, increasing in stem inoculated with 
endophytic bacteria. This result was according to the results of antioxidant that was evaluated using DPPH, 
FRAP and hydroxyl radical scavenging ability assay. The quantitative analysis of individual phenolic acids in the 
extracts was performed by HPLC. The information from this study can explain the response to the stress of 
Jerusalem artichoke growth under water limitation; The phenolic compounds may be different from normal 
condition. The endophytic bacteria could promote the growth of Jerusalem artichoke under stress conditions 
and may involved in phenolic accumulation in plants. 
Keywords : Jerusalem artichoke, Phenolic, Antioxidant 
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P-023 
การผลิตเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอส ที่มีคณลักษณะและคุณภาพเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมผงซักฟอก ที่คัดแยกได้จากจุลินทรีย์ท่ี
ป่าบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์     
นักศึกษา : นางสาวอรปรียา ทิพย์รักษ์ 
อาจารย์ที่ปรึกาโรงงานวิจัย : ผศ.ดร.จุฑาพร แสวงแก้ว 
สังกัด : สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โปรติเอสเป็นเอนไซม์ที่ส้าคัญทางด้านอุตสาหกรรมมากมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมฟอกหนังสัตว์และอุตสาหกรรม
ผงซักฟอก งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของเอนไซม์อัลคาไลน์ปรติเอส จากสายพันธุ์ 1S2-2 ที่คัดแยกได้จาก
จุลินทรีย์ที่ป่าบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์จากการทดลองก่อนหน้านี้ เมื่อวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์อัลคาไลน์-      โปรติเอสของสาย
พันธุ์ 1S2-2 ที่เลี้ยงในอาหาร BMSM + 1% หางนม พีเอช 11 เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง แล้วพบว่าสามารถผลิตเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติ
เอสได้สูงสุด 23.51 U/ml เอนไซม์ท้างานได้ดีที่อุณหภูมิ 50 °C และ พีเอช 12 กิจกรรมของเอนไซม์ถูกกระตุ้นด้วย 
Ca2+,Mn2+,Mg2+,Cu2+และ EDTA แต่ถูกยับยั้งโดย PMSF จากการศึกษาประสิทธิภาพในการขจัดคราบเลือดของเอนไซม์อัลคาไลน์
โปรติเอส พบว่า สามารถท้าให้คราบเลือดจางลงได้มากกว่าตัวควบคุม และมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อน้าเอนไซม์มาผสมกับ
ผงซักฟอกเหลว จากคุณสมบัติของเอนไซม์แสดงให้เห็นว่าเอนไซม์ชนิดนี้เหมาะส้าหรับใช้ในอุตสาหกรรมผงซักฟอกได้ 
ค าส าคัญ : เอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอส , ผงซักฟอก 
 
The characterization of alkaline protease production and quality for using in detergent industry by 
microorganism selected from Chulabhorn Dam forest for detergent industry 
Student : Miss Ornpreeya Tipparak 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Jutaporn Sawaengkaew 
Address : Department of Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Proteases are important industrial enzymes such as the tanning industry and the detergent industry. 
This research aims to study the characteristics of alkaline protease from 1S2-2 strain isolated from the forest in 
Chulabhorn dam. Isolated 1 S2 - 2  was cultured in BMSM+1%  skimmed milk,pH 1 1 . And activity of alkaline 
protease was also determined. It was found that isolated 1 S2 - 2  had the highest alkaline protease activity at 
23.51 U/ml, optimally actived at 50°C and pH 12.0. Alkaline protease activity was increased in the presence of 
Ca2+ ,Mn2+ ,Mg2+ ,Cu2+  and EDTA but It was inhibited by PMSF. From studying the efficiency of removing blood 
stain on cotton. The finding indicated that alkaline protease had more efficient than control. And mixing enzyme 
with liquid detergent was the highest efficiency. The results showed that alkaline protease is appropriate for 
using in the detergent industry. 
Keywords :  Alkaline protease , Detergent 
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P-024 
การคัดเลือกยีสต์ไขมันสูงจากตัวอย่างดินเพ่ือใช้ในการผลิตไบโอดีเซล 
นักศึกษา : นางสาวปทิตตา ก้่าจันทึก 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.รัตภรณ์ ลีสิงห์  
สังกัด : สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 น้้ามันจากจุลินทรีย์ที่ผลิตจากจุลินทรีย์ไขมันสูงโดยเฉพาะยีสต์ไขมันสูง เป็นวัตถุดิบทางเลือกเพื่อผลิตไบโอดีเซลเนื่องจาก
องค์ประกอบหลักของลิปิดมีกรดไขมันเหมือนกับที่พบในพืชน้้ามันและมีอัตราการเจริญสูง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือก
ยีสต์ที่สะสมลิปิดสูงภายในเซลล์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลโดยคัดเลอืกจากตัวอย่างดินในพื้นที่ปกปักปกทรัพยากรโคก
ภูตากา จังหวัดขอนแก่น การศึกษาโดยเพาะเลี้ยงยีสต์จากตัวอย่างดิน 18 ตัวอย่าง ในอาหารเหลวและบนผิวหน้าอาหารแข็งใน
อาหารเลี้ยงเช้ือที่มีกลูโคสและไซโลสเป็นแหล่งคาร์บอน คัดแยกได้ยีสต์จ้านวน 11 และ 7 ไอโซเลท ท่ีเจริญในอาหารกลูโคสและ
ไซโลส ตามล้าดับ เมื่อน้ายีสต์ทั้ง 18 ไอโซเลท มาเพาะเลี้ยงแบบกะในอาหารกลูโคสและไซโลสที่จ้ากัดไนโตรเจน บ่มเขย่าที่ 150 
รอบ/นาที ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 5 วัน พบว่า ยีสต์ที่เจริญบนอาหารไซโลสส่วนใหญ่มีอัตราการเจริญและการผลิตลิปิดสูงกว่า
ยีสต์ที่เจริญในอาหารกลูโคส   
ค าส าคัญ : น้้ามันจากจุลินทรีย์ ยีสต์ไขมันสูง ไบโอดีเซล 
 
Isolation of oleaginous soil yeasts for biodiesel production 

Student : Miss. Patitta Kumjantuk 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Rattanaporn Leesing 
Address : Department of Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University. 
  Microbial oils produced by oleaginous microorganisms especially form the oleaginous yeasts are 
considered an alternative biodiesel feedstocks because their lipids have similar fatty acid profiles to those of 
crop oils and high growth rate. The objective of this work was to isolate the oleaginous yeasts from soil samples 
collected in the area of Phutaga, Khon Kaen Province, based on their ability to accumulate intracellular lipids 
and can be used as alternative feedstock for biodiesel production. A total of 11 and 7 yeast isolates were 
isolated from 18 soil samples on glucose and xylose medium, respectively. Batch cultivation of the isolated 
yeasts on glucose and xylose medium and incubated on a rotary shaker at 150 rpm and ambient temperature 
for 5 days was investigated. All yeast isolates from xylose medium showed high growth rate and lipid production 
than that of glucose. 
Keywords: Microbial oil, Oleaginous yeast, Biodiesel  
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P-025 
การผลิตลิปิดจากยีสตไ์ขมันสูงเมื่อใช้ไฮโดรไลเสตใบยางนาเป็นแหล่งคาร์บอน 
นักศึกษา : นางสาววรางคณา บุตรกุล  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. รัตนภรณ์  ลีสิงห์ 
สังกัด : สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

การทดลองนี้เป็นการศึกษาการผลิตลิปิดจากยีสต์ไขมันสูง Rhodotorula mucilaginosa KKUSY14 และ Candida 
tropicalis KKUSY493 เมื่อใช้ไฮโดรไลเสตใบยางนาเป็นแหล่งคาร์บอน การเตรียมไฮโดรไลเสตใบยางนาด้วยการย่อยด้วยกรด
ซัลฟิวริกร้อยละ 1.5 โดยปริมาตร ภายใต้ความดันไอท่ี 121 องศาเซลเซียส 15 นาที ได้ปริมาณน้้าตาลทั้งหมดประมาณ 16 กรัม/
ลิตร เมื่อเพาะเลี้ยงยีสต์ในอาหารที่มีน้้าตาลจากไฮโดรไลเสตใบยางนาด้วยการหมักแบบกะ ที่อุณหภูมิห้อง ความเร็วรอบการเขย่า 
150 รอบ/นาที พบว่ายีสต์ทั้งสองสายพันธุ์สามารถใช้น้้าตาลในไฮโดรไลเสตใบยางนาเพื่อการเจริญและผลิตลิปิดได้ โดย C. 
tropicalis KKUSY493 และ R. mucilaginosa KKUSY14 ได้ปริมาณลิปิดสูงสุดในวันท่ี 4 และ 7 ของการเพาะเลี้ยง ตามล้าดับ  
ค้าส้าคัญ : ใบยางนา ไฮโดรไลเสตใบยางนา ยีสต์ไขมันสูง  
 
Lipid production by oleaginous yeast using garjan leaves hydrolysate as carbon substrate 
Student : Miss Varangkana Butkun 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Ratanaporn Leesing 
Address : Department of Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The objective of this study was to produce lipid from oleaginous yeast Rhodotorula mucilaginosa 
KKUSY14 and Candida tropicalis KKUSY493 by using garjan leaves hydrolysate (GLH) as carbon substrate. 

Hydrolysate of garjan leaves was prepared by 1.5% (v/v) H2SO4 by autoclave at 121 C, 15 min., and a total 
sugar of 16 g/L was obtained. Lipid production by batch cultivation at ambient temperature and 150 rpm was 
investigated. Two yeast strains can use GLH as carbon substrate for cell growth and lipid production. Maximum 
lipid yield was found at day 4 and day 7 of cultivation time for C. tropicalis KKUSY493 and R. mucilaginosa 
KKUSY14, respectively.   
Keywords : Garjan leaves, Garjan leaves hydrolysate, Oleaginous yeast 
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P-026 
การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียช่วยเหลือเชื้อราไมคอร์ไรซา เพ่ือผลิตกล้าเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา 
นักศึกษา : นางสาวจุฑามาศ    เชื้อสุวรรณ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : รศ.ดร.โสภณ    บุญลือ 
สังกัด : สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

แบคทีเรียช่วยเหลือไมคอร์ไรซา (mycorrhizal helper bacteria; MHB) เป็นแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับการงอก และการเจริญ
ของเส้นใยเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา (arbuscular mycorrhizal fungi; AMF)  โดยทั่วไปการเพิ่มปริมาณยังอาศัยเทคนิคการ
เพาะเลี้ยงในกระถาง ซ่ึงใช้เวลานานและได้ผลที่ไม่สม้่าเสมอ ดังน้ันวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือการคัดแยก MHB จากผิวและภายใน
สปอร์เชื้อรา AMF และคัดเลือก MHB ที่มีคุณสมบัติในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชส้าหรับการเพิ่มปริมาณสปอร์ AMF โดย
คัดเลือก MHB ที่มคุีณสมบัตใิน การละลายฟอสเฟต, ตรึงไนโตรเจน และผลิตกรดอินโดลอะซิติก จากน้ันตรวจสอบความสามารถในการ
ส่งเสริมการงอกของสปอร์เชื้อรา AMF ผลการทดลองพบว่ามี 5 ไอโซเลท ได้แก่ ไอโซเลท 12, 46, 57, 59 และ 65 ท้าให้สปอร์เชื้อรา 
AMF มีอัตราการงอกเพิ่มขึ้น 35 - 50% น้า MHB ทั้ง 5 ไอโซเลทไปเพาะเลี้ยงร่วมกับเชื้อรา AMF ในกระถาง โดยใช้ข้าวโพดเป็นพืช
อาศัย เป็นเวลา 3 เดือน ผลการทดลองพบว่า ไอโซเลท 59 ช่วยเพิ่มจ้านวนสปอร์ได้ 9.06 ± 6.36 สปอร์ต่อดิน 1 กรัม และมีการเข้าอยู่
อาศัยในรากข้าวโพด 40.44 ± 10.80% ซ่ึงมากกว่าชุดควบคุม (ที่ไม่เติมเชื้อ MHB) 67.99 และ 53.41% ตามล้าดับ ดังน้ันแบคทีเรีย 
MHB ไอโซเลท 59 จึงเหมาะสมในการน้าไปใช้เลี้ยงร่วมกับเชื้อรา AMF เพื่อการผลิตสปอร์กล้าเชื้อราต่อไป 
ค าส าคัญ : แบคทีเรียช่วยเหลือเชื้อราไมคอร์ไรซา, เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา, การเข้าอยู่อาศัย, จ้านวนสปอร์ 
 
Isolation and Selection of Mycorrhizal Helper Bacteria for Arbuscular Mycorrhizal Fungi Inoculum Production 
Student : Ms. Juthamas    Chuasuwan 
Project Advisor : Assoc.Prof.Dr. Sophon Boonlue 
Address : Department of Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Mycorrhizal helper bacteria (MHB)  are bacteria associated with spore germination, and hyphal growth of 
arbuscular mycorrhizal fungi (AMF). Generally, AMF multiplication still is performed by pot culture technique which 
takes long time and inconsistency.  Therefore, the aims of study were to Isolate MHB from the surface and inside 
of AMF spores and select of MHB which having plant growth promoting properties for AMF spores production. The 
MHB were screened for some plant growth promoting preoperties including phosphate solubilization, nitrogen 
fixation and indole acetic acid production. Subsequently, the ability for promotion of AMF spore germination was 
observed. The result found that 5 isolates of MHB including isolate 12, 46, 57, 59 and 65 could increase AMF spore 
germination rate of 35 -  50%. Thereafter, 5 isolates of MHB were conducted to co-culture with AMF spores by pot 
culture technique using maize as the host plant for 3 months. The results revealed that isolate 59 increased AMF 
spores number of 9.06 ± 6.36 spores gram soil-1 and AMF root colonization of 40.44 ± 10.80% which was higher 
than control (without MHB) at the value of 67.99 and 53.41%, respectively. Therefore, MHB isolate 59 are suitable 
for co-culturation with AMF for spore inoculums production.  
Keywords: Mycorrhizal helper bacteria, Arbuscular mycorrhizal fungi, Colonization, Spore number 
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P-027 
ชื่อเร่ืองภาษาไทย : การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากแบคทีเรียโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและฤทธิ์การต้านเชื้อก่อ
โรคโดยสารลดแรงตึงผิว 
นักศึกษา : นางสาวสุลัดดา ยศประสงค์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร.จินดารัตน์ เอกประเสริฐ 
สังกัด : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ในปัจจุบันมีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเกิดขึ้นเป็นจ้านวนมาก จึงได้มีแนวทางที่จะน้าเอาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมา
ใช้เป็นอาหารเลี้ยงเช้ือเพื่อการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ของเชื้อแบคทีเรียเพื่อผลิตสารลดแรงตึงผวิ จากการทดสอบเบื้องต้น พบว่ามีเชื้อ 8 isolates ที่สามารถเจริญและผลิตสารลดแรงตงึ
ผิวได้ดี ได้แก่ isolate A3, A4, A5, D1, E1, F1, F2 และ F3 และจากการทดสอบด้วยวิธี emulsification activity (%E24) พบว่า
เช้ือที่เลี้ยงในอาหารที่ผสมกับน้้ามันจากการทอดมี % การเกิดของช้ัน emulsion สูงกว่าเช้ือที่เลี้ยงในอาหารที่ผสมกับกากน้้าตาล
และกากกาแฟ จากการทดสอบด้วยวิธี CTAB-methylene blue agar พบว่าเช้ือทั้ง 8 isolates มีการผลิต biosurfactant ชนิด 
anionic ได้ในอาหารที่ผสมกับ waste ทั้ง 3 ชนิด ยกเว้นเช้ือสายพันธุ์ D1 และ E1 ท่ีมีการผลิต biosurfactant ค่อนข้างน้อย จาก
การทดสอบ Drop collapse และ Oil displacement พบว่าเมื่อหยด supernatant ของเชื้อที่เลี้ยงในอาหารที่ผสมกับน้้ามันจาก
การทอดอาหารท้าให้น้้ามันมีการกระจายตัวดีกว่า supernatant ของเชื้อที่เลี้ยงในอาหารที่ผสมกับกากน้้าตาลและกากกาแฟ สาร
ลดแรงตึงผิวที่สกัดได้จากเช้ือท้ัง 8 isolates ถูกน้าไปทดสอบฤทธิ์การต้านเช้ือก่อโรคโดยวิธี agar well diffusion พบว่าเช้ือท่ีเลี้ยง
ในอาหารที่ผสมน้้ามันจากการทอดอาหาร สามารถยับยั้งเช้ือก่อโรคได้ดีกว่าเช้ือที่เลี้ยงในอาหารที่ผสมกากกาแฟและกากน้้าตาล 
และสามารถยับยั้งเชื้อก่อโรคแกรมบวกได้ดีกว่าเชื้อก่อโรคแกรมลบ จึงได้น้าสารลดแรงตึงผิวชีวภาพดังกล่าวไปศึกษาชนิดของสาร
ลดแรงตึงผิวชีวภาพท่ีเชือ้ผลิตขึ้นโดยเทคนิค Fourier-Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) 
ค าส าคัญ : สารลดแรงตึงผิวชีวภาพ, น้้ามันทอด, กากน้้าตาล, กากกาแฟ, ฤทธิ์การต้านเช้ือก่อโรค 
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P-028 
การพัฒนากระบวนการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสแบบแห้งจากเศษยอดและใบอ้อยและการใช้ประโยชน์จากของเสียใน
กระบวนการผลิต 
นักศึกษา : นางสาวพิมพ์วรี  สายทองสุข 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. จุฑาพร แสวงแก้ว 
สังกัด : สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส้าคัญของประเทศไทยโดยเปน็วัตถุดิบหลกัในอุตสาหกรรมการผลติน้้าตาลทราย โดยใช้ล้าต้นอ้อย
มาเป็นวัตถุดิบ ส่วนยอดและใบอ้อยจะไม่น้ามาใช้ประโยชน์และถูกเผาทิ้งไปหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าอ้อย ผู้วิจัยจึง
ได้น้าเศษยอดและใบอ้อยซึ่งมีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบหลักมาใช้เป็นแหล่งคาร์บอนในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส งานวิจัยนี้เป็น
การพัฒนาการผลิตเอนไซมเ์ซลลูเลสโดยเชื้อรา Aspergillus tubingensis HS1-5  จากอาหารแข็งระดับ 40 กรัม ด้วยกระบวนการ
หมักแบบ solid-state fermentation จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส พบว่า สภาวะที่หมัก
สับสเตรทในถาดคลุมผ้าขาวบาง ระยะเวลา 5 วัน เป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุด โดยเชื้อรา A.tubingensis HS1-5 มีค่ากิจกรรมของ
เอนไซม์บีต้ากลูโคซิเดส, คาร์บอกซีเมทิลเซลลเูลส (CMCase) และ Filter paperase (FPase) สูงสุดที่ 9.46 IU/g solid, 1,961.57 
IU/g solid และ 149.71 IU/g solid ตามล้าดับ จากนั้นน้าเอนไซม์ที่ได้มาท้าให้เข้มข้นและบริสุทธิ์ขั้นต้น และน้ากากสับสเตรทท่ี
เหลือจากการคั้นเอนไซม์มาวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีมีความส้าคัญต่อการน้าไปใช้เป็นปุ๋ยส้าหรับพืช  
ค าส าคัญ : ใบอ้อย เอนไซม์เซลลูเลส การใช้ประโยชน์ 
 
Development of cellulolytic enzymes production process from sugarcane tops and leaves and utilization 
of waste in production process 
Student : Miss Pimwaree Saithongsuk 
Project Advisor : Assist.Prof. Dr. Jutaporn  Sawaengkaew 
Address : Department of Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Sugarcane (Saccharum officinarum) is an important economic crop in Thailand as the main raw material 
in the sugar industry. Sugarcane stems are used as raw material but tops and leaves are not to be used and 
burned after harvest. This research used sugarcane tops and leaves which were composed of cellulose as a 
carbon source for producing cellulolytic enzymes. The aim of this research was to produce the cellulolytic 
enzymes by Aspergillus tubingensis HS1-5 under solid-state fermentation in 40 g. of substrate. From studying 
the optimum condition for cellulolytic enzymes production, the result of this study indicated that the substrate 
fermentation in a straining cloth covered tray for 5 days of cultivation was the optimum condition, A.tubingensis 

HS1-5 had the highest of β-glucosidase, carboxymethyl cellulase (CMCase) and filter paperase (FPase) activities 
were 9.46 IU/g solid, 1,961.57 IU/g solid and 149.71 IU/g solid, respectively. The crude enzyme was concentrated 
and purified. The waste substrate after harvested enzyme was analyzed the important components for using 
as fertilizer for plants.  
Keywords : Sugarcane leaves, Cellulolytic enzymes, Utilization 
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P-029 
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดนิและประชากรแบคทีเรียในดนิบริเวณสวนยางพาราอ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น 
นักศึกษา : นางสาวภทัรวดี  สุขตะโก 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย : ผศ.ดร.อัชฌา  อรอินทร ์
สังกัด : สาขาวิชาจุลชวีวทิยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจทางภาคใต้และภาคตะวันออกของไทย โดยที่เปลือกจะให้น ้ายางซ่ึงเป็นผลผลิตโดยตรง ปัจจัยส้าคัญ
ที่ส่งผลต่อการผลิตน า้ยางประกอบไปด้วย พันธุ์ยาง  สภาพดินที่ปลูก เช่น คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน โดยอีกหน่ึงปัจจัยที่ส่ง
ต่อการผลิตอนุภาคน ้ายางคือ แบคทีเรียซ่ึงเป็นจุลินทรีย์ในดินที่มีความหลากหลายมากที่สุดและสามารถสร้างแกส๊เอทธิลีนที่เป็นตัวกลาง
ส้าคัญในการช่วยเร่งการสังเคราะห์อนุภาคน ้ายาง งานวิจัยนี จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินและ
กลุ่มประชากรแบคทีเรียในดินบริเวณสวนยางพารา อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น รวมทั งคัดแยกสายพันธุ์แบคทีเรียบริเวณรอบรากที่ส่งเสริม
การเจริญของต้นยางพารา โดยน้าตวัอย่างดินที่ตอ้งการศึกษาประกอบด้วย ดินบริเวณรอบต้นยางที่ให้ผลผลิตเป็นน ้ายางปริมาณมาก (H) 
กับให้ผลผลิตเป็นน ้ายางปริมาณน้อย (L) ไปวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินคือ ค่าpH ค่าความชื น ค่าอินทรียวัตถุในดิน 
ค่าความน้าไฟฟ้า และค่าไนโตรเจนทั งหมด พบวา่ ดิน H มีความชื นสูงกว่าดิน L อย่างมีนัยส้าคญัทางสถิต ิ(p <0.05) จากนั นท้าการคัด
แยกเชื อและระบุลักษณะพื นฐานของแบคทีเรียบนอาหาร TSA และ YP  ซ่ึงสามารถคัดแยกไอโซเลทไดท้ั งหมด 42 ไอโซเลท โดยแยกได้
จากดิน H มากกวา่ดิน L จากนั นน้าแบคทีเรียที่คัดแยกได้มาทดสอบความสามารถในการตรึงไนโตรเจน  การสังเคราะห์ฮอร์โมน IAA และ
การละลายฟอสเฟต พบวา่ ไอโซเลทที่ 11 ซ่ึงคัดแยกไดเ้ฉพาะจากดิน H เป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลบวกจากการทดสอบมากทีสุ่ด เมื่อได้น้าไป
วิเคราะห์ล้าดับนิวคลีโอไทด์ของ 16s rRNA gene พบว่าไอโซเลทที่ 11 มีความใกล้เคียงกับ Burkholderia cenocepacia  
ค้าส้าคัญ : ดินบริเวณรอบต้นยางพารา  แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืช ความหลากหลายทางพันธกุรรม  
 
Study of soil physicochemical properties and bacteria present in soil from rubber tree (Hevea brasiliensis) 
plantations in Amphoe Namphong, Khonkaen. 
Student : Miss Phattarawadee Suktako 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Atcha Oraintara 
Address : Department of Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Rubber tree is an economic crop that has been planted in the South and East of Thailand. The shell will 
provide latex. Important factors affecting the production of latex consist of rubber varieties, soil conditions such as 
physicochemical properties. Another factor involving in the production of latex particles is bacteria, which they are 
the most diverse soil microorganisms. They can also produce ethylene gas, which is an important intermediary that 
helps to accelerate the synthesis of latex particles. The aim of  this research was to study soil physicochemical 
properties and types of bacteria present in soil from rubber tree plantations, especially those present in the 
rhizosphere of the rubber plant. Soil samples were taken from rhizosphere of rubber trees plant that produce a 
high amount of latex (H) and low amount of latex (L). Following physicochemical properties were analyzed : pH, 
moisture, organic matter, electrical conductivity and total nitrogen values. The result showed H soil contained higher 
moisture values than L soil  with statistically significant of p < 0.05. Then, isolation and study of  basic characteristics 
of the bacteria  were done by spread plate techniques on TSA and YP.  It turned out that 42 isolates were obtained 
from H soil more than L soil. Bacterial isolates from soil samples were tested for nitrogen fixation ability, IAA 
synthesis and solubilize phosphate. The result showed that Isolate 11, which was found only in H soil could fix 
nitrogen, synthesis IAA and solubility phosphate, and hence the most potential plant-promoting bacterium found 
in this study. Nucleotide sequence analysis of  16s rRNA gene of isolate 11 showed the most identify (100%) with 
Burkholderia cenocepacia. 
Keywords :  rubber tree rhizosphere soil, plant growth promoting bacteria,  genetic diversity 
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P-030 
การผสมแบคทีเรียโพรไบโอติกในกากมันส าปะหลังและร าข้าวเพ่ือประยุกต์ใช้เป็นอาหารสัตว์ 
นักศึกษา : นางสาวศิริรัตน์ ทองจันทร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ 
สังกัด : สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 กากมันส้าปะหลังที่เหลือจากการหมักกรดซิตริกและร้าข้าวทีเหลือจากการสกัดน้้ามันเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มี
จ้านวนมาก เนื่องจากกากมันส้าปะหลังยังคงมีสารอาหารแต่มีความเป็นกรดสูง ไม่สามารถใช้เป็นอาหารสัตว์โดยตรง ส้าหรับร้าข้าว
สกัดน้้ามันยังมีสารอาหารและไม่มีการเหม็นหืน เก็บรักษาได้นาน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแปรรูปกากมันส้าปะหลัง ให้เป็น
อาหารไก่และ แปรรูปร้าข้าวสกัดน้้ามันให้เป็นอาหารสุกร เพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายผสมในอาหาร
สัตว์ โดยเพาะเลี้ยงแบคทีเรยีโพรไบโอติก Bacillus subtilis CE11, CE13, CO12, CO13, C330, D9-1 และ I9 ทีค่ัดแยกจากล้าไส้
ไก่ ในอาหารเหลวที่มีกากมันส้าปะหลังเป็นแหล่งคาร์บอน ปรับ pH 7 บ่มที่อุณหภูมิ 37 ºC พบว่า B. subtilis C3330 สามารถ
เจริญได้และสร้างสปอร์ได้มากที่สุด ในวันที่ 9 และจ้านวนสปอร์ยังคงที่ หลังการอบแห้งที่ 120 ºC, 2 ช่ัวโมง แสดงว่ากากมัน
ส้าปะหลังอบแห้งที่มีสปอร์ สามารถน้าไปผสมในอาหารไก่ได้โดยตรงเพื่อเป็นทั้งสารอาหารและแหล่งโพรไบโอติกในรูปสปอร์ (ซึ่ง
ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี) และจากการคัดแยกแบคทีเรีย 20 ไอโซเลท จากมูลลูกสุกร สามารถคัดเลือกแบคทีเรียทนกรดที่ pH 4 
ได้ 3 ไอโซเลท คือ PB1, PB3 และ PB21 ซึ่งจะได้น้าไปเพาะเลี้ยงในอาหารที่มีร้าข้าวสกัดไขมัน เป็นแหล่งคาร์บอนและส้าหรับตรึง
สปอร์ เพื่อใช้ผสมในอาหารสุกรต่อไป 
ค าส าคัญ : กากมันส้าปะหลัง, ร้าข้าวสกัดไขมัน, อาหารสัตว์, Bacillus subtilis 
 

 Probiotic bacteria mixing in cassava and rice bran wastes for use as animal feeds 
Student : Miss Sirirat Thongchan 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Wilailak Siripornadulsil 
Address : Department of Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University 
  Cassava pulp and defatted rice bran are agricultural waste materials. Cassaca pulp is rich in nutrients 
but highly acidic that can not be used directly as animal feed. Defatted rice bran is also rich in nutrient and 
suitable for a long term storage without any rancid. The objective of this study is to transform cassava pulp 
and defatted rice bran into chicken and pig feeds, respectively to prevent used of chemicals and antibitoics in 
animal feeds. Probiotic Bacillus subtilis CE11, CE13, CO12, CO13, C330, D9-1 and I9 were cultivated in broth 
containing cassava pulp as carbon source, adjusted to pH 7 and incubated at 37 ºC. B. subtilis C330 produced 
the highest numbers of spores after incubation for 9 days. The numbers of spores were still similar after dried 
at 120 ºC, 3 h. Thus, these dried cassava pulb immobilized with spores could be mixed with chicken feed as 
sources of nutrient and probiotic. The probiotic bacteria have also been isolated from pig feces. Out of 20, 3 
isolates were tolerant to pH 4. These isolates will be further investigated for growth in broth containing 
defatted rice bran and used a source of nutrient and spore in pig feed.       
Keywords : Cassava pulp, defatted rice bran, animal feed, Bacillus subtilis 
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P-031 
การแยก และคัดเลือกจลุินทรีย์ท่ีมีความสามารถในการยับย้ังการเจริญของไซยาโนแบคทีเรียพิษ Oscillatoria obscura  
นักศึกษา : นางสาวจิราวดี ศริิงาม 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : รศ. ดร. ธีรศักดิ์ สมดี  
สังกัด : สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 การทดลองนี้เป็นการแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์จากดิน แหล่งน้้าธรรมชาติ และใบพืช ที่มีความสามารถในการยับยั้งการ
เจริญของไซยาโนแบคทีเรียพิษ Oscillatoria obscura ด้วยวิธี Liquid culture assay จุลินทรีย์ที่แยกได้คือแบคทีเรียทั่วไป แอค 
ติโนมัยซีส และเชื้อราเอนโดไฟต์ พบว่าสามารถแยกแบคทีเรียทั่วไปได้ 48 ไอโซเลต แอคติโนมัยซีส 87 ไอโซเลต และเชื้อราเอนโด
ไฟต์ 23 ไอโซเลต จากการทดสอบพบว่า แอคติโนมัยซีสไอโซเลต A35 มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของไซยาโนแบคทีเรีย
พิษ Oscillatoria obscura ได้ 
ค าส าคัญ : ไซยาโนแบคทีเรียพิษ, แบคทีเรีย, แอคติโนมัยซีต, เชื้อราเอนโดไฟต์ 
 

Isolation and screening of algicidal microbial against toxic cyanobacterium Oscillatoria obscura  
Student : Miss. Jirawadee Siringam 
Project Advisor : Assoc. Prof. Dr. Theerasak Somdee  
Address : Department of Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University  

This experiment was to isolate and screen microorganisms from the soil, natural water sources and 
plant leaves that have ability to inhibit the growth of the toxic cyanobacterium Oscillatoria obscura using liquid 
culture assay.  Isolated microorganisms included general bacteria, actinomycetes and endophytic fungi.  48 
isolates of general bacteria, 87 isolates of actinomycetes and 23 isolates of endophytic fungi were isolated. The 
results showed that the isolate A35 were capable of inhibiting Oscillatoria obscura. 
Keywords : toxic cyanobacteria, bacteria, actinomycetes, endophytic fungi 
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P-032 
ราท่ีมีศักยภาพสูงในการผลิตเอนไซม์ส าหรับย่อยสลายวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร 
นักศึกษา : นางสาวพลอยมณี จ้าปาศักดิ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร.พลสัณห์ มหาขันธ์ และ ผศ.ดร.จุฑาพร แสวงแก้ว  
สังกัด : สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างมากมายเน่ืองจากเป็นวัตถุดิบต้นทุนต่้า การผลิตเอนไซม์ในการ
ย่อยสลายจึงเป็นสิ่งส้าคัญต่ออุตสาหกรรมการย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า รา Trichoderma sp. 
4FR8 ที่คัดแยกได้จากป่าบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ สามารถสร้างเอนไซม์ที่น่าสนใจได้ งานวิจัยน้ีจึงท้าการศึกษาการผลิตเอนไซม์
ให้ได้ผลผลิตสูงจากราสายพันธุ์ดังกล่าว ภายใต้การเลี้ยงเชื้อเแบบ solid state fermentation โดยมุ่งเน้นการศึกษาอัตราส่วนของสูตร
อาหารที่เหมาะสม แบ่งเป็น สูตรอาหาร A (เศษต้นข้าวโพด 3 กรัมกับร้าข้าวสาลี 7 กรัม),    สูตรอาหาร B (เศษต้นข้าวโพด 5 กรัมกับ
ร้าข้าวสาลี 5 กรัม) และสูตรอาหาร C (เศษต้นข้าวโพด 6 กรัมกับร้าข้าวสาลี 4 กรัม) และเมื่อศึกษากิจกรรมของเอนไซม์พบว่ารา 
Trichoderma sp. 4FR8 ผลิตเอนไซม์บีต้ากลูโคซิเดส บีต้าไซโลซิเดส คาร์บอกซิเมทิลเซลลูเลส และเอนไซม์ไซแลนเนสสูงสุดเมื่อเลี้ยง
ในสูตรอาหาร B และผลิตเอนไซม์อะไมเลส เอนไซม์ Filter Paper สูงสุดเมื่อเลี้ยงในสูตรอาหาร C จากน้ันจะท้าการทดสอบ
ประสิทธิภาพของเอนไซม์ที่ผลิตได้ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมการย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรต่อไปในอนาคต  
ค าส าคัญ : ย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร, เอนไซม,์ รา 
 
High potential of agriculture waste degrading fungi 
Student : Miss Ploymanee Jampasak 
Project Advisor : Dr.Polson Mahakhan and Asst. Prof. Dr. Jutaporn Sawaengkaew 
Address : Department of Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University 40002 

Agricultural waste materials have been potential low-cost raw materials for various industries. The 
production of enzymes for degradation is important to the industry for the degradation of agricultural waste. The 
previous research, Trichoderma sp. 4FR8 was isolated from the forest in Chulaporn Dam, Chaiyaphum of Thailand.  
It was able to produce the essential enzymes. The objective of the present study was to optimize for the high 
yields production of enzymes. Production of enzymes using Trichoderma sp. 4FR8 under solid state fermentation 
to produce enzymes for high productivity was cultured on the various ratio of suitable medium, medium A (corn 
stems 3 g. mixed with wheat bran 7 g.), medium B (corn stems 5 g. mixed with wheat bran 5 g.) and medium C (corn 
stems 6 g. mixed with wheat bran 4 g.). The result of this study shows that the activities of enzyme, from 
Trichoderma sp. 4FR8 has the highest activity of beta-glucosidase, beta-xylosidase, carboxymethyl- cellulose and 
xylanase enzyme when cultured in medium B, the highest activity of amylase and filter paper enzyme were found 
in medium C. The enzyme will investigate to the efficiency of enzymes produced  for further use with agricultural 
waste degradation. 
Keywords : agriculture waste degrading, enzyme , fungi 
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P-033 
การสร้างเซนเซอร์วัดสีที่อาศัยการปรับปรุงผิวของซิลิกาโซลเพ่ือตรวจวัดแคดเมียมในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม 
นักศึกษา : นายเจตน์ด้ารงค์  ทองเหลา และ นางสาวบุณยานุช  วิชัยโย 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ. ดร. ศิริบูรณ์  มุกดาใส 
สังกัด :สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 การสร้างเซนเซอร์วัดสีที่มีความไวและความเลือกจ้าเพาะสูงเพื่อตรวจวัด Cd2+โดยอาศัยการปรับปรุงผิวของซิลิกาโซล 
สารประกอบเชิงซ้อนระหว่างCd2+ กับ murexide ในอัตราส่วน 1:1จะถูกดูดซับบนผิวของซิลิกาโซลและจะเพิ่มการรวมตัวของซิลิ
กาโซลโดยใช้ไตรเมทิลเตตระเดคซิลแอมโมเนียมโบรไมด์ (TTAB) เป็นตัวเร่งการย้ายเฟสสารประกอบเชิงซ้อน [Cd2+–Murexide] 
ที่สกัดได้จะตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 485 นาโนเมตรภายใต้สภาวะที่ เหมาะสมได้ค่าความเป็นเส้นตรงอยู่ในช่วง 0.03-0.12 
มิลลิโมลาร์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.9947มีค่าขีดจ้ากัดการตรวจวัดเท่ากับ 6.9 ไมโครโมลาร์ มีความเที่ยงของการตรวจวัดใน
วันเดียวกันและความเที่ยงของการวิเคราะห์ระหว่างวันได้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์น้อย กว่า 1.28% และ 4.17% 
ตามล้าดับได้ประยุกต์วิธีน้ีเพื่อตรวจวัด Cd2+ ในตัวอย่างน้้าธรรมชาติ พบว่ามีค่าร้อยละการคืนกลับอยู่ในช่วง 81.1 - 101.4 
ค าส าคัญ: ซิลิกาโซล  แคดเมียม  เมอร์เรกไซด์ 
 
The fabrication of colorimetric sensor based on modified silica solfor the determination of cadmium in 
environmental samples 
Student : Mr. Jetdamrong  Thonglao and Miss Boonyanut Wichaiyo 
Project Advisor : Dr. Siriboon Mukdasai 
Address : Department of Chemistry, Faculty of Science, KhonKaen University 

A highly selective and sensitive colorimetric sensor was fabricated for the spectrophotometric 
determination of Cd2+based on modified silica sol.Cadmium ions were prederivatized via complexation with 
murexide(1:1) before being adsorbed by the silica sol. The adsorption of the [Cd2+–Murexide]complex 
simultaneously occurred with aggregation of the silica sol with the assistance of the trimethyl tetradecyl 
ammonium bromide (TTAB) as a phase transfer catalyst. The enriched [Cd2+–Murexide] complex on the silica 
sol was directly detected using a spectrophotometer at 485 nm.Under optimum conditions, the linear range 
was in the range of 0.03-0.12 mM, with the correlation coefficient of 0.9947, the limit of detection was 6.9 µM. 
Good precision was obtained less than %RSD of 1.28% and 4.17%, for the intra-day and inter-day respectively. 
The proposed method was successfully applied for determination of Cd2+in real water samples. The recoveries 
of Cd2+in sample were 81.1-101.4%. 
Keywords: Silica sol,Cadmium, Murexide 
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P-034 
การสกัดด้วยเฟสของแข็งโดยใช้สารแม่เหล็กส าหรับสารก าจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต 
นักศึกษา : นางสาวพัณณติา  จุดศร ี นางสาว สุทธิดา หาค้า  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : รศ.ดร. รจนา  บุระค้า 
สังกัด : สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

การสกัดด้วยเฟสของแข็งโดยใช้สารแม่เหล็กส้าหรับสารก้าจัดศัตรูพชืกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ใช้ Fe@SiO2@PANI ที่มีสมบัติ

แม่เหล็กเป็นตัวดดูซับ 100 มลิลกิรัม สารตัวอยา่ง 25 มิลลิลติร เวลาที่ใช้ในการวอร์เท็กซ์ส้าหรับการดูดซับ 2 นาที ใช้เมทานอล

ปริมาตร 1 มิลลลิิตรเป็นตัวชะ และใช้เวลาในการวอร์เท็กซส์้าหรับการชะ 2 นาที สามารถแยกตัวดดูซับออกจากสารละลายได้ง่าย

และรวดเร็วโดยอาศยัสนามแม่เหล็กภายนอก แยกสารก้าจดัศัตรูพชืกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต 4 ชนิด ได้แก่ อะซีนฟอส-เมทิล เฟนิโตร

ไธออน พาราไธออน-เมทิล และ คลอรไ์พริฟอส ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงโดยใช้คอลัมน์ LiChroCART RP-

18 เฟสเคลื่อนที่ประกอบด้วยอะซโิตไนไตรล์และกรดแอซีติก (0.1% v/v) อัตราส่วน 65:35 และตรวจวดัด้วยอัลตราไวโอเล็ตที่ความ

ยาวคลื่น 205 นาโนเมตร สามารถวิเคราะหส์ารกา้จัดศตัรูพืชทั้ง 4 ชนิดในช่วงความเข้มข้น 0.1-8.0 มิลลิกรมัต่อลติร ค่าขีดจ้ากดั

การตรวจวดัและขีดจ้ากดัการวัดปริมาณอยู่ในช่วง 0.0015-0.015 และ 0.007-0.033 มิลลิกรมัต่อลติร ตามลา้ดับ มีค่าแฟคเตอร์

การเพิ่มความเข้มข้นอยู่ในช่วง 7-14 เท่า จากการประยุกต์ใช้วิธีที่น้าเสนอนี้ในการวิเคราะหส์ารก้าจัดศัตรูพืชในน้้าตัวอย่างที่เก็บ

จากแหล่งน้้า 5 แห่ง พบว่ามีร้อยละการกลับคืนอยูร่ะหว่าง 86.5-187.3 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 2.42 

ค าส าคัญ : สารก้าจัดศัตรูพืช ออรก์าโนฟอสเฟต โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง การสกัดด้วยวฏัภาคของแข็ง 
 
Magnetic solid phase extraction for organophosphate pesticides 
Student: Miss Phannita Judsri, Miss Sudtida Ha-kham 
Project Advisor: Assoc. Prof. Dr. Rodjana Burakham 
Address: Department of Chemistry, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Magnetic solid phase extraction (MSPE) was developed for preconcentration of organophosphorus 
pesticides. The optimum conditions for MSPE were as follows: 100 mg Fe@SiO2@PANI sorbent, sample volime 
of 25 mL, vortex adsorption time of 2 min, 1 mL methanol as eluent, and vortex desorption time of 2 min. The 
sorbent was simply and rapid separated from the solution using external magnet. HPLC separation of 4 
organophosphate pesticides, including azinphos-methyl, fenitrothion, parathion-methyl and chlopyrifos, was 
carried out using LiChroCART RP-18 column, mobile phase of methanol and 0.1 % acetic acid (65:35) and uv 
detection at 205 nm. Linear calibration graphs were obtained in the range of 0.1-8.0 mg L-1. The limit of detection 
and the limit of quantitation were obtained in the ranges of 0.0015-0.015 and 0.007-0.033 mgL-1, respectively. 
The enrichment factors were between 7-14. The proposed method has been applied to determine 
organophosphate pesticides in five water samples and the recoveries in the range of 86.5-137.3% were obtained 
with the standard deviations of less than 2.42.  
Keywords: Pesticides, Organophosphate, HPLC, Solid Phase Extraction 
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P-035 
การสกัดด้วยเฟสของแข็งโดยใช้สารแม่เหล็กร่วมกับโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงส าหรับสารมลพิษคลอโรฟีนอล 
นักศึกษา : นางสาววนิดา เจริญ และ นายปิยะพงษ์ ทองมนต์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : รศ.ดร. รจนา  บุระค้า 
สังกัด : สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

การวิเคราะห์สารมลพิษกลุ่มคลอโรฟีนอล 4 ชนิด ได้แก่ 2-คลอโรฟีนอล 4-คลอโรฟีนอล 4-คลอโร-3-เมทิลฟีนอล และ 
2,4-ไดคลอโรฟีนอล อาศัยการสกัดด้วยเฟสของแข็งโดยใช้ตัวดูดซับผสม Fe3O4 และโลหะโครงข่ายอินทรีย์ NH2-MIL-101(Fe) 
อัตราส่วน 1:1 และเมทานอลเป็นตัวชะ สามารถแยกตัวดูดซับออกจากสารละลายได้โดยการใช้สนามแม่เหล็กภายนอก วิเคราะห์
สารเป้าหมายด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงและตรวจวัดดว้ยอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 285 นาโนเมตร ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการสกัด ได้แก่ ปริมาณตัวดูดซับ ปริมาตรสารตัวอย่าง ปริมาตรตัวชะ เวลาในการวอร์เท็กซ์
ส้าหรับขั้นตอนการดูดซับและการชะ พบว่า ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม สามารถวิเคราะห์สาร เป้าหมายได้ในช่วงความเข้มข้น 
0.0625–10.000 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าขีดจ้ากัดของการวิเคราะห์และขีดจ้ากัดของการหาปริมาณมีค่าต่้าถึง 0.0175 และ 0.0625 
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ จากการประยุกต์ใช้วิธีที่น้าเสนอนี้ในการวิเคราะห์สารคลอโรฟีนอลในน้้าตัวอย่าง 5 ชนิด ไม่พบการ
ปนเปื้อน และมีร้อยละการกลับคืนในช่วง 58.9–137.0 
ค าส าคัญ : การสกัดด้วยเฟสของแข็ง คลอโรฟีนอล โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง โครงข่ายโลหะอินทรีย์ 
 
Magnetic solid phase extraction and HPLC analysis of chlorophenol pollutants 
Student: Miss Wanida Chroen and Mr. Piyapong Thongmon 
Project Advisor: Assoc. Prof. Dr. Rodjana Burakham 
Address: Department of Chemistry, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Magnetic solid phase extraction (MSPE) was developed for preconcentration of 4  chlorophenol 
pollutants, including 2-chlorophenol, 4-chlorophenol, 4-chloro-3-methylphenol and 2,4-dichlorophenol.  The 
mixture of Fe3O4 and metal-organic framework NH2 - MIL-1 0 1 ( Fe) with the ratio of 1:1 was used as sorbent. 
Elution of the target analytes from the sorbent was carried out using methanol as eluent.  The sorbent was 
separated from the solution using external magnet. Determination of the target compounds was based on HPLC 
using uv detection at 285 nm. Optimization of experimental parameters affecting the extraction efficiency were 
studied including sorbent amount, sample volume, eluent volume, and vortex adsorption and desorption times. 
Under the optimum condition, linear calibration graphs were obtained in the range of 0.0625–10.000 mg L-1. 
Low limit of detection and the limit of quantitation were obtained at 0.0175 and 0.0625 mg L-1, respectively. 
The proposed method has been applied to determine chlorophenols in five water samples and no 
contamination was observed for all samples. The recoveries in the range of 58.9–137.0 % were obtained.  
Keywords: Solid phase extraction, chlorophenol, HPLC, metal-organic framework 
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P-036 
การสังเคราะห์และสมบัติของแผ่นเรืองแสงอนุภาคนาโนแคดเมียมซัลไฟด์จากแบคทีเรียเซลลูโลส 
นักศึกษา : นางสาวโสภา  พันธุวรรณ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : รศ. ดร. สุปรีดิ์  พินิจสุนทร 
สังกัด : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ในงานวิจัยนี้ได้ท้าการสังเคราะห์และคุณสมบัติของอนุภาคนาโนควอนตัมดอทแคดเมียมซัลไฟด์ลงบนเซลลูโลสจาก
แบคทีเรีย ซึ่งเป็นเส้นใยนาโนมีโครงสร้างและคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์มากมาย แต่ยังขาดคุณสมบัติบางอย่าง เพื่อเพิ่มคุณสมบัติ
การเรืองแสงให้กับเส้นใย จากนั้นได้ศึกษาสมบัติและลักษณะเฉพาะของวัสดุนาโนคอมโพสิตด้วยเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) การแปลงฟูเรียร์ด้วยอินฟราเรด (FTIR) การ
ดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต (UV-Vis) และค่าการเรืองแสงด้วยเครื่องสเปคโตรฟลูออโรโฟโตมีเตอร์ พบว่าอนุภาคนาโนแคดเมียม
ซัลไฟด์มีการกระจายตัวที่ดี สม่้าเสมอทั่วทั้งโครงสร้างของเส้นใยเซลลูโลสจากแบคทีเรีย ตรวจสอบลักษณะโครงสร้างผลึกพบพีค
ของเซลลูโลสจากแบคทีเรียแคดเมียมซัลไฟด์ การรวมตัวกันของอนุภาคนาโนแคดเมียมซัลไฟด์ในเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสจึง
กลายเป็นวัสดุนาโนคอมโพสิตเรืองแสงท่ีส้าคัญ เนื่องจากวัสดุนี้รวมคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของแบคทีเรียเซลลูโลสและคุณสมบัติเรอืง
แสงของแคดเมียมซัลไฟด์ 
ค าส าคัญ : แบคทีเรียเซลลูโลส นาโนคอมโพสิต อนุภาคนาโนแคดเมียมซัลไฟด์ 
 

Synthesis and Properties of Fluorescence Paper from CdS nanoparticle on Bacterial Cellulose 
Student : Miss. Sopha Phanthuwan 
Project Advisor : Ass Prof. Supree Pinitsoontorn 
Address : Department of Physics, Faculty of Science, Khon Kaen University 

       In this project, the synthesis and properties of CdS nanoparticles on bacterial cellulose (BC) was 
carried out. Nanofibers of BC have many unique structure and properties but still lack some properties. To 
increase the fluorescent properties of BC, quantum dot CdS were incorporated. Then, the characteristics and 
properties of the CdS nanoparticle on BC were analyze by using Scanning electron microscope (SEM), X-ray 
diffraction (XRD), Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), ultraviolet–visible (UV–Vis) and spectro 
fluorophotometer RF-6000. It was shown that the distribution of CdS nanoparticles in the BC was homogeneous 
throughout the whole BC volume. The crystalline phases of BC and BC/CdS were observed from XRD peaks. 
Incorporation of CdS nanoparticles into BC formed an important luminescent nanocomposite material because 
this material integrate BC’s excellent properties and CdS luminescent properties. 
Keywords : bacterial cellulose, nanocomposite, CdS nanoparticle 
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P-037 
การสังเคราะห์วัสดุคอมโพสิตแบคทีเรียเซลลูโลสซิงค์ออกไซด์ซิลิกอนไดออกไซด์ส าหรับการใช้เป็นตัวก าเนิดไฟฟ้าระดับนาโนชนิดไทร
โบอิเล็กทริก 
นักศึกษา : นางสาวสุภานัน จากเมืองปักษ์  
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย : รศ.ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร 
สังกัด : สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ทริโบอิเล็กทริกนาโนเจนเนอเรเตอร์ (TENG) เป็นเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าแบบใหม่และมีแนวโน้มในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
กลท่ีมาจากการเคลื่อนท่ีของวัสดุ เช่น การเสียดสี การกระทบกันของพื้นผิวเป็นต้น ในปัจจุบันมีวัสดุจ้านวนมากท่ีถูกใช้เป็นขั้วไฟฟ้าใน
งานวิจัยน้ี เช่น ยาง ซีเมนต์ และวัสดุคอมโพสิต แบคทีเรียเซลลูโลส (Bc) เป็นวัสดุหน่ึงที่น่าสนใจส้าหรับท้าเป็นขั้ว เนื่องจากคุณสมบัติเด่นคือ
มีโครงสร้างเป็น 3 มิติท่ีเกิดจากเส้นใยจ้านวนมากทับซ้อนกันไปมา การสังเคราห์แบคทีเรียเซลลูโลสเกิดโดยวิธีธรรมชาติ ในงานวิจัยน้ีใช้ 
Gluconacetobacter xylinus ท้ายท่ีสุดแล้วจะได้เซลลูโลสในสถานะเจล จากน้ันถูกน้าไปติดบนขั้วไฟฟ้า (ITO glass) แล้วจึงอบเพื่อท้าให้
กลายเป็นฟิลม์บาง นอกจากน้ียังศึกษาผลของการเติมซิงค์ออกไซด์ลงไปในแบคทีเรียเซลลูโลสในความเข้มข้นแตกต่างกัน (0.1 0.05 0.025 
0.0125 โมล่าร์) ต่อสมบัติทริโบอิเล็กทริก จะได้เป็นแผ่นคอมโพสิต BC/ZnO แต่คอมโพสิตดังกล่าวไม่สามารถติดลงบนขั้วไฟฟ้าได้ จึงใช้อมิน
โนไซเลนมาปรับปรุงพื้นผิวของวัสดุคอมโพสิต ฟิล์ม BC/ZnO ประกอบด้วย เส้นใยนาโนเซลลูโลสท่ีมีขนาดน้อยกว่า 100 นาโนเมตร มี
อนุภาคซิงค์ออกไซด์ และซิลิกอนไดออกไซด์  ส้าหรับการทดสอบไทรโบอิเล็กทริกนั้นแผ่นฟิล์มคอมโพสิตสร้างแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 77 V และมี

กระแสสูงสุด6 𝜇A โดยใช้ความถี่ 5 Hz การสังเคราะห์วัสดุคอมโพสิต BC / ZnO / SiO2 ในงานวิจัยน้ีแสดงให้เห็นถึงทางเลือกของวัสดุใหม่
ส้าหรับการพัฒนาของเครื่องสร้างอนุภาคนาโนไทรโบอิเล็กทริกในอนาคต 
ค าส าคัญ : แบคทีเรียเซลลูโลส ทริโบอิเล็กทริกนาโนเจนเนอเรเตอร์ ออแกนิคคอมโพสิต อะมิโนไซเลน   
 
Bacterial Cellulose/ZnO/SiO2 Composites for  Triboelectric Nanogenerator 
Student : Supanan Jakmuangpak 
Project Advisor : Ass Porof. Supree Pinitsoontron  
Address : Department of Physics, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Triboelectic nanogenerator (TENG) is a new and promising generator for producing electricity from mechanical 
movement.. Many materials are used as electrodes for TENG, such as rubber, cement and composite materials. Bacteria 
cellulose is a interesting material for TENG electrodes because of its unique properties and environmentally friendly. 
The synthesis of bacteria cellulose was done by biosynthesis of the bacteria strain Gluconacetobacter xylinus. The 
bacterial cellulose (BC) in hydrogel state was attached to the ITO glass before annealing to convert the BC gel to film. 
The effect of zinc oxide (ZnO) addition in BC film was studied for the triboelectric properties of the composite material. 
Furthermore, the BC/ZnO composite sheet was normally difficult to attach to the ITO glass. Therefore, amino silane was 
added to modify the surface of the BC/ZnO electrode film. The BC/ZnO film consisted of nanofiber with the average 
diameter of <1 0 0  nm. For triboelectric testing, the composite films generated the maximum voltage of 7 7  V and the 

maximum current of 6 𝜇A using the frequency of 5 Hz. The synthesis of BC/ZnO/SiO2 composite materials demonstrates 
the choice of new materials for development of the triboelectric nanogenerators in the future. 
Keywords : Bacterial cellulose, Triboelectric nanogenerators, organic composite, amino silane  
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P-038 
การศึกษาสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกส์ของสาร SnSe ท่ีเจือด้วย Ge เพ่ือท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงานทางเลือกเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
นักศึกษา: นายสุรเชษฐ อนันต์สุวรรณชัย 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย: รศ.ดร.ไพโรจน์ มูลตระกูล 
สังกัด: ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 โครงงานวิจัยน้ีได้ท้าการศึกษาเพื่อที่จะค้านวณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์และเทอร์โมอิเล็กตริกของสาร SnSeในโครงสร้าง
บริสุทธิ์ และโครงสร้างที่เจือด้วยเจอร์มันเนียม โดยใช้โปรแกรม VASP และค้านวณสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกด้วยโปรแกรม 
BoltzTrapเพื่อที่จะน้าไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ให้ดีขึ้น จากผลการวิเคราะห์พบว่าอะตอมดีบุก (Sn) จะมีค่าความหน่าแน่นของ
อิเล็กตรอนที่อยู่บริเวณรอบๆ อะตอมน้ันจะค่อนข้างต้่า จึงส่งผลท้าให้ค่าประจุลบก็น้อยกว่า เพราะว่าเป็นธาตุที่อยู่หมู่ 4 ในตารางธาตุที่
มีวาเลนซ์อิเล็กตรอน (Valence Electron) น้อยกว่าอะตอมของ Se ที่จะมีค่าความหนาแน่นของอิเล็กตรอนที่อยู่บริเวณรอบๆ อะตอม
น้ันจะค่อนข้างสูง จึงมีผลท้าให้ค่าประจุลบมากเพราะว่าอะตอม Se เป็นธาตุที่อยู่หมู่ 6  ในตารางธาตุซ่ึงจะมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนมากกวา่
ตามไปด้วย จากผลการการค้านวณความหนาแน่นของสถานะ (Density of States: DOS) ของสาร SnSeทั้งบริสุทธิ์และเจือสาร Geก็
จะพบว่าค่าช่องว่างแถบพลังงานจากการค้านวณซ่ึงมีค่าไกล้เคียงประมาณ 0.55 eV นอกจากน้ันผลการค้านวณสมบัติทางเทอร์โมอิ
เล็กทริกส์ของสาร SnSeที่บริสุทธิ์และเจือด้วย Geมีประสิทธิภาพทางเทอร์โมอิเล็กทริกค่า ZT ประมาณ 0.8 ที่อุณหภูมิ 300 – 400 K 
ค าส าคัญ:เจอร์มันเนียม วาเลนซ์อิเล็กตรอน ความหน่าแน่นของสถานะ เทอร์โมอิเล็กทริกส์ 
 
The study of thermoelectric properties in Ge-doped SnSe to using alternative energy for sustainable 
development 
Student: Mr.SurachetAnansuwanchaiProject Advisor: Associate Professor PairotMoontragoon (Ph.D)Address: 
Department of Physics, Faculty of Science, KhonKaen University 

This research project calculated the electronic properties of pure SnSe and Ge-doped SnSe structures 
(GexSn1-xSe) using the VASP program, and thermoelectric properties with the BoltzTrap program in order to be 
applied in various fields. From the results, we found that the electron density around the Sn atoms is lower than 
that around the Se atoms because Sn is an element of the fourth groups in the periodic table while Se is an 
element of the sixth in the periodic table, which has more valence electrons. Based on the density of states (DOS) 
calculations of both pure SnSe and Ge-doped, it is found that the calculated energy band gaps (Eg) of the both 
structures are similar, which are equal to 0.55 eV. In addition, the calculation of thermoelectric properties of pure 
SnSe and doped Ge shows that thermoelectric efficiency ZT of both structures are around 0.8 at 300 – 400 K.  
Keywords: Germanium, Valence Electron, Density of State, Thermoelectric  
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P-039 
การปรับปรุงพื้นผิวของอนุภาคนาโนซิลิกาด้วยสารคู่ควบไซเลนและกรดฟอสฟอริกเพื่อประยุกต์ใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงแบบเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน  
นักศึกษา: นายเรวัต แม้นศิริ  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย: ดร. เยาวพา ตรีกมล 
สังกัด: หลักสูตรวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอนเป็นหนึ่งในเซลล์เชื้อเพลิงที่ก้าลังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปัจุบัน มีจุดเด่นที่สามารถท้างานได้ที่
มีประสิทธิภาพสูง ขนาดเล็ก อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ส่วนประกอบส้าคัญในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดนี้คืออิเล็กโทรไลต์ซ่ึ งแนฟฟิออน 
(Nafion®) คือพอลิเมอร์ที่ใช้ส้าหรับเป็นเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน เนื่องจากมีความสามารถในการน้าโปรตอนได้ดี แต่ด้วยข้อจ้ากัดของสมบัติทางไฟฟ้าเคมี
และเชิงกลท้าให้แนฟฟิออนไม่สามารถท้างานได้ที่อุณหภูมิสูง เนื่องจากเมมเบรนจะสูญเสียน้้าซ่ึงเป็นตัวกลางในการช่วยน้าโปรตอน การเติมอนุภาคนาโน 
ซิลิกาในแนฟฟิออน จึงท้าให้เมมเบรนสามารถท้างานที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นแต่ท้าให้ค่าการน้าไอออนลดลง ในงานวิจัยนี้ได้ท้าการศึกษาผลของการปรับปรุง
พื้นผิวของอนุภาคนาโนซิลิกาโดยใช้สารคู่ควบไซเลนและกรดฟอสฟอริก ต่อคุณสมบัติต่างๆของเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอนเช่น การขยายตัวและการกักเก็บ
น้้าของเมมเบรน เสถียรภาพทางความร้อนด้วยเทคนิค Differential scanning calorimetry และการน้าไอออน จากการทดลองพบว่าพอลิเมอร์คอมโพ
สิตระหว่างแนฟฟิออนกับอนุภาคนาโนซิลิกาที่ได้รับการปรับปรุงผิวด้วยสารคู่ควบไซเลนและกรดฟอสฟอริก มีการเก็บน้้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากก ารเติม
อนุภาคนาโนซิลิกาเข้าไปยังแนฟฟิออนท้าให้เมมเบรนมีเสถียรภาพทางความร้อนมากกว่าแนฟฟิออนบริสุทธิ์ เมื่อพิจารณาความสามรถในการน้าไอออน
ของเมมเบรน เมื่อท้าการเพิ่มอนุภาคนาโนซิลิกาลงในแนฟฟิออนท้าให้ค่าการน้าไอออนลดลง เนื่องจากซิลิกาเข้าไปขัดขวางการเคลื่อนที่ของไอออ น 
อย่างไรก็ตามส้าหรับอนุภาคนาโนซิลิกาที่ได้รับการปรับปรุงผิวด้วยสารคู่ควบไซเลนและกรดฟอสฟอริกพบว่ามีค่าการน้าไอออนเพิ่มขึ้น เนื่องจากสารคู่
ควบไซเลนและหมู่กรดเป็นตัวช่วยให้การน้าไอออนของคอมโพสิตเมมเบรนมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น  
ค าส าคัญ : เซลล์เชื้อเพลิง พลังงานทดแทน กระบวนการทางเคมีไฟฟ้า 
 
Phosphoric acid functionalizeก  silica nanoparticle by silane coupling agent for composite proton exchange membrane in 
PEMFC 
Student: Mr. Rewat Maensiri 
Project Advisor: Dr. Yaowapa Treekamol 
Address: Department of Materials Science and Nanotechnology. Faculty of Science, Khon Kaen University 

Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC)  is a type of fuel cell that has been developed and is widely used today 
because it is high efficiency and portable. One of the most importance component of this fuel cell is polymer electrolyte 
membrane which acts as proton channel. Nafion® is a current commercial polymer as a proton conductor for PEMFC because of 
its high proton conductivity excellent thermal and mechanical properties. However, the efficiency decreases at high operating 
temperature because a membrane loss water which is a proton migration media. This problem can be solved by preparing a 
composite membrane of Nafion® with silica nanoparticles. In this work, we modified surface of silica nanoparticles by silane 
coupling agent and phosphoric acid for preparing composite proton exchange membranes. The properties related to PEMFC 
application such as water uptake, swelling, thermal stability by differential scanning calorimetry technique and proton conductivity 
were investigated. The findings indicated that composite membrane showed the better water uptake and mechanical properties 
than of the Nafion®. For the proton conductivity measurement, the results show that addition of the silica nanoparticles reduces 
the proton conductivity because silica impedes movement of the proton conductivity. In addition, by adding the modified silica 
to Nafion®

, it was found that proton conductivity increased due to silane coupling agent and acid group help to movement of the 
proton conductivity in composite membrane. 
Keywords : Fuel cell, Renewable energy, Electrochemical  
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P-040 
การค้านวณสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริก และอิเล็กทรอนิกส์ของสารโคบอลต์อาร์เซนิก 
นักศึกษา : นางสาววรนิษฐา  ณรงค์หนู 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : รศ.ดร.ไพโรจน์ มูลตระกูล 
สังกัด : สาขาวิชาวัศดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 โครงการวิจัยนี้เป็นการค้านวณสมบัติทางแม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ แสง และเทอร์โมอิเล็กทริก โดยศึกษาจาก
สารประกอบโคบอลต์อาร์เซนิกส์  CoAs3 ซึ่งเป็นสารกึ่งตัวน้าที่มีโครงสร้างแบบ Skutterudites โดยใช้ทฤษฎีฟังก์ชันความ
หนาแน่น (Density Functional Theory : DFT) ในโปรแกรม VASP เริ่มจากพิจารณาสมบัติความเป็นแม่เหล็กพบว่ามีค่าโมเมนต์
แม่เหล็กน้อยมาก จึงจัดให้อยู่ในแม่เหล็กแบบไดอา ในส่วนของสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ แสง พบว่าช่องว่างแถบพลังงานที่ได้จาก
การค้านวณเป็นศูนย์ ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าที่ได้จากการทดลอง (Eg = 0.6 eV) เนื่องจากผลของทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่นที่จะ
ให้ผลการค้านวณของค่าช่องว่างแถบพลังงานต่้ากว่าค่าที่ได้จากการทดลอง และจุดมุ่งหมายส้าคัญในการศึกษาคือ การน้า
คุณสมบัติของสารกึ่งตัวน้าท่ีมีโครงสร้างผลีก Skutterudites กล่าวคือเป็นโครงสร้างช่องว่างอะตอมขนาดใหญ่มากสามารถเติมธาตุ
อื่นเข้าไปได้โดยใช้หลักการโคออดิเนช่ันระหว่างอะตอมมีบทบาทส้าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพทางเทอร์โมอิเล็กทริก จากผล
การศึกษาสรุปว่าสารประกอบโคบอลต์อาร์เซนิกส์เป็นสารกึ่งตัวน้าที่ไม่มีการเจือใดๆ พบว่าคุณสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกมี
ประสิทธิภาพที่ไม่มากพอ ดังนั้นเติมการอะตอมเข้าไปแทนที่ในช่องว่างของ Skutterudite จึงอาจจะเป็นกระบวนการที่ส้าคัญเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านเทอร์โมอิเล็กทริกต่อการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น 
ค าส าคัญ : เทอร์โมอิเล็กทริก วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก โคบอลต์อาร์เซนิก 
 

Calculation of  thermoelectric and electronic properties of Cobalt Arsenic ( CoAs3) 
Student : Miss Woranitha  Narongnu 
Project Advisor : Associate Professor Dr. Pairot Moontragoon 
Address : Department of Materials science and Nanotechnology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The aim of this research project was the Calculation of magnetic, electronic, optical and thermoelectric 

properties of cobaltarsenics  CoAs3 by using Density functional theory ( DFT)  packaged in VASP. Firstly the 

magnetic property of  CoAs3 was studied and, it was found that the magnetic dipole moment is zero, therefore 
it is diamagnetic material.  The electronic and optical calculations show that the energy band gap (Eg) is zero 
which is underestimated when compare to experimental result (Eg = 0.6 eV). It is because of the fact that DFT 
always gives underestimated energy band gap. The main purpose of studies is increasing the thermoelectric 
properties of semiconductors in skutterudite structure by doping atoms into the void of the skutterudite 
structure by using the coordination principle between atoms. This could be an important role in increasing the 
efficiency of the thermoelectric.  As a result of the calculated thermoelectric property of pure Cobaltarsenics, 

it was found that the thermoelectric properties of pure  CoAs3 is not high efficiency. Therefore, adding the atom 

to the space of skutterudite structure could increase the efficiency of thermoelectric properties of  CoAs3 . 

Keywords : Thermoelectric, Thermoelectric Materials, Cobalt Arsenic ( CoAs3)   
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P-041 
การปรับปรุงคุณสมบัติของแนฟฟิออนด้วยซิลิกาโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์และกรดซัลฟิวริกในการปรับปรุงพ้ืนผิวส าหรับ
ประยุกต์ใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงแบบเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน 
นักศึกษา: นางสาวพนิดา  วงค์คง  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย: อ.ดร. เยาวพา  ตรีกมล 
สังกัด: สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเ์พื่อปรับปรุงคุณสมบัติของแนฟฟิออน (Nafion®) ด้วยอนุภาคนาโนซลิิกาที่ปรับปรุงพื้นผิวโดย
โซเดียมไฮดรอกไซด์และกรดซัลฟวิริกเพื่อให้เมมเบรนสามารถใช้งานในอุณหภูมสิูงซึ่งจะน้าไปสู่ประสทิธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้า
ที่ดีขึ้นของเซลล์เชื้อเพลิง ปริมาณของหมู่ไฮดรอกซิลและหมู่ซลัโฟทีต่ิดอยู่บนพื้นผิวของซิลิกาสามารถท้าการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค
การไทเทรต หลังจากเตรียมคอมพอสิทเมมเบรนจะท้าการศึกษาคณุสมบตติ่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับเซลล์เช้ือเพลิง เช่น การขยายตัวและ
การกักเก็บน้้าของเมมเบรน เสถยีรภาพทางความร้อนด้วยเทคนคิ Differential Scanning Calorimetry  สัณฐานวิทยา การ
แลกเปลีย่นโปรตอนและการน้าโปรตอน จากผลการทดลองพบว่าพอลิเมอร์คอมโพสติระหว่างแนฟฟิออนกับซิลิกาที่มีการปรับปรุง
พื้นผิว มีการดดูซับน้้าและการขยายตัวลดลงเนื่องจากอันตรกิริยาระหว่างฟิลเลอร์กับพอลิเมอร์ เมื่อน้าไปวัดเสถียรภาพทางความ
ร้อนพบว่าคอมโพสติเมมเบรนทีม่กีารเสถยีรทางความร้อนมากว่าแนฟฟิออน ค่าการแลกเปลีย่นโปรตอนมีค่าระหว่าง 0.4-0.5 meg 
g-1 และค่าการน าโปรตอนเพ่ิมขึ้นเนื่องจากหมู่ซัลโฟช่วยเป็นตัวกลางให้ในการเคลื่อนที่ของโปรตอน 
ค าส าคัญ : แนฟฟิออน เช้ือเพลิงแบบเยื้อแลกเปลี่ยนโปรตอน เมมเบรนคอมโพสิต 

 
An improvement of Nafion properties using surface modified silica by NaOH and H2SO4 for polymer 
electrolyte membrane fuel cell application  
Student: Ms. Panida Wongkhong 
Project Advisor: Dr. Yaowapa Treekamol 
Address: Department of Materail Science and Nanotechnology, Faculty of Science, Khon Kaen University      

This research aims to improve properties of nafion by surface modified silica nanoparticles using sodium 
hydroxide and sulfuric acid in order to use the composite membrane at high temperature condition.  After 
functionalization, surface of the silica was investigated by using titration technique to quantify the hydroxyl and 
sulfo group. After that the composite membranes were prepared and examined. Properties related to fuel cell 
application were measured for example, water uptake, swelling, thermal stability by differential scanning 
calorimetry, morphology by SEM technique, proton exchange capacity and proton conductivity. It was found 
that water uptake and swelling ratio of a composite membranes decreased, it might be due to an interaction 
between the polymer and filler. For a thermal stability, it was showed that the composites membranes exhibit 
higher thermal stability than that of neat Nafion. The proton exchange capacity is around 0.4-0.5 meg g-1. 
Moreover, proton conductivity of the membrane increases by adding modified silica due to sulfo groups which 
act as a proton transfer channel. 
Keywords: Nafion, PEMFC, Composite membrane 
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P042 
เซรามิกรูพรุนจากใบกล้วยกับการลดสมบัติการน าความร้อนเพ่ือใช้เป็นวัสดุฉนวนกันความร้อนอาคารและหลังคาเซรามิก 
นักศึกษา : นางสาวธัญญาเรศ  ทองยศ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. นงลักษณ์  มีทอง 
สังกัด : ภาควิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี  

การประดิษฐ์เซรามิกรูพรุน โดยใช้ใบกล้วยซ่ึงเป็นของเสียทางการเกษตรเป็นแม่แบบ มีเป้าหมายเพื่อศึกษาผลของโครงสร้าง
จุลภาคด้วยเทคนิค SEM (Scanning Electron Microscopy) ต่อสภาพการน้าความร้อน ส้าหรับประยุกต์ใช้เป็นฉนวนกันความร้อน
อาคารและหลังคาเซรามิก ประดิษฐ์เซรามิกแบบไม่มีรูพรุนด้วยเทคนิคการหล่อเทียบกับกระบวนการผลิตเซรามิกรูพรุนด้วยเทคนิคการ
ลอกเลียนแบบ โดยใช้ใบกล้วยแช่ลงในสารละลายแขวนลอยที่เต็มไปด้วยอนุภาคเซรามิก (อะลูมินา) จากน้ันน้าไปเผาที่อุณหภูมิสูง การ
เผาส้าหรับก้าจัดแม่แบบ (ใบกล้วย) ใช้อัตราการท้าให้ร้อนขึ้น 1 องศาเซลเซียสต่อนาที และ 3 องศาเซลเซียสต่อนาที เน่ืองจากการ
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิมีผลต่อโครงสร้างจุลภาคของวัสดุ เมื่อน้าเซรามิกแบบมีรูพรุนและไม่มีรูพรุนไปทดสอบสภาพการน้าความร้อนด้วย
เทคนิค DSC (Differential Scanning Calorimetry) พบว่าเซรามิกรูพรุนมีสภาพการน้าความร้อนต่้ากว่าไม่มีรูพรุน จากการศึกษา
พบว่ารูพรุนที่เกิดขึ้นหลังจากการเผาก้าจัดแม่แบบ (ใบกล้วย) มีผลต่อการน้าความร้อนในวัสดุ เน่ืองจากรูพรุนเป็นตัวขัดขวางการ
เคลื่อนที่ของความร้อน ส่งผลให้ประสิทธิภาพด้านการน้าความร้อนภายในวัสดุลดลง 
ค าส าคัญ : เซรามิกรูพรุน แม่แบบ การหล่อ การลอกเลียนแบบ สภาพการน้าความร้อน โครงสร้างจุลภาค  
 
Porous ceramics from banana leaves with reduced thermal conductivity for the building insulation materials 
and ceramic roofs. 
Student : Ms. Thanyares  Thongyos 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Nongluk Meethong 
Address : Department of Physic, Course of materials science and nanotechnology 

Invention of the porous ceramics by use banana leaves which are agricultural waste as a template. Target 

to study the effect of microstructure by SEM (Scanning Electron Microscopy) technique on heat flow for application 

as building insulation and ceramic roofs. Invention of the non-porous ceramics by casting technique compare with 

the process of producing porous ceramics with replica technique by use banana leaves soak in a ceramic suspension 

or ceramic precursor (Alumina). Then burned at high temperatures. Combustion for the template (banana leaves) 

removal by use heating rate 1 and  3°C/min because the temperature increase affects the microstructure of the 

materials. When conducting porous and non-porous ceramics to test the heat flow by DSC (Differential Scanning 

Calorimetry) technique, porous ceramics had lower thermal conductivity values than non-porous ceramics. 

According to the study, porous that occurs after burned at high temperature for temple (banana leaves) removal 

affects the heat conductivity in the materials due to the porous inhibit the movement of the resulting in reduced 

thermal conductivity within the materials. 

Keywords : Porous ceramics, Template, Casting technique, Replica technique, Heat flow, Microstructure 
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P-043 
การกระจายมวลและเส้นโค้งการหมุนของดาราจักรทางช้างเผือกโดยใช้กล้องโทรทรรศน์วิทยุของประเทศไทย ขนาด 4.5 เมตร  และ
กล้องโทรทรรศน์วิทยุของประเทศสวีเดน ขนาด 2.3 เมตร 
นักศึกษา : นางสาวญาสุมิล มิ่งเมือง 
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร.พิมปุณยวัจน์ ทุมเมืองปัก 
สังกัด : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 โครงงานวิจัยน้ี ได้จัดท้าแผนท่ีการกระจายของไฮโดรเจนท่ีเป็นกลาง และเส้นโค้งการหมุนของดาราจักรทางช้างเผือก ท่ีลองจิจูด
ดาราจักร 0° ถึง 90° ในแนวระนาบดาราจักร โดยใช้กล้องโทรทรรศน์วิทยุของประเทศไทย ขนาด 4.5 เมตร และกล้องโทรทรรศน์วิทยุ
ประเทศสวีเดน ขนาด 2.3 เมตร เพื่อตรวจวัดสัญญาณสเปกตรัมของไฮโดรเจนท่ีเป็นกลาง ในย่านความยาวคลื่นวิทยุ 21 เซนติเมตร  และ
วิเคราะห์สเปกตรัมจากโปรแกรมท่ีได้ออกแบบด้วยภาษาคอมพิวเตอร์อย่างง่ายส้าหรับคัดแยกกราฟรูปเกาส์เซียน เพื่อเปรียบเทียบผลการ
วิเคราะห์จากโปรแกรมอย่างง่ายน้ีกับโปรแกรมส้าเร็จรูปของประเทศสวีเดน และข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์วิทยุประเทศไทยกับฐานข้อมูล
นานาชาติ ผลการศึกษาจากข้อมูลสังเกตการณ์พบว่าการกระจายตัวของไฮโดรเจนท่ีเป็นกลางมีลักษณะเป็นแขนเกลียวโค้ง และมีแนวโน้ม
อัตราเร็วการหมุนของกราฟเส้นโค้งการหมุนดาราจักรคงท่ี ท่ีระยะทางจากใจกลางดาราจักรมากกว่า 3 กิโลพาร์เซค ท้ังน้ีได้น้าเส้นโค้งการ
หมุนของดาราจักรไปใช้ในการค้านวณเพื่อประมาณความหนาแน่นเชิงพื้นผิวของมวลดาราจักรในรูปแบบทรงกลมอย่างง่าย ซ่ึงการศึกษา
โครงงานวิจัยน้ีให้ผลท่ีสอดคล้องกับฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
ค าส าคัญ : ไฮโดรเจนท่ีเป็นกลาง กล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเล็ก การจ้าลองการกระจายแบบเกาส์เซียน เส้นโค้งการหมุน ความหนาแน่นเชิง
พื้นผิวของมวล 
 
The Mass Distribution and the Rotation Curve of the Milky Way Galaxy Using NARIT 4.5m Small Radio Telescope 
and the 2.3m Onsala Radio Telescope 
Student : Miss Yasumin Mingmuang 
Project Advisor : Dr. Pimpunyawat Tummuangpak 
Address : Department of Physics, Faculty of Science, Khon Kaen University 

This study was aimed to make the neutral hydrogen (HI) mapping and rotation curve of the Milky Way at 
galactic longitude 0° to 90° in the galactic plane by using the 4.5m Small Radio Telescope (SRT) of National Astronomical 
Research Institute of Thailand (NARIT) and the 2.3m Onsala radio telescope. The HI spectra at wavelength of 21 cm can 
be used to analyze the dynamical properties of the Milky Way with Gaussian fitting software, which was developed by 
using Python programming language. SalsaJ is another free astronomical software which was also used in this study by 
analyzing the Gaussian spectra of the Onsala radio telescope. For making sure the performance of developed software, 
therefore, it will be tested between their observation spectra of NARIT SRT and the Onsala radio telescope together 
with the public international archive. The results showed that the positions of HI are distributed in a spiral - arms shape 
and the rotation curve is constant at the galactic distance (R) > 3  kpc. The spherical mass distribution (in term of the 
surface mass density) was approximated by directly using rotation curve. Our results are in good agreement with the 
standard values. 
Keywords : neutral hydrogen, small radio telescope, gaussian fitting, rotation curve, surface mass density 
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P-044 
การเตรียมแมงกานีสไดออกไซด์ผสมแกรฟีนส าหรับใช้เป็นขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุความจุสูง 
นักศึกษา: นางสาววาสนา  วรรณบุตร  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย: ผศ. ดร. พาวินี  กลางท่าไค ่
สังกัด: สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุความจุสูงจากวัสดุผสมแมงกานีสไดออกไซด์ที่
เตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล และแกรฟีนด้วยวิธีอิเล็คโตรเคมิคอลเอ็กโฟเลชัน  วัสดุผสมดังกล่าวถูกเคลือบบนนิกเกิลโฟม โดยที่
แมงกานีสไดออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มีขนาดอนุภาค 300 ถึง 600 นาโนเมตร และแกรฟีนมีขนาดอนุภาค 3 ถึง 50 ไมโครเมตร ถูก
เคลือบบนนิกเกิลโฟมโดยเทคนิคการดรอปปิง ท้าให้ขั้วไฟฟ้าที่เตรียมจากวัสดุผสมมีค่าความจุไฟฟ้าจ้าเพาะสูงสุด 96.4 ฟารัดต่อ
กรัม ที่ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าเท่ากับ 0.3 แอมแปร์ต่อกรัม นอกจากนั้นยังพบว่ามีค่าการเก็บประจุเป็น 92.88 % ของค่าการ
เก็บประจุเริ่มต้นหลังจากผ่านการทดสอบหนึ่งพันรอบ แสดงถึงตัวเก็บประจุความจุสูงที่มีความเสถียรสูง ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า
คุณสมบัติการน้าไฟฟ้าของแกรฟีนช่วยเพิ่มความเสถียร และค่าความจุไฟฟ้าของแมงกานีสไดออกไซด์บริสุทธ์ิให้สูงข้ึน 
ค าส าคัญ: ตัวเก็บประจุความจุสูง; แมงกานีสไดออกไซด์; แกรไฟต์; วัสดุผสม 

Preparation of MnO2/Graphene Composite Materials for Supercapacitor Electrodes 
Student: Miss Wassana Wannabut  
Project Advisor: Asst. Prof. Dr. Pawinee Klangtakai 
Address: Department of Physics, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The objectives of this study are to examine preparation of supercapacitor electrodes MnO2/Graphene 
composite materials by hydrothermal and electrochemical exfoliation methods. MnO2 particle sizes 300 – 600 
nm and Graphene sheets 3 – 50 µm was coated on nickel foam using a dropping technique. MnO2/Graphene 
supercapacitor electrodes showed specific capacitance is about 94.6 F/g at current density 0.3 A/g. The capacity 
maintenance of MnO2/Graphene is over 92.88 % of the initial capacitance after of 1000 cycles. As a result of 
high conductivity of graphene help to high stability and specific capacitance of pure MnO2. 
Keywords: Supercapacitor; Manganese dioxide; Graphene; Composite materials 
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P-045 
การเสริมสัญญาณไบโอเซนเซอร์เชิงเคมีไฟฟ้าด้วยไคโตซานและกราฟีนในการตรวจวัดโลหะหนัก 
นักศึกษา : นายรชต สมทรัพย์  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. รินา ภัทรมานนท ์
สังกัด : สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดโลหะหนักด้วยไบโอเซนเซอร์เชิงเคมีไฟฟ้าโดยใช้ไคโตซาน
และกราฟีนออกไซด์ ซึ่งระบบของไบโอเซนเซอร์ประกอบด้วยเอมไซม์ยูรีเอสเป็นตัวรับชีวภาพ และตรึงลงบนอิเล็กโทรดแบบพิมพ์
คาร์บอนเพื่อวัดกระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงของสารละลายตวัอย่างหลังเกิดปฏกิิริยาของสารตั้งต้นยูเรีย ไคโตซานมีคุณสมบัติในการ
เพิ่มความสามารถในการยึดติดเอนไซม์ยูรีเอสบนคาร์บอนพิมพ์สกรีนและกราฟีนออกไซด์เพิ่มความสามารถในการส่งผ่าน
อิเล็กตรอนในช้ันของไคโตซาน การตรวจวัดด้วยไบโอเซนเซอร์เชิงเคมีไฟฟ้าโดยใช้ขั้วไฟฟ้าคาร์บอนพิมพ์สกรีนมีข้อดีคือ (1) 
สามารถเก็บรักษาได้นาน (2) มีขั้นตอนและสารเคมีในการตรวจวัดน้อย (3) เวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์น้อย (4) ไม่มีขั้นตอนในการ
เตรียมตัวอย่าง (5) อุปกรณ์มีขนาดเล็กสามารถพกพาสามารถประยุกต์ใช้ตรวจวิเคราะห์ภายนอกห้องปฏิบัติการ 
ค าส าคัญ : โลหะหนัก ไคโตซาน ยูรีเอส กราฟีนออกไซด์ 
 
Enhancement of current response in electrochemical biosensor detecting heavy metal with chitosan 
and graphene  
Student : Mr. Rachata Somsub 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Rina Patramanon 
Address : Department of Physic, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The project aims to develop and enhance the efficiency of electrochemical enzymatic biosensor 
detecting heavy metal by using chitosan and graphene. The heavy metal biosensor has been composed of 
urease enzyme as a biological recognition site and a screen printed carbon electrode  as transducer. It can 
follow the change of electric current from the sample solution after the reaction of urea. This study, chitosan 
and graphene were applied according to their properties. Chitosan was used to assist in the coating of urease 
enzyme on screen printed carbon electrode and graphene oxide was applied as electron transfer bridges in the 
transmission of electrons in the chitosan layer. The measurement of electrochemical biosensors using screen 
printed carbon electrode has advantages in: (1) High stability, it can be stored for a long time (2) Less process 
and chemical uses (3) Time consuming (4) No procedure for sample preparation (5) The device is small, portable, 
which can be used for field test. 
Keywords : Heavy metal Chitosan Urease Graphene oxide 
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P-046 
การเตรียมวัสดุประกอบของ MnO2 และ แกรไฟต์ ส าหรับใช้เป็นขั้วแคโทดของ เซลล์เชื้อเพลิงชนิดสังกะสี – อากาศ แบบ
ชาร์จกลับได้  
นักศึกษา : นางสาวลลิตา น้อยโนนทอง 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ดร.วิรัตน์ เจริญบุญ 
สังกัด : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

งานวิ จั ยนี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึ กษาการกัก เก็บพลั ง งาน  ความ เข้มข้นของสารอิ เล็กโทรไลต์ ชนิด  Zinc 
trifluoromethanesulfonate    ผสมกับ Manganese trifluoromethanesulfonate   ทีม่ีผลต่อการเก็บพลังงาน อัตราส่วนของ
ขั้วแกรไฟต์ และ MnO2  ที่มีผลต่อการเก็บพลังงานในรูปแบบของเซลล์เ ช้ือเพลิงชนิดสังกะสี – อากาศแบบชาร์จกลับได้ และ
สามารถสร้างเซลล์เช้ือเพลิงชนิดสังกะสี – อากาศ แบบชาร์จกลับได้ โดยที่ใช้ขั้วบวกเป็นแกรไฟต์ ขั้วลบเป็นสังกะสีที่เคลือบด้วย 
MnO2 มีสารอิเล็กโทรไลต์เป็น Zinc trifluoromethanesulfonate    ผสมกับ Manganese trifluoromethanesulfonate   การ
น้าสังกะสีมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือสารตั้งต้นของเซลล์เชื้อเพลิงแบบสังกะสี-อากาศ เนื่องจากสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและ
ยาวนาน โดยสามารถน้าผงสังกะสีที่ผ่านการท้าปฏิกิริยามารีไซเคิลแล้วผันกลับไปใช้ในปฏิกิริยาได้เป็นอย่างดี  
ค าส าคัญ : เซลล์เชื้อเพลิงชนิดสังกะสี – อากาศ แบบชาร์จกลับได้ 
 

Preparation of the MnO2 and Graphite Composite Materials for Rechargeable Zinc-Air Fuel Cell 
Student : Ms. Lalita Noi-nontong 
Project Advisor : Dr. Wirat Jarernboon 
Address : Department of Physics, Faculty of Science, Khon Kaen University 

This research aims to study energy storage. The concentration of electrolyte solution of 
zinc-trifluoromethanesulfonate mixed with Manganese-trifluoromethanesulfonate. That affects 
energy storage. The ratio of graphite and MnO2 terminals that affect energy storage in the form 
of rechargeable zinc-air fuel cells. And can create a rechargeable zinc-air fuel cell by using an 
anode as a graphite. The negative electrode is zinc coated with MnO2 with an electrolyte 
solution as Zinc-trifluoromethanesulfonate mixed with Manganese trifluoromethanesulfonate.  
Zinc is used as a raw material or precursor of zinc-air fuel cells. Because it can produce 
electricity continuously and for a long time. Which can be recycled by using zinc powder and 
then reacting to the reaction very well. There is a cheap price compared to composite materials 
used to produce other types of batteries.  
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P-047 
การประมาณปริมาณน้ าฝนด้วยเรดาร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

นักศึกษา : นางสาวจิรฐา ประชามอญ 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร.ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ 

สังกัด : สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 โครงงานนี้ได้ศึกษาการประมาณปริมาณน้้าฝนด้วยเรดาห์ตรวจฝน ด้วยการหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้้าฝนจาก

สถานีตรวจอากาศและผลตรวจด้วยเรดาห์ ใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศของสถานีศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน  จังหวัดขอนแก่น และข้อมูลปริมาณฝนจากสถานีวัดน้้าฝนอัตโนมัติของแต่ละอ้าเภอภายในรัศมี 120 กิโลเมตร รอบศูนย์

อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ้านวน 34 สถานี ในช่วงวันที่ 9 มิถุนายน ถึง 23 กรกฎาคม 2561  โดยหา

ความสัมพันธ์ ระหว่างปริมาณน้้าาฝน (R) กับข้อมูลค่าการสะท้อนกลับของเรดาร์ (Z) ด้วยการทดสอบกับสมการ Z = aRb  เมื่อ 

a และ b  คือ ค่าคงท่ี โดยที่ค่า a และ ค่า b เป็นค่าที่ข้ึนอยู่กับการกระจายของขนาดเม็ดน้้า พบว่า a = 200 และ b = 1.6 ส่วนเร

ดาห์กรมฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน a = 55  b = 1.5 มาน้าเปรียบเทียบระห่างผลการตรวจด้วยเรดาร์และปริมาณ

ฝนจากสถานีวตรวจอากาศ เพื่อทดสอบความแม่นย้าของสมการ  

 

Radar rainfall estimation over the upper  north eastern region of Thailand 

Student : Miss. Jirata Prachamon 

Project Advisor : Dr.  Chaiyapong Ruangsuwan 

Adddress : Department of Physics Faculty of Science,Khon Kean University  

 This project studied the estimation of rainfall with rain detection. By finding the relationship between 
the amount of rainfall from the weather station and radar rainfall test . Use data from the weather radar of the 
upper Northeastern Meteorological Center Station Khon Kaen . Rainfall data from the automatic rainfall 
measurement stations of each district within a 120 km radius around the upper northeastern meteorological 
center, 34 stations. During 9 June to 23 July 2018 . By finding relationships Between the amount of rainfall (R) 
and the radar reflection data (Z) by testing with the equation Z = aRb.When a and b are constants, where a and 
b are values that depend on the distribution of water tablets.Found a = 200 และ b = 1.6 . Royal Rain Department 
Radar, Upper North East use a = 55  b = 1.5 . Bring comparison using radar detection and rainfall from the 
temple station that is in the same area that Radar inspects. To test the accuracy of the equation 
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P-048 
สื่อช่วยสอน: คอลลิเมเตอร์ของเครื่องสร้างภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
นักศึกษา : นายชลธิศ กีรติศักดิ์กุล 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. ปนัสดา อวิคุณประเสริฐ 
สังกัด : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะออกแบบและสร้างสื่อช่วยสอนคอลลิเมเตอร์ของเครื่องมือสร้างภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อเป็นสื่อช่ วย
สอนหลักการท้างานของการสร้างภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยไม่ต้องใชส้ารรังสี ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ และทุกเวลาที่ต้องการ ปลอดภัยจาก
รังสี ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย สื่อช่วยสอนที่สร้างขึ้นมี 2 แบบ คือ คอลลิเมเตอร์ชนิดขนาน และคอลลิเมเตอร์ชนิดรูเข็ม โดยทดสอบความไวแส ง 
ความละเอียด และก้าลังขยาย จากนั้นน้าชุดสื่อช่วยสอนไปใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา 315348 หลักการทางฟิสิกส์ในเครื่องมือแพทย์ ผล
การศึกษาพบว่าคอลลิเมเตอร์ที่มีความไวแสงมากจะมีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของรูคอลลิเมเตอร์ขนาดใหญ่แต่ความละเอียดของภาพน้อยลง และ
ขนาดของรูของคอลลิเมเตอร์ส่งผลต่อความสามารถในการแยกรายละเอียด โดยคอลลิเมเตอร์สามารถแยกรายละเอียดขนาดวัตถุมีขนาดใหญ่กว่าหรื อ
เท่ากับขนาดของรูของคอลลิเมเตอร์ ผลการทดสอบก้าลังขยาย พบว่าภาพที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนระหว่างระยะห่างของระยะภาพกับระยะวัตถุ 
โดยก้าลังขยายที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 6% คือช่วงระยะ 0 ถึง 6 เซนติเมตร เมื่อน้าสื่อไปทดสอบกับผู้เรียน พบว่าคะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย คือ 
4.52 และคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย คือ 8.38 โดยคะแนนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นั่นคือสื่อช่วย
สอนคอลลิเมเตอร์สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจากแบบสอบถาม พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับสื่อช่วยสอนคอลลิเมเตอร์อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.70) สื่อช่วยสอนที่สร้างขึ้นนี้สามารถใช้งานได้ง่าย ช่วยให้เกิดความเข้าใจในการเรียนได้ง่ายขึ้น และอุปกรณ์มีความ
เหมาะสมส้าหรับใช้ในการเรียนการสอน อย่างไรก็ตามสื่อช่วยสอนนี้ยังต้องมีการพัฒนาให้มีความแข็งแรงมากขึ้น 
ค าส าคัญ : ความไวแสง  ความละเอียด  ก้าลังขยาย  สื่อช่วยสอน  คอลลิเมเตอร์ 
 
Assisted instruction tool: Collimators for Nuclear Medical Imaging  
Student : Mr. Chonlathid Keeratisakgul 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Panatsada Awikunprasert 

Address : Department of Physics, Faculty of Science, Khon Kaen University 
The purpose of this study was to design and create an assisted instruction tool: On the topic of collimators for nuclear 

medical imaging. It can help to study the principles of nuclear medicine imaging. The advantages are that students and instructors 
will not expose to the radiation. The Students can learn every time, and everywhere. It also saves time and money. Two types of 
collimators were constructed which were parallel hole collimators and pinhole collimators.  The sensitivity, resolution, and 
magnification of collimators were evaluated.  The collimators instruction tool was then used in the course 315348:  principles of 
physics in medical instruments. The results showed that the larger the diameter of the hole, the higher the sensitivity. However, 
the resolution of the image was poor.  The diameter of collimator hole affects the ability to separate the small adjacent details. 
The collimator can distinguish the size of an object that is larger than or equal to the diameter of hole.  The magnification of 
pinhole collimator based on the distance between the image distance and object distance. The distance between 0-6 cm. has an 
error less than 6%. The evaluation results showed that the mean score of pre-test was 4.52 and the post-test score was 8.38. The 
post- test scores were significantly higher than the pre- test scores ( P<0. 01) .  The instruction tool can develop academic 
achievement, of student.  Most of student is satisfaction with the collimator instruction tools (mean = 4.70) .  It is easy to use.  It 
helps to understand the subject, and it is suitable to use in teaching environment. However, it should be developed to be more 
robust. 
Keywords: sensitivity, resolution, magnification, instruction tool, collimator 
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P-049 
การศึกษาผลของอุณหภูมิทีม่ีต่อปฎิกิริยาการปรับปรุงพ้ืนผิวของอนุภาคนาโนซิลกิาเพ่ือใช้ในการปรับปรุงคุณสมบัติของเยื่อ
แลกเปลี่ยนโปรตรอน  
นักศึกษา : นางสาวอาทิยา ชาวสวย  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร. เยาวพา ตรีกมล  
สังกัด : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  

พอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ชนิดเยื่อแลกเปลีย่นโปรตอนโดยส่วนใหญ่นยิมใช้เป็น แนฟฟิออน (nafion) เนื่องจากมีคุณสมบตัิ
ในการน้าโปรตอนไดด้ี แต่เมื่อมีการใช้งานเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอนที่อุณหภูมสิูง จะท้าให้ค่าการน้าโปรตอนเกิดขึ้นได้น้อยลง จึงมี
การศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของแนฟฟิออน โดยท้าการผสมซิลิกาลงในแนฟฟิออน ซึ่งซิลิกาได้ท้าการปรับปรุงพ้ืนผิวโดย
กรดซลัฟิวริกเนื่องจากเมื่อมีการผสมซลิิกาลงในแนฟฟิออนจะท้าใหก้ารน้าโปรตอนลดลง ดังนัน้ในงานวิจัยนี้จึงได้ท้าการปรับปรุง
พื้นผิวของซิลิกาด้วยกรดซลัฟิวริก เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณสมบัติของเยื่อแลกเปลีย่นโปรตอน ซึ่งได้ศกึษาคุณสมบัติ การกักเกบ็น้้า
และการขยายตัวของเยื่อแลกเปลีย่นโปรตอน การน้าของไอออนด้วยเครื่องมือทดสอบทางไฟฟ้า Impedance/Gain phase 
analyzer (Aligent-4294A) และเสถียรภาพทางความร้อนด้วยเทคนิค Differential Scanning Calorimetry (DSC) พบว่าค่าการ
น้าไอออนของ แนฟฟิออน (nafion) พอลิเมอร์อเิล็กโทรไลต์เมมเบรนท่ีได้รับการปรับปรุงคุณสมบตัิ ดว้ยอนุภาคนาโนซลิิกาท่ีได้รับ
การปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยกรดซลัฟิวริก มีค่าการน้าไอออนที่เพ่ิมขึ้น และมเีสถียรภาพทางความร้อนท่ีดีกว่าแนฟฟิออนที่ไม่ไดร้ับ
ปรับปรุง เนื่องจากมีการดดูซับน้า้เพิ่มขึ้นท่ีอุณหภมูิสูงขึ้น ท้าใหท้ราบว่า พอลิเมอร์อิเล็กโทรไลตเ์มมเบรนสามารถใช้งานไดด้ีที่
อุณหภูมสิูงและค่าการนา้ไอออนจากการเตมิอนุภาคนาโนซิลิกาเกิดขึ้นได้ดี  
ค าส าคัญ : แนฟฟิออน อนุภาคนาโนซิลิกา กรดซลัฟิวริก  
 
Effect of the temperature effect on Nano Silica particles surface modifying reaction for proton 
exchange membranes in PEMFC.  
Student : Miss Artiya Chawsaui  
Project Advisor : Dr. Yaowapa Teekamol  
Address : Department of Physics, Faculty of Science, Khon Kaen University  

Proton-exchange membrane fuel cells,also known as polymer electrolyte membrane fuel cells 
(PEMFC), are usually developed membrane by using Nafion ©. Nafion © is one of good proton conductors but 
when it's used in high temperatures, its proton conductivity decreases. So, I investigated in increasing Nafion ©'s 
efficiency by mixing it with Silica Sulfuric acid(SSA), the Product from developing Silica surfaces by using Sulfuric 
acid. The results in water absorption, membrane expansion and ion conductivity were obtained by using 
Impedance/Gain phase analyzer (Aligent-4294A)and Heat stability was obtained by Differential Scanning 
Calorimetry (DSC) technique. I've found that Nafion © membranes mixed with SSA had better ion conductivity 
because of higher water absorption at high temperatures. So, it can lead PEMFC to work at higher temperatures 
environment.  
Keywords : Nafion, Nano Silica, Sulfuric acid 
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P-050 
การสังเคราะห์สารตัวน ายวดยิ่งคอปเปอร์โครเมียนออกไซด์  
นักศึกษา : นาย จักรวัฒน์ สงศร ี
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. วิยะดา หาญชนะ 
สังกัด : สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  งานวิจัยนี้เป็นการสังเคราะห์เป็นการสังเคราะห์วสัดุออกไซด์ delafossite CuCrO2 ด้วยวิธีปฏิกิรยิาแบบสถานะของแข็ง
ร่วมใช้กับกระบวนการเผาไหมด้้วยตัวเองของยูเรียไนเตรท เพื่อท้าการศึกษาวิเคราะหล์ักษณะของผลึก เฟสโครงสร้างของวัสด ุ
จากนั้นน้าวัสดุทีไ่ดไ้ปทดสอบสมบตัิแม่เหล็กและสมบัติไฟฟ้า รวมถึงวิเคราะห์ถึงสาเหตุหรือแนวโน้มที่ท้าให้สมบัติแมเ่หล็ก และ
สมบัตไิฟฟ้าเปลี่ยนไปเนื่องจากการเจือของ Fe และ Mg จากผลการวิเคราะหโ์ดยเทคนิคการเลีย้วเบนของรังสีเอกซ์แสดงให้เหล็กว่า 
วัสดุออกไซด์ที่สังเคราะหไ์ด้ มีโครงสร้างเป็น delafossite มีคา่คงท่ีแลตทิตเพิม่ขึ้นตามความเข้มของ Fe และ Mg ที่เข้าไปแทนที่ใน 
Cr ในโครงสรา้ง 
ค าส าคัญ : Delafossite CuCrO2 สมบัติแมเ่หล็ก สภาพน้ายวดยิ่ง 
 
Synthesis of  CuCrO2 supercondutors materials 
Student : Mr. Juckkawat Songsri 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. VIYADA HARNCHANA  
Address : Department of Materials Science and Nanotechnology, Faculty of Science, Khon Kaen University 
  Fe and Mg-doped CuCrO2 delafossite semiconductors were synthesized by solid-state reaction using a 
self-combustion urea nitrate process. To study the analysis of crystal characteristics, Phase of the material, 
structure Then the materials were tested for magnetic properties and electrical properties. X-ray diffraction 
(XRD) analysis results revealed the delafossite structure in all the samples. There is no significant difference in 
the lattice spacing of CuCrO2 samples with increasing substitution of Fe and Mg at the Cr site. 
Keywords : Delafossite CuCrO2 Magnetic propertirs Superconductivity 
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P-051 
สมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก BiFeO3 ท่ีเจือด้วยคู่ไอออน La และ Mg  
นักศึกษา : นางสาวรุจิรา  นาไชยบูรณ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ. ดร. ประสิทธิ์  ทองใบ 
สังกัด : สาขาวิชาฟิสกิส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

งานวิจัยน้ีได้ศึกษาสมบัติทางไดอิเล็กตริกวัสดุเซรามิก BiFeO3 (BFO) โดยการเจือด้วยไอออน (Lantanium, La)  และไอออน 
(Magnesium, Mg)  ตามสูตรเคมี LaxBi1-xMgyFe1-yO3 (x, y = 0.05 และ 0.1) โดยวิธีการตกตะกอน (simple co-precipitation 
method) และเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เผาผนึกที่อุณหภูมิ 750,800 และ 850 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากน้ันได้ศึกษาผลการเกิดเฟสโดยเทคนิคการเลี้ยงเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray diffraction , XRD) พบว่าเกิดเฟสหลัก
ของ BFO ในทุกเงื่อนไข และมีเฟสปลอมปนเกิดขึ้นเล็กน้อย จากการศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด (Scanning electron microscopy, SEM) พบว่าโครงสร้างประกอบไปด้วยเกรนและขอบเกรน ขนาดของเกรนมีแนวโน้มโต
ขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิการเผาผนึก นอกจากน้ียังพบว่าขนาดเกรนมีแนวโน้มเล็กลงและขอบเกรนมากขึ้นเมื่อเจือด้วยไอออน La ในขณะที่
ขนาดเกรนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขอบเกรนน้อยลงเมื่อเจือด้วยไอออน Mg จากการศึกษาสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุ พบว่ามีค่าคงที่ได

อิล็กตริก (Dielectric constant, ) และค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กตริก (Dielectric loss tangent, tan) สูงขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิการ

เผาผนึก  เมื่อเจือไอออน La พบว่าวัสดุเซรามิก มีค่า  และค่า tan ลดลง แต่เมื่อเจือไอออน Mg พบว่าสดุมีค่า  และค่า tan 

เพิ่มขึ้น  ค่า  ของวัสดุเซรามิกในงานวิจัยน้ีมีค่า 103-104 และค่า tan < 1 ที่ความถี่ 1 kHz และอุณหูมิห้อง 
ค าส าคัญ : ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก ค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กตริก 
 

Dielectric properties of (La + Mg) co-doped BiFeO3 ceramics  

Student : Miss. Ruchira Nachaiboon 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Prasit Thongbai 
Address : Department of Physics, Faculty of Science, Khon Kaen University 
 In this work, LaxBi1-xMgyFe1-yO3 (x, y = 0.05 and 0.1) ceramic materials with La and Mg ions were prepared 
by a simple co-precipitation method. Nanopowders  were calcined and sintered at 600 °C for 3 hours and 750, 800 
and 850 °C for 3 hours, respectively. The phase formation of ceramics were characterized by x-ray diffraction (XRD) 
technique. It was found that the main phase of BiFeO3 (BFO) can be detected in all samples. It can be observed 
that the samples exhibit small amounts of second phases. The microstructure of ceramics was characterized using 
scanning electron microscope (SEM). It was clearly found that the structure consisted of grain and grain boundaries. 
The grain size tends to grow when the sintering temperature is increased. In addition, Grain size tended to decrease 
and grain boundary increased with La doping. In contrast, Grain size tended to increase and grain boundary 

decreased with Mg doping. Dielectric constant () and dielectric loss (tan) value of ceramics increased with 

increasing temperature.  and tan value decrease with La doping. But,   and tan value increase with Mg 

doping.  value of ceramics in this work ~ 103-104 with tan value <1 at 1 kHz and room temperature. 
Keywords : Dielectric constant  dielectric loss 
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P-052 
สมบัติทางไจแอนท์ไดอิเล็กตริกของ TiO2 ที่เจือด้วยคู่ไอออนของ Tb และ Ta   
นักศึกษา : นางสาวพรพรรณ  กาวี 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ. ดร. ประสิทธ์ิ  ทองใบ 
สังกัด : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ในงานวิจัยนี้ได้ท้าการสังเคราะห์วัสดุเซรามิก TBTTO (Tb0.5Ta0.5)xTi1-xO2 (x= 0.01, 0.025, 0.05 และ 0.1) โดย
ปฎิกิริยาแบบสถานะของแข็ง (Solid state reaction method) และท้าการเผาผนึกวัสดุเซรามิกที่ 1350, 1400 และ 1450 
ตามล้าดับ  เป็นเวลา 5 ช่ัวโมง โดยได้ท้าการศึกษาเฟสและโครงสร้างทางจุลภาครวมทั้งสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก 
ดังกล่าว ในส่วนแรกการวิเคราะห์การเกิดเฟสในวัสดุเซรามิก TBTTO พบว่าไม่มีเฟสเจือปนในโครงสร้างของ TIO2  และเมื่อท้าการ
หาค่าแลตทิชพารามิเตอร์ ซึ่งคือ a และ c พบว่าเมื่อเจือด้วยเง่ือนไงที่มากข้ึน โครงสร้าง TiO2 มีการขยายเนื่องจาก Tb3+ หรือ Ta5+ 
ได้ยับยั้งการเคลื่อนตัวของขอบเกรน ส้าหรับการศึกษาสมบัติทางไดอิเล็กตริกพบว่ามีค่าที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการเจือ        (Tb 
+Ta) และยังพบว่ามีค่าที่เพ่ิมขึ้นตามอุณหภูมิการเผาผนึก ส้าหรับส่วนท้ายจะเป็นการศึกษาสมบัติทางไดอิเล็กตริกของ TBTO และ 
TTO เพื่อยืนยันพฤติกรรมของค่าคงที่ไดอิเล็กตริกที่เพิ่มขึ้น  เนื่องจากการเจือ Ta5+ ท้าให้เกิดอิเล็กตรอนอิสระในระบบ     และ
การเจือ Tb3+ ท้าหน้าที่กักอิเล็กตรอนซึ่งส่งผลให้ค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กตริกต่้า    
ค าส าคัญ : วัสดุไดอิเล็กตริก  ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก  ค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กตริก  
 
Giant Dielectric Properties of (Tb+Ta) co-doped TiO2 Ceramics 
Student : Miss. Phornpun Kawee 
Project Advisor : Dr. Prasit Thongbai 
Address : Department of Physics, Faculty of Science, Khon Kaen University 

       In this project, the synthesis and properties of TBTTO (Tb0.5Ta0.5)xTi1-xO2 (x= 0.01, 0.025, 0.05   and 

0.1)  ceramic were prepare by solid state reaction method and sintered at 1350, 1400 and 1450 ⸰C for 5 hours. 
First, the phase composition, microstructure and dielectric properties were investigated. Lattiie parameter of 
TiO2 were slightly changed as the concentration of (Tb+Ta) increase. Substistution of Tb3+ or Ta5+ into Ti4+ site 
of TiO2 resulted in a decrease in grain size due to the ability Tb3+ or Ta5+ to inhibit grain boundary mobility. The 
dielectric constant were increased as the concentration of (Tb+Ta) and temperature in sintering increased. Last, 
the diekectric properties of TBTO and TTO were investigated. To confirm the dielectric constant of ( Tb+Ta)  – 
doped TiO2 may be enhanced by doping Ta5+ ions. The loss tangent decrease by using Tb3+ ions. 
Keywords : dielectric material,  dielectric constant, dielectric loss tangent 
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P-053 
การออกแบบและสร้างกังหันลมแนวแกนต้ังเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าส ารองส าหรับสัญญาณไฟจราจร 

นักศึกษา : นางสาวนิชาภัทร รักเพื่อน 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร.รัฐการ เย็นเสนาะ 
สังกัด : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 โครงงานวิจัยนี้ศึกษาการออกแบบและสร้างกังหันลมแนวแกนตั้งเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส้ารองส้าหรับสัญญาณไฟจราจร 
โดยกังหันลมสามารถรับลมได้ทุกทิศทางและสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในความเร็วลมต่้า มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นไฟฟ้าส้ารอง
เมื่อระบบสัญญาณไฟจราจรท้างานผิดพลาด โดยกังหันลมชนิดนี้ติดตั้งบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกังหันลมแนวแกนตั้งชนิด 
3 ใบพัด ท้างานที่ระดับความเร็วลมเริ่มต้น 2 เมตรต่อวินาที ใบกังหันมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.56 เมตร สูง 0.8 เมตร โดย
กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่เมื่อประจุไฟเต็มก็พร้อมที่จะจ่ายโหลดไปยังอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ได้นั่นคือ
ระบบสัญญาณไฟจราจร ผลการวิจัยและทดสอบจากทั้งการใช้โปแกรมคอมพิวเตอร์และการทดสอบจริงพบว่ากังหันลมสามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้ที่ระดับความเร็วลมต่้าท้าให้กังหันลมหมุนได้ความเร็วรอบและแรงบิดที่เหมาะสม สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าโดยท้าให้
สัญญาณไฟจราจรสว่างขึ้นได้ 
ค าส าคัญ : พลังงานลม, กังหันลมผลิตไฟฟ้า, ใบกังหัน 
 
The Design and Construction of vertical axis wind turbines to generate backup electricity for traffic lights. 
Student : Mrs. Nichaphat Rakpuean 
Project Advisor : Dr. Rattakarn Yensano 
Address : Department of Physics, Faculty of Science, Khon Kaen University 

This research project studied the design and construction of vertical axis wind turbines to generate 
backup electricity for traffic lights. The wind turbine can receive air in all directions and can generate electricity 
at low wind speeds. The purpose is to be used as a backup power when the traffic light system is faulty. By 
this type of wind turbine installed at Khon Kaen University Is a vertical axis wind turbine with 3 blades, running 
at an initial wind speed of 2 meters per second. The turbine blade has a diameter of 0.56 meters, height 0.8 
meters. The electricity produced can store electrical energy in the battery. When fully charged, it is ready to 
be loaded onto the device that needs to be used. That is the traffic light system. Research results and tests 
from both the use of computer programs and actual tests showed that wind turbines can generate electricity 
at low wind speeds, allowing the wind turbines to rotate at appropriate speed and torque. Can generate 
electricity by allowing traffic lights to light up. 
Keywords : Wind energy, Wind turbine, Turbine blade 
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P-054 
การส ารวจไฮโดรเจนที่เป็นกลางในท้องฟ้าท่ีความยาวคลื่น ๒๑ เซนติเมตร โดยใช้กล้องโทรทรรศน์วิทยุของประเทศไทยขนาด 
๔.๕ เมตร 
นักศึกษา : นางสาวขวัญจิรา  ธิศาเวช 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร. พิมปุณยวัจน์  ทุมเมืองปัก  
สังกัด : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ดร. กิติยานี  อาษานอก และ ดร. พฤทธิ์  เจริญจิตติชัย 
สังกัด : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 รายงานการส้ารวจไฮโดรเจนท่ีเป็นกลางในท้องฟ้าที่ความยาวคลื่น ๒๑ เซนติเมตร โดยใช้กล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเล็ก
ของประเทศไทยขนาด ๔.๕ เมตรของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อศึกษาคุณสมบัติทาง
กายภาพของกล้องโทรทรรศน์วิทยุและจัดท้าแผนท่ีการกระจายของไฮโดรเจนท่ีเป็นกลางในดาราจักรทางช้างเผือก จากการศึกษา
พบว่า กล่องรับสัญญาณคลื่นวิทยุที่มีความไวท้าให้สามารถตรวจวัดสัญญาณไฮโดรเจนที่เป็นกลางที่ความยาวคลื่น ๒๑ เซนติเมตร
ได้อย่างรวดเร็ว และได้จัดท้าแผนท่ีการกระจายต้าแหน่งของไฮโดรเจนที่เป็นกลางด้วยกล้องโทรทรรศน์วิทยุของประเทศไทยขนาด 
๔.๕ เมตร ในรูปแบบในรูปแบบของอัตราเร็วในแนวเล็งจากช่วง -๒๒๐ ถึง ๒๒๐ กิโลเมตรต่อวินาที อีกทั้งยังได้เปรียบเทียบผลที่ได้
กับผลการค้านวณทางทฤษฎีและฐานข้อมูลออนไลน์ EBHIS พบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน  
ค าส าคัญ : ดาราศาสตร์วิทยุ ไฮโดรเจนท่ีเป็นกลาง อัตราเร็วในแนวเล็ง กล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเล็ก 
 

A Sky Survey of Neutral Hydrogen at 21 cm Using NARIT 4.5m Small Radio Telescope 
Student : Miss Kwanjira  Tisawech 
Project Advisor : Dr. Pimpunyawut  Tummuangpak 
Address : Department of Physics, Faculty of Science, Khon Kaen University 
Project Advisor : Dr. Kitiyanee Asanok and Dr. Phrudth Jaroenjittichai 
Address : National Astronomical Research Institute of Thailand 

A Sky Survey of neutral hydrogen (HI) at 2 1  cm is reported. By using the 4 . 5 m Thai Small Radio 
Telescope (SRT) of National Research Institute of Thailand (NARIT), we aim to study the physical properties of 
radio telescope and to obtain the distribution maps of HI clouds in the Milky Way. According to studies, we 
found that the sensitive receiver makes it possible to detect quickly the HI signal. The distribution map of HI 
clouds at 2 1  cm with the NARIT SRT has been presented in term of line of sight velocity (vr) in the rage of 
[-220:+220] km/s. Our results are in good agreement with theoretical values and EBHIS database. 
Keywords : radio astronomy, neutral hydrogen, line of sigh velocity, small radio telescope 
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P-055 
การพัฒนาเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีอลูมิเนียม-ไอออนด้วยไมโครคอนโทรลเลอร ์
นักศึกษา : นายยุทธพิชัย  โสบรรเทา 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร.รัฐการ  เย็นเสนาะ 
สังกัด สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

การทดลองนี้มีจดุประสงค์เพื่อออกแบบและควบคมุการท้างานให้สามารถชาร์จแบตเตอรี่อลูมเินียม-ไอออนได้ด้วยระบบ
การจัดการแบตเตอรี่ ( Battery Management System ) ที่ช่วยในการควบคุมแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับแบตเตอรี่
เนื่องจากการประจุไฟแบบไม่มีการควบคุมแรงดันและกระแสไฟฟ้านั้นอาจท้าให้แบตเตอรีเ่กิดความเสียหายไดโ้ดยจะมีบอรด์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ขนาดเล็กบนบอร์ด Arduino จะท้าหน้าท่ีควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่จากการ
สั่งงานผ่านโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ Arduino IDE และแสดงสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่ออกมาทางจอแสดงผล LCD การ
ด้าเนินงานทดลองเริ่มจากศึกษาพืน้ฐานการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อน้าไปประยุกต์ใช้ เช่น การรับและส่งค่าสัญญาณอนาล๊
อกเละดจิิตอล จากนั้นออกแบบการควบคุมแรงดันโดยใช้ Arduino MCP4725 DAC เปน็บอร์ดที่แปลงสญัญาณดจิิตอล
เป็นอนาล๊อกและวัดกระแสไฟฟ้าด้วย Current Sensor Module (ACS712-5A)  ผลการทดลองสารถควบคุมแรงดันและวัด
กระแสไฟฟ้าได้ จากนั้นออกแบบวงจรชาร์จแบตเตอรี่ ผลการทดลองสามารถชาร์จแบตเตอรีไ่ด้ 
ค าส าคัญ : แบตเตอรี่อลมูิเนียม , การจัดการแบเตอรี่, ไมโครคอนโทรลเลอร ์
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P-056 
การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินเพ่ือเพ่ิมสมบัติไดอิเล็กทริกในฟิล์มยางพาราส าหรับการน าไปใช้เป็นวัสดุทริโบอิเล็กทริกใน
แหล่งก าเนิดไฟฟ้านาโน  
นักศึกษา : นางสาวปวันรัตน์   ศุภาสร  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. วิยะดา   หาญชนะ  
สังกัด :  สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โครงงานนี้ได้สังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินเพื่อใช้เป็นวัสดุตัวเติมในยางพาราลาเท็กซ์เพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางไดอิเล็กทริกใน
การน้าไปใช้ในแหล่งก้าเนิดไฟฟ้านาโนแบบทริโบอิเล็กทริก (Triboelectric nanogenerator; TENG) โดยท้าการศึกษาผลของ
ความเข้มข้นสารลดแรงตึงผิวซิทิลไตรเมททิลแอมโมเนียมโบรไมด์ (Cetyltrimethylammonium bromide; CTAB) ในการ
สังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินด้วยวิธีรีดิวซ์ทางเคมี (Chemical reduction) ที่ปริมาณความเข้มข้น 0.5mM 1.0mM และ 1.5mM 
อนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์ได้ถูกเติมลงในยางพาราลาเท็กซ์และขึ้นรูปเป็นฟิล์มเพื่อใช้เป็นวัสดุทริโบอิเล็กทริกในแหล่งก้าเนิด
ไฟฟ้านาโนแบบทริโบอิเล็กทริก จากผลการศึกษาพบว่าขนาดอนุภาคนาโนเงินมีขนาดเล็กลงเมื่อปริมาณ CTAB surfactant มาก
ขึ้นซึ่งท้าให้ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของฟิล์มยางพาราเพิ่มขึ้น โดยฟิล์มยางพาราที่มีอนุภาคนาโนเงินที่ใช้ 1.5mM CTAB ในการ
สังเคราะห์มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงสุด นั่นคือ  79.1  เมื่อถูกน้าไปใช้เป็นวัสดุทริโบอิเล็กทริกในแหล่งก้าเนิดไฟฟ้านาโนแบบทริโบอิ
เล็กทริกพบว่าฟิล์มยางพาราดังกล่าวให้ความต่างศักย์ที่ 140V และ กระแสไฟฟ้าที่ 13.5µA ตามล้าดับ  
ค าส าคัญ : การเพิ่มสมบัติไดอิเล็กทริกในฟิล์มยางพาราด้วยอนุภาคนาโนเงิน, แหล่งก้าเนิดไฟฟ้านาโนชนิดทริโบอิเล็กทริก 
 

Synthesis of Silver Nanoparticles for Enhancing Dielectric Property of Natural Rubber Film for 
Triboelectric Nanogenerator Application 
Student: Miss Pawanrat  Suphasorn 
Project Advisor: Assist. Prof. Dr. Viyada  Harnchana 
Address: Department of Physics, Faculty of science, Khon kaen university 

Ag nanoparticles were synthesized and used as a filler material in natural rubber latex in order to 
enhance dielectric properties for triboelectric nanogenerator application. The effect of the concentration of 
cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) surfactant used in a chemical reduction synthesis was investigated. 
Different CTAB concentration was used in the Ag nanoparticles fabrication; 0.5mM, 1.0mM and 1.5mM. The 
produced Ag nanoparticles was then added to natural rubber latex, which were then casted in to films and 
used as a triboelectric material for triboelectric nanogenerator. It was found that the Ag nanoparticles size was 
reduced with the increasing CTAB concentration. The Ag nanoparticle size affect the dielectric properties of the 
natural rubber films; the dielectric constant increases as the Ag particle size decreases. The highest dielectric 
constant of 79.1 was achieved from the natural rubber film filled with Ag synthesized using 1.5 mM CTAB. This 
film was employed as a triboelectric material in triboelectric nanogenerator which can produce electrical output 
voltage and current of 140V and 13.5µA, respectively. 
Keywords:  Enhancing dielectric property of Rubber film by Silver nanoparticles, Triboelectric nanogenerator 
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P-057 
การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติแม่เหล็กของเส้นใยนาโนคอปเปอร์โครเมียมออกไซด์ที่ เจือเหล็ก  จากกระบวนการ 
อิเล็กโตรสปินนิ่ง 
นักศึกษา : นางสาวกรกนกพร ไชยเพชร  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร.รัฐการ เย็นเสนาะ 
สังกัด : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

เส้นใยนาโนคอปเปอร์โครเมียมเหล็กออกไซด ์( CuCr1-xFexO2 (0.0 ≤ x ≤ 0.05) ) ถูกสังเคราะห์โดยวิธีอิเล็กโตร- สปินน่ิง
อย่างง่าย จากการผสมทองแดงคลอไรด์, โครเมียมไนเตรต, เหล็กไนเตรทและโพลีไวนลิไพโรลโิดนเปน็สารตั้งต้นส้าหรับเส้นใยอิเล็ก

โตรสปัน ผลการศึกษาพบว่าเส้นใยนาโน  CuCr1-xFexO2 (0.0 ≤ x ≤ 0.05)  ถูกเผาที่อุณหภูมิ 900 ° C เป็นเวลา 7 ช่ัวโมงในอากาศ 
จากการศึกษาเฟสความเขม้ข้นของสารละลายในโครงสร้างจลุภาค, สมบัติทางกายภาพของเส้นใยนาโนและสมบัติทางแม่เหล็ก
แม่เหล็กด้วยเครื่องวัดการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ,กล้องจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด, และเครื่องวัดความเป็นแมเ่หล็ก ผลการ
ทดลองพบว่า มีระยะห่างเฟสเพิม่ขึ้นเล็กน้อยเมื่อเพิ่มการทดแทน Fe ที่ไซต์ Cr และพบว่าตวัอย่างท้ังหมดมีโครงสร้างเดียว 
เดลาฟอไซต์ CuCrO2 
ค าส าคัญ : เส้นใยนาโน เดลาฟอไซต์  
 
Fabrication and Study for magnetic properties of Electrospun Fe dope 

Copperchromiumoxide( CuCr1-xFexO2) nanofibers. 
Student : Miss Konkanokphorn Chaipech 
Project Advisor :  Dr.Rattakarn Yensano 
Address : Department of Physics, Faculty of Science, Khon Kaen University 

CuCr1-xFexO2 (0.0 ≤ x ≤ 0.05) nanofibers was synthesized by a simple electrospinning method. The mixed 
of copper chloride, chromium nitrate, iron nitrate and polyvinylpyrrolidone was used as the precursor for 
electrospun fibers.The results revealed that the single-phase of delaffosite-type CuCrO2 nanowire was obtained 
when it was calcined at 900 °C for 7 hours in the air. The effects of Fe concentration in its microstructural, 
physical properties and magnetic were investigated by X-ray diffraction, Field Emission Scanning Electron 

Microscope, and vibrating sample magnetometer. The lattice spacing of CuCr1-xFexO2 slightly increased with 
increasing substitution of Fe at the Cr site and It is found that all the samples have a single CuCrO2 delafossite 
structure. 
Keywords : Electrospining , Delafossite 
  

https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/chromium
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P-058 
การเตรียมฟิล์มผสม Activated Carbon/Ni(OH)2, Activated Carbon/Fe(OH)2, Activated Carbon/Co(OH)2 เพ่ือ
ประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุยิ่งยวด 
นักศึกษา : นายณรงค์ชัย นุ่นไธสง  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร.วิรตัน์ เจรญิบุญ 
สังกัด : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

งานวิจัยนี้ได้ท้าการเตรียมฟลิ์มแอคติเวทคาร์บอนท่ีท้าจากกะลามะพร้าวคอมโพสติโลหะทรานซิชัน ได้เเก่  นิกเกิลไฮดร
อกไซด์คอมโพสิตเเอคตเิวทคาร์บอน เหล็กไฮดรอกออกไซด์คอมโพสิตแอคตเิวทคาร์บอน โคบอลต์ไฮดรอกไซต์คอมโพสิตแอคติเวท
คาร์บอน ส้าหรับท้าเป็นขั้วไฟฟ้าเพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุยิง่ยวด นอกจากน้ียังมีการศึกษาประสิทธิฺภาพทางเคมีไฟฟ้าของ
ฟิล์มแอคติเวทคาร์บอนคอมโพสิตนิกเกิลไฮดรอกไซด์ เหล็กไฮดรอกออกไซด์ และโคบอลตไ์ฮดรอกไซด์ ด้วย 3 เทคนิคคือ Cyclic 
Voltammetry (CV), Galvanostatic charge-discharge (CD) และ electrochemical impedance spectroscopy (EIS) พร้อม
ทั้งศึกษาโครงสร้างผลึกรูปร่างและหมูฟังก์ชันของฟิล์มแอคติเวทคารบ์อนคอมโพสิตโลหะทรานซิชันทั้ง 3 ตัวด้วยเทคนิค x-ray 
diffraction spectroscopy (XRD) และ scanning electron microscopy (SEM)  จากผลกการศึกษาประสิทธิภาพทางเคมไีฟฟ้า
ของแผ่นฟิมล์นิกเกลิไฮดรอกไซดค์อมโพสิตเเอคตเิวทคาร์บอน เหล็กออกไซด์คอมโพสิตแอคติเวทคารบ์อนโคบอลต์คอมโพสติแอคติ
เวทคาร์บอนจากทุกเงื่อนไขโดยมคี่าความจไุฟฟ้าจ้าเพราะ  104.67 F/g, 70.43 F/g, 79.39 F/g ตามล้าดับ 
ค าส าคัญ : แอคติเวทคาร์บอน ,ตวัเก็บประจยุิ่งยวด 
 
Preparation of Activated Carbon/ Ni(OH)2, Activated Carbon/ Fe(OH)2, Activated Carbon/ Co(OH)2 
Composites Film for supercapacitor Application 
Student : Mr. Narongchai Nunthaisong 
Project Advisor : Dr. Wirat Jarernboon 
Address : Department of Physics, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The aim of this project is to prepare activated carbon films from composite transition materials of 
coconut shells. Each of them is Nickle Hydroxide, Lead Hydroxide, and Cobalt Hydroxide composite activated 
carbon. Then, we adopt their composite transition materials as an electrode of supercapacitors. We study on 
an effect of an electric chemical of activated carbon by Cyclic Voltammetry (CV), Galvanostatic charge-discharge 
(CD), and Electrochemical impedance (EIS). To study their structure, shapes, and their function of activated 
carbon films we use X-ray diffraction spectroscopy and Scanning electron microscope (SEM). The results of a 
study the effect of an electric chemical show us by 104.67 F/g 70.43 F/g 79.39 F/g as specific capacitance values 
of Nickle Hydroxide, Lead Hydroxide, and Cobalt Hydroxide composite activated carbon as followed. 
Keywords : Activated Carbon, Supercapacitor  
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P-059 
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ โดยใช้สารเมทิลแอมโมเนียมลีดโบรไมด์ 
นักศึกษา : นายจักรภัทร   วรรณแสงทอง  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ดร. อธิป เพ็งพัด 
สังกัด : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมสาร methylammonium lead bromide ( 3MAPbBr ) ที่เจือด้วย BiI3 ที่มี
ลักษณะเป็นฟิล์มและผลึก ซึ่งการเตรียมสาร methylammonium lead bromide ให้อยู่ในรูปของฟิล์มและผลึกจะใช้สารละลาย  
4 ตัวอย่าง ได้แก่ สารละลาย MAPbBr3+PbI2 ที่ไม่เจือ BiI3 และสารละลาย MAPbBr3+BiI3 ที่เจือ BiI3 1%,5%,10% การเตรียม
ฟิล์ม MAPbBr3 Perovskite ด้วยสารละลาย 4 ตัวอย่างจะใช้วิธี One-step spin coating ส่วนการเตรียม MAPbBr3 Perovskite 
crystals จะน้าสารละลาย 4 ตัวอย่าง ไปให้ความร้อน จนท้าให้เกิดผลึก Crystal เมื่อได้ตัวอย่างแบบฟิล์มและแบบผลึกแล้ว 
จากนั้นน้าฟิล์มและผลึกไปวัดการดูดกลืนแสงในช่วง UV-visible จะพบว่าฟิล์มและแบบผลึกที่เจือสาร BiI3 จะมีการดูดกลืน
แสงอาทิตย์ได้ดีกว่าอันที่ไม่เจือสาร BiI3 ยิ่งเจือสาร BiI3 ในเปอร์เซ็นที่มาก การดูดกลืนจะดีขึ้น ศึกษาโครงสร้างของตัวอย่างผลึก 
Perovskite ด้วย X-Ray Diffractometer (XRD) และ ศึกษาลักษณะพื้นผิวของตัวอย่างฟิล์ม methylammonium lead 
bromide ด้วย SEM+EDX 
ค าส าคัญ : methylammonium lead bromide, One-step spin coating, X-Ray Diffractometer 
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P-060 
การประเมินความเสี่ยงทางรังสีของนักบรรพชีวินและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูนอ้ย และศูนย์ศึกษาวิจัย 
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์อุทยานแห่งชาติภูเวียง  
นักศึกษา : นางสาวธนพร โตชมภ ู 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ. ดร. ศิริธร บุราณุรักษ ์
สังกัด : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

งานวิจัยนี้น้ีเป็นการประเมินความเสี่ยงทางรังสีของนักบรรพชีวินและผู้ปฏิบตัิงานในพ้ืนท่ีแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ของเขตภู
เวียงและภูน้อย โดยการประเมินความเสีย่งของผู้ปฏิบัติงานจะประเมินจากปรมิาณรังสีที่วัดได้ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 73 
วัน จากการเก็บข้อมูลจาก OSL (Optical Stimulated Luminescent Dosimeter) พบว่าพ้ืนท่ีที่พบปริมาณรังสโีดยรวมมากท่ีสุด
คือแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อยในบริเวณใกล้กับกระดูกไดโนเสาร ์โดยมีค่าปริมาณรังสีเป็น 0.30 mSv และบริเวณที่พบรังสีโดยรวม
น้อยที่สุดคือบรเิวณที่ท้าการอุทยานแห่งชาติภูเวียงโดยมีปรมิาณรังสเีป็น 0.20 mSv 
ค าส าคัญ : รังสี แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ ภูเวียง ภูน้อย 

Assessment of radiological risk for paleontologists and workers in dinosaur excavation sites of Phu Noi 

and Phu Wiang National Park  

Student : Miss Thanaphorn Tochomphoo 
Project Advisor : Dr. Siritorn Buranurak 
Address : Department of Physics, Faculty of Science, Khon Kaen University 

This research is a radiation risk assessment of paleontologists and workers in the dinosaur excavation 

site of Phu Wiang and Phu Noi. The risk assessment of the operator will be assessed from the radiation measured 

dose in the operational area for a period of 73 days. From the data collected from OSL (Optical Stimulated 

Luminescent Dosimeter), it was found that the highest total radiation area is the dinosaur excavation site of the 

Phu Noi in the near dinosaur bones area. With a radiation dose of 0.30 mSv and the lowest total radiation area 

is the Phu Wiang National Park area with a dose of 0.20 mSv 

Keywords : radiation, dinosaur excavation site, Phu Noi, Phu Wiang 
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P-061 
Non-abelian anyons and topological quantum computation 
Student : Mr. Noppadol Chinonn 
Project Advisor : Dr. Chakrit Pongkitivanichkul, Dr. Sujin Suwanna 
Address : Department of Physics, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The aim of this study was to study new approach for quantum computation by using non-abelian 
anyon called topological quantum computation. We construct model of anyon by using Fibonacci anyon. We 
calculate an essential gate with Python and test for special characterization of Fibonacci model in some variant.  
Keywords : Quantum computation, Anyons, Fibonacci model 
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P-062 
การคาดหมายปริมาณน้ าฝนจากอุณหภูมิยอดเมฆ 
นักศึกษา : นายธนิตสรณ์ วรโชติไพศาล 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ดร.ไชยพงษ์  เรืองสุวรรณ 
สังกัด : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้้าฝนกับอุณหภูมิยอดเมฆ เพื่อการคาดหมาย
ปริมาณน้้าฝนในบริเวณต่าง ๆ ในประเทศไทยได้ โดยพิจารณาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา การศึกษา
นี้ใช้อุณหภูมิยอดเมฆที่ค้านวณได้จากข้อมูลจากดาวเทียม HIMAWARI-8 และข้อมูลปริมาณน้้าฝนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาที่ตั้งอยู่ใน
ทั้งสามจังหวัด โดยเป็นข้อมูลในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2559 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ซึ่งครอบคลุมช่วงฤดดูฝนของประเทษไทย 
และช่วงเวลาที่เลือกมาศึกษาคือระหว่าง 13:00 น. ถึง 19:00 น. เนื่องจากกานเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิรายวันนั้นเป็นปัจจัยที่ส่งผล
โดยตรงให้อุณหภูมิยอดเมฆนั้นเกิดความคลาดเคลื่อนได้ โดยความสัมพันธ์ที่ได้นั้นพบว่า ปริมาณน้้าฝนนั้นมีความสัมพันธ์กับ
อุณหภูมิยอดเมฆด้วยความสัมพันธ์ 2 แบบคือexponential แล Power Law ด้วยสมการ R = 4 x 1026 T−10.99 และ 
R = 71099e−0.043T ซึ่ ง ส อด ค ล้ อ ง กั บ ง า นวิ จั ย เ รื่ อ ง  COMPARATIVE TEST OF SEVERAL RAINFALL ESTIMATION 
METHODS USING HIMAWARI-8 DATA 
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P-063 
วัสดุคอมโพสิตระหว่าง ปูนซีเมนต์-ยางธรรมชาติ เพ่ือน าไปใช้เป็นวัสดุส าหรับแหล่งก าเนิดไฟฟ้าแบบทริโบอิเล็กทริค 

นักศึกษา : นายภฤศกร ทองไกรรัตน์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. วิยะดา หาญชนะ 
สังกัด : สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการสังเคราะห์วัสดุคอมโพสิต ปูนซีเมนต์-ยางพารา เพื่อน้ามาสร้างเป็นแหล่งก้าเนิดไฟฟ้าทริโบอิ
เล็กทริค โดยใช้ SDS เป็น coupling agent ในการสังเคราะห์ และน้าไปศึกษาสัดส่วนของวัสดุคอมโพสิตชนิดนี้กับสมบัติทางไฟฟ้า
ภายใต้หลักการทริโบอิเล็กทริคที่ใช้เทฟลอนเป็นขั้วลบของแหล่งก้าเนิดไฟฟ้า ในรูปแบบการท้างาน vertical contact separation 
mode ซึ่งจากผลการทดลอง พบว่าสามารถให้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุดที่ 83.23 V และให้ค่ากระแสไฟฟ้า 3.27 µA ในสัดส่วน
ปูนต่อยางพารา 1:2.5 (C-NR 1:2.5) โดยน้้าหนัก ภายใต้ความถี่ 5 Hz และพบว่ายิ่งปริมาณยางพาราเยอะขึ้นยิ่งให้ผลลัพธ์ทาง
ไฟฟ้าที่มากข้ึน แต่จะท้าให้คุณสมบัติเชิงกลลดลง เช่น ความแข็งแรงในการต้านแรงกดอัดลดลง 63.69 % การทดลองนี้ได้แสดงให้
เห็นถึงประสิทธ์ิภาพการท้างานของวัสดุคอมโพสิตดังกล่าวว่าสามารถเก็บเกี่ยวพลังงานเชิงกลและเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ด้วย
วัสดุนี้ ซึ่งงานยังเป็นการก่อให้เกิดการพัฒนาเกี่ยวกับแหล่งก้าเนิดไฟฟ้าด้วยวัสดุชนิดใหม่ส้าหรับอนาคตต่อไป 
ค าส าคัญ : ทริโบอเิล็กทริค SDS เทฟลอน 
 
cement-rubber latex composite material for triboelectric generator application 
Student : Mr. Phrutsakorn Thongkrairat 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Viyada harnchana 
Address : Department of Material Science and Nanotechnology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

This research is about the synthesis of composite material cement and rubber latex for triboelectric 

generator (TEG) application by using SDS for coupling agent of synthesizing. And study ratio of the composite 

material with electrical properties under triboelectrically, that use teflon for cathode of generator in vertical 

contact separation mode. So, from the experimental results this composite material can applied highest 

potential difference at 83.23 V and highest current at 3.27 µA for cement-rubber latex 1:2.5 ratio by weight (C-

NR 1:2.5) under 5 Hz frequency. And, increasing of rubber ratio affected the generator applied more potential 

difference and current, but decrease strength properties such as compressive strength about 63.69 %. Finally, 

this research shows performance of the composite material able to convert mechanical energy to electrical 

energy, so this work contributes towards new material development of generator for the future. 

Keywords : triboelectric SDS teflon 
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P-064 
การสังเคราะห์วัสดุคอมโพสิตยางพาราเเละเซลลูโลสเพ่ือใช้เป็นวสัดุทริโบอิเล็กตริก 
นักศึกษา : นายสิทธิชัย วงศ์ณรัตน์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. วิยะดา หาญชนะ 
สังกัด : สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

แหล่งก้าเนิดไฟฟ้านาโนแบบทรโิบอิเล็กทริก (Triboelecric Nanogenerator (TENG)) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยน

พลังงานเชิงกลเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการอิเล็กทริกฟิเคชั่น และอิเล็กโตรสแตติก อินดักช่ัน โครงงานนี้มีวัตตปุระสงค์เพื่อ

ประดิษฐ์วสัดุทรโิบอิเล็กทริกคอมโพสิตจากยางพาราโดยมีการเพิ่มผงเซลลโูลสในปริมาณที่แตกต่างกันเพื่อดูผลของปรมิาณต่อ

ผลผลติทางไฟฟ้าที่ไดจ้ากการทดลองเชิงกล จากการทดสอบทางการเปลีย่นพลังงงานเชิงกลเป็นพลังงานไฟฟ้าภายใต้การท้างาน

แบบ Vertical Contact ในช่วงความถี่ 4-10 รอบต่อวินาที พบว่ายางพาราที่มีผงเซลลโูลสอยู่ภายใน สามารถผลิตความต่างศักยไ์ด้

สูงสุดที่ 65 โวลต์ กระแสไฟฟ้า ที ่9.0 ไมโครแอมป์ ที่ความถี่ 5 รอบต่อวินาที จึงท้าการศึกษาเพิ่มเตมิโดยการเพิ่มสารประกอบคือ 

ไทเทเนียมไดออกไซต์(TiO2) เนื่องจากไทเทเนียมเป็นสารที่มีประสทิธิภาพในทางไฟฟ้าที่ดี ซึ่งสามารถผลติไฟฟ้าไดสู้งสุดถึง 100 

โวลต์ และ 11 ไมโครแอมป์ ได้ที่ความถี่ 6 รอบต่อวินาที  

Synthesis of natural rubber-cellulose composite film Materials for Triboelectric nanogenerator 
Student : Mr. Phrutsakorn Thongkrairat 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Viyada harnchana 
Address : Department of Material Science and Nanotechnology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The Triboelecric Nanogenerator ( TENG)  is a device capable of converting mechanical energy into 
electrical energy using the electrification and electrostatic induction principle. This research aimed to set up a 
triboelectric composite material from Hevea rubber by adding different quantities of cellulose powder in order 
to investigate the quantity in proportion to the electrical result from mechanical experiment. From the 
experiment of converting mechanical energy into electrical energy under the Vertical Contact system with 4-10 
rounds/second, it was found that Hevea rubber containing cellulose powder could generate up to 65 Volt, 
electrical current at 9.0 microamp at the frequency of 5 rounds per second. Then, further study was conducted 
with an addition of Titanium-Dioxide (TiO2) because Titanium is an effective substance regarding electricity which 
is capable of generating 100 Volt and 11 microamp at the frequency of 6 rounds per second.  
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P-065 
การพัฒนาแบบประเมินแนวคิดทางดาราศาสตร์ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
นักศึกษา : นายโชคชัย แคนติ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร. ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ 
สังกัด : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 งานวิจัยนี้ได้ท้าการการพัฒนาแบบประเมินแนวคิดทางดาราศาสตร์ส้าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายซ่ึงพัฒนามาจากแบบทดสอบ
ความรู้พื้นฐานทางดาราศาสตร์ (Astronomy Diagnostic Test , ADT) โดยท้าการศึกษาความเข้าใจหรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางดาราศาสตร์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนแก่นนคร
วิทยาลัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนโดยก้าหนดให้เป็นนักเรียนกลุ่มศึกษาน้าร่องจ้านวนทั้งหมด 732 คน โดยให้เข้ารับการประเมินจากแบบทดสอบ
ความรู้พื้นฐานทางดาราศาสตร์ (ADT) ในรูปแบบของแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อศึกษาแนวคิดที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน แล้วท้าการพัฒนาแบบประเมิน
แนวคิดทางดาราศาสตร์โดยท้าการวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขข้อสอบแต่ละข้อของ ADT ให้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ว.3.1 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) รวมทั้งความสอดคล้องกับบริบทไทย และได้รับการพิจารณา
ทดสอบความสอดคล้องกับเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นน้าไปประเมินกับนักเรียนกลุ่มศึกษาน้าร่องและนักเรียนที่เคยเข้าร่วมค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก
แล้วน้ามาทดสอบความเป็นเอกพันธ์ (test of homogeneity) พบว่าสัดส่วนของจ้านวนผู้ตอบถูกในแต่ละข้อระหว่างนักเรียนกลุ่มศึกษาน้าร่องและ
นักเรียนที่เคยเข้าร่วมค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มศึกษาน้าร่องพบว่านักเรียนในระดับชั้นมัธยม
ปลายส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางด้านดาราศาสตร์โดยมีคะแนนเฉลี่ย 30.8% โดยเฉพาะเรื่องแรงโน้มถ่วงซ่ึงมีนักเรียนที่ตอบค้าถามหนึ่ง
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงโน้มถ่วงถูกต้องเพียง 7.6 % เท่านั้นท้าให้มีความจ้าเป็นที่ต้องพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิชาดาราศาสตร์โดยเฉพาะ
เร่ืองแรงโน้มถ่วง 
 
Subject Development of Astronomy Concepts Evaluation Test for high school students  
Student : Chokchai Caenti 
Project Advisor : Dr. Chaiyapong Ruangsuwan 
Address : Department of physics, Faculty of science, Khon Kaen University 

This research was conducted Development of Astronomy Concepts Evaluation Test for high school students. Which 

developed from Astronomy Diagnostic Test (ADT). By make study the understanding or understanding of astronomical errors of 

high school students from school under the secondary educational service area office 25 Including Kanlayanawat School, 

Kaennakhon Wittayalai School and Khon Kaen Wittayayon School designated as the student pilot study group number all 732 

people. By giving admitted evaluated from ADT In the form of online tests to study the misconceptions of students. And 

develop astronomical evaluation form by analyzing and improve each test of ADT to be consistent with indicators 

of learning standards 3.1 according to the core curriculum of basic education, Buddhist era 2008 (Revised version 

2017) Including with the Thai context and received the according to the core curriculum of basic education, Buddhist era 2008 

(Revised version 2017) including with the Thai context And received the consider testing the content consistency by experts. Then 

take assessment with the student pilot study group and Students who have attended the Olympic astronomy camp already. 

The test of homogeneity found that the proportion of respondents in each section between student pilot study group and 

students who have attended the Olympic astronomy camp are no different. When considering the average score pilot study group 

students found that students in high school most still have an understanding of astronomical errors with an average 

score 30.8 % especially gravity matter. Which has students who answered one question in the head deals with gravity correct only 

7.6 % only making it necessary to develop learning processes, especially the gravity matter. 
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P-066 
การออกแบบเซลล์เคมีไฟฟ้าเชิงแสงส าหรับการผลิตก๊าซไฮโดรเจน โดยการแยกน้ าด้วยแสง 
นักศึกษา : นายจักราวุธ สุวรรณโชติ  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร.เยาวพา ตรีกมล 
สังกัด : สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 พลังงานไฮโดรเจนเป็นหนึ่งในพลังงานแห่งอนาคตเนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดและสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลาย

รูปแบบ ปัจจุบันการผลิตก๊าซไฮโดรเจนท้าได้โดยการเปลี่ยนรูปสารประกอบไฮโดรคาร์บอนด้วยไอน้้า ซึ่งมีการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมากและต้นทุนค่อนข้างสูง และแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการผลิตไฮโดรเจนด้วยวิธีการแยกโมเลกุลน้้าด้วย

ไฟฟ้าแต่ยังมีประสิทธิภาพค่อนข้างต่้าอยู่ ดังนั้นวิธีการผลิตไฮโดรเจนที่มีประสิทธิภาพสูงจึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย วิธีการที่น่าสนใจคือ

การประยุกต์ใช้สารกึ่งตัวน้าและพลังงานแสงอาทิตย์ในการแยกโมเลกุลน้้า ผ่านปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าเชิงแสง งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์

ในการออกแบบเซลล์เคมีไฟฟ้าเชิงแสงส้าหรับการผลิตก๊าซไฮโดรเจนพร้อมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถของขั้วรับแสงโฟ

โต้แอโนด โดยในงานนี้จะท้าการเตรียมขั้วแอโนดโดยการเคลือบสารไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีความสามารถในการดูดกลืนแสง

ในช่วงยูวีที่ความหนาต่างๆ และศึกษาประสิทธิภาพการท้างานของขั้วแอโนดที่เตรียมได้ โดยใช้ ซิลเวอร์ /ซิลเวอร์คลอไรด์และ

แพลตทินัมเป็นขั้วอ้างอิงและขั้วท้างานตามล้าดับ  

Photoelectrochemical cell design for hygrogen production by solar driven water splitting 
Student : Mr. jaggawut suwannachot 
Project Advisor : Dr. yaowapa treekamol 
Address : Department of Physic, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Hydrogen energy is one of promising energies for the future due to their various applications and 
cleanness. Nowadays, hydrogen production is mainly from a steam reforming of hydrocarbon. However, this 
process is high cost and large amount of CO2 released. Even though hydrogen can be produced by electrolysis, 
it is still problematic in term of its efficiency.  Therefore, high performance hydrogen production becomes the 
topic of interest. The promising process is the use of semiconductor and solar energy for hydrogen production 
via photocatalytic process. An objective of this work is to design a photoelectrochemical (PEC) cell and study 
factors which effect hydrogen production performance of the cell. Titanium dioxide which can absorb UV 
spectrum is used to fabricate photoanodes by varying thickness of catalyst layer. The PEC cell performance will 
be tested by using Ag/AgCl and Platinum as reference and working electrodes respectively.  
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P-067 
เว็บแอปพลิเคชันจัดการข้อมูลของห้างหุ้นส่วนจ ากัดวารีเทพ สว่างแดนดิน 
นักศึกษา : นางสาวกาญจนา  แสงฤทธ์ิ , นางสาวอินทิราพร  ชัยชุมพล  
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย : รศ.ดร สมจิตร อาจอินทร์ 
สังกัด : หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เนื่องจากระบบการจัดการข้อมูลแบบเดิมของโรงงานน้้าแข็ง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดวารีเทพ สว่างแดนดิน จะเป็นการจดบันทึกข้อมูลใส่
ในแฟ้มข้อมูลและการสั่งซ้ือน้้าแข็งแบบเดิมของลูกค้าจะเป็นการสั่งซ้ือน้้าแข็งผ่านโทรศัพท์มือถือ จึงท้าให้เกิดความไม่สะดวกในการเก็บข้อมูล
ของโรงงานและเมื่อต้องการค้นหาข้อมูลจะต้องใช้เวลานานในการค้นหาข้อมูลและการเก็บข้อมูลใส่ในแฟ้มข้อมูลเกิดการสูญหายและส่ง
ผลกระทบต่อการท้างานของพนักงานและโรงงานน้้าแข็งห้างหุ้นส่วนจ้ากัดวารี เทพด้วยและการสั่งซ้ือ น้้าแข็งของลูกค้าแบบเดิมจะเกิดความ
ไม่สะดวกแก่ลูกค้าในการสั่งซ้ือและลูกค้ายังเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในการสั่งซ้ือและเกิดความไม่สะดวกในการเก็บข้อมูลหรือข้อมูลกา รสั่งซื้อ
อาจสูญหายและส่งผลกระทบต่อการผลิตน้้าแข็งของ โรงงานได้ และปัญหาดังกล่าวท่ีเกิดขึ้นอาจจะส่งผลกระทบต่อการสูญเสียรายได้ของ
โรงงาน โครงงานน้ีจึงได้จัดท้าเว็บแอปพลิเคชันการจัดการข้อมูลของห้างหุ้นส่วนจ้ากัดวารีเทพสว่างแดนดิน เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลต่างๆ
ของโรงงาน ดังน้ี การจัดการข้อมูลการขายสินค้า การจัดการบัญชี การจัดการบุคลากรของโรงงานการจัดการด้านวิศ วกรรมและการแสดง
รายงานสรุปข้อมูลต่างๆให้กับผู้จัดการสาขารวมถึงการจัดการข้อมูลลูกค้า ให้มีประสิทธิภาพมีความรวดเร็วในการท้างานและการสั่งซ้ือ
น้้าแข็งให้มีความสะดวกแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น เว็บแอปพลิเคชันใช้ภาษาท่ีใช้ในการเขียนเว็บแอปพลิเคชัน ดังน้ี HTML5 CSS PHP 
JAVASCRIPT และใช้ MYSQL เป็นฐานข้อมูล  
ค าส าคัญ : ห้างหุ้นส่วน, จัดการข้อมูล , น้้าแข็ง 
 
Wareetep Web Application  
Student: Miss Kanjana Saengrit, Miss Inthiraporn Chaichumpol 
Project Advisor: Assoc. Prof. Dr. Somjit Arch-int 
Address: Information and Communication Technology, Computer Science, Khon Kaen University 
 The data management system of the old ice factory. Vary the Wareetep Sawang Daen Din will record the 
information in the file information and ordering ice traditional customer will order ice through mobile phones. Thereby 
causing inconvenience to the retention of the plant and to search for the information you need to take a long time to 
find information and data in the file data loss and affect employee productivity and factory. ice Wareetep Sawang Daen 
Din Ordered ice and the customer's legacy would be inconvenient for customers and clients, in order to charge more. 
In order, and it is not easy to store or ordering information may be lost and the impact of the ice plant and the problem 
occurs may impact on the loss of revenue. factory This project has made an application to manage the hydro Wareetep 
Sawang Daen Din. In order to manage the data of the plant information management product sales. Account 
management Personnel management plant customer data management provide effective, Fast work and ordered ice 
to be easily accessible to even more customers. The web application uses HTML5 CSS PHP JAVASCRIPT and uses MYSQL 
database  
Keywords: Partnership Limited or Part., Ltd., Data management, Ice  
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P-068 
ชื่อเร่ืองภาษาไทย ระบบจัดการร้านอาหารกรณีศึกษาร้านสีนานวล 
นักศึกษา : นางสาวกนกลดา คุณสุทธ์ิ และ นายโชคไพศาล ศรีไพวรรณ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.พุธษดี ศิริแสงตระกูล 
สังกัด : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 โครงงานนี้น้าเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการร้านอาหาร  ในการน้าเสนอนี้ได้ท้าการวิเคราะห์ความ
ต้องการของระบบโดยการสอบถามความต้องการจากผู้ใช้ประกอบด้วยเจ้าของธุรกิจ พนักงานและลูกค้า ในงานนี้ผู้จัดได้ท้าการ
พัฒนาระบบโดยใช้ ภาษาพีเอชพี ภาษาเอชทีเอ็มแอลไฟต์ ซีเอสเอส ฐานข้อมูลเป็นมายเอสคิวแอล ส่วนของการพัฒนา
ประกอบด้วย การจัดการเมนูอาหาร การจัดการพื้นฐาน การจองโต๊ะอาหาร การรับบริการ การจัดการประเภทอาหาร การจัดการ
โปรโมช่ัน การจัดการพนักงาน การจัดการโต๊ะอาหาร การเข้าใช้งานระบบ การออกรายงาน  
ค าส าคัญ : ระบบการจัดการร้านอาหาร, ร้านอาหาร 

 

Restaurant Management System Case Study Seenanuan Restaurant 
Student : Miss Kanoklada Khunnasut and Mrs.Chockpaisan Sripraiwan 
Project Advisor : Asst.Prof.Pusadee Seresangtakul 
Address : Department of Computer Science.  Faculty of Science, Khon Kaen University. 

This project presents the design and development of a restaurant management system. In this 
presentation, the system needs analysis by asking the needs from the user, consisting of business owners. 
Employees and customers. the organizers have developed the system using the PHP language, HTML, CSS. The 
database is MySql. The development section consists of Food menu management, Basic management, Dining 
table reservation, food service management, Promotion Management, Employee Management, Dining table 
management, Login, Report . 
Keywords : Restaurant management system, Restaurant 
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P-069 
การจ าแนกประเภทของยานพาหนะบนท้องถนน 
นักศึกษา : นางสาวจันทกานต์ิ พิเคราะห์กิจ และ นางสาวอภิษฎา บุญญาจันทร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวฒันา 
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
 โครงงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตรวจจับและจ้าแนกประเภทของยานพาหนะวัตถุที่เกดิขึ้นในภาพที่ได้จากกลอ้ง
ถ่ายวีดีโอ ซ่ึงขอบเขตของระบบสามารถตรวจจับประเภทของยานพาหนะได้ 4 ประเภท ได้แก่ รถเก๋ง รถกระบะ รถจักรยานยนต์ และ
รถบรรทุก โดยจะเก็บข้อมูลภาพน่ิงและภาพถ่ายวีดีโอ เพื่อน้ามาวิเคราะห์ความต้องการและจ้าแนกประเภทของยานพาหนะแต่ละ
ประเภทโดยใช้เทคนิค Tensorflow GPU บน Windows10 ร่วมกับ Application Programming Interface (API) เป็นเทคนิคการ
ตรวจจับส้าหรับวัตถุหลายๆ ประเภท บน Windows 10 Windows 8 และ Windows 7 โดยเทคนิค Tensorflow GPU บน 
Windows10 ร่วมกับ Application Programming Interface (API) จะเก็บค่าคุณลักษณะไว้ในไฟล์ชุดข้อมูล จากน้ันน้าชุดข้อมูลเข้า
มาเปรียบเทียบกับตัวแม่แบบ ซ่ึงพัฒนาระบบโดยภาษาไพธอนซ่ึงเป็นภาษาที่นิยมและง่ายต่อการศึกษา 
 ผลการวิจัยพบว่า ระบบสามารถตรวจจับและคัดแยกประเภทของยานพาหนะได้ถูกต้องและแม่นย้า แต่ยังมีบางประเภทที่
ระบบยังมีปัญหาในการจ้าแนกประเภท ควรปรับปรุงในส่วนของชุดข้อมูลและตัวแบบ เพื่อให้ระบบสามารถจ้าแนกประเภทได้ถูกต้อง 
100 เปอร์เซ็นต์   
ค าส าคัญ : เทนเซอร์โฟล, ประเภทยานพาหนะ, API, Faster RCNN, SSD, PPN, เทคนิคการจ้าแนกข้อมูล 
 
Classification of vehicles on the road.      
Student : Miss Janthakan Pikrohkij and Miss Apidsada Boonyajan  
Project Advisors: Asst. Prof. Dr. Siripat Sithawatthana 
Address : Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 

This research project is developing a system to detect and classify vehicles which appeared in video 
cameras. The scope of the project can detect 4 types of vehicles are sedans, pickup trucks , motorcycles and trucks.  

The working of system store slides and videos to analyze needs and classifications each type of vehicle by 
using the Tensorflow GPU on Windows10 together with the Application Programming Interface (API) as a detection 
technique for many types of objects on Windows 10, Windows 8 and Windows 7.   Tensorflow GPU 
techniques Windows10 with Application Programming Interface (API) is storing the attributes in the data set file then 
bring the data set to compare with the template which developed the system by Python that is a popular language 
and easy to study. 
 The result is the system can detect and sort the types of vehicles correctly and accurately. But there are 
still some types that the system still has problems in classification. The project should improve the data set and 
model in order to the system can be classified 100 percent correctly. 
Keywords : tensorflow, vehicle type, API, Faster RCNN, SSD, PPN, classification 
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P-070 
ระบบจัดการตารางเรียน ตารางสอน มข.30 : การโต้ตอบแบบฉลาด 

นักศึกษา : นางสาวปริตา โม้ลันโท, นายอภิวัฒน์ เมฆวัน 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ. สันติ ทินตะนยั 
สังกัด : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 การจัดตารางเรียน ตารางสอน มข.30 : การโต้ตอบแบบฉลาด เป็นสิ่งที่จัดการวางแผนการจัดตารางเรียน ตารางสอน 

รวมถึงตารางการใช้ห้องของนักศึกษาทุกช้ันปี และอาจารย์ทุกท่าน เนื่องด้วยเว็บแอปพลิเคชันในการจัดตารางเรียนของภาควิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น นั้นยังไม่สามารถจัดการตารางเรียนได้อย่างเหมาะสม และไม่

สามารถโต้ต้อบกับผู้ใช้งานได้ ดังนั้น ผู้จัดท้าจึงได้ท้าการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันการจัดตารางเรียน มข.30 ให้มีการโต้ตอบแบบ

ฉลาด โดยการจัดตารางเรียนแบบลากแล้ววาง เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะรองรับการใช้งาน  2 ระดับ คือเจ้าหน้าที่และ

บุคคลทั่วไป 

 เว็บแอปพลิเคชันถูกพัฒนาด้วย ยีทู เฟรมเวิร์ค บนภาษาพีเอชพี เอชทีเอ็มแอล จาวาสคริปต์ เจคิวรี่  เอแจกซ์

และบูตสแตรป ในการพัฒนาส่วนของการใช้ ยีทู เฟรมเวิร์คเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลได้ใช้ภาษาเอสคิวแอล โดยอาศัยเครื่องมือคือ

แซมพ์ และมายเอสคิวแอลเวิร์คเบน ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์จ้าลองในการพัฒนา เว็บไซต์นั้นจะรองรับการท้างานบนคอมพิวเตอร์เท่าน้ัน 

ค าส าคัญ : การจัดตารางเรียน มข.30, โครงสร้างหลักสูตร, จัดการห้อง 

Time table management system smart interactive 

Student : Miss. Parita Molantho and Mr. Apiwat Mekwan  
Project Advisor : Assit.Prof. Sunti Tintanai 
Address : Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 
 Time table management system smart interactive is planning to schedule a timetable and schedule 

for every year of students and teachers. However, the department of computer science in Faculty of Science 

at Khon Kaen University has Time table management system smart interactive Web Application, this application 

does not work effectively and cannot counter to together with the users. Therefore, the developers decided 

to develop Class Scheduling Management web application to smart interactive by drag and drop increase the 

effectiveness by supports two level of admin and users.  

 This web application will be developed by the Yii2 framework on PHP, HTML JavaScript. jQuery Ajax 

and, bootstrap. To establish the connection between Yii2 framework and the database, the developers will use 

SQL which is a tool to manage the application with XAMPP and MySQL Workbench for creating the demo server 

in the development and this web application is available only on computer. 

Keywords : Class Scheduling Management, Course structure, Manage Room 



การประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2561 

147 
 

P-071 
การตรวจหาโรคมะเร็งกระดูกโดยใช้การประมวลผลภาพ 
นักศึกษา : นางสาวรัชนี       พระบรรเทา และ นางสาวอัจฉรา    ข้อยุ่น 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร.มัลลิกา  วัฒนะ 
สังกัด : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 การตรวจหาโรคมะเร็งกระดูกโดยใช้การประมวลผลภาพ เพื่อให้เป็นเครื่องมือช่วยเหลือทางการแพทย์ในด้านการ
วินิจฉัยโรคมะเร็งกระดูก สามารถช่วยในเรื่องประสิทธิภาพในการวินิจฉัยผู้ป่วยท่ีเป็นโรคมะเร็งกระดูก ซึ่งจะท้าให้ทางแพทย์รักษา
ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น  โดยการใช้วิธีการประมวลผลภาพ Image Processingของภาพเอ็กซเรย์ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
กระดูก ในการหาจุดมะเร็ง  
            โปรแกรมตรวจหาโรคมะเร็งกระดูกโดยใช้การประมวลผลภาพพัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรม MATLAB มาช่วยในการพัฒนา
เขียนฟังก์ช่ันในการค้านวณรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์และส่วนที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้งาน เพื่อไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทางด้านการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย และพัฒนาต่อไปในอนาคตได้ 
ค าส าคัญ : มะเร็งกระดูก, การประมวลผลภาพ  
 

Bone Cancer Detection using Image Processing 
Student : Miss Ratchanee Parbanthao and Miss Achara khoyun 
Project Advisor : Dr. Monica  Wattana  
Address : Information and Communication Technology, Computer Science, Science, Khon Kaen University 

 bone cancer detection using image processing as a method to diagnose bone cancer and improve 
effectiveness and accuracy of diagnosis of patients using image processing of x-ray to detect bone cancer. 
Program for detecting bone cancer using image processing is developed from MATLAB program. MATLAB will 
assist in writing mathematical algorithm and notifying the user for adaption to maximum result of medical 
treatment and further development in the future. 
Keywords: bone cancer, image processing 
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P-072 
ระบบจัดการองค์ความรู้ส าหรับโรงพยาบาลกรุงเทพ สาขาขอนแก่น 
นักศึกษา : นายกิตติพิชญ์ เลิศล้้า และนางสาวภัทรกร มีประเสริฐ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.ธีระยุทธ ทองเครือ 
สังกัด : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ระบบจัดการองค์ความรู้ส้าหรับโรงพยาบาลกรุงเทพสาขาขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

และข้อมูลความรู้ภายในองค์กร เพื่อให้บุคคลากรได้ทราบถึงกิจกกรมที่จะเกิดขึ้นโดยมีตารางเวลาการนัดหมาย และรายละเอียด

ของการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการประชุม เมื่อกิจกรรม หรือการประชุมสิ้นสุดลงนั้น จะมีการสรุปผลที่ได้จากกิจกรรม หรือการ

ประชุมนั้น จะสามารถค้นหาได้ง่ายมากขึ้นโดยการใช้ทฤษฎี Elastic Search เพื่อช่วยค้นหาความรู้ที่คล้ายคลึงกัน รวมไปถึงการ

แจ้งเตือนต่างเกี่ยวกับการเข้าข้อมูล หรือเวลาก่อนที่จะเกิดการประชุม และระบบยังมีการให้ผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความรู้ได้ท้าการ

เขียนข้อความในกระดานข่าวได้ ผู้ใช้สามารถใช้บริการทั้งในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน และโมไบล์แอปพลิเคชัน 

ค าส าคัญ : การค้นคืน การจัดการองค์ความรู้ 
 
Knowledge Management System for Bangkok Hospital Khon Kaen 
Student : Kittipit Lertlum and Patharakorn Meeprasert 
Project Advisor : Asst.Prof.Theerayut Thongkrau 
Address : Department of Information and Communication Technology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The purpose of the knowledge management system of hospital Bangkok, developed to promote news 

and knowledge within an organization so that personnel are aware of activities that are occurring by having a 

schedule of appointments and details of events or meetings when an event or meeting ends, it will have a 

summary of the results from an event or meeting, it will be easy to find by using the theory Elasticsearch to 

help Information Retrieval similar knowledge. Include different notifications about incoming data or time before 

the meeting occurred, and also to those who have questions about the knowledge of writing messages on a 

bulletin board. Users can use the service in all formats, Web applications, and mobile applications. 

Keywords : Information Retrieval, Knowledge Management 
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P-073 
เกมจุดเร่ิมต้นหลังสงคราม 
นักศึกษา : นายวีรกิตติ์ ศิลปษา, นาย ศุภวิชญ์ อินทิรักษ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. ปัญญาพล หอระตะ 
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

โครงงานเรื่อง “เกมจุดเริ่มต้นหลังสงคราม” จัดท้าขึ้นเพื่อศึกษาการสร้างเกมด้วย เทคโนโลยี Unity 3D ซึ่งท้างานบน
ระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อให้เกิดสื่อบันเทิงที่ให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นในการเล่นเกม และ เนื้อเรื่องที่ให้ผู้เล่น
ได้รับบทบาทในเกมเอาชีวิตรอดในป่าหลังจากเกิดสงคราม ท้าให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกสนุกและได้รับประโยชน์จากความรู้ที่ได้จากการ
เล่นเกม อีกท้ังท้าให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายลดปัญหาความเครียดจากการท้างานหรือการเรียนได้ 
ส าคัญ : Unity 3D, สื่อบันเทิง, เกมเอาชีวิตรอด 
 
The Beginning After War Game 
Student : Mr. Weerakit Sillapasa, Supawit Inthirak 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Punyaphol Horata 
Address : Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The objective of the project is to study and create games with Unity 3D technology, runs on Windows 
to provide entertainment media that gives users a thrilling experience in playing games and stories that allow 
players to play a role in survival game in the wild Make users feel fun and benefit from the knowledge gained 
from playing games And not make causing boredom, reduce stress from work or study 
Keywords : Unity 3D, Entertainment Media, Survival Game 
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P-074 
แอปพลิเคชันการรู้จ าฝ่ามือ 
นักศึกษา : นายธนชัย สุขเกษม 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. ปัญญาพล หอระตะ 
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันการรู้จ้าลายฝ่ามือ ซึ่งสามารถน้าไฟล์รูปภาพลายฝ่ามือเพื่อใช้ในการรู้
จ้าลายฝ่ามือของตัวบุคคล เป็นต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการรู้จ้าลายฝ่ามือของตัวบุคคลและ สะดวกง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งการรู้
จ้าลายฝ่ามือจะถูกน้ามาใช้กับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น ในการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันนั้นมีการจ้าแนกระบุตัวตนของการรู้จ้าและ
ตรวจสอบลายฝ่ามือ เช่น การสกัดค่าคุณลักษณะ การก้าหนดระยะขอบของฝ่ามือ การจ้าแนกลายฝ่ามือ และการรู้จ้าลายฝ่ามือ
พร้อมกับการระบุตัวตน โดยการใช้งานของแอปพลิเคชันจะน้ารูปภาพลายฝ่ามือมาก้าหนดระยะขอบเพื่อใช้ในการสกัดหาค่า
คุณลักษณะเพื่อใช้ในการตรวจสอบความลึกของลายฝ่ามือ และใช้ความลึกของลายฝ่ามือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายฝ่ามือของตัว
บุคคล  

แอปพลิเคชันการรู้จ้าลายฝ่ามือที่จัดท้าขึ้น อยู่ในข้ันตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ในการ
วิเคราะห์ออกแบบระบบ 
ค าส าคัญ : การสกัดค่าคุณลักษณะ, การรู้จ้าลายฝ่ามือ, แอปพลิเคชันแอนดรอยด์  
 

Palmprint Recognition Application 
Student : Mr. Tanachai  Sukkasem 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Punyaphol Horata 
Address : Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The purpose of this research is to devlope Palmprint recognition application, which is recognize 
individual palm of person by photography. Interesting functions of the Palmprint are palm classification and 
recognization, e.g, feature extraction, hand border adjustment and person identification. The main process of 
all function is using photo to examine depths for identification person. This application is being developed on 
an Android device and the researchis in the process of analyzing and designing system  
Keywords: Feature extraction, Palm recognition, android application 
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P-075 
โปรแกรมประยุกต์หุ่นยนต์สนทนาเพ่ือการวิเคราะห์สุขภาพและประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคท่ัวไป 
นักศึกษา : นายชวัรชต์ ทองโยธี, นางสาวธนัตถ์นันท์ อัครภาภิวัฒน ์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.ธีระยุทธ ทองเครือ 
สังกัด : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 วัตถุประสงค์ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หุ่นยนต์สนทนาเพื่อการวิเคราะห์สุขภาพและประเมินความเสี่ยงในการเกิด
โรคทั่วไป เพื่อเป็นตัวช่วยในการประเมินการเกิดโรคทั่วไป และท้าให้เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพเป็นไปได้ง่าย ภาพรวมการท้างาน
ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก คือ ส่วนส้าหรับการสอนให้หุ่นยนต์สนทนา รู้จักค้าถามและค้าตอบ ส่วนที่สอง คือส่วน
ประมวลผลเพื่อเลือกค้าตอบ จากค้าถามที่ผู้ใช้ส่งมาผ่านทางไลน์มาเสจจิงเอพีไอ โดยทั้งสองส่วน มีการท้างานควบคู่กัน โดย
ติดต่อกันด้วยการท้างานบนผู้ใช้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน และใช้วิธีการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของสตริงเพื่อเปรียบเทียบ
ข้อความที่ผู้ใช้ส่งเข้ามา และ เวิร์ดคัทโมดูล เพื่อการตัดค้า ให้การตอบค้าถามในบทสนทนาแม่นย้ามากขึ้น ในการพัฒนาโปรแกรมนี้
ใช้เครื่องมือวิชวลสตูดิโอโค้ดและใช้โหนดเจเอส เป็นภาษาโปรแกรมหลักในการพัฒนา ท้างานร่วมกับฐานข้อมู ลมอนโกดีบี 
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาหุ่นยนต์สนทนานี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ แต่ยังมีข้อจ้ากัดด้านการสนทนาอยู่มาก ท้าให้ในบาง
สถานการณ์ การสนทนาอาจจะยังไม่ราบรื่น 
ค าส าคัญ : หุ่นยนต์สนทนา, สุขภาพ, แคลอรี 
 
Chatbot Application for Health Analysis and Risk Assessment in General Disease. 
Student : Mr. Chawarat Thongyothee, Miss Tanatnan Akkarapapiwat 
Project Advisor : Asst.Prof.Dr.Theerayut Thongkrau 
Address : Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The purpose of this project was to develop a chatbot application for health analysis and risk assessment 
in general disease to assist in the assessment of common diseases and easy access to health information. 
Overview of the work consists of two parts. The first part is to teach the robot to talk, ask and answer questions. 
The second part is the processing section to select the answer. Based on the questions submitted by the user 
through the Line Messaging API. All parts are worked together by contacting the same web server. It uses a 
string comparison method to compare the user input and the Wordcut module to cut the word and make the 
dialogue more accurate. This chatbot was developed with Microsoft Visual Studio Code for development as 
fully support Node.js programming language and work together with MongoDB real-time database. The result 
of this project that developing this chatbot was beneficial to the user. There are also very limited conversations. 
In some situations the conversation may not be smooth. 
Keywords: chatbot, health, calories 
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P-076 
แอปพลิเคชันค้นหาร้านเสริมสวย 
นักศึกษา : นางสาวณัฐมน  ศรีสง่า และ นางสาวพัณณ์ชิตา  ศรีน้อยพรหม 
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร.วชิราวุธ  ธรรมวิเศษ 
สังกัด : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ปัจจุบันการดูแลสุขภาพและความงามก้าลังเป็นท่ีนิยมอย่างมาก จึงเกิดธุรกิจร้านเสริมสวยเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจร้านเสริมสวยเติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็ว จึงมีจ้านวนร้านเสริมสวยเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นท่ี กรณีศึกษา ในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น เก็บข้อมูลจากนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่นและเจ้าของร้านเสริมสวย พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไม่รู้จักสถานท่ีตั้งของร้านเสริมสวยซึ่งส่งผลให้รายได้และจ้านวนของ
ลูกค้าท่ีต้องการเข้าไปใช้บริการภายในร้าน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของร้านในแต่ละเดือน รวมไปถึงอาจต้องรอคิวนานเกินไปจึงท้าให้เกิด
ความไม่สะดวกกับลูกค้าท่ีต้องการเข้าไปใช้บริการ 

ทางผู้จัดท้าจึงได้จัดท้าโครงงานแอปพลิเคชันค้นหาร้านเสริมสวยขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีต้องการค้นหาร้านเสริม
สวยและสามารถท้าการจองผ่านแอปพลิเคชันได้ โดยสามารถค้นหาร้านเสริมสวยในบริเวณพื้นท่ีใกล้เคียงได้ สามารถเลือกดูร้านท่ีสนใจและ
สามารถบันทึกร้านท่ีชื่นชอบได้ ซ่ึงร้านเสริมสวยแต่ละร้านจะรวบรวมข้อมูลของบริการและค่าบริการไว้ให้ลูกค้าได้ตัดสินใจก่อนเข้าไปใช้
บริการ ท่ีส้าคัญไปกว่าน้ันอาจรวมไปถึงการเพิ่มจ้านวนลูกค้าให้กับร้านเสริมสวยได้อีกด้วย 

ดังน้ันผู้จัดท้าจึงจัดท้าแอปพลิเคชันค้นหาร้านเสริมสวยด้วยโปรแกรมแอนดรอยสตูดิโอ โดยใช้ภาษาจาวาสคริปต์และภาษาเอ็กซ์เอ็มแอ
ลในการพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นหลักและใช้เทคโนโลยีไฟร์เบสในการจัดการฐานข้อมูล  
ค าส าคัญ: ร้านเสริมสวย, แอปพลิเคชัน, โปรแกรมแอนดรอยสตูดิโอ, โปรแกรมประยุกต์, ภาษาจาวาสคริปต์, ภาษาเอกซ์เอ็มแอล, 
เทคโนโลยีไฟร์เบส 
 
Find Beauty Salon Application 
Student : Nattamon Srisa-nga and Panchita Srinoiprom 
Project Advisor : Dr. Wachirawut Thamviset 
Address : Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Nowadays, taking care of health and beauty is gaining ground tremendously. As the result of that demand, there 
is the emerging of various cosmetic institutes. Those institues have grown continuously, therefore there are a lot of 
domestic investors aiming to do the business in this area throughout Thailand. In case study, focusing on the area in 
Khon Kaen University through collecting data from university students and the owners. 

For this regard, the researcher team has agreed to conduct this research to eventually become the application 
to meet the demand of the consumers which aim to find beauty salon, and be able to contact the salon’s owner for 
making a reservation. The beauty consumers will be able to find the nearest beauty salon to find the best and 
suitable salon for them. Moreover, salon’s owner can provide the salon’s information about services and prices 
through this platform to help the consumers make a decision. In additionally, this platform will definitely help the 
owners to get more costumers. 

For this reasons, researchers aims to making this application “ Finding Beauty Salon” by Android Studio Program 
through using the JavaScript and XML languages to develop the application as a main and utilise technology and use 
Firebase Technology is manage of database. 
Keywords: Beauty Salon, Application, Android Studio Program, Applications, JavaScript Languages, XML Language, 
Firebase Technology. 
  



การประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2561 

153 
 

P-077 
การนับจ านวนคนโดยการใช้การตรวจจับมนุษย์ 
นักศึกษา : นายพงศกร ภูละคร, นายรัชชานนท์ อุ่นจันที, นางสาวกชกร สีเรือง 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.สิรภัทร เช่ียวชาญวัฒนา 
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โครงงานนี้ได้น้าเสนอการนับจ้านวนคนโดยใช้การตรวจจับมนุษย์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบระบบเพื่อ
ตรวจจับและจ้าแนกวัตถุกับมนุษย์เพื่อที่จะท้าการนับจ้านวนคน ในการด้าเนินการพัฒนาโปรแกรมนับจ้านวนคนโดยใช้การ
ตรวจจับมนุษย์แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ  

1) ส่วนที่ใช้ตรวจจับมนุษย์ ซึ่งในส่วนนี้ทางคณะผู้จัดท้าได้ใช้ Tensorflow Api ในการจ้าแนกวัตถุ เพื่อที่จะน้ามาใช้ใน
การระบุประเภทของวัตถุนั้น  

2) ส่วนของการนับจ้านวนคน ผลที่ได้จากการด้าเนินงานประกอบไปด้วย การออกแบบระบบ Model การตรวจจับมนุษย์
โดยผ่านการสอนข้อมูลของ Faster R-CNN และการนับจ้านวนคน 
ค าส าคัญ: การตรวจจับมนุษย์, การนับจ้านวนคน, การสอนข้อมูล 
 

Counting People System by Using Human Detection 
Student : Mr. Pongsakorn Pulakorn, Mr. Ratchanon Aunjuntee, Miss Kotchakon Seeruang 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Sirapat Chiewchanwattana 
Address : Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 

This project presents the number of people using human detection. The purpose is to study and design 
the system to detect and identify objects with humans in order to count the number of people. In the process 
of developing a program to count the number of people using human detection, it can be divided into 2 main 
parts:  

human detection In this section, the organizers can use Tensorflow Api to identify objects. 
 In order to be used to identify the type of object The results of the operation include Design of the human 
detection model system through the training data of the Faster R-CNN and people counting 
Keywords: Human Detection, People Counting, Training data 
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P-078 
ระบบบริหารงานบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 
นักศึกษา : นายจิรวัฒน์ ค้าศิริ และนายณัฐพล ภิฐาน์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร.ปวีณา วันชัย 
สังกัด : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ระบบบริหารงานบริษัทรับเหมาก่อสร้าง (Construction Project Management System) เป็นโปรแกรมประเภท
บริหารและจัดการเกี่ยวกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เพื่อช่วยควบคุมในส่วนของโครงการทั้งหมดขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
และให้ผลลัพธ์เป็นไปตามที่คาดการณ์เอาไว้ โดยใช้ Django Framework ในการพัฒนาตัวซอฟต์แวร์ ส้าหรับในส่วนของรูปแบบที่
ติดต่อกับผู้ใช้ของโปรแกรมนั้นจะมีหน้าจอเมนูฟังก์ช่ันต่างๆ ให้เลือกใช้งานส้าหรับการบริหารและจัดการโครงการ ซึ่งจะมีความ
สะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการท้างานให้กับผู้ใช้ เนื่องจากโปรแกรมมีฟังก์ช่ันความสามารถในการท้างานได้หลากหลายเช่น 
สร้างโครงการ, สร้างใบ BOQ, แก้ไขใบ BOQ, สร้างแผนการด้าเนินงานของโครงการ, เพิ่มรายการวัสดุ, จัดการข้อมูลของพนักงาน
และออกใบรายงาน เป็นต้น 
ค าส าคัญ : Construction project management system, รับเหมาก่อสร้าง, BOQ 
 
Construction Project Management System 
Student : Mr. Jirawat Khumsiri and Mr. Nuttapon Phitha 
Project Advisor : Paweena Wanchai, Ph.D. 
Address : Information and Communication Technology, Computer Sceince, Khon Kaen University 
   Construction Project Management System is a software for businesses related to construction 
management.  To help the project to the maximum efficiency and results to meet the needs.  It uses Django 
Framework to develop.  There are several functions for users to interact with.  They will improve user 
convenience and speed since they can do many things.  For example creating project, creating BOQ, editing 
BOQ, creating project plan, adding material list, managing employee, creating reports, etc. 
Keywords : Construction project management system, construction, BOQ 
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P-079 
การเล่นหมากรุกไทยโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก.  
นักศึกษา: ณัฐกมล  สุนทรพิทักษ์ และ พงษ์พิพัฒน์ เพชรพรไพศาล.  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย: รศ.ดร. ศาสตรา วงศ์ธนวสุ 
สังกัด: ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
       หมากรุกไทยเป็นเกมกระดานที่มีลักษณะเหมือนการท้าสงคราม โดยการจ้าลองตัวหมากเป็นทหารที่มีความสามารถ
แตกต่างกัน และมีผู้เล่นคอยบัญชาการแผนการรบของแต่ละฝ่าย ใช้ผู้เล่น 2 คนผลัดกันเดินหมากในแต่ละตาจนกว่าจะสามารถรุก
จนขุนของอีกฝ่ายให้ไม่สามารถเดินต่อไปได้ 
 การน้าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ แทนมนุษย์นั้นได้รับความนิยมมากขึ้น การ
เรียนรู้เชิงลึกนั้น เป็นวิธีการที่ท้าให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้และแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ส้าหรับโครงงานนี้จะเป็นการสอน
คอมพิวเตอร์ให้สามารถเล่นหมากรุกไทยได้ดีและมีความรวดเร็วเหนือกว่ามนุษย์มากข้ึน โดยการใช้บันทึกหมากรุกไทยที่มนุษย์เล่น
บนเว็บไซต์ออนไลน์หรือเกมส์การแข่งขันในระดับประเทศรายการตา่ง ๆ น้ามาฝึกฝนให้คอมพิวเตอร์ได้เรียนรูแ้ละแก้ไขข้อผิดพลาด
ของมนุษย์ที่ไม่สามารถเดินหมากไปในต้าแหน่งที่ได้เปรียบและจังหวะตาเดินที่เหมาะสมในทุกย่างก้าวของการเล่นหมากรุกไทยได้ 
เพราะมนุษย์มีข้อจ้ากัดในด้านการคิดประมวลผล ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่สามารถมาปั่นทอนลงได้ เช่น เวลาในการคิด ความเครียด
และความกดดัน หรือสภาพร่างกาย เป็นต้น 
  โครงงานนี้จะใช้ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก มาท้าให้คอมพิวเตอร์นั้นสามารถเล่นหมากรุกไทยได้อย่างชาญฉลาด และ
สร้างเป็นโมบายแอปพลิเคชันหมากรุกไทยท่ีมีระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถเล่นโต้ตอบกับมนุษย์ได้ 
ค้าส้าคัญ: การเรียนรู้เชิงลึก, ระบบปัญญาประดิษฐ์, หมากรุกไทย 
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P-080 
การตรวจจับและรู้จ าป้ายทะเบียนรถยนต์ 
นักศึกษา : นายศราวุฒิ แซ่เล็ก และ นางสาวสุทธิตา จันทร์ข้า 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.สิรภัทร เช่ียวชาญวัฒนา 
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชันการตรวจจับและรู้จ้าป้ายทะเบียนรถยนต์ของประเทศไทยจาก
ภาพถ่ายที่จะช่วยในการตรวจจับและรู้จ้าป้ายทะเบียนรถยนต์ดูวันท่ีเวลาการเข้าออกสถานที่ ซึ่งขอบเขตของการรู้ป้ายทะเบียนจ้า
สามารถรู้จ้าได้ 3 ประเภท ได้แก่ พยัญชนะไทย เลขอารบิค และจังหวัดของประเทศไทย โดยใช้ไลบารี่ Tensorflow , Keras และ
ใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชัน (CNN) ในการสร้างตัวแบบในการรู้จ้า สร้างการตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์โดยการน้า
การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพดิจิทัลมาจัดการกับภาพป้ายทะเบียนรถยนต์ เพื่อน้าระบบมาตรวจจับและรู้จ้าป้ายทะเบียน
รถยนต์บนเว็ปแอปพลิชัน 
 จากผลการทดลองโดยอาศัยข้อมูลภาพในการฝึกสอนตัวแบบพยัญชนะไทยกับเลขอารบิค จ้านวน 960 ภาพ ได้ผลลัพธ์
ค่าความถูกต้อง 100% ส้าหรับข้อมูลภาพในการทดสอบจ้านวน 240 ภาพ ได้ผลลัพธ์ค่าความถูกต้อง 93.75% และการฝึกสอนตัว
แบบด้วยจังหวัดของประเทศไทย 5 จังหวัด จ้านวน 75 ภาพ ได้ผลลัพธ์ค่าความถูกต้อง 100% ส้าหรับข้อมูลภาพในการทดสอบ
จ้านวน 25 ภาพ ได้ผลลัพธ์ค่าความถูกต้อง 96.00%  
ค าส าคัญ : การประมวลผลภาพดิจิทัล รู้จ้าป้ายทะเบียน การตรวจจับป้ายทะเบียน โครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชัน 
 
Vehicle Plate Number Detection and Recognition 
 This paper presents the web application development for detection and recognition license plate in 
Thailand by photo. The photo can detect and recognize license plate for information date and time of vehicle 
which drive in and out of the place. 
 The web application can detect and recognize only 3 things are Thai alphabets and Arabic numerals and word 
of Thai provinces. The library Tensorflow , Keras and method Convolutional Neural Network (CNN)  were used 
as model’s creating by applying of digital image processing for recognition and detection license plate on web 
application.  
 The results based on training model image of 960 Thai alphabets and Arabic numerals is 100% accurate 
, 240 the training model image got 93.75% accurate. Training models image of 5 Thai provinces word with 75 
images got 100% accurate and 25 image got 96.00% accurate. 
Keywords : Image processing, License plate Recognition, License plate Detection, Convolutional Neural Network 
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P-081 
เว็บแอปพลิเคชันการควบคุมระบบน้ าและปุ๋ยภายในสวน 
นักศึกษา : นางสาวกาญจนาภรณ์ บุญเรือง และ นางสาวพนิดา จ้าปา 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : รศ.ดร.สมจิตร  อาจอินทร์ 
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ในปัจจุบันได้มีการท้าการเกษตรมากขึ้น เช่น การท้าสวนผลไม้ การปลูกผัก ปลูกข้าว ท้าให้ต้องคอยดูแลในการให้น้้าและ
ปุ๋ยอย่างใกล้ชิด เพราะหากให้น้้าและปุ๋ยไม่เพียงพอหรือมากเกินไป ซึ่งจะส่งผลให้ได้ผลผลิตไม่ตรงตามเป้าหมายที่คาดไว้ โครงงาน
นี้จึงได้จัดท้าเว็บแอปพลิเคชันควบคุมการเปิด-ปิดน้้าและปุ๋ยภายในสวน เพื่อน้ามาช่วยในการควบคุมและสั่งงานการเปิด-ปิดน้้า
ระยะไกล ซึ่งในระบบได้มีการสั่งงานการเปิด-ปิดน้้าและปุ๋ยผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท้างานตามค้าสั่ง  

โครงงานเว็บแอปพลิเคชันนี้พัฒนาด้วยเทคโนโลยี HTML5, CSS3 และ Bootstrap ร่วมกับการพัฒนาส่วนติดต่อกับ
ฐานข้อมูลด้วยภาษา PHP โดยใช้ phpMyAdmin พร้อมทั้งได้น้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์มาใช้พัฒนาร่วมกันด้วย เพื่อให้สามารถควบคุม
อุปกรณ์ หรือ ตรวจสอบสถานะ ได้จากระยะไกล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานหรือเจ้าของสวนสั่งงานเปิด-ปิดน้้าได้ง่าย และประหยัดเวลา
มากขึ้น 
ค าส าคัญ : Arduino, Sensor, Module Wifi, เว็บแอปพลิเคชัน 
 
Web application for water and fertilizer control in the plantation  
Student : Kanjanaporn Boonrueng and Panida Jampa 
Project Advisor : Associate Prof. Dr. Somjit Arch-int 
Address : Department Computer Science Faculty of Science Khonkaen University 
 At present, more and more agriculture such as orchard, fruit growing, rice cultivation, so that they need 
to take care of the water and fertilizer closely. If the water and fertilizer are not enough or too. This will result 
in productivity not meeting the expected goal. This project has created a web application to control the opening 
and closing of water and fertilizer in the garden.  To help control and command the remote water -  open.  In 
the system, there are commands to open and close the water and fertilizer through the web browser.  Make 
hardware devices work as ordered. 
 This web application developed with HTML5, CSS3, and Bootstrap technology, and developed a 
database interface with PHP using phpMyAdmin. To control the device or check status remotely. This will allow 
the user or the owner of the garden to turn on the water. And save more time. 
Keywords : Arduino, Sensor,  Module Wifi, Web Application 
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P-082 

แอปพลิเคชันส าหรับลบวัตถุออกจากภาพบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

นักศึกษา : นายมงคล  ทวีทรัพย์ และ นายปณัณวุฒิ สติยานุช 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.ค้ารณ สุนัต ิ

สังกัด : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

แอปพลิเคชันนี้จัดท้าขึ้นสา้หรับลบวัตถุท่ีไม่ต้องการออกจากรูปภาพดิจิทัลและท้าการซ่อมแซมรูปภาพดิจิทัล จากความ

เสียหายที่เกิดขึ้นโดยใช้หลักการการท้างานของกระบวนการสร้างสว่นท่ีสูญหายหรือเสื่อมสภาพของรปูภาพ เพื่อซ่อมแซมรูปภาพท่ี

มีความสา้คัญจากความเสียหายที่เกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมตา่งๆ เช่น เวลา สภาพอากาศ ให้เกิดความสมบูรณ์ของรูปภาพและ

สามารถเก็บเป็นภาพดิจิทลัได้ การท้างานของอัลกอริทึมเป็นการแพร่กระจายพื้นท่ีพิกเซลที่ใกลเ้คียงไปยังพ้ืนท่ีที่ไม่รู้จักของรูปภาพ

เพือ่ท้าการซ่อมแซมพื้นที่ท่ีท้าการเลือกไว้เพื่อที่จะท้าใหเ้กิดความสมบูรณ์ของรูปภาพดิจิทัล แอปพลิเคชันนี้ท้างานบน

ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์เพื่อความสะดวกสบาย และความรวดเรว็ในการท้างานของบุคคลโดยไมต่อ้งเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ 

ค าส าคัญ : การซ่อมแซมรูปภาพ ลบวัตถุออกจากรูปภาพ  ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์

 

Image Inpainting for Android Application 

Student : Mongkhon Thaweesap and Pannawut Satiyanuch 
Project Advisor : Assist. Prof. Khumron Sunat 
Address : Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 

This application is intended for removing unwanted objects from digital images and repairing digital 
images from damaged. Caused by using the working principle of the process to create the lost or damaged 
parts of the image to repair images from damage caused by various environmental such as time, weather. Image 
can be saved in digital image format. The algorithm works to spread the nearby pixel area to an unknown area 
of the image to repair the selected area in order to of the digital image. This application works on the Android 
operating system. 
Keywords : Inpainting, Decensor, Remove unwanted objects 
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P-083 
โปรแกรมบันทึกและพิมพ์รายงานค่าเช่า ฝ่ายผลประโยชน์และพัฒนากิจการพาณิชย ์ส านักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น 
นักศึกษา : นางสาวญานิกา อุดมมาก 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร.อภิศักดิ์ พัฒนจักร 
สังกัด : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ฝ่ายผลประโยชน์และพัฒนากิจการพาณิชย์ ส้านักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น มีระบบการท้างานเอกสารด้วยการการ
จดลงบนแผ่นกระดาษ ยากต่อการค้นหาข้อมูล ท้าให้ประชาชนที่เข้ามาติดต่อช้าระเงินค่าเช่าหรือต่อสัญญาใช้เวลาติดต่อราชการ
นานเพื่ออ้านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการท้างาน จึงสร้างระบบโปรแกรมบันทึกและพิมพ์รายงานคา่
เช่า ขึ้นโดยระบบสามารถบันทึกข้อมูลสัญญาเช่า ข้อมูลการมาช้าระและข้อมูลทั่วไปของประชาชน สามารถค้นหาช่ือจากฐานข้อมูล
ที่ท้าการบันทึกไว้ได้ เพิ่ม/ลบแก้ไขข้อมูล ออกรายงานสรุปรายได้จากการช้าระค่าเช่าต่อเดือนและสรุปรายได้ต่อปีเพื่อน้าเสนอในที่
ประชุมเทศบาล โดยให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ท้าการกรอกข้อมูลลงในฟอร์มและข้อมูลจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล ท้าให้ข้อมูลมีความ
ถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน 
ค าส าคัญ : ฐานข้อมูล,ภาษา PHP 
 

The recording and printing out rental fee report program of interest and improvement business office 
fiscal division Khonkaen City  Municipality.  
Student : Ms.Yanika Udommark 
Project Advisor : Dr. Apisak Pattanachak 
Address : Bachelor of Science Program in Information and communication Technology, Faculty of Science, Khon 
Kaen University 

At interest and improvement business office fiscal division Khonkaen City Municipality, there is a paper 
work system. It works by writing on paper which is difficult to search for information. It also waste a lot of time 
of people who come to pay rent or re-new contracts. This program is created to support and increase an ability 
of staffs. The system will record a detail of rental agreement, detail of payment and general information of 
people. Name could be searched in database which is recored. Information could be added deleted or edited.  
Income will be summed up from paying monthly rent and conclude income per year which can be presented 
in the meeting of Mayor. Staff will be a person who put it detail in the form and detail will be recored in 
database which makes an information is correct.  
Keywords : database,PHP 
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P-084 
การตรวจจับเคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทางด้วยโครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชัน 
นักศึกษา : นางสาวดวงสุดา มูลค้า 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ. ดร.สิรภัทร เช่ียวชาญวัฒนา 
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ในการตรวจจับและรู้จ้าเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ที่จะช่วยแจ้งเตือนช่ือของเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางนั้นด้วยเสียงให้ผู้ใช้
ทราบ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่มาจากสาเหตุผู้ใช้ทางมองไม่เห็น ไม่ทันสังเกต หรือไม่ทราบความหมายของ
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางนั้น ๆ แล้วเป็นเหตุให้ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ในการท้างานของแอปพลิเคชันจะรับข้อมูลภาพแบบ
วิดีโอสตรีมมิงที่มีการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ ร่วมกับการสกัดคุณลักษณะและจ้าแนกประเภทของภาพด้วยวิธีโครงข่าย
ประสาทเทียมคอนโวลูชัน เพื่อน้าข้อมูลภาพที่ได้เข้าสู่กระบวนการรู้จ้า แล้วแสดงผลลัพธ์บนหน้าจอมือถือและแจ้งเตือนด้วยเสียง
เมื่อพบเครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทางนั้น ๆ ให้ผู้ใช้ทราบ จากผลการทดลองโดยอาศัยข้อมูลภาพในการฝึกสอนตัวแบบจ้านวน 200 
ภาพด้วยตัวแบบเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง 8 ประเภทได้ผลลัพธ์ค่าความถูกต้อง 93.50% ส้าหรับข้อมูลภาพในการทดสอบ
จ้านวน 40 ภาพได้ผลลัพธ์ค่าความถูกต้อง 75.00% 
ค าส าคัญ : เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง, โครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชัน , แอนดรอยด์, โทรศัพท์เคลื่อนที่, การจ้าแนก
ข้อมูลภาพ 
 
 

Road Marking Detection using Convolutional Neural Network 
Student : Miss Duangsuda Moonkhum 
Project Advisor : Asst. Prof. Dr. Sirapat Chiewchanwattana 
Address : Computer Project Bachelor of Science Computer Science Department, Computer Science Faculty of 
Science Khon Kaen University 
This paper presents an android application to detect and recognize road markings using Convolution Neural 
Network (CNN).  The mobile application was designed to notify the user with the detected road markings in 
order to reduce the risk of accidents caused by the user's inattention.  The application receives real-time video 
streaming data then performs feature extraction and classify the region of interest with CNN. The result from 
the recognition process is displayed on the mobile screen and alert the user when the application found the 
road markings.  We used 200 images of 8 road marking classes from Google map's street view to training the 
CNN for 25 epochs.  The classification accuracy rate for the training set was 93.50%, and accuracy result from 
the test set was 75%. 
Keywords : Road Marking, Convolutional Neural Network, Android, Mobile, Image Classification 
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P-085 
ระบบจองต๋ัวรถตู้ออนไลน์ 
นักศึกษา : นางสาว แพรวนภา พุฒชาลี และ นางสาว สุดารัตน์ เมืองแวง 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร.มัลลิกา วัฒนะ 
สังกัด : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 วัตถุประสงค์ในการจัดท้าระบบจองตั๋วรถตู้ออนไลน์  เพื่อความสะดวกสบายต่อการใช้งานของผู้ใช้ บริการรถตู้ โดย
ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถตู้ผ่านแอปพลิเคชันได้ ซึ่งเป็นแอปพลิเคช่ันท่ีเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานโดยที่ไม่ต้องเสียเวลา
ไปจองตั๋วผ่านหน้าเคาน์เตอร์ 
เว็บแอปพลิเคชันจองตั๋วรถตู้ออนไลน์พัฒนาระบบปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยี Java ซึ่งใช้โปรแกรม Android Studio ร่วมกับการ
พัฒนาส่วนติดต่อกับฐานข้อมูลด้วยภาษา PHP ส่วนในการจัดการฐานข้อมูลและใช้ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล และพัฒนาใน
ส่วนของผู้ดูแลระบบโดยใช้งานผ่าน Web Site ให้สามารถเข้าไปเพิ่ม แก้ไขข้อมูลของเส้นทางเดินรถ ซึ่งเขียนด้วยภาษา HTML5, 
Netbeans, Bootstrap, CSS, PHP 
ค าส าคัญ : เว็บแอปพลิเคชัน, จองตั๋ว 
 

Van Ticket Online 
Student : Miss. Praewnapa Putchalee and Miss. Sudarat Muengwang 
Project Advisor : Dr. Monlica Wattana 
Address : Information and Communication Technology Faculty of Science, Khon Kaen University 

The objective of Van Ticket Online Applicationis to apply collaborative filtering recommender system 
to online ticket booking service. We apply collaborative filtering recommender system, because this technique 
is able to recommend for the convenience of other customers.  

Customers do not have to spend time to book tickets at the counter.Android Studio and PHP are used 
to design web application, HTML5 , Netbeans, Bootstrap, CSS and PHPare used to develop application and 
connect to the database. 
Keywords : Web application, Ticket reservation 
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P-086 
ระบบยืม – คืนหนังสือ ห้องสมุดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นักศึกษา : นางสาวสิริกญัญา  ผมงาม และ นางสาวเบญจวรรณ   หอมตา 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.พุธษดี ศิริแสงตระกูล 
สังกัด : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โครงงานระบบยืม – คืนหนังสือ ห้องสมุดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น้าเสนอระบบยืม - คืน
หนังสือ ส้าหรับห้องสมุดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท้าการรวบรวมความต้องการของผู้ใช้โดยการศึกษา
ระบบงานเดิมและสัมภาษณ์ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งความต้องการดังกล่าวถูกน้ามาใช้ในการออกแบบระบบ รวมทั้งออกแบบส่วนติดต่อ
ผู้ใช้ส้าหรับผู้ใช้ทุกกลุ่ม และท้าการพัฒนาระบบ โดยใช้ยี เฟรมเวอร์ก (Yii Framework) และสร้างและจัดการฐานข้อมูลโดยใช้
ระบบการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ผลการด้าเนินการประกอบด้วย โมดูลการการยืม – คืนหนังสือ ลงทะเบียน
ข้อมูลหนังสือ การลงทะเบียนสมาชิก การค้นหาหนังสือ และส่วนติดต่อผู้ใช้ส้าหรับสมาชิกทั้งหมด นอกจากนี้ยังท้าการโอนถ่าย
ข้อมูลจากระบบงานเดิมเข้าสู่ระบบใหม่ที่ท้าการพัฒนาขึ้น 
ค าส าคัญ : ระบบห้องสมุด ห้องสมุด ยีเฟรมเวอร์ก 

 

Library Management System for Department of Computer Science, Khon Kaen University 
Student : Sirikanya Phomngam and Benjawan Homta 
Project Advisor : Asst. Prof. Dr. Pusadee Seresangtakul 
Address : Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon kaen University  
 This project presents a Library Borrowing System for the computer science department library. In this 
study, we collected users’ requirement and studied the current system. These requirements were used to 
design the new system. We designed user interface for all users and developed the system by using Yi frame 
work and constructed the system database by using MySQL database management system. The developed 
system includes borrowing-returning books module, books and members registration module, book searching 
module and user interfaces for all members.  Moreover, we also migrate data from the previous system to the 
developed system. 
Keywords : Library Management System, Library, Yii framework 
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P-087 
ระบบกิจกรรมนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
นักศึกษา : นางสาวนวพร กิ่งสาร และ นางสาวภัทรกันย์ เคนค้าภา. 
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.สิลดา อินทรโสธรฉันท์ 
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก้าหนดให้นักศึกษาต้องกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ โดยมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 ด้าน  ซ่ึงนักศึกษาจะต้องมีหน่วยกิจกรรมอย่างน้อย 60 จึงจะส้าเร็จการศึกษ าได้ ด้วยเหตุน้ี
คณะวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาจึงได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วม แต่เน่ืองจากจ้านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรร มมี
ค่อนข้างเยอะ การเช็คชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการให้นักศึกษาเขียนชื่อลงบนกระดาษ ท้าให้เกิดการล่าช้า และเกิดการผิดพลาดขึ้นได้ จาก
ปัญหาดังกล่าวผู้จัดท้าจึงได้เสนอโครงงานน้ีขึ้นโดยผู้จัดท้าได้ด้าเนินการวิเคราะห์ปัญหา ค้นคว้าทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อศึกษาข้อดี 
ข้อจ้ากัดของระบบอื่นๆ ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชันตลอดจนเข้าปรึกษาเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเป็นหน่ึง
ในกลุ่มผู้ใช้งานระบบและอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานเพื่อน้าข้อมูลมาวิเคราะห์ หลังจากการศึกษาข้อมูลต่างๆ ผู้จัดท้าได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 
2 ประเภทคือ กิจกรรมแบบบังคับซ่ึงจะก้าหนดชั้นปีและสาขาของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกิจกรรมแบบไม่บังคับ คือ ไม่ก้าหนดชั้นปีและสาขา
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้นท้าการเปลี่ยนระบบการเช็คชื่อจากเดิมเป็นการเช็คชื่อโดยการเขียนลงบนกระดาษ เป็นการเช็คชื่อภายคิว
อาร์โค้ด เพื่อลดตกหล่นของรายชื่อรวมถึงลดการผิดพลาดของการกรอกรายชื่อลงระบบ โดยแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ฝ่ายคือ เจ้าหน้าท่ี  และ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โดยเจ้าหน้าท่ีสามารถ เพิ่มกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้น พิมพ์สรุปรายงาน ค้นหากิจกรรม และรับลงทะเบียนผ่านเว็บแอป
พลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชันได้ นักศึกษาสามารถ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ดูกิจกรรม รับแจ้งเมื่อมีกิจกรรม และลงทะเบียนผ่านโม
บายแอปพลิเคชันได ้

 
CS Student Activity System  
Student : Miss.Nawaporn Kingsang and Miss.Phattharakan Kenkampa 
Project Advisor : Asst. Prof.Dr.Silada Intarasothonchun 
Address : Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Khon Kaen University assigned students to integration learn activities to develop the potential of students. The 
activities divided into 5 aspects, student must have 60 of credit activities will be graduate. Therefor the faculty of science 
and programs has organized activities for student invite but have a great number of students invite. Check the name of 
students invites by providing write down on paper, it causes the slowly and mistake. From the problem, provider propose 
this project by analyze the problem find the theory and research for study advantage limits and equipment use for 
develop web applications and mobile applications as well as to consult staff, which is one of the user system and 
adviser project work for the data analysis. After the research information, provider has divided the activities into 2 types. 
A force which will set  
the students activity and programs of the participants and activities without force is not set the students programs. After 
that, change the system check name from the original name is checked by write on the paper  
to check name within the QR code, to decrease the list includes reducing dropped its mistake of filling system. The list 
down the work into 2 partys are staff and the Faculty of science by the staff can add events to occur, print summary 
report. Find activities and registration through web applications and mobile applications. Students can register to invite 
in activities, see notified when activities and down.  
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P-088 
การจัดการฟาร์มเป็ด 
นักศึกษา : นางสาวณัฐริกา กุลดิลก และ นางสาวศศิธร เพ็งนาม 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : รศ.ดร.สมจิตร อาจอินทร์ 
สังกัด : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ระบบจัดการฟาร์มเป็ดควบคุมผ่านเว็บแอปพลิเคชัน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเลี้ยงเป็ด ทั้ งอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และเพื่ออ้านวยความสะดวกต่อผู้เลี้ยงเป็ด โดยใช้บอร์ด ESP8266 เป็นตัวกลางในการรับข้อมูล โดย
ผู้ใช้งานควบคุมการท้างานของระบบผ่านเว็บไซต์ ซึ่งท้างานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีฟังก์ชันคือ การสั่งให้อาหารทันที การตั้ง
เวลาให้อาหาร การแจ้งเตือนอาหารคงเหลือ การตรวจสอบสภาพอากาศบริเวณโรงเรือน การเปิดระบบพ่นหมอก  
ค าส าคัญ : เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ ระบบพ่นหมอก 
 
Duck Farm Management 
Student : Miss Nattarika kuldilok and Miss Sasitorn Pengnam 
Project Advisor : Assoc. Prof. Dr. Somjit Arch-int  
Address : Department of Information Communication and Technology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Duck farm management system control via web applications. Objective to develop a management 
system raise duck. Both hardware and software. And to facilitate the raise ducks .using ESP8266 board as the 
center to receive data. The user control system work through the website. This work through the Internet. The 
function is feed immediately, scheduling feeding food, Alert food ,Check the weather in the area of duck farm, 
and system spray mist. 
Keywords : Auto Feeder , system spray mist 
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P-089 
การศึกษาขั้นตอนวิธีการสรุปวิดีโอ.  
นักศึกษา: ธนู แสไธสง และ นราวิชญ์ ห่มซ้าย. 2561.   
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย: ผศ.ดร. ค้ารณ สุนัติ 
สังกัด: ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การสรุปวีดิโอโดยการใช้อัลกอริทึมของคอมพิวเตอรใ์นการประมวลผลถูกพัฒนาขึ้นมาหลายรูปแบบ หากต้องการเลือกน้า
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาใช้จ้าเป็นต้องมีการทดสอบถึงผลของการสรุปวีดิโอ รูปแบบที่งานวิจัยสนใจคือรูปแบบการสรุปวีดิโอด้วย
ค้าบรรยายที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้พัฒนามีต้นแบบการสรุปวีดิโอจากโอเพนซอร์สวิดซัม(vidsum) ที่ถูกพัฒนาโดยกลุ่มชุมชน
นักพัฒนาโอเพนจีนัส(openGenus) มาใช้ทดสอบสรุปวีดิโอเดียวกันด้วยอัลกอริทึมหลายๆชนิด เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบขอบเขต
ความสามารถและการท้างานของอัลกอริทึม ก่อนน้าไปใช้ในการพัฒนาเป็นโปรแกรมสรุปวีดโิอโดยใช้อัลกอริทึมสรุปจากค้าบรรยาย
ภาษาไทย โดยการสรุปวีดิโอจะต้องมีค้าบรรยายภาษาไทยแยกกับวิดีโอเพื่อใช้ในการสรุป ผลการสรุปของวิดีโอจะอ้างอิงจากค้า
บรรยายที่ได้รับการจับใจความส้าคัญใหม่แล้ว 
ค าส าคัญ: อัลกอริทึม,การสรุปวีดิโอ ,text summarization,LSA,LexRank,TextRank,การประมวลผลภาษาธรรมชาติ , text 
extraction 
 
Algorithm of summarization  
Student: Saethaisong and Narawit Homsai.. 
Project Advisor: Prof. Dr.Khamron Sunat   
Address : Computer Science, Computer Science, Science, Khon Kaen University 

video summarization by using algorithms to process the summary video was developed into many 
types. In case to select one of it to use; the summary result of any algorithms is necessary. Summarization 
algorithms using English subtitle from the video is the interest. Using prototype from open source "VidSum" 
Developed by OpenGenus community for testing various algorithms with the same video before using the result 
as the comparison for application development. Summarization video application using thai language subtitle 
require thai language subtitle separated from video. The result of summarized video based on extracted 
subtitle. 
Keywords: Algorithms, video summarization, text extraction 
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P-090 
เว็บไซต์จัดการโรงเรือนปลูกพืช 
นักศึกษา : นางสาวสิริพร จิรภาสสกุลชัย  และ  นายธนวิชญ์ อาจหาญ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : รศ.ดร. สมจิตร อาจอินทร์ 
สังกัด : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

วัตถุประสงค์ในการจัดท้าเว็บไซต์จัดการโรงเรือนปลูกพืช เพื่อน้ามาช่วยลดปัญหาด้านการเสี่ยงของปัญหาที่จะเกิดขึ้น 
ประหยัดเวลาในการปลูกพืช และยังมีความสะดวกสบาย คณะผู้จัดท้าโครงงานมีความสนใจจัดท้าโครงงานเว็บไซต์จัดการโรงเรือง
ปลูกพืช โดยได้คิดค้นท้าเว็บไซต์ขึ้นมา ซึ่งตัวเครื่องที่คณะผู้จัดท้าได้จัดท้าขึ้นนั้น เป็นเว็บไซต์ที่สามารถจัดการโรงเรือนได้ มีการสั่ง
การผ่านเว็บไซต์ โดยในเว็บไซต์สามารถตรวจสอบได้ว่าควรปลูกอะไรถึงจะได้ผลผลิตตามที่คาดหวัง และได้ผลก้าไรสูงที่สุด  
ค าส าคัญ : เว็บไซต์จัดการโรงเรือนปลูกพืช 
 
Web Management Greenhouse  
Student : Miss. Siriporn Jirapassakulchai and Mr. Thanavit Arjhan 
Project Advisor : Assoc. Prof. Dr. Somjit Arch-int. 
Address : Department of Information and Communication Technology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The purpose of website handling greenhouses grow plants to bring help to reduce the risk of problems, 
problems that will arise. Time saving in crops and the Project group is interested in devising the project website, 
Manager of bioluminescent plants.By has invented website where a group has established it as a site that can 
handle the greenhouses. Orders placed through the Web site by Web site can determine what should I get the 
output as expected, and the highest profits.  
Keywords : Web site manager plant greenhouses 
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P-091 
ระบบรดน้ าโรงเห็ดนางฟ้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
นักศึกษา : นางสาววรลักษณ์ พงคเชนทร์ และ นางสาวเสาวลักษณ์  แช่มสุข ี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ. ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น 
สังกัด : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ในอดีตและปจัจุบันการดูแลรดน้้าเห็ดนางฟ้า ยังใช้วิธีในการรดน้้าแบบดั้งเดิมคือการรดน้้าโดยใช้สายยาง หรือ ใช้ขันใน
การรดน้้าดูแลเห็ด ซึ่งท้าให้เกดิปญัหา คือ เห็ดไดร้ับปริมาณน้้าไมเ่พียงพอต่อความต้องการ และ การรดน้้าในแบบดั้งเดิมอาจท้าให้
เกิดปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมาย เช่น น้้าเปียกก้อนเหด็ท้าให้เห็ดขึ้นรา และ เหด็ไม่มีคณุภาพจึงท้าให้เสียทรัพยากรโดยเปล่า
ประโยชน์กลุ่มเราจึงมีวัตถุประสงค์ในการจัดท้าระบบรดน้้าโรงเห็ดนางฟ้าผ่านมือถือ เพื่อน้ามาแก้ไขปัญหาในการดูแลรดน้้าเห็ด
นางฟ้า ให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ระบบรดน้้าโรงเห็ดนางฟ้าผ่านมือถือ พัฒนาด้วยเทคโนโลยีAndroid Studio,ภาษา Java 
และ ภาษา C/C++ จึงได้น้าเทคโนโลยีนีม้าใช้ในการพัฒนาระบบรดน้้าโรงเหด็นางฟ้าผ่านมือถือ เพื่อน้ามาแก้ไขปัญหาในการดูแล
รดน้้าในอดีตและปัจจุบันให้มีคณุภาพ และ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ค าส าคัญ: เพิ่มคุณภาพและประสทิธิภาพในการดูแลรดน้้าเห็ดใหด้ียิง่ขึ้น 
 
Water Mushroom plant System on Android 

Student: Woralak Pongkachen and Saowaluk Chamsukee  
Project Advisors: Asst. Prof. Dr. Wararat Songpan. 
Address: Department of Information and Communication Technology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Since and from now on, Mushroom watering still using original watering by using rubber tube watering 
or using the bucket for watering Mushrooms. Which causes of problem is Mushroom gets insufficient water 
supply and also the original watering may cause of many problems for example, to make Mushroom lump wet 
and infected, no Mushroom quality and waste of resources. Our team have purposes in order to produce 
Watering Mushroom plant System on mobile  for improve Mushroom watering to increase more the quality and 
efficiency. 

Watering Mushroom plant System on mobile was developed by Android Studio program in Java and 
C/C++ languages. Therefore our group bring this technology to improve quality and efficiency of Mushrooms 
watering better. 
Keyword: To improve quality and efficiency of Mushrooms watering better. 
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P-092 
แอปพลิเคชั่นแนะน าสถานที่ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ  
นักศึกษา : นางสาวณัฐกานต์  วังคาม และ นายทิวพันธ์  คืนดี 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน : อ.ดร.ปวีณา  วันชัย  
สังกัด : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

เป้าหมายส้าคัญในการจัดท้าโมบายแอปพลิเคช่ันแนะน้าสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ แนะน้าเส้นทางเกี่ยวสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและแนะน้ากิจกรรมที่อนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อให้ความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องของความส้าคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ สร้างจิตส้านึกที่ดีแก่มนุษย์ให้มีความสนใจธรรมชาติมากขึ้นอย่าง
เหมาะสมและยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ให้มากที่สุด ในส่วนของกิจกกรมที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมนั้นยกตัวอย่างเช่น 
การปลูกปะการัง การปลูกป่าชายเลน 
ค าส าคัญ : การอนุรักษธ์รรมชาติ 
 
Student : Ms.Natthakarn  Wangkam and Mr.Tivapan  Kuendee 
Project Advisor : Dr.Paweena  Wanchai 
Address : Information Technology,Faculty of Science,Khonkaen University 

An important goal in preparing mobile apps Guide, attractions, nature conservation, to learn about 
nature conservation directions involving attractions, nature conservation and nature conservation activities 
recommended to provide the knowledge and understanding on the importance of nature conservation. Create 
a good human consciousness, is interested in more appropriate and sustainable. Benefited the most human In 
the majority of activities that people engage them, for example, coral transplantation. The mangrove planting. 
Keywords : Nature Conservation 
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P-093 
การแปลงข้อความภาษาไทยเป็นวิดีโอภาษามือไทย 
นักศึกษา : นายกษิดิศ กฤษณสุวรรณ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. พุธษดี  ศิริแสงตระกูล 
สังกัด : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์คือการแปลงข้อความภาษาไทยเป็นวิดีโอภาษามือไทย ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการใช้การตัดค้า
ภาษาไทยด้วยวิธีการตัดค้าที่ยาวที่สุด และน้าค้าศัพท์ภาษาไทยที่ถูกตัดค้ามาค้นหาวิดีโอภาษามือไทยในพจนานุกรมภาษามือฉบับ
ภาษาไทย และหากพบค้าศัพท์ที่ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลหรือค้าศัพท์เฉพาะ ระบบจะท้าการสร้างวิดีโอตัวสะกดภาษามือไทย โดยน้า
วิดีโออักษร สระ วรรณยุกต์ ภาษามือไทยมาท้าการเรียงกันเป็นค้าศัพท์ภาษาไทย ระบบถูกพัฒนาให้เป็นแอปพลิเคชันของอุปกรณ์
เคลื่อนที่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 ผู้วิจัยได้ท้าการประเมินความพึงพอใจโดยแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มคนปกติทั่วไป และกลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน
หรือการพูด) เพื่อประเมินความพึงพอใจระบบที่ได้พัฒนาขึ้น ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 3.77 และ 3.90 เต็ม 5 
ส้าหรับผู้ใช้ทั่วไปและผู้บกพร่องทางการได้ยินหรือการพูด 
ค าส าคัญ : พจนานุกรมภาษามือไทย, แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ 
 
Thai Text to Video Sign Languages 

Student : Mr. Kasidit Kitsanasuwan 
Project Advisor : Asst. Prof. Dr. Pusadee Seresangtakul 
Address : Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The objective of this project is to convert Thai text to Thai sign language. In this study, the Thai sentence 
was segmented to sequence of Thai words by using longest matching algorithm. Each Thai word is looked for 
Thai sign video from a Thai sign video dictionary. The VDO of unknown Thai word is constructed by using Thai 
sign spelling by concatenate Thai sign alphabet video, which store in Thai alphabet video dictionary. The system 
was developed as mobile application for android operation system.  

The resreach evaluated users’ satisfaction by asking 2 groups of users (15 normal hearing users and 7 
hearing impaired people users) to use the developed system and give their satisfaction score on the 
questionairs. The results showed that their average satisfaction levels are 3.77 and 3.90 from 5 for normal 
hearing users and hearing impaired users, respectively.  
Keywords : Dictionary Thai Sign Language, Android Application 
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P-094 
แอปพลิเคชันส าหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 
นักศึกษา : นายธนชาต  ดวงเพชรแสง และ นางสาวเสาวลักษณ์ สีเนหะ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร. ปวีณา วันชัย 
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคหนึ่งที่ถูกพบบ่อยในสังคมตั้งแต่วัยกลางคนจนถึงวัยสูงอายุ และปัจจุบันโรคอัลไซเมอร์ยังไม่มี
แนวทางที่รักษาให้หายขาดได้ ต้องมีผู้ดูแลคอยติดตามและช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจ้าวัน ซึ่งผู้ดูแลส่วนมากมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร อย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ เข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจ้าวันด้วย ดังนั้น จึงมีการพัฒนาแอปพลิเค
ชันส้าหรับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค  
 วัตถุประสงค์ในการจัดท้าแอปพลิเคชันส้าหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ เพื่อความสะดวกต่อการด้ารงชีวิตของผู้ป่วย  เช่น การ
บันทึกเวลาหมอนัด เวลาทานยา บันทึกชีวิตประจ้าวันได้ อีกทั้งคนในครอบครัวสามารถติดตามบุคคลที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ว่า
ตอนนี้ อยู่ต้าแหน่งไหน พร้อมทั้งมีระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลานัดหรือ ทานยา แจ้งขึ้นว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน  และ คุณหมอสามารถท่ี
จะติดตามระยะอาการของโรคอัลไซเมอร์ได้อย่างใกล้ชิด 
 ทางผู้จัดท้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แอปพลิเคชันส้าหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ช้ินนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาติดตามอาการ 
อ้านวยความสะดวกต่อผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์และตัวของผู้ป่วยเอง 
ค าส าคัญ: โรคอัลไซเมอร์,ผูสู้งอายุ 
 
Alzhimer’s Application 
Student : Thanachart Duangpetsaeng and Soawalak   Seenaha 
Project Advisor : Dr. Paweena Wanchai 
Address : Information and Communication Technology, Computer Science, Science, Khon Kaen University. 
 Alzheimer's disease is a common disease in older and Alzheimer's has no cure. Caregivers need to 
follow and assist in their daily lives. So most caregivers use information and communication technologies such 
as mobile phones. It also has develop for Alzheimer's patients. To meet the needs of consumers.  
  The purpose of creating an application for Alzheimer's patients. To facilitate the life of the patient, 
such as the doctor appointmen, medicien time,Diary life . The family can check the Alzheimer's person that 
now Where are you? It also has an alert system when it's time to get an appointment and doctor is able to 
keep track of the symptoms of Alzheimer's.  
 We hope so. This application for Alzheimer's patients is beneficial for symptomatic treatment. 
Facilitates caregivers of Alzheimer's patients and their patients. 
Keywords : Older, Alzheimer’s disease 
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P-095 
ระบบยื่นช าระภาษี ส านักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น 
นักศึกษา: ณัฐฐินันท์ เสนจันร์ฒิไชย และ จันทรกานต์ แก้วมั่น  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร. อภิศักดิ์ พัฒนจักร 
สังกัด: ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

วัตถุประสงค์ในการจัดท้าระบบยื่นช้าระภาษี เพื่อพัฒนาระบบในการบริหารจัดการสารสนเทศ เกี่ยวกับการยื่นแบบ
ช้าระ-ค้าร้องช้าระภาษีเทศบาลนครขอนแก่น โดยน้าเสนอในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งเว็บแอปพลิเคชันนี้ เป็นการยื่นแบบ
ช้าระ-ค้าร้องออนไลน์และส่งเข้ามาที่เว็บการจัดการของพนักงานฝ่ายพัฒนารายได้ เพื่อแจ้งยื่นแบบความจ้านงต่อการช้าระภาษี 
และยื่นค้าร้องช้าระภาษี หลังจากยื่นแบบช้าระภาษีแล้ว พนักงานจะมีการแจ้งยอดช้าระไปยังแอปพลิเคชันเพื่อช้าระภาษีให้กั บ
ผู้ใช้งาน 

เว็บแอปพลิเคชันพัฒนาด้วยเทคโนโลยี HTML PHP และ CSS ร่วมกับการพัฒนาส่วนติดต่อกับฐานข้อมูลด้วยภาษา PHP 
โดยใช้ phpMyAdmin พร้อมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชันให้เหมาะสมกับการใช้งานเครือข่ายเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
ในการตอบกลับไปยังผู้ใช้ 
ค าส าคัญ : เว็บแอปพลิเคชัน, การยื่นแบบ-ค้าร้องออนไลน์, แจ้งห้องว่าง, แจ้งตึกว่าง 
 
Tax Online Filing Financial Office Of Khonkaen Municipality System  
Student: Natthinun Sanjanthichai and  Janthakarn Kaewmun  
Project Advisor:  Dr. Apisak Pattanachak  
Address : Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The objectives of this research was to develop information system management of Tax Online Filing 
Financial Office Of Khonkaen Municipality System. This research was present about Web Application in online 
way is about filing tax and file a petition of Khonkaen Municipality. When user sending filing tax and filing a 
petition to the employee management web for purpose to pay tax and file a petition. After that system will 
text about amount tax back to user. 
       Web application development with HTML PHP and CSS technology. Connecting in phpAdmin database 
with phpAdmin in php language. We have develop this web application for suitable using application and can 
reply to user. 
Keywords : Web application, Filing tax and filing a petition online, room available notify, block available notify 
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P-096 
แอปพลิเคชัน AR นิทานก่อนนอนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
นักศึกษา : นางสาวพนิดา แพงมา,นางสาวธันย์ชนก คุณวัฒน์บัณฑิต  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. วรารัตน์ สงฆ์แป้น 
สังกัด : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ปัจจุบันสมาร์ทโฟน (Smart Phone) เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมสูงสุด เพราะในปัจจุบันสมาร์ท 
โฟนมีความสามารถในการท้างานได้กว้างขวางมากขึ้น และยังมีแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้นอีกมากมาย เพื่อท้าให้สะดวกสบายต่อการ
ใช้งานที่ง่ายขึ้น โดยรวมแล้วสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างครบครัน จึงเลือกที่จะสร้างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการเล่า
นิทาน เพื่อสร้างมิติใหม่ของการเล่านิทานให้น่าสนใจมากข้ึน และสามารถเข้าถึงนิทานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยการใช้แนวคิดหลักของ
เทคโนโลยี Augmented Reality AR คือ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริงเข้าด้วยกัน
ผ่านซอฟแวร์เช่ือมต่อต่างๆ เช่น เว็บแคม คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ภาพ เสมือนจริงนั้นจะแสดงผลผ่านหน้า
จอคอมพิวเตอร์ หน้าจอโทรศัพท์มือถือ บนเครื่องฉายภาพหรือบนอุปกรณ์แสดงผลอื่น ๆ โดยภาพเสมือนจริงที่ปรากฏขึ้นจะมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ทันทีขึ้นกับการออกแบบสื่อแต่ละรูปแบบโดยกระบวนการของเทคโนโลยีเสมือนจริง คือ การวิเคราะห์ภาพ 
การค้านวณค่าต้าแหน่งเชิง 3 มิติ และกระบวนการสร้างภาพสองมิติท้าให้การจัดท้าแอปพลิเคชันนิทานนั้น สามารถน้าเทคโนโลยี
และนิทานมาประยุกต์ให้เข้าง่ายขึ้น 
ค าส าคัญ : Augmented Reality 
 
AR Bedtime Fables on Android Application  
Student : Ms. Panida Pangma, Ms. Tanchanok Kunnawadbandit 
Project Advisor :  Asst. Prof. Dr. Wararat Songpan 
Address : Department of Information and Communication Technology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Nowadays Smart Phone is the most popular technology. At present, the smartphone has the ability to 
work more spacious. And there are many more developed applications. This makes it easier to use. Overall, it 
can meet all needs. So choose to create an application that is about storytelling. To create a new dimension 
of storytelling to be more interesting. And more accessible tales. By using the concept of Augmented Reality 
AR technology, it is developing technologies that integrate real-world and virtual reality through connected 
software such as webcams, computers, or other related devices. The virtual reality is displayed on the computer 
screen. Cell Phone Screen On the projector or on other display devices. The virtual reality that appears will 
interact with the user immediately, depending on the design of each media. The process of virtual technology 
is visual analysis. The 3D position calculation and the two-dimensional process make the application of the 
storytelling. The technology and story can be applied easily 
Keywords : Augmented Reality 
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P-097 
การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับการจู่โจมแบบดีดอสโดยผสานขั้นตอนวิธีต้นไม้ตัดสินใจร่วมกับข้ันตอนวิธีพันธุกรรม ในเครือข่าย
ซอฟต์แวร์ดีฟายเน็ตเวิร์คเน็ตเวิร์ค 
นักศึกษา : นายปริญญา เปรมไธสง และ นายอนุชา อวยพระตรกูล 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : รศ.ดร.จักรชัย โสอินทร ์
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 งานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของอัลกอริทึมและการวิเคราะห์ระบบ ระบบสามารถท้าการจ้าลองเครือข่ายที่มีการโจมตี
ของอุปกรณ์ในเครือข่ายผ่านระบบปฏิบัติการที่มีชื่อว่า มินิเน็ต (Mininet) ซึ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพในการตรวจจับนั้นจะมีการใช้อัลกอริทึมที่มี
ชื่อว่า Genetic Algorithm หรือ (GA) ซึ่งท้าการผสมผสานระหว่างอัลกอริทึม Decision Tree (J48) เป็นอัลกอริทึมที่จะใช้ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการตรวจจับการโจมตี ซึ่งในการทดสอบของอัลกอริทึมเ พ่ือให้ได้ค่าความแม่นย้า (Accuracy) ผู้วิจัยได้ใช้ Dataset ที่มีชื่อว่า Cs-
Dataset มาใช้ในการทดสอบในอัลกอริทึมในอีก 7 ประเภท ได้แก่ Self Organizing map (SOM), Support Vector Machine (SVM), K-Means, 
k-nearest neighbors (IBK), Neural network (MLP), Logistic Regression, และ Random Forest  เพ่ือให้อัลกอริทึมได้เรียนรู้กับชุดข้อมูล 
และจะใช้ในการเปรียบเทียบและอ้างอิงของค่าความแม่นย้าของอัลกอริทึม Genetic Algorithm หรือ (GA) ที่งานวิจัยนี้ได้น้ามาใช้ และงานวิจัยนี้
ได้ทดลองกับ Dataset ของงานวิจัยนี้นั้นทางผู้วิจัยได้มีการ Trace (เธรด) หรือท้าการจ้าลองการโจมตีในเครือข่าย Mininet เพ่ือท้าการเก็บ 
Dataset ที่เป็นในส่วนของเส้นทางเครือข่ายจริงโดยชื่อชุดข้อมูลนั้นมีชื่อว่า Cs-Dataset และหลังจากนั้นจะท้าการทดสอบประสิทธิภาพของ
อัลกอริทึมที่มีการปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ดีฟายเน็ตเวิร์ค (Software Defined Network) เพ่ือหาอัตราค่าความถูกต้องและแม่นย้าของ
การตรวจจับการโจมตี 
ค าส าคัญ  : อัลกอริทึม, ชุดข้อมูล, การตรวจจับการบุกรุก, จีเนติกอัลกอริทึม, โครงข่าย, ซอฟต์แวร์ดีฟายเน็ตเวิร์ค, 

 
Enhanced DDoS Detection using hybrid Decision Tree and Genetic Algorithm for SDN 
Student: Mr.Parinya Preamthaisong and Mr.Anucha Auyporntrakool 
Project Advisor: Assoc. Prof. Dr. Chakchai So-In 
Address: Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University  

This research focuses on improving the efficiency of algorithms and system analysis. The system can simulate 
network attacks on devices in the network to called Mininet. The catch is that it uses an algorithm called Genetic Algorithm 
(GA), combines the algorithm Decision Tree (J48) an algorithm that can be used to improve the performance of attack 
detection. In the test of the algorithm to obtain the accuracy. Researchers have used the Dataset named Cs-Dataset to test 
in seven different types of algorithms, Self organizing map (SOM), Support Vector Machine (SVM), K-Means, k-nearest neighbors 
(IBK), Neural network (MLP), Logistic Regression, and Random Forest, so that the algorithm learns with the data set. And will 
be used to compare and reference the accuracy of the Genetic Algorithm (GA) algorithm used in this research. And this 
research has been experimented with Dataset of this research, the researcher must Trace or simulate attacks on the network. 
In order to collect the Dataset that is in the real Traffic section, and then to test the performance of the algorithm, it has 
been improved with Software Defined Network technology to determine the accuracy and accuracy of the test. Capture 
attack. 
Keywords: Algorithm, Dataset, Intrusion detection system, Genetic Algorithm, Network, Software Defined Network (SDN) 
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P-098 
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์ของสุนัขขั้นสูงด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 
นักศึกษา : กัญณภัทร ธนัทจิโรภาส และอิศราวดี ศิริจรูญวงศ ์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร.วชิราวุธ  ธรรมวิเศษ 
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
 โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรม Unity บนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอน-ดรอยด์ ใน
รูปแบบของแอปพลิเคชันทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality หรือ AR ที่ควบคุมการท้างานโดยการส่อง
กล้องไปยังต้าแหน่งของ Marker ที่สร้างไว้กับรูปภาพในหนังสือกายวิภาคศาสตร์ของสุนัขซึ่งเทคโนโลยี AR ที่น้ามาประยุกต์ใช้งาน
ร่วมกับหนังสือเรียนกายวิภาคศาสตร์ของสุนัขนี้จะมีการแสดงผลในรูปแบบของภาพ 3 มิติเหนือสภาพแวดล้อมจริง เนื้อหาภายใน
หนังสือเกี่ยวข้องกับกายวิภาคศาสตร์ของสุนัข อาทิ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท เป็นต้น โดยผู้จัดท้าได้เลือกแสดง
ภาพ 3 มิติ ในเรื่องของ โครงกระดูกสุนัขเท่านั้น และมีแบบทดสอบหลังเรียนที่ออกแบบให้อยู่ในรูปของเกมให้ผู้ใช้งานได้ท้าเพื่อ
เป็นการทดสอบความรู้ของตนเอง คาดว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์ของสุนัขด้วยเทคโนโลยีเสมือน
จริงนี้จะช่วยให้การเรียนรู้ในเรื่องยากเปลี่ยนเป็นเรื่องง่าย ลดความน่าเบื่อจากการเรียนศัพท์ เฉพาะทางที่จ้าได้ยากลง เปลี่ยนเป็น
ความเข้าใจ ให้การเรียนรู้ในเรื่องของกายวิภาคศาสตร์เป็นเรื่องง่ายมากข้ึน 
ค าส าคัญ : Augmented Reality, ภาพ 3 มิติ, กายวิภาคศาสตร์ 
 
Application for Advanced Learning Anatomy of Dog Using Augmented Reality 
Student : Ms. Kannapat Thanutjiropas and Ms. Aisarawadee Siricharoonwong 
Project Advisors : Dr. Wachirawut Tamviset 
Address : Department of Computer Science, Computer Science, Science, Khon Kaen University 

This project aims to develop applications with the Unity program on smartphone Android (operating 
system) in the form of educational applications with Augmented Reality or AR technology that controls the 
work by the mobile camera to the Marker created with the picture in the book Anatomy of the dog. The AR 
technology applied to this dog's anatomy book will be rendered in 3D over the actual environment. The 
contents of the book are related to the dog's anatomy, such as the Musculoskeletal System and the Nervous 
System. The organizer selects 3D images of the dog's skeleton. Users can touch the screen of the smartphone 
to zoom in or rotate left - right 3D images of dogs displayed on the smartphone screen by the user itself. And 
Post Test in game format for users to do test their knowledge. It is expected that the development of an 
anatomical dog learning application with this virtualization technology will make learning in the transition 
difficult and reduce the monotony of difficult vocabulary. The application makes it’s easier to learn about 
anatomy. 
Keywords : Augmented Reality, 3D, Anatomy 
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P-099 
แอปพลิเคชันรู้จ าภาพขนมไทยโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก Mobile-net 
นักศึกษา : นายวสิษฐพล นุคิด และนายอธิสิต ทองใบ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา 
สังกัด : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศษสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 แอปพลิเคชันรู้จ้าภาพขนมไทยฯ นี้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นช่องทางในการแนะน้าขนมไทยให้ผู้ใช้ได้รู้จักขนมไทยมากขึ้น ไม่
ว่าจะเป็นช่ือของขนมไทย วิธีท้าขนมไทย ส่วนผสมต่าง ๆ รวมทั้งประมาณค่าพลังงานของขนมไทยท่ีรู้จ้าได ้โดยผู้พัฒนาได้พัฒนาลง
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เนื่องจากมีจ้านวนผู้ใช้มาก และผู้พัฒนาเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีผู้ใช้สามรถเข้าถึงได้ง่ายที่สุด 
 ในส่วนของการรู้จ้าภาพขนมไทยนั้น ผู้พัฒนาได้น้าวิธีการเรียนรูเชิงลึกมาประยุกต์เพื่อการรู้จ้าที่แม่นย้ามากขึ้น โดย
ผู้พัฒนาจะน้าเอาตัวแบบ VGG-16 มาดัดแปลงโดยใช้พื้นฐานของ Mobile-net เพื่อเป็นการลดจ้านวนพารามิเตอร์ลง ท้าให้การใช้
พื้นที่ในการเก็บค่าน้้าหนักของตัวแบบลดลง และท้าให้มีความรวดเร็วท้ังการสอนและทดสอบตัวแบบ  ผู้พัฒนาน้าตัวแบบฝังไว้ใน
แอปพลิเคชัน และอีกหนึ่งตัวแบบไว้ที่ฝั่งเซิฟเวอร์ เนื่องจากในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ผู้ใช้ยังสามารถรู้จ้าภาพขนม
ไทยได้อยู่ผ่านตัวแบบที่ฝังมากับแอปพลิเคชัน แต่หากผู้ใช้มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ข้อมูลจะถูกส่งไปให้ฝั่งเซิฟเวอร์วิเคราะห์ผล
ด้วย และเทียบกับตัวแบบภายในแอปพลิเคชัน แล้วส่งผลลัพธ์ที่ดีท่ีสุดออกมาแสดงผล 
ค าส าคัญ : Mobile-net, การเรียนรู้เชิงลึก, การรู้จ้า 
 

Thai dessert image recognition application based on Mobile-net deep learning. 
Student : Mr. Wasitthaphon Nukid and Mr. Atisit Thongbai 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Sirapat Chiewchanwattana 
Address : Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The objective of the project is to make Thai dessert knowledge for the user who interested. The user 
can learn the name of Thai dessert, how to cook Thai dessert and ingredients of Thai dessert. The application 
also can approximate calorie of each Thai dessert was detected. Nowadays smartphone is the easiest device 
that user can access and the Android operating system in the most operating system that user use. That is why 
we must develop the application on the smartphone. 

We decided to use VGG-16  deep learning approach then modified by using Mobile-net approach. We 
use Mobile-net because of the advantages of data storage of weights and the speed of train and test time. We 
create 2 recognition models to for the efficiency of application and for the user can use the application all time 
even though offline mode because we embedded one model in the application and the last one is on the 
server side. The result of recognition will be chosen from the maximum result of the model. 
Keywords : Mobile-net, Deep learning, Object Recognition 
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P-100 
ระบบสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นักศึกษา : นางสาวกวิสรา   อังมีพิษ และ นางสาววิลาสินี  โพธ์ิเกตุ  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. สิลดา อินทรโสธรฉันทร์ 
สังกัด : สาขาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ระบบสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการพัฒนาระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  
แต่ยังพบปัญหาในบางฟังก์ช่ัน  รวมทั้งปัญหาจากผู้ใช้งานท่ีเป็นบุคคลภายนอกไม่ได้เข้ามาอัปเดตข้อมูลในระบบ ท้าให้ข้อมูลที่ได้มา
ไม่ครบถ้วน จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการพัฒนาระบบโครงงานนี้  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนสหกิจศึกษาสามารถด้าเนินการ
ผ่านระบบได้โดยเน้นกลุ่มผู้ใช้งานภายในคณะเป็นหลักเพื่อให้การท้างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยผู้จัดท้าได้ด้าเนินการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาตลอดจนเข้าปรึกษาเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ใช้งานระบบและ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเพื่อน้าข้อมูลมาวิเคราะห์ จากการศึกษากระบวนการด้าเนินงานของสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ท้าให้ทราบว่าข้ันตอนการด้าเนินงานสหกิจศึกษานั้นมีหลายขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน
ก็มีจ้านวนมาก  ผู้จัดท้าจึงแบ่งกระบวนการท้างานออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ   ช่วงเตรียมการก่อนไปสหกิจศึกษา  ช่วงระหว่างการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษา  และช่วงหลังจากปฏิบัติสหกิจศึกษา  เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการท้างานของ
ระบบ  นอกจากนี้ยังได้แบ่งผู้ใช้งานระบบออกเป็น 3 กลุ่ม  ได้แก่  นักศึกษา  อาจารย์ประสานงานและเจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษาระดบั
สาขา  และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์  โดยในส่วนของนักศึกษาจะมีฟังก์ช่ันต่างๆตั้ งแต่การสมัครเข้าร่วมสหกิจ
ศึกษา ติดตามผล และอัปโหลดเอกสารตามก้าหนดการ  ส้าหรับเจ้าหน้าที่ทั้งระดับสาขาและคณะจะเป็นการติดตามเอกสารของ
นักศึกษา แจ้งข่าวสาร อัปเดตข้อมูลกิจกรรม ออกเอกสารต่างๆ จนถึงการสรุปรายงานและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
ค าส าคัญ :  ระบบสหกิจศึกษา 
 
Co-operative Education System of Science Khon Kaen University 
Student :  Miss. Kawissara Angmeepis and Miss. Wilasinee Phokate 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Silada Intarasothonchun 
Address : Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The Co-operative Education System of Science Khon Kaen University was created for improve online 
process that focus on internal user include student, department staff and faculty staff. In order to data was 
updated continuously and flowing trought all of the process. For each type of user can use different function 
such as student can registering, following register status and uploading document, Department and faculty staff 
can managing student's register status,  print sumary report and scheduling for cooperative education.  
Keywords : Co-operative Education System 
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P-101 
การตรวจจับการจอดรถในพืน้ที่ห้ามจอดโดยวิธีการแตกเชิงความหมาย 

 นักศึกษา : นายรัชชานนท์  เคนชมภู, นายธีรไนย  แซ่ลิ้ม  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. ปัญญาพล  หอระตะ 
สังกัด : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

โครงงานนี้น้าเสนอการออกแบบระบบการตรวจจับการจอดรถในพ้ืนท่ีห้ามจอดโดยวิธีการแตกเชิงความหมาย ซึ่งสามารถ
ตรวจจับรถผ่านวีดีทัศน์เพื่อใช้ในการตรวจจับรถในพื้นที่ห้ามจอด มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจจับรถในพื้นที่ห้ามจอดรถและ
ช่วยลดปัญหาการจอดรถในพ้ืนท่ีห้ามจอด ระบบการตรวจจับจะถูกน้ามาใช้งานผ่านวีดีทัศน์นั้นมีการจ้าแนกระบุพื้นท่ีห้ามจอดและ
รถยนต์ เช่น การสกัดค่าคุณลักษณะ การก้าหนดระยะเวลาในการจอด และการจ้าแนกพร้อมกับระบุพื้นท่ีห้ามจอดและรถ ในการ
น้าเสนอนี้ได้ท้าการวิเคราะห์ความต้องการของระบบโดยน้าเสนอรูปแบบแผนภาพและการท้างานของระบบการตรวจจับรถและท้า
การวิเคราะห์และเก็บชุดข้อมูล และส่วนแจ้งเตือนของระบบนอกจากนี้ผู้จัดท้ายังได้ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนวูโลชัน ผล
การด้าเนินการประกอบด้วยต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ของการตรวจจับ 
 การตรวจจับการจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดโดยวิธีการแตกเชิงความหมายที่จัดท้าขึ้น อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบการ
ตรวจจับบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ 
ค าส าคัญ : การสกัดค่าคุณลักษณะ, การแตกเชิงความหมาย, โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนวูโลชัน 
 
Prohibited Car Area Detection Using Semantic Segmentation Approach  
Student : Mr. Ratchanon  Kenchompu, Mr. Teeranai  Saelim 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Punyapol Horata 
Address : Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The purpose of this research is presentation design Prohibited car area detection using semantic 
segmentation approach, which is car detect on video to using in prohibited car parking area. System detect 
used on video has classification prohibited car parking area and car. Interesting function of the prohibited car 
parking area are classification and semantic segmentation, e.g, feature extraction, time limiting in parking area 
and prohibited car parking area. This presentation has been analyzed the system requirements by diagram 
and datasets. In addition, we have used Convolutional neural network (CNN). This research is being developed 
on a Windows device and the research in the process of analyzing and designing system. 
Keyword : Feature extraction, Semantic segmentation, Convolutional neural network 
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P-102 
แอปพลิเคชันเกมฝึกค าศัพท์ภาษาอังกฤษ Word Fight  
นักศึกษา : นายสินธุ จันสุตะ, นายสิทธิวัฒน์ พัชรพรรณพงศ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.สิลดา อินทรโสธรฉันท์    
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 วัตถุประสงค์ของการจัดท้าแอปพลิเคชันเกมฝึกค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ Word Fight  เพื่อพัฒนาเกมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ส้าหรับเสริมสร้างทักษะภาษา ความจ้าและความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งภายในเกมจะประกอบด้วยค้าศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่
เหมาะสมต่อช่วงอายุของผู้เล่นคือ ช่วงอายุ 10 - 12 ปี      

เกมมีลักษณะให้ผู้เล่นท้าการก้าจัดศัตรูจากการเลือกค้าตอบให้ถูกต้อง  เมื่อผู้เล่นเลือกค้าตอบได้ถูก   ตัวละครจะท้าการ
โจมตีศัตรู ผู้เล่นจึงต้องตอบให้ถูกต้องจนกว่าพลังชีวิตของศัตรูจะหมด เกมแบ่งรูปแบบการเล่นหลักออกเป็น 2 รูปแบบคือรูปแบบ
การเล่นคนเดียวและผู้เล่นหลายคน ในรูปแบบการเล่นคนเดียวจะแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบย่อย คือ การเรียนรู้จากการทายค้าศัพท์, 
การเรียนรู้ค้าศัพท์จากรูปภาพ, การเรียนรู้จากการวิเคราะห์และตอบค้าถาม และการฝึกฝนค้าศัพท์ นอกจากนี้ ผู้เล่นยังสามารถ
พัฒนาตัวละครจากการเก็บค่าประสบการณท์ี่ไดจ้ากการก้าจัดศัตร ูสามารถซื้ออุปกรณเ์สรมิค่าสถานะ หรือเลือกใช้ทักษะพิเศษเพื่อ
ช่วยในการก้าจัดศัตรูได้   เกมถูกพัฒนาโดยโปรแกรม Unity3D และท้างานบนระบบปฏิบัติการ iOS ซึ่งใช้ภาษา C# ในการพัฒนา 
ใช้ SQLite เป็นฐานข้อมูลในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันส้าหรับรูปแบบการเล่นคนเดียว และใช้ Firebase ส้าหรับการเก็บข้อมูลใน
รูปแบบการเล่นผ่านเครือข่าย   
ค าส าคัญ : เกมฝึกค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ, เกมตอบปัญหา, เกมพัฒนาความจ้าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 

Word Fight – English Vocabulary Learning Game Application  
Student : Mr.Sinthu Chansuta, Mr. Sittiwat Patcharapanpong 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr.Silada Intarasothonchun  
Address : Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Game’s concept is a player to eliminate the enemy by choosing the correct answer. When players 
choose the right answer, the character will attack the enemy. The player must answer correctly until health 
point of the enemy is exhausted. The game is divided into two main modes: single player and multiplayer using 
network. In single-player mode is divided into 4  sub-modes: learning from word guessing, word learning from 
pictures, learning from analytical and answering questions and vocabulary training. Apart from that player can 
also develop a character based on experience gained from defeating enemies, a player can purchase equipment 
or use special skills to help defeat the enemy. The game was developed by Unity3 D and runs on iOS. It uses 
the C# language. In development, SQLite is used as a database for connecting applications for single player 
mode and using Firebase for storing data in a multiplayer mode. 
Keywords : English vocabulary learning game, Quiz game, Develop English vocabulary memory game 
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P-103 
ระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกผ่านกล้องวงจรปิด 
นักศึกษา : นายธนกร  นารีค้า และ นางสาวธัญลักษณ์  ไชยสีดา  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : รศ.ดร. สมจิตร  อาจอินทร์ 
สังกัด : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกผ่านกล้องวงจรปิดในปัจจุบันนี้  ได้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายเป็นอย่างมาก เพราะกล้องวงจรปิด
สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ในหลากหลายมุมมอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลความปลอดภัย หรือสอดส่องความผิดปกติของบริเวณ
พื้นที่ต่างๆ คณะผู้จัดท้าจึงได้น้าเสนอระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกผ่านกล้องวงจรปิด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้รักษาความปลอดภัยและ
แจ้งเตือนภัยจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ทันท่วงที เมื่อกล้องวงจรปิดสามารถตรวจจับผู้บุกรุกได้ ระบบจะส่งการแจ้งเตือนเหตุการณ์
ไปยังแอปพลิเคชันไลน์และบันทึกเก็บข้อมูลภาพเหตุการณ์ไว้ใน server  อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถติดต่อเบอร์ฉุกเฉินได้ เมื่อ
ต้องการขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ต้ารวจหรือสถานพยาบาล ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการท้างานของระบบผ่าน
โทรศัพท์มือถือหรือเครื่อง PC ได้ ซึ่งระบบนี้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆได้ทุกตัว และใช้โปรแกรม Visual Studio Code, 
Hik-Connect, IFTTT, ivms4200 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ 
ค าส าคัญ : ระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุก  กล้องวงจรปิด 
 
CCTV Alarm System 
Student : Mr.Thanakorn Nareekum and Ms.Tanyaluk Chaiseeda 
Project Advisor : :  Assoc. Prof. Dr. Somjit Arch-int  
Address : Department of Information and Communication Technology, Faculty of Science, Khon Kaen University 
 Closed-Circuit Television (CCTV)  has been used widely in security system because that can be used 
in many corners of life. Whether of all security and observing the disorder of the area. The purposes of this 
project were keep security and alert the danger immediately. When CCTV can detect intruders the system 
will alert to you on the Line Application and store data on the server. Users can contact emergency number 
when users need to help from police officer or hospital. Users can control the operation of the system via 

mobile phone. This system can be used with all devices. Which is used Visual Studio Code, Hik-Connect, 
IFTTT, ivms 4200 for development. 
Keywords : Alarm System, CCTV 
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P-104 
การพัฒนาระบบจัดการกระแสงาน ส าหรับงานสารบรรณสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
นักศึกษา : นางสาวสุวิมล อินทรชัยศรี และนางสาวปัณฑารีย์ ธีรนิธิมงคลกุล 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร. วชิราวุธ ธรรมวิเศษ 
สังกัด : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

งานสารบรรณเป็นหน่วยงานที่มีความส้าคัญในการจัดการเอกสารของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในปี  2560 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบจัดการงานสารบรรณ แต่ระบบจัดการงานสารบรรณยังมีการรับ-ส่งเอกสารไม่เป็น
ระบบอัตโนมัติ ผู้พัฒนาจึงได้พัฒนาระบบจัดการกระแสงานมาจากระบบจัดการงานสารบรรณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยระบบที่พัฒนาขึ้นจะมีฟังก์ชันการท้างานหลัก 
ดังนี้ 1. การสร้างรูปแบบเอกสาร 2. การสร้างเอกสาร 3. การจัดการกระแสงาน 4. การส่งเอกสารโดยใช้รูปแบบเอกสารที่สร้างขึ้น 
5. การติดตามสถานะของกระแสงาน 6. การแจ้งเตือนเมื่อมีเอกสารที่ต้องการการตอบกลับ 
ค าส าคัญ: ระบบจัดการกระแสงานสารบรรณ 
 
Development of Workflow Management System for Corresponded Office of Department of Computer 
Science 
Student : Miss Suwimon Intarachaisri And Miss Puntaree Teeranitimongkonkul 
Project Advisor : Dr.Wachirawut Thamviset 
Address : Department Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 
 Correspondence is an important task for documents circular management of Department of Computer 
Science. In 2018 The Department of Computer Science was developed Correspondence Management System, 
but send-receivce function not automatic, For this reason, we had developed the web applications to manage 
these documents by deploying to department of computer science, faculty of science, KhonKaen University. 
The main function are as follows: 1. Creating a document template 2. Creating a document 3. Workflow 
management 4. Sending documents using the generated document template 5. Tracking the status of workflows 
6. Notification when there is a document that requires a reply 
Keywords : Development of Workflow Management System for Corresponded Office 
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P-105 
ระบบป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ด้วยเทคโนโลยี IoT   
นักศึกษา :นาย เดชบดินทร์ วิวาสุขุ , นาย กิตตินันท์ จันทรการุญญ์ , นางสาว อภิชญา ไร่วิบูลย์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ 
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิมเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ โดยระบบสามารถป้องกันการโจรกรรมได้
ทั้งกุญแจผี, ต่อสายตรง หรือแม้กระทั่งยกรถทั้งคัน ซึ่งงานวิจัยนี้มีการทดลองการออกแบบและสร้างระบบป้องกันการโจรกรรมดว้ย
อุปกรณ์ิ Microcontrollers ซึ่งมีจุดประสงค์ในการรวบรวมระบบรักษาความปลอดภัยในท้องตลาดที่มีขายอยู่ทั่วไปมารวมกันเป็น
ระบบป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ภายในอุปกรณ์แบ่งระบบเป็นส่วนย่อยได้แก่ (1) ระบบยืนยันตัวตนโดยใช้การสแกน 
RFID, (2) ระบบจับทิศทางการสั่นไหวของตัวรถ, (3) ระบบ GPS ใช้เพื่อติดตามค้นหารถ,  (4) ระบบเครื่องเล่นเสียงง MP3 เพื่อใช้
แจ้งเตือนเสียงกันขโมย , และ (5) ระบบเครือข่าย  internet  ที่ใช้ในการเช่ือมต่อกับกล่องอุปกรณ์กับ Server อีกทั้งยังมี
ความสามารถในการเข้าถึงผ่าน  Mobile Application ซึ่งตัว Mobile Application มีความสามารถในการส่งเสียง/ปิดเสียงเตือน
ไปยังกล่องอุปกรณ์  และมีในส่วนของ GPS  ที่สามารถดูข้อมูลย้อนหลังเส้นทางที่รถข่ีผ่าน 
ค าส าคัญ : Gps, Sever, Internet, Mobile Application, Microcontrollers 
 
Motorcycle robbery preventing system with IoT 
Student : Mr. Kittinan Jantaragaroon , Mr. Dechbodin Wiwasukhu , Miss. Apichaya Raiwiboon 
Project Advisor : Dr.Wachirawut Thamviset 
Address : Computer science, Faculty of Science, Khon Kaen University 

This research aims to create a protective device to prevent motorbike theft.  This device has a theft 
prevention system such as using a skeleton keys, direct connection  or lifting the whole motorbike. This research 
also includes design experiments and create a theft prevention system with a device called “Micro Controllers” 
which aims to gather security systems that are commonly sold in the market into one system. This device is 
divided into five parts: (1) Identification system by using  RFID scanning (2)   Direction capture system to view a 
motorbike movement (3) GPS system for finding a motorbike (4) Audio player system and (5) Internet network 
system used to connect to the device box with sever and still able to access through mobile application which 
can sound and mute the alarm to the device box and can see the data backward through GPS system. 
Keywords : Gps, Sever, Internet, Mobile Application, Microcontrollers 
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P-106 
ระบบสั่งซ้ือและบริการอาหารออนไลน์ 
นักศึกษา : นายจรัสพงศ์   สิงชมภู และนางสาวฟ้ามุ่ย   พลดาหาญ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน : ผศ.ดร.พุธษดี  ศิริแสงตระกูล 
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

โครงงานนี้น้าเสนอระบบการจัดการร้านอาหารบนเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งระบบได้รับการพัฒนาส้าหรับร้านนูปคอฟฟี่ 
พัฒนาระบบโดยใช้ภาษาจาวา ภาษาเอชทีเอ็มแอล ภาษาซีเอสเอส และใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลเพื่อสร้างและ
พัฒนาระบบ ในการศึกษานี้ผู้จัดท้าได้พัฒนาฟังก์ช่ันส้าหรับพนักงานร้านอาหารและลูกค้า ฟังก์ช่ันส้าหรับพนักงานประกอบด้วย
โมดูลการจัดการข้อมูล โมดูลการจัดการเมนู โมดูลการจัดการโปรโมช่ัน และโมดูลการจัดการสถานะอาหารและสถานะการปรุง
อาหาร ฟังก์ช่ันส้าหรับจัดการลูกค้ารวมถึงโมดูลการสั่งอาหารและโมดูลติดตามการสั่งซื้อ 
ค าส าคัญ : ระบบการจัดการร้านอาหาร, ร้านอาหาร 
 
Food online and delivery system 
Student : Mr. Charatpong Sinchompoo and Ms.Famui Poldaharn 
Project Advisor : Asst. Prof. Dr. Pusadee Seresangtakul 
Address : Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 

This work presented an online restaurant management system, which is a web-based application. The 
system was developed for Noob coffee. The system was developed by using JAVA, HTML, and CSS and using 
MySQL database management system to create and maintain database of the developed system. In this study, 
we develop functions for restaurant staffs and customers. The functions for staffs include data maintenance 
module, menu management module, promotion management module and cooking status management. The 
functions for customer include foods ordering and order tracking modules.  
Keywords : Restaurant management system,  order tracking, food ordering 
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P-107 
การน าเสนอclimate Topology Summary บริการผ่านเว็บไซต์ 
นักศึกษา: จิราวรรณ เพ็งน้้าค้า และ มณฑิฌา ดวงเวียง.  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : รศ.ดร. สมจิตร อาจอินทร์ 
สังกัด: ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ปัจจุบันศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  เก็บข้อมูลไว้ใน Microsoft Excel ซึ่งท้าให้ยากที่จะหา
ข้อมูล และไม่ได้เก็บไว้บนเว็บไซต์ท้าให้ดูยากยิ่งขึ้น และปัจจุบันการดูข้อมูลแบบอัตโนมัติของกรมอุตุนิคมวิทยาจะต้องดูจาก
เว็บไซต์อื่นเนื่องจากปัจจุบันกรมอุตุนิคมวิทยายังไม่ได้มีฟังก์ชันการท้างานนี้ และยังไม่มีฟังก์ชันการแสดงข้อมูลแบบภูมิศาสตร์ที่ท้า
ให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น เนื่องจากปัญหาที่กล่าวมา ผู้ท้าเล็งเห็นปัญหาและความส้าคัญจึงเกิดระบบการน้าเสนอข้อมูล Climate 
Topology Summary บริการผ่านเว็บไซต์ เพื่อที่จะท้าให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นและสามารถมองชัดเจนในรูปแบบกราฟและแบบ
ภูมิศาสตร์ 
ค าส าคัญ: ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ 
 
Presentation climate Topology Summary available via the website. 
Student: Jirawan Pengnamkam and Monticha Duangwiang.  
Project Advisor: Assoc. Prof. Dr. Somjit  Archint 
Address : Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 
 Current meteorological center on the northeast. The data is stored in Microsoft Excel, which makes it 
difficult to find information. And is not stored on the site make it more difficult. And current realtime settlement 
of Meteorological Sciences, will be the site of today's settlement, the Department of Meteorological Science 
does not yet have this functionality. It also lacks a geographical overlay to visualize more clearly. Due to the 
foregoing, Foresaw the problems and priorities, so the system provides information Climate Topology Summary 
available via the website. In order to make it more comfortable and a clear graphical and geography. 
Keywords: Climate Topology 
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P-108 
Warning smoker application on the Android operating system 
นักศึกษา:  นายอัจฉริยะ พินไธสง และนายรวิโชติ ไชยรส 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย: รศ.ดร. สมจิตร อาจอินทร์ 
สังกัด : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ปัจจุบันการสูบบุหรี่เป็นปัญหาอย่างมากต่อสังคม เป็นอันตรายทั้งในผู้ที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ และในทุกปีได้มีการ
รณรงค์หรือแชร์เรื่องราวต่างๆ ให้เลิกสูบบุหรี่ทั้งในโซเชียลมีเดียและอีกมากมาย คณะผู้จัดท้าจึงได้เสนอแอปพลิเคช่ันเตือนนักสูบ
บุหรี่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนที่สูบบุหรี่ได้รู้ถึงโทษภัยของบุหรี่ และแชร์ประสบการณ์การเลิกสูบบุหรี่เพื่อเป็นเป้าหมายและ
แรงจูงใจ ให้กับคนท่ีคิดจะเลิกสูบบุหรี่  

จากปัญหานี้ผู้จัดท้าจึงได้ศึกษาการสร้างแอปพลิเคช่ันเพื่อแนะน้าการเลิกสูบบุหรี่โดยใช้โปรแกรม  (Android Studio) 
แอปพลิเคชั่นน้ีสามารถท้างานได้บนสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ค าส าคัญ : บุหรี่,Android studio 
 
Warning smoker application on the Android operating system 
Student:  Mr.Rawichot Chaiyarot and Mr.Atchariya Pinthaisong.  
Project Advisors: Assoc. Prof. Dr. Somjit Arch-int 
Address : Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Smoking is a social problem that is very interesting to smokers and non-smokers, and every year it is 
elected or a story about smoking cessation networks in social media. And a lot more. Do something that has 
been nominated by other distributors and share the smoking experience. As a goal and motivation for people 
who think to quit smoking. 

Based on this issue, the developer is trained to make sure that the action taken by the program (Android 
Studio) is running on an Android operating system. 
Keywords: cigarette, android studio 
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P-109 
ระบบน าทางผู้พิการทางสายในอาคารด้วยเทคโนโลยี Ibeacon 

นักศึกษา :  นายจิรกิตติ์ บญุมณี  และ นายอภิชัย ค้าแสง 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ 

 สังกัด : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 พิการทางสายตาคือคนที่ไมส่ามารถมองเห็นได้เลย หรืออาจมองเห็นได้บ้างไม่มากนัก ไม่สามารถใช้สายตา หรือไม่มีการใช้
สายตาใหเ้ป็นประโยชน์ ในการเรยีน การสอน หรือท้ากิจกรรมได้ ต้องใช้ประสาทสัมผัส อ่ืนแทนในการเรียนรู้ ซึ่งผู้พิการทางสายตา
นั้นไม่สามารถใช้ชีวิตปกติแบบคนทั่วไปในสังคมได้เนื่องจากผู้พิการทางสายไมส่ามารถไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเองในอาคารจึงเป็น
ปัญหาที่ผู้จดัท้ามองเห็นปญัหานี้ขึน้มาเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาให้สามารถช่วยรับรู้ต้าแหน่งของผู้พิการในอาคารหรือห้อง
โล่ง โดยผู้พิการสามารถสั่งการด้วยเสียงว่าจะไปท่ีไหนของอาคารได ้ และสามารถน้าพาผู้พิการไปยังเป้าหมายได้ ท้าใหผู้้พิการทาง
สายตาสามารถด้ารงชีวิตได้ง่ายขึ้นเหมือนคนปกติทั่วไป วัตถุประสงค์การจัดท้ารายงาน 1)เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาใช้ชีวิตได้
อย่างง่ายขึ้น2)เพื่อให้ผู้พิการทางสายตารับรู้ต้าแหน่งของตนในอาคาร ระบบน้าทางผู้พิการทางสายตาตรงกับความต้องการของผู้
พิการทางสายตา  
ค าส าคัญ : ระบบน้าทางผู้พิการทางสายตาด้วยเทคโนโลยี Ibeacon  
 

Navigation system for the visually impaired By Ibeacon 
Student : Mr. Jirakit Boonmanee  and Mr. Apichai Kamsang 

Project Advisor : Dr. Wachirawut Thamviset  
Address : Information and Communication Technology, Computer Science, KhonKaen University  

Blindness is a person who can't see it or be seen too much. Cannot use the eyes to be helpful in 
learning or doing activities,they must use other senses instead. In learning.The blindness that can't live a normal 
life like normal people in the society. Due to the blind can see various areas within the building by themselves.It 
is a problem that is created to help the blind to help recognize their position within the building.The blind can 
voice command through the application that needs to go anywhere within the building and application Can 
bring blindness to the target caused blindness can live easier, like normal people.Objective to report. 1)To help 
the blind live your life easier. 2) For the visually impaired perceive their position in the building.The navigation 
system blindness meets the needs of the visually impaired. 
Keywords : Navigation system for the visually impaired By Ibeacon 
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P-110 
แอปพลิเคชันเบาหวานแคร์ 
นักศึกษา : นายตุลธร ทองภัทธร และนายอภิสิทธ์ิ ละครราช 
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ. ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา 
สังกัด : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) และวิธีเพื่อน
บ้านใกล้สุด (k Nearest neighbor) ในการพยากรณ์โรคเบาหวาน เพื่อน้าโมเดลท่ีเหมาะสมไปพัฒนาต่อในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชัน 
งานวิจัยน้ีได้ใช้ชุดข้อมูล (Data sets) แฟ้มประวัติการบริการของผู้ป่วยคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จ้านวน 2,468 
ระเบียน จากโรงพยาบาลเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  มาใช้ในสอนการเรียนรู้โมเดลการพยากรณ์ เน่ืองจากข้อมูลท่ีน้าเข้าน้ันมีบางระเบียนซ่ึงข้อมูล
บางส่วนไม่สมบูรณ์และมีไม่ความไม่สมดุลของชุดข้อมูล จึงต้องมีการเติมข้อมูลท่ีขาดหายโดยอาศัยค่าเฉลี่ยของข้อมูล (mean imputation) 
และท้าการปรับสมดุลข้อมูล (Imbalance Data) ด้วยวิธี UnderSampling จากการเปรียบเทียบผลทดลองก่อนการปรับสมดุลข้อมูลพบว่า
การใช้เทคนิคต้นไม้การตัดสินใจให้ผลลัพธ์ประสิทธิภาพค่าความถูกต้องของโมเดลท่ีดีท่ีสุด คือ ค่าความถูกต้องของโมเดล (Accuracy) ได้ค่า
ร้อยละ 83.96  ค่าความแม่นย้าของโมเดล (Precision) ได้ค่าร้อยละ 100 และค่าความอ่อนไหวของข้อมูล (Recall) ได้ค่าร้อยละ 38.47 

หลังจากการปรับสมดุล พบว่าเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจได้ค่าความถูกต้องของโมเดลเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 89.13 ค่าความแม่นย้าของโมเดล ได้
ค่าร้อยละ 92.53 และค่าความอ่อนไหวของโมเดล ได้ค่าร้อยละ 70.93 

ค าส าคัญ: แอปพลิเคชัน, การพยากรณ์, เบาหวาน, ต้นไม้การตัดสินใจ, ข้อมูลท่ีไม่สมดุล 

 

Diabetes Mellitus Care Application  
Student : Mr. Tullatorn Thongpattara And Mr. Apisit Lakornrat 
Project Advisor : Asst. Prof. Dr. Sirapat Chiewchanwattana 
Address : Department Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 
 This research aims to develop a diabetes forecast model for Diabetes Mellitus Care mobile application and to 

compare the performance of the classification models included decision tree and k-nearest neighbor algorithms. The 

data sets of diabetes mellitus patients plus hypertension patients from Selaphum Hospital, Roi Et Province in a total of 

2,468 records were collected, then the mean imputation technique was applied for missing values. The undersampling 

technique was also used in order to deal with imbalanced data issue. Finally, the models were trained and validated 

using ten-fold cross-validation. The results from our experiment before dealing with imbalanced data shown that 

decision tree provides the best accuracy score at 83.96 percent. The Precision of the model was 100 percent, but the 

sensitivity of the data (Recall) was 38.47 percent. After balancing the data with the undersampling method and an 

increasing number of classes into three classes, the accuracy of the model was improved to 89.13 percent. The precision 

was 92.53, and the sensitivity of the model increased  to  70.93 percent. 

Keywords : Application, Predict, Diabetes, Decision Tree, Imbalance Data 
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P-111 
การรู้จ าใบหน้าโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม 
นักศึกษา : นางสาวธนิตา ขอเพ่งกลาง และ นางสาวสหฤทัย เจตราช 
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา และ อ.ธนพล ตั้งชูพงศ์ 
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันการรู้จ้าใบหน้าจากภาพถ่ายเพื่อระบุตัวบุคคลจากใบหน้าท่ีตรวจจับได้บนภาพน้ัน 
ๆ  ซ่ึงขอบเขตของการรู้จ้าใบหน้าจากภาพถ่ายประกอบไปด้วยภาพถ่ายท่ีมีลักษณะ 2 มิติ ภาพถ่ายหน้าตรง ภาพถ่ายหน้าเอียง ภาพถ่าย
ใบหน้าในอิริยาบถต่าง ๆ โดยภาพถ่ายท่ีมีอุปกรณ์ปกปิดใบหน้าเล็กน้อยซ่ึงใช้  Python ไลบารี่ TensorFlow, Keras และโครงข่ายประสาท
เทียมแบบคอนโวลูขัน (Convolutional Neural Networks) ในการสอนตัวแบบรู้จ้า โดยน้ากระบวนการประยุกต์และประมวลผลภาพหา
จุดส้าคัญบนใบหน้า (Face landmarks) ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนสอนตัวแบบ เพื่อในไปเพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไป 
 ผลจากการทดลองโดยใช้ชุดข้อมูลท้ังหมด 2 ชุดข้อมูลท่ีผ่านการประมวลผลภาพหาจุดส้าคัญบนใบหน้าก่อนเข้าสู่การสอนตัวแบบ 
และชุดข้อมูลท่ีไม่ผ่านการประมวลผลภาพหาจุดส้าคัญบนใบหน้า ชุดข้อมูลประกอบไปด้วยภาพท้ังหมด 300 ภาพ โดยแบ่งเป็น 10 คน ชุด
ข้อมูลส้าหรับเรียนรู้ (Train) แต่ละคน จ้านวน 20 ภาพ และ ชุดข้อมูลส้าหรับการทดสอบ(Test)  10 ภาพ รวมท้ังหมด ชุดข้อมูลส้าหรับ
เรียนรู้ (Train) จ้านวน 200 ภาพ และ ชุดข้อมูลส้าหรับการทดสอบ(Test) 100 ภาพ ชุดข้อมูลท่ีผ่านการประมวลผลภาพหาจุดส้าคัญบน
ใบหน้า ก่อนเข้าสู่การสอนตัวแบบน้ันให้ค่าความถูกต้องอยู่ท่ี 81% และชุดข้อมูลท่ีไม่ผ่านการประมวลผลภาพหาจุดส้าคัญบนใบหน้าก่อนให้
ค่าความถูกต้องอยู่ ท่ี 76%  ซ่ึงขั้นตอนการประมวลผลภาพหาจุดส้าคัญบนใบหน้าของชุดข้อมูลก่อนเข้าสู่การสอนตัวแบบช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพความถูกต้องในการรู้จ้าใบหน้า  
ค าส าคัญ : การรู้จ้าใบหน้า, โครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชัน, ชุดข้อมูล, จุดส้าคัญบนใบหน้า 
 
Face Recognition using Artificial Neural Networks 
Student : Thanita Khopengklang, Saharuthai Jattarad 
Project Advisor : Dr. Sirapat Chiewchanwattana, Mr.Thanaphon Tangchoopong 
Address : Bachelor of Science Project, Computer 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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P-112 
ระบบการจัดการบริหารเกษมพัคอพาร์ทเมนท์ บนเว็บแอปพลิเคชัน 
นักศึกษา: กัณชาติ อภิสิทธิสานนท์ และ ทศพร นิวัติ  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร.รภัสสิทธ์ิ  ชินภัทรจีรัสถ์ 
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 แหล่งที่พักอาศัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส้าค้ญต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งถูกจัดให้เป็นปัจจัยสี่ที่มีความจ้าเป็นต่อมนุษย์จาก
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน มีการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยของประชากรด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น เพื่อศึกษาต่อของผู้ที่มี
ภูมิล้าเนาอยู่ต่างจังหวัด  เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการเดินทางไปท่ีท้างานหรือสถานศึกษา  เป็นต้น  ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่พักอาศัยให้เช่า ซื้อขายกันเกิดขึ้นอย่างมากมายทั่วทุกมุมประเทศ ในรูปแบบของอพาร์ตเมนต์
หรือคอนโดมิเนียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่เป็นจุดศูนย์รวมของแหล่งงาน เขตอุตสาหกรรม สถานที่ท่องเที่ยวและ
สถานศึกษา เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไปจนถึงจังหวัดใหญ่ๆ ในประเทศ ซึ่งอาจมีการจัดเก็บข้อมูลของผู้เช่าที่ไม่เป็น
ระบบ ค้นหาห้องว่างยาก ไม่สามารถค้นหารายช่ือผู้เช่าได้  ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนไม่ได้ เป็นต้น โดยระบบการจัดการ
บริหารเกษมพัคอพาร์ทเมนท์ ได้พัฒนาขึ้นในรูปแบบการใช้งานบนเว็บแอปพลิเคช่ัน เพื่อความสะดวกสบายในการจัดเก็บข้อมูล
ต่างๆ ของเจ้าของกิจการกับผู้เช่าเพื่อลดการสูญหายของข้อมูล และเพื่อเพิ่มความสะดวกต่อการแก้ไขข้อมูล 
ค าส าคัญ :  ระบบการจัดการบริหารข้อมูล, แหล่งที่พักอาศัย, อพาร์ทเมนท์  
 
Kasempak Apartment management  
Student: Kannachat Apisittisanon and Tossaporn Niwat.. 
Project Advisor: Dr. Rapassit Chinnapatjeeras 
Address : Bachelor of Science Project, Computer Science, Khon Kaen University 
 Sources of housing is one of the factors that are important to the life of human beings, which are 
classified as four factors that are essential to human economic and social conditions in the present. Residential 
mobility of the population, for various reasons, such as to study of provincial residents for increased comfort. 
Save time in getting to work or school, etc, where these factors as reasons that cause the residential rental 
business trading occurs for many all over the country. In the form of apartments or condominiums, particularly 
in the province that is the focal point of the District Office, industrial sources. Attractions and institutions such 
as Bangkok to major provinces in the country, which until May with the storage of the tenant is not a system. 
Search for available rooms difficult. Unable to find tenants. Verify the expenses each month ,by the Kasempak 
apartment management system developed in usage patterns on Web applications for convenience in storing 
various data of the owner with tenants in order to reduce the loss of data and to make it easy to edit the data. 
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P-113 
ระบบสารสนเทศฝ่ายปฏิบัติการ 
นักศึกษา : นายเวทิต  บวัหอม และ นายสทุธิพงศ์ ศกัด์ิสิทธิการ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.สนัติ ทินตะนยั 
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 งานสารสนเทศส าหรับระดบัผู้ปฏิบติังาน (Operational level systems) หน่วยงานท่ีมีอยู่ในทกุองค์กร โดยงานสารสนเทศ

ส าหรับระดบัผู้ปฏิบติังาน จะมีหน้าท่ีช่วยสนบัสนนุการท างานของผู้ปฏิบติังานพืน้ฐานและงานท ารายการต่าง ๆ ขององค์กร เช่น การควบคมุ

ห้องเรียน ปฏิบติัการ อบรม ประชมุ เป็นต้น[1] ซึง่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ค านึงถึงการจดัการระบบสารสนเทศฝ่ายปฏิบติัการ 

 การพฒันาเว็บแอปพลิเคชนัถูกพฒันาด้วยภาษาพีเอชพีและเฟรมเวิร์คย่ี 2 ภาษาแคดเคดดิง้สไตล์ชีท ภาษาเอชทีเอ็มแอล 5 จาวา

สคริปต์ เจคิวร่ี เอแจ็กซ์ และบตูสแตรปในการพฒันาเพื่อให้เว็บแอปพลิเคชนัสามารถรองรับการแสดงผลได้หลากหลายอปุกรณ์ นอกจากนัน้

เฟรมเวิร์คย่ี 2 ยงัช่วยให้การเขียนโปรแกรมแบ่งส่วนการท างานส่วนของข้อมลู ส่วนแสดงผล และส่วนควบคมุอย่างชดัเจน ซึ่งเว็บแอปพลิเค

ชนันีจ้ะมกีารท างานหลกัคือ จดัท ารายละเอียด ห้องเรียน ปฏิบติัการ และประชุม โดยห้องปฏิบติัการจะมีแผนผงัคอมพิวเตอร์ให้ทราบสถานะ

ความพร้อมการใช้งาน การประมาณไฟฟา้ในแตล่ะห้อง ขา่วประชาสมัพนัธ์ รับทราบปัญหาการใช้งานตา่ง ๆ เช่น ปัญหาทัว่ไป  

 ส าหรับการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัเพื่อจดัการสารสนเทศฝ่ายปฏิบติัการ ได้วิเคราะห์ความต้องการของระบบ และการออกแบบระบบ 

โดยส่วนท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว คือ วิเคราะห์ความต้องการของระบบ ออกแบบฐานข้อมูล ออกแบบยูสเคสไดอะแกรม ออกแบบแอคติวิตี ้

ไดอะแกรม ออกแบบซีเควนไดอะแกรม ออกแบบคลาสไดอะแกรม 

ค าส าคัญ : ระบบสารสนเทศฝ่ายปฏิบติัการ สารสนเทศ 
 
Operational Information Systems  
Student : Mr. Wetit Buahom and Mr.Suttipong Saksittikarn 
Project Advisor : Asst. Prof. Sunti Tintanai 

Address : Bachelor of Science Project, Computer Science, Khon Kaen University 
Information operator Level is available in all organizations. Information for operator level is responsible for 

supporting the operation of basic and organizational tasks, such as controlling the lecture, laboratory, conferences room, etc. 

[1] 

Web application development was developed in PHP and Yii2 framework, Cascading Style Sheets, HTML5, 

JavaScript, JQuery, Ajax, and Bootstrap for development so that web applications can support a variety of display devices. 

In addition, Yii2 framework also allows programmers to segment the data, display and control functions. This web application 

has the following main functions: creating for laboratory, lecture and meeting room detail that show availability status, 

electrical estimation each room and press release. 

For web application development to handle operational information. Analyze system requirements and system 

design. The parts that have been done are analyzing the system requirements, designing a database, designing of the 

schematic, activity, sequence, and class diagram. 

Keywords : Operational Information Systems, Information 
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P-114 
ระบบรักษาความปลอดภัยรถและแจ้งเตือนผ่านโมบายแอปพลิเคชัน 
นักศึกษา : นายเสรีภาพ สุกเหลือง และ นางสาวศุภสุดา เรืองตระกูล 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน : ผศ. บุญทรัพย์ ไวค้า  
สังกัด : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

เน่ืองจากปัจจุบันมีปัญหามากมายที่เกิดขึ้นกับยานพาหนะทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ถึงแม้ว่าจะจอดอยู่กับที่ แต่ก็
สามารถเกิดปัญหาได้ ไม่ว่าจะเป็น การโจรกรรมรถ การสร้างความเสียหายให้แก่รถ เช่น การเฉี่ยวชน การถูกวัตถุกระแทกบริเวณตัวรถ 
หรือแม้กระทั่งเกิดอุบัติเหตุ จึงควรมีอุปกรณ์ที่สามารถแจ้งเหตุให้เจ้าของรถทราบได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังควรสามารถติดตามรถได้ใน
กรณีที่เกิดการโจรกรรมรถ หากเกิดเหตุการณ์เหล่าน้ีขึ้น สิ่งที่ตามมาคือ ค่าใช้จ่ายต่างที่จะต้องน้ามาจัดการกับความเสียหายเหล่านี้ 

ทางผู้จัดท้าจึงได้ออกแบบและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยรถและแจ้งเตือนผู้ใช้งานผ่านโมบายแอป-พลิเคชัน โดยแบ่ง
การแจ้งเตือนเป็น การบุกรุกภายนอก (เช่น การถูกเฉี่ยวชน ถูกวัตถุกระแทกเข้ากับตัวรถ อุบัติเหตุ เป็นต้น) และการบุก รุกภายใน (ใน
กรณีโจรกรรมรถ และมีบุคคลอื่นเข้ามาในห้องโดยสารรถยนต์) ในกรณีโจรกรรมรถ สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันแล้วเลือกฟังก์ชัน 
ติดตามรถ ระบบจะระบุต้าแหน่งรถดังกล่าว เพื่อให้สามารถติดตามรถของผู้ใช้งานได้ 

 ระบบรักษาความปลอดภัยรถและแจ้งเตือนผู้ใช้งานผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ได้น้าเทคโนโลยี เซ็นเซอร์ไจโรสโคป, Arduino 
UNO R3, Vibration switch, Voltage Sensor Module For Arduino และ Temperature and Humidity Sensor Module มาใช้
ในการพัฒนาฮาร์ดแวร์ของระบบรักษาความปลอดภัยรถ 
ค้าส้าคัญ: โจรกรรม,การบุกรุกภายใน,การบุกรุกภายนอก 
 
Car security and Notification Mobile Application 
Student : Mr.Seriphap Sooklueang and Miss.Supasuda Ruangtrakul 
Project Advisors:  Asst. Prof. Boonsup Waikham  
Address : Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University. 

Nowadays, there are many problems with the vehicle. Both car and motorcycle. Although it is parked. But 
it can be a problem, whether it be robbery, damage to the car, clipped by another car or even an accident. Would 
have some machinery that should be able to promptly notify the owner of the car. It should also be able to track 
the car in the event of a robbery. If this happens. The costs that must be dealt with these damages. 

We have designed and developed a car security system and alerted users through mobile applications. By 
dividing the alert into External invasion (eg, being hit Damage to the vehicle, accidents, etc.) and Internal invasion. 
(In case of robbery and someone comes into the car cabin.) In case of robbery. Can be access the application and 
then select the vehicle tracking function. To be able to track the user's car. 

Car security and notification mobile application. Have adopted technologies included by Gyro sensor, 
Arduino UNO R3 , Vibration switch, Voltage Sensor Module for Arduino, and Temperature and Humidity Sensor 
Module to applied to the development of car security hardware. 
Keywords: robbery, internal invasion, external invasion 
  

http://www.myarduino.net/p/2
http://www.myarduino.net/p/2
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P-115 
ระบบบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ 
นักศึกษา: นายพรเทวา เพ็ชรกอง และ นางสาวศราวรรณ ลายทอง.  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย: อ.ดร.อภิศักดิ์ พัฒนจักร 
สังกัด : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
  เทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ ก้าลังมีบทบาทอยา่งกว้างขวางในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้าน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา จนไปถึงด้านการบริหารจัดการองค์กร และในขณะที่สังคมโลกกา้ลังก้าวเข้าสูม่ิติใหม่   จึงถือ
ได้ว่าเป็นเรื่องส้าคญัที่หน่วยงานและองค์กรในปัจจุบันจา้เป็นที่จะตอ้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย
ในการบริหารจัดการระบบและข้อมูลต่างๆเพื่อความปลอดภยัในการจัดเก็บ ความสะดวกในการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงข้อมลูให้
เป็นปัจจุบัน และมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่กว้างขวางมากยิ่งข้ึน   ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการจัดหาเทคโนโลยีที่มีคณุสมบัติในการ
เป็นเทคโนโลยีทีส่ามารถสอดแทรก และเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารและจดัการองค์กรและการด้าเนินการต่าง ๆ   สังคมไทย
ในปัจจุบันจึงกลายเป็นสังคมสารสนเทศ (Information society) ที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน  องค์กร และบุคคลทุกระดับกส็ามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได ้
 โครงงานนี้จึงได้จดัท้าระบบบริหารจัดการข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น เพือ่บริหารจดัการ
ข้อมูลทั้งในส่วนของรายละเอียดโครงการ การประเมินผลโครงการ การแจ้งเตือนและตรวจสอบสถานะ ฯลฯ เพื่อให้ระบบสามารถ
จัดการข้อมลูได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ 
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P-116 
ระบบการจัดการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
นักศึกษา : นายภาณุพงศ์ เข็มทอง และ นายอธิคม แก้วค้าสอน  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.สันติ ทินตะนัย 
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

โครงงานระบบการจัดการการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้จัดท้าขึ้นเพื่อพัฒนาแม่แบบระบบการจัดการการแข่งขัน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน “ การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 16 ” ที่มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในการ
จัดการแข่งขัน ซึ่งขอบเขตของโครงงานนี้จะเป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ใน   “ การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 
16 ” นี้เท่านั้น โดยเน้นในส่วนของการท้างานการลงทะเบียนการแข่งขันได้เป็นหลักส้าคัญ และมีการรายงานผลของการแข่งขัน
รวมถึงการแจ้งข่าวสารสาระที่ส้าคัญให้แก่ผู้เข้าแข่งขันได้อย่างถูกต้อง 

การพัฒนาระบบเว็บไซต์นี้จะใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาและพัฒนาออกมาในรูปแบบของ Model View Controller 
(MVC) ใช้ภาษา SQL ในการจัดการกับฐานข้อมูล และจะใช้เครื่องมืออย่าง Yii2 Framework เป็นเครื่องมือสมัยใหม่ในปัจจุบัน 
(พ.ศ.2560) ที่สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วขึ้น มาใช้ร่วมในการพัฒนาระบบเว็บไซต์นี้ด้วย ในส่วนของหลักการในการ
ออกแบบ User Interface (UI) จะใช้หลักการตามทฤษฎีของ Human Computer Interactive (HCI) เข้ามาใช้สร้างองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของเว็บไซต์รวมถึงการใช้ผลงานการศึกษาด้านวิจัยการออกแบบเว็บไซต์ที่เป็นทางการด้วย เพื่อให้เว็บไซต์มีรูปแบบที่
สวยงามน่าใช้งานแต่ยังมีความเป็นทางการที่มีความน่าเชื่อถือได้ 
ค าส าคัญ : ระบบการจัดการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
Computer Programming Competition Management System 
Student : Mr.Phanupong Khemtong and Mr.Atikom Kaewkhamsorn 
Project Advisor : Asst. Sunti Tintanai 
Address : Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 

This system has been developed to be a template of the computer competition management system 
on “The 16th thailand olympiad in informatics”, by Khon kaen university is hosts the competition. This scope 
of project will focus on registration part, which the most important part. And it can made a report score of 
competition as well as notification the  important information correctly to contestants. 
 This web application develop by PHP language and developed in the form of “Model View Controller 
(MVC)” by the yii2 framework is a tool in develop, which a modern tool (2017) that can develop web application 
faster and use the SQL language to manage database. In terms of design principles user interface (UI) is based 
on the theory of Interactive (HCI) to create components of web application, and we use the research of  formal 
web application design for make the site beautiful and attractive but also reliable. 
Keywords : Computer Programming Competition Management System 
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P-117 
เว็ปไซต์การพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้าศูนย์อุตนุิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
นักศึกษา: นัฐวรรณ  ปะจะเนย์.  
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย : รศ.ดร. สมจติร อาจอินทร ์
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

เนื่องจากในการด้ารงชีวิตประจ้าวันน้ันการพยากรณ์อากาศเป็นสิ่งที่จ้าเป็นในชีวิตประจ้าวันเป็นอย่างมาก 
หากทราบลักษณะอากาศที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาข้างหน้า เราก็สามารถเตรียมตัวรับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
เช่น เลือกใส่เสื้อผ้าให้เข้ากับสภาวะอากาศ เตรียมร่มไปด้วยหากจะมีฝนตก และเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรก่อนที่ฝนจะตก 
หรือไม่น้าเรือเล็กออกจากฝั่ง ทางผู้จัดท าจึงจัดท าเว็ปไซต์หน้าการพยากรณ์อากาศ7วนัข้างหน้าของศนูย์อุตุนิยมวิทยาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนขึน้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและผู้ใช้งานเพื่อดกูารพยากรณ์อากาศ 7 วนัข้างหน้าได้ 

ค าส าคัญ: พยากรณ์, อากาศ 
 
Weather Forecast7 Days  Northeastern Meteorological center Upper part website 
Student: Natthawan   Pachane.  
Project Advisor: Assoc. Prof. Dr. Somjit Arch-int 
Address : Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Because in daily life, weather forecast is very necessary in daily life. If the weather is expected to 
happen in the future. We can prepare the situation properly, such as choosing clothes to weather conditions. 
Prepare to umbrella with rain. And harvest the agricultural produce before it rains. Do not take the boat off the 
shore The author of this website is preparing the next seven days weather forecast page of the Northeastern 
Meteorological Center to benefit the public and users to see the 7-day weather forecast. 
Keywords: Forecast, Weather 
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P-118 
โมเดลวิเคราะห์โรคในใบมันส าปะหลัง โดยใช้โดยใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
นักศึกษา : นางสาวสุชัญญา ศรีบุรินทร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.พุธษดี ศิริแสงตระกูล 
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 โมเดลวิเคราะห์โรคในใบมันส้าปะหลัง โดยใช้โดยใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน จัดท้าขึ้นเพื่อท้าการศึกษาการวิเคราะห์
ชนิดของโรคพืชในใบของมันส้าปะหลังจากภาพของใบ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และพัฒนาโมเดลโดยน้าตัวแบบ
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ร่วมกับโปรแกรม MATLAB 2016 โดยมีขั้นตอนการประมวลผลภาพจะใช้การแบ่งกลุ่มภาพจะใช้การ
แบ่งกลุ่มแบบเคมีนในการแบ่งข้อมูลภาพ ส่วนการวิเคราะห์โรคพืชในใบมันส้าปะหลัง ได้วิเคราะห์โรค ได้แก่ โรคใบไหม้ โรคใบจุดสี
ขาว และใบที่ไม่เป็นโรค ภาพที่ใช้น้ามาวิเคราะห์โรคเป็นภาพดิจิทัล มีลักษณะใบสีเขียวและมีสีพื้นหลังที่ตัดกับสีของใบ ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ที่แม่นย้าเพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติหรือลักษณะอาการของโรคอย่างถูกต้อง จะช่วยให้เกษตรกรสามารถระบุปัญหาโรคใน
ใบมันส้าปะหลังได้ก็จะสามารถรักษาและป้องกันโรคของมันส้าปะหลังได้อย่างถูกวิธี สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ : โรคใบมันส้าปะหลัง,  ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน, การประมวลผลภาพ 
 
Disease analysis model in cassava on Leaves using the Vector Support Machine 
Student : Suchunya Sriburin  
Project Advisor : Asst.Prof.Dr. Pusadee Sirisangtrakul 
Address : Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Disease analysis model in cassava on Leaves using the Vector Support Machine, Prepared to study the 

analysis of the type of plant diseases in the leaves of cassava from the image of the leaves For convenience 

and fast and model development by Support Vector Machine model together with the MATLAB 2016.  The 

image processing process use K-means Clustering in image segmentation for adding the accuracy of the analysis 

The analysis of plant diseases in cassava leaves Have analyzed diseases such as leaf blight, leaf spot disease, 

white spot And leaves that are not disease. The images are analyze the disease are digital images. With green 

leaves and background colors that contrast with the color of the leaves and color-contrasted with the color of 

the disease. Precise analysis methods to accurately diagnose abnormalities or symptoms of the disease Will 

help farmers to identify the problems in the cassava leaf, will be able to maintain and prevent the disease of 

cassava in a correct, convenient, fast and effective way 

Keywords : Cassava leaf disease, Support Vector Machine, Image Processing 
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P-119 
การระบุตัวตนซ้ าของบุคคล  
นักศึกษา: อิทธิพล อินทะแสง, วสุภัทร ติยานนท์.  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร. ปัญญาพล หอระตะ 
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการท้างานเกี่ยวกับ Deep Learning และ Computer Vision เรื่อง การ
ระบุตัวตนซ้้าของบุคคล (Person Re-identification) โดยมีจุดประสงค์คือการระบุตัวบุคคลซ้้าในสถานท่ีที่แตกต่างกัน  ผู้จัดท้าจึง
ได้ศึกษาเครื่องมือท่ีช่วยระบุตัวบุคคลขึ้นมา โดยเครื่องมือนี้สามารถน้าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดได้อีกมากมายอย่างเช่น การระบุ
ตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ การตามหาตัวบุคคลที่หายสาบสูญ การเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางการค้าและธุรกิจ 
เป็นต้น  
ค าส าคัญ : การระบุตัวตนซ้้า, การสกัดคุณลักษณะ 

 
Persinal re-identification 
Student: Itthipol Intaseang, Wasupat Tiyanon 
Project Advisor : Asst. Prof. Dr.Punyapol Horata 
Address : Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The purpose of this research is to study the process of Deep Learning and Computer Vision on Person 
Re-identification with the aim of identifying duplicates in different locations. The authors have studied the tools 
that help identify people. This research can be useful to many education or technology for example Identifying 
the suspect who escaped the arrest, Finding a missing person or collecting data for commercial and business 
purposes. 
Keywords : Re-identification, Extract feature 
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P-120 
เว็บไซต์ส าหรับขายเมล่อนอินทรีย์ 
นักศึกษา : นางสาวกรรณิการ์ เกิดทวี และ นางสาวทักษิณี จันทร์เมือง  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : รศ.ดร. งามนิจ  อาจอินทร์ 
สังกัด : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญกับการรักษาสุขภาพของตัวเองเพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มจากการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือ
เลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ผัก ผลไม้อินทรีย์ เป็นต้น โครงงานนี้จึงได้จัดท้าเว็บไซต์จ้าหน่ายเมล่อนอินทรีย์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ส้าหรับการจัดจา้หน่ายเมล่อนอินทรีย์ผา่นทางออนไลน์ และพัฒนาระบบหลังบ้านเพื่อ
ช่วยให้พนักงานสามารถจัดการข้อมูลสินค้า และเพื่อพัฒนาเว็บไซต์จ้าหน่ายสินค้าอินทรีย์ออนไลน์ส้าหรับให้บริการลูกค้า ในการ
ค้นหารายการสินค้า สั่งซื้อสินค้า  
ค าส าคัญ : เมล่อนอินทรีย์ เว็บไซต์  
 
Website for organic melon shop  
Student : Ms.Kannikar Koedthawee and Ms.Taksinee Janmueng 
Project Advisor : :  Assoc. Prof. Dr. Ngamnij Arch-int  
Address : Department of Information and Communication Technology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Nowadays, most people pay more attention to maintaining their own health increases. Start by buying 
products or choosing healthy foods such as fruits, vegetables organic this project has created a website for 
selling melons organic. The purpose of this project is to design and develop a website for the distribution of 
organic products through online and develop a back-end system to help employees manage product 
information. And to develop a website for selling organic products online for customers to find products, orders, 
products and services from website 
Keywords : melon organic, Website 
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P-121 
แอปพลิเคชันเพ่ือคนรักการปั่น  
นักศึกษา : นายเอกราช  ศรีอาภรณ์  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร.รภัสสิทธ์ิ  ชินภัทรจีรัสถ์ 
สังกัด : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนนิยมหันมารักสุขภาพมากยิ่งขึ้น เห็นได้จากสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน ที่มีการอัปโหลดรูปภาพการ
ออกก้าลังกายในรูปแบบต่างๆ หรือแม้กระทั่งการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ล้วนเป็นกระแสนิยมในการรกัษาสุขภาพท้ังนั้น อีก
ทั้งปัจจุบันสมาร์ตโฟนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ้าวันอย่างยิ่ง ทั้งเพื่อความบันเทิง การติดต่อสื่อสารต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย
และใช้งานได้ง่ายจากแอปพลิเคชันต่างๆบนสมาร์ตโฟนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ ผู้จัดท้าจึงเล็งเห็นว่า ควรน้าข้อดีเหล่านี้มา
พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการออกก้าลังกาย โดยมุ่งเน้นไปที่การออกก้าลังโดยการปั่นจักรยาน โดยมีโหมดการใช้งาน 5 โหมด ได้แก่ 
โหมดแสดงสภานะในการปั่น ,โหมดแสดงสถิติการปั่น   ,การส่งต้าแหน่งท่ีอยู่ (Location Share) , โหมดฉุกเฉิน (SOS) และ โหมด
ฝึกซ้อม (Training)  อีกทั้งยังมีฟังก์ชันพ้ืนฐาน เช่น การค้านวณแคลอรี่,เวลาที่ใช้ และอัตราเร็วเฉลี่ย  

แอปพลิเคชันเพื่อคนรักการปั่น (Cycling Application) ได้น้าเทคโนโลยี Google Maps API มาใช้ในการแสดงต้าแหน่ง
ที่อยู่และก้าหนดเส้นทาง  
ค าส าคัญ: แอนดรอยด์,ไอโอเอส,โหมดฉุกเฉิน 
 
Cycling Application 
Student : Mr. Aekkarat  Sriarphon 
Project Advisor : Dr. Rapassit Chinnapatjeeras 
Address : Department of Computer Science , Faculty of Science, Khon Kaen University 

Nowadays, people are takes care themselves more than ever that you can see from the current online 
society. Various types of exercise photos are uploaded. Or even healthy eating. And smartphone is a part of 
their daily life. For entertainment or Communication purposes. It's easy and intuitive to use on Android. Because 
of these advantages. They should be developed for healthy applications and focused on cycling. 

The Cycling applications uses Google Maps API technology to display location. There are five modes 
of operation: Monitor Mode, Static Mode, Location Share, Emergency Mode (SOS). and Training Mode (Training). 
And there are a few basic functions for cyclist such as time spent, average speed and calorie calculation. 
Keywords : Android, iOS, SOS 
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P-122 
เกมส์เสริมทักษะเก่งค าศัพท์ส าหรับเด็กชั้นอนุบาล.  
นักศึกษา: ณัฐชา รักษาสัตย์.  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย: ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น  
สังกัด : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

การสอนค้าศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานส้าหรับเด็กก่อนวัยประถม ในยุคสมัยที่มีเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ใน ชีวิตประจ้าวัน 
ท้าให้เด็กอ่านหนังสือน้อยลงและหันมาจับอุปการณ์เทคโนโลยีมากข้ึน เป็นปัญหาท้าให้การสนในการเรียนรู้ของเด็กลดลง  

วัตถุประสงค์เพื่อจัดท้าสื่อการเรียนรู้ประเภทเกม จ้าค้าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษส้าหรับเด็กช้ันเตรียม-ประถม ซึ่งในเกม
ประกอบด้วยการต่อจิ๊กซอว์และทายค้าศัพท์ให้ตรงกับภาพ โดยให้เลือกค้าจากการดูลักษณะของรูปภาพ เช่น วัตถุ , สี, อักษร, 
เหตุการณ์, สิ่งมีชีวิต ฯลฯ เป็นต้น ในตัวเกมมีหมวดค้าศัพท์ทั้งหมด 5 หมวด ได้แก่ หมวดสี, หมวดผลไม้, หมวดสัตว์, หมวดตัวเลข 
และหมวดวัน ซึ่งเพ่ิมความน่าติดตามให้เคลียร์ด่านต่าง ๆ ปลดล็อคด่านจนกว่าจะครบทุกด่านในหมวดค้าศัพท์นั้น ๆ หากยังไม่ปลด
ล็อคด่านปัจจุบันจะไม่สามารถเล่นด่านถัดไปได้ เมื่อเล่นจนปลดล็อคด่านปัจจุบันเสร็จ ระบบจะบันทึกการผ่านด่านจากการท้าตาม
เง่ือนไขในเกมครบถ้วน และหากต้องการเล่นด่านที่เคยปลดล็อคเคยไปแล้วสามารถกลับไปด่านเก่าของหมวดค้าศัพท์ได้ตาม
ต้องการ 

เกมส์เสริมทักษะเก่งค้าศัพท์ส้าหรับเดก็ช้ันอนุบาล พัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วยโปรแกรม Unity ในการ
พัฒนา 
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P-123 
 ระบบเรียนออนไลน์ผ่านไลฟ์สตรีม  
นักศึกษา : นายกิตธิศักดิ์ พิมพ์โนนทอง นางสาวดวงอนงค์ อ่อนเฉวียง  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.ธีรยุทธ ทองเครือ  
สังกัด : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

วัตถุประสงค์ในการจัดท้าระบบห้องเรียนออนไลน์ผ่านไลฟ์สตรีมเพื่อพัฒนาระบบจัดการระบบเรียนออนไลน์ครบวงจร
แบบเรียลไทม์โดยการไลฟ์สตรีม และเพื่อศึกษาพฤติกรรมความสนใจในการเลือกคอร์สเรียนของผู้เรียน ระบบเรียนออนไลน์ผ่าน
การไลฟ์สตรีมพัฒนาโดยใช้ Laravel Vue.js Socket.io และ Docker ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ร่วมกับ 
WebRTC ใช้ในการเช่ือมต่ออุปกรณ์กล้อง และไมโครโฟนพร้อมทั้งส่งข้อมูลไปยังเซิฟเวอร์ ซึ่งใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL 
ในการจัดการฐานข้อมูล และใช้ Socket.io เป็นเครื่องมือในการรับส่งข้อมูล รวมทั้ง Node.js เป็นเซิร์ฟเวอร์สาหรับการไลฟ์สตรีม 
โดยผู้จัดทาได้ออกแบบ และพัฒนาระบบไปแล้วได้แก่ ระบบเข้าสู่ระบบ ระบบสมัครสมาชิก ระบบสมัครเป็นผู้สอน ระบบคอร์ส 
เรียนออนไลน์และระบบจัดการคอร์สเรียน ท้าให้ระบบห้องเรียนออนไลน์ผ่านการไลฟ์สตรีมสามารถท้างานได้ในเบื้องต้น  
ค าส าคัญ : ระบบห้องเรียนออนไลน์ ไลฟ์สตรีม MOOC  
 
Massive Open Online Course via Live streaming  
Student: Kittisak Pimnonthong, Duanganong Onchawiang  
Project Advisor: Asst.Prof.Dr. Theerayut Thongkrau  
Address: Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University  

The purpose of making Massive Open Online Course via Live streaming is to develop real-time 
onlinelearning management system via live streaming and study the behavior of the students for course 
choosing. Online course via live streaming system was developed using Laravel, vue.js, Socket.io and Docker. 
These tools are used to develop web applications in combination with WebRTC that used to connect the 
camera and the microphone and send data to the MySQL server. In the database management, developers use 
Socket.io as a data transmission tool and use Node.js as a streaming server. Developers have designed and 
developed systems. Make the online classroom system via live streaming can work in the basics.  
Keywords: Massive Open Online Course, Live Stream, MOOC 
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P-124 
เว็บแอปพลิเคชันจ าหน่ายเคร่ืองสังฆภัณฑ์ออนไลน์.  
นักศึกษา: ชนาธิป สังฆะมะณี และ ทัศนพงษ์ ไกร 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร. รภัสสิทธ์ิ ชินภัทรจีรัสถ์ 
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 วัตถุประสงค์ในการจัดท้าเว็บแอปพลิเคชันจ้าหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจ้าหน่ายสินค้าให้กับ
ร้านค้าที่จ้าหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์หรืออุปกรณ์ทางศาสนาต่างๆ สร้างความสะดวกและรวดเร็วทั้งในการจัดการสินค้าภายในของ
ผู้ดูแลระบบและในส่วนการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า 

เว็บแอปพลิเคชันจ้าน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ออนไลน์ใช้เครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ต่างๆ เช่น php, html, jquery, 
javascript, ajaxฯลฯ 
ค าส าคัญ : แนะน้าสินค้าตามเทศกาล,จัดสังฆทานด้วยตนเอง,ค้นหาวัดใกล้เคียง,สังฆภัณฑ์ออนไลน์ 
 
Religious Supplies Online Store. Bachelor of Science Project  
Student: Chanathip Sangkhamanee and Tasanapong Kairat. 
Project Advisor: Rapassit Chinnapatjeeras  
Address: Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University  
 The purpose of Religious supplies online store to increase the distribution channels to shops selling 
religious supplies or religious equipment. It facilitates the quick and easy management of the internal products 
of the system administrator and the ordering section of the customer. 

The development of Religious supplies online store we use many development tools to developing 
such as php, html,jquery,javascript,ajax etc. 
Keywords: recommendation, create offering, temple nearby, Religious Supplies Online Store 
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P-125 
ระบบท านายการเกิดฝนส าหรับการเกษตร 
นักศึกษา : นางสาวณัฐชยา ภักดีสังข์ , นายชาติรพี สุวรรณเลิศ , นายกฤษฎา อินทรกาแหง 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.สายยัญ สายยศ 
สังกัด : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยหลักท่ีส่งผลกระทบต่อการท้าการเกษตร และเกษตรกรต้องการพึ่งดินฟ้าอากาศ เมื่อ
ดินฟ้าอากาศแปรปรวนเกษตรกรต้องเผชิญความเสี่ยงภัยธรรมชาติ เช่น แล้ง และฝนตกหนัก ท้าให้ส่งผลเสียต่อการผลิต รายได้ 
ชีวิตและทรัพย์สิน ความมั่นคงทางการประกอบอาชีพ ตลอดจนเศรษฐกิจ ปัญหาที่พบได้จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงคือเรา
ไม่สามารถทราบได้เลยว่าฝนจะตกในบริเวณนั้นตอนไหน โดยทั่วไปเกษตรกรสามารถดูสภาพภูมิอากาศได้จากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่ง
กรมอุตุนิยมวิทยานั้นพยากรณ์อากาศเป็นวงกว้างไม่สามารถเจาะจงเฉพาะที่ได้หรือไม่สามารถบอกได้ว่า 1ชม.ก่อนหน้านี้จะมี
โอกาสเกิดฝนตกหรือไม่ ทางคณะผู้จัดท้าเห็นถึงประโยชน์และความส้าคัญในการท้านายการเกิดฝนคณะผู้จัดท้าจึงได้ท้าการศึกษา
และน้ามาพัฒนาโดยเป็นเครื่องท้านายการเกิดฝนโดยให้ช่ือว่า “Rain Prediction System For Agriculture” โดยเป็นเครื่องมือ
ส้าหรับการพยากรณ์โอกาสการเกิดฝนเฉพาะที่ส้าหรับการเกษตร 
ค าส าคัญ : การพยากรณ์ การเกษตร  ปัจจัยการเกดิฝน 
 

Weather Prediction System for Agriculture  
Student : Ms.Natchaya Pakdeesung , Mr.Chatrapee Suwannalert , Mr.Krissada Intarakamhaeng 
Project Advisor : : Assist. Prof. Dr..Saiyan Saiyod 
Address : Department of computer science , Faculty of Science, Khon Kaen University 

Because the climate is the main factor affecting agriculture And farmers want to rely on weather When 
climate change, farmers have to face natural risks such as drought and heavy rain, which adversely affects 
production, income, life and property. Career security As well as the economy The problem with climate change 
is that we cannot know when it will rain in that area. In general, farmers can see the climate from the 
Meteorological Department, which the Meteorological Department forecasts the weather is broad, can not be 
specific, or can not say that 1 hour before the chance of rain or not The organizers saw the benefits and 
importance of predicting the precipitation. The organizers then conducted a study and developed a 
precipitation prediction device called "Rain Prediction System For Agriculture" as a tool for Forecasting local 
precipitation opportunities for agriculture. 
Keywords : Prediction, Agriculture , rain precipitation 
  



การประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2561 

202 
 

P-126 
แอพพลิเคชั่นการแจ้งเตือนการจราจรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
นักศึกษา: จักรพรรดิ์  จันทรวิภาค และธรรม์ธเนศ  ทองประเสริฐ  
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.บุญทรัพย์ ไวค้า 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

การเสียเวลาจากการที่มีการจราจรติดขัดภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น ท้าให้เกิดผลที่ตามมาในชีวิตประจ้าวัน 
โครงงานนี้เป็นการจัดท้าแอพพลิเคช่ันการแจ้งเตือนการจราจรติดขัดในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งระบบจะสามารถบอกว่าในจุดนั้นมีการจราจรติดขัดเกิดขึ้น และสามารถน้าทางไปยังเส้นทางที่
สะดวกกว่าได้ 
ค าส าคัญ : ค้นหา, การจราจร, GPS   
 
Traffic jam application for khonkeanuniversity 

Mr.Jakkapan Jantharawipak and  Mr.Thunthaneth Thongprasert 2017 
Project Advisor :Assit Prof.BoonsupWaikham 
Address : Department of computer science , Faculty of Science, Khon Kaen University 

Wasting time from traffic jam in Khon Kaen University. Cause the consequences in everyday life. This 
project is a create TRAFFIC JAM APPLICATION FOR KHONKEAN UNIVERSITY to help reduce the traffic jam in Khon 
Kaen University. The system can tell at that point there are traffic jams. And can navigate to a more convenient 
route. 
Keywords  : Search,TRAFFIC JAM, GPS 
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P-127 
ระบบการสั่งซื้อสินค้าทางการเกษตรอัจฉริยะ 
นักศึกษา : นายกรวัฒน์ ปา้นภูมิ และ นางสาวธัญวรัตน์ เพชรเวียง 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : รศ.ดร.งามนิจ อาจอินทร์ 
สังกัด : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 การซื้อสินค้าทางเว็บไซต์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ที่ให้ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายและ
สะดวกสบายยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการได้มากข้ึน ปัญหาคือผู้ขายส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการขาย
ทางอินเทอร์เน็ต และไม่รู้วิธีการประชาสัมพันธ์ในการขายสินค้าให้คนทั่วไปรู้จัก ท้าให้ยอดขายการขายสินค้ าไม่ดีเท่าที่ควร ทาง
ผู้จัดท้าเล็งเห็นปัญหาและความส้าคัญในความต้องการของผู้ขาย จึงเกิดเว็บไซต์การสั่งซื้อสินค้าที่มีวิธีการและกระบวนการที่ผู้ซื้อ
สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายมากขึ้น และหลักการท้าให้เว็บเป็นที่น่าสนใจ มีการเอากลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่
รู้จักมากขึ้น  
ค าส าคัญ: สินค้า, ซือ้, เกษตร, SEO 
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            Buying products on the website is another option that is popular today. That allows buyers to access 
products more easily and conveniently In order to increase sales to more entrepreneurs The problem is that 
most sellers do not have experience in internet sales. And do not know how to publicize the sale of products 
to the public Causing sales to sell products not as good as they should The organizer saw the problems and 
importance of the needs of the seller. Therefore creating a website to order products that have methods and 
processes that buyers can access to the website more easily And the principle of making the website interesting 
There are more strategies to promote the website to be known. 
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