President’s Message
Huachiew Chalermprakiet University
---------------------------------------------------------Huachiew Chalermprakiet University focuses on preparing students to serve
the society. Since its humble beginnings as School of Midwifery and Hygiene in
1942, and eventually to its transformation as a university in 1992, Huachiew
Chalermprakiet University has a policy that encourages all lecturers to conduct
research. Conducting research, one of the university’s top agenda, is integrated
with teaching-learning activities and academic services to address the pressing
needs of the university’s immediate community and society in general.
The 7th HCU National and International Academic Conference is a collection
of research studies conducted by lecturers, researchers, academicians and
(graduate) students from various institutions of higher learning with the theme
Research to Serve Society.
The main goals of this academic event include publishing research results,
exchanging knowledge, establishing academic ambience, and using these research
findings to further develop the society. The university has put strong emphasis on
conducting research studies that can be used to serve society – a noble
undertaking which is in harmony with the guiding philosophy of the university that
states “Pursue Knowledge to Serve Society”.

Assoc. Prof. Dr. Uraipan Janvanichyanont
President, Huachiew Chalermprakiet University

สารอธิการบดี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
---------------------------------------------------------มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มุ่ง ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม นับตั้งแต่
โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย ในปี พ.ศ. 2485 พัฒนามาเป็นวิ ทยาลัยหัวเฉียวและมหาวิทยาลั ย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติตามลาดับ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย ซึ่ง การ
วิจัยนับเป็นภารกิจหลักอันหนึ่งที่มหาวิทยาลัย ได้บูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการ เพื่อตอบสนองต่อชุมชนและสังคม
การจั ด ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ใ นครั้ ง นี้ เป็ น การรวบรวม
ผลงานวิจัย จากคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ
ภายใต้หัวข้อ “งานวิชาการรับใช้สังคม”ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้
สร้างบรรยากาศทางวิชาการและนาองค์ความรู้ คืนสู่สังคม โดยมหาวิทยาลัยให้ความสาคั ญกับ
งานวิ จั ย เพื่ อ รั บ ใช้ สั ง คมเป็ น อย่ า งยิ่ ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ปณิ ธ านของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ว่ า
“เรียนรู้เพื่อ รับใช้สังคม”

รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจวาณิชยานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม” วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
เจ้าของ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์อิสยา จันทร์วทิ ยานุชิต
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กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติระ ระบอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต
พันเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสรา อาณัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์
Prof. Dr. Archimedes T. David
Prof. Dr. Elvira Balinas
Prof. Dr. Olga Angelinetta P. Tulabut
Assoc. Prof. Dr. Jarrent R. Tayag
Assoc. Prof. Dr. Thanda Soe
Assoc. Prof. Dr. Randolf Asistido
Assoc. Prof. Dr. Maria Teresa Asistido
Assoc. Prof. Dr. Patricio H. Estoya, Jr.
Assoc. Prof. Dr. Gail R. Galang
Assoc. Prof. Dr. Olivia P. Carandang
Assoc. Prof. Dr. Ma. Margarita Alvina-Acosta
Asst. Prof. Dr. Clarissa Carmelita Mariano-Ligon
Assoc. Prof. Dr. Alma Espartinez
Assoc. Prof. Dr. Elmer De La Cruz Bondoc
Assoc. Prof. Dr. Edmond M. Maniago
Assoc. Prof. Roselle Joy Lambino Padaoan
Assoc. Prof. Dr. H. Yat Rospia Brata, MSi
Assoc. Prof. Iskhak Said, Drs, MM, MPd
Assoc. Prof. Dr. Ida Farida, SH, MH
Assoc. Prof. Dr. Maman Herman
Assoc. Prof. Dr. Yulianto, SE, MM
Assoc. Prof. Dr. Etty Indriani, MM, MSi
Assoc. Prof. Dr. Siti Fatonah, MM
Dr. Euis Komalawati, MSi
Dr. Ade Tuti Turistiati, MIRHRM
Dr. Chavalin Svetanant
Dr. Sean Ford
Assoc. Prof. Dr. Fan Jun
Asst. Prof. Dr. Noparat Tananuraksakul
Asst. Prof. Dr. Naris Wasinanon
Dr. Jonathan Rante Carreon
Dr. Suthida Soontornwipat
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Angeles University Foundation (Philippines)
Angeles University Foundation (Philippines)
Angeles University Foundation (Philippines)
Angeles University Foundation (Philippines)
University of Mandalay (Myanmar)
STI West Negros University (Philippines)
STI West Negros University (Philippines)
STI West Negros University (Philippines)
Miriam College (Philippines)
Miriam College (Philippines)
Miriam College (Philippines)
Miriam College (Philippines)
Holy Angel University (Philippines)
Holy Angel University (Philippines)
Holy Angel University (Philippines)
Saint Louis University (Philippines)
Universitas Galuh (Indonesia)
Universitas Galuh (Indonesia)
Universitas Galuh (Indonesia)
Universitas Galuh (Indonesia)
Insitut STIAMI Jakarta (Indonesia)
STIE AUB Surakarta (Indonesia)
STIE AUB Surakarta (Indonesia)
Insitut STIAMI Jakarta (Indonesia)
Insitut STIAMI Jakarta (Indonesia)
Macquarie University (Australia)
University of Wisconsin – Eau Claire (USA)
Huachiew Chalermprakiet University (Thailand)
Huachiew Chalermprakiet University (Thailand)
Huachiew Chalermprakiet University (Thailand)
Huachiew Chalermprakiet University (Thailand)
Huachiew Chalermprakiet University (Thailand)

International Peer Reviewers for the 67th HCU International Academic Conference
1. Kingdom of Thailand
Asst. Prof. Dr. Noparat Tananuraksakul
Dr. Jonathan Rante Carreon
Dr. Suthida Soontornwipat
Dr. Korawan Deekawong
Dr. Pongpatchara Kawinkoonlasate
Dr. Chiara Ayn Lamarca
Dr. Khwanchanok Suebsook
2. Republic of the Philippines
Prof. Dr. Archimedes T. David
Prof. Dr. Elvira Balinas
Prof. Dr. Olga Angelinetta P. Tulabut
Assoc. Prof. Dr. Jarrent R. Tayag
Asst. Prof. Dr. Remy J. Tulabut
Asst. Prof. Dorothy Joy D. Macaranas
Asst. Prof. Dorothy Santillan
Assoc. Prof. Dr. Randolf Asistido
Assoc. Prof. Dr. Maria Teresa Asistido
Assoc. Prof. Dr. Patricio H. Estoya, Jr.
Prof. Dr. Maria Lourdes Quisumbing-Baybay
Assoc. Prof. Dr. Gail R. Galang
Assoc. Prof. Dr. Olivia P. Carandang
Assoc. Prof. Dr. Ma. Margarita Alvina-Acosta
Asst. Prof. Dr. Clarissa Carmelita Mariano-Ligon
Assoc. Prof. Dr. Alma Espartinez
Assoc. Prof. Dr. Janette R. Rodriguez
Assoc. Prof. Dr. Alma Miranda Natividad
Assoc. Prof. Dr. Elmer De La Cruz Bondoc
Assoc. Prof. Dr. Edmond M. Maniago
Assoc. Prof. Dr. Ma. Cristina G. Naguit
Assoc. Prof. Roselle Joy Lambino Padaoan
Asst. Prof. Warren Galas Moyao
3. Republic of Indonesia
Assoc. Prof. Dr. H. Yat Rospia Brata, MSi
Assoc. Prof. Iskhak Said, Drs., MM, MPd
Assoc. Prof. Dr. Ida Farida, SH, MH
Assoc. Prof. Dr. Maman Herman
Asst. Prof. Dr. Dani Lukman
Assoc. Prof. Dr Yulianto, SE, MM
Dr. Euis Komalawati, M.Si.
Dr. Ade Tuti Turistiati, MIRHRM
Asst. Prof. Baby Poernomo
Assoc. Prof. Dr. Etty Indriani, MM, MSi
Assoc. Prof. Dr. Siti Fatonah, MM
Asst Prof Dr. I Gusti Putu Diva Awatara
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Angeles University Foundation
Angeles University Foundation
Angeles University Foundation
Angeles University Foundation
Angeles University Foundation
Angeles University Foundation
Angeles University Foundation
STI West Negros University
STI West Negros University
STI West Negros University
Miriam College
Miriam College
Miriam College
Miriam College
Miriam College
Holy Angel University
Holy Angel University
Holy Angel University
Holy Angel University
Holy Angel University
Holy Angel University
Saint Louis University
Cordillera Career Development College
Affiliation
Universitas Galuh
Universitas Galuh
Universitas Galuh
Universitas Galuh
Universitas Galuh
Insitut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Jakarta
Insitut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Jakarta
Insitut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Jakarta
Insitut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Jakarta
STIE AUB Surakarta
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4. United States of America
Dr. Sean Ford
5. Australia
Dr. Chavalin Svetanant
6. Union of Myanmar
Assoc. Prof. Dr. Thanda Soe

Affiliation
University of Wisconsin – Eau Claire
Affiliation
Macquarie University
Affiliation
University of Mandalay

คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ (Peer Review Committee)
สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.ทรงพร หาญสันติ
ผศ.ดร.ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร
รศ.ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย
ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรติ
ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์
ผศ.นิธิศ ปุณธนกรภัทร์
รศ.ดร.กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์
รศ.ดร.วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์
รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล
อ.ดร.จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด
อ.ดร.เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ
อ.ดร.ธีรัช ศรีสุขวัฒนานันท์
อ.ดร.ภูมิศักดิ์ ราศี
อ.ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล
อ.ดร.ยรรยง เต็งอานวย
อ.ดร.สุนันทา เสถียรมาศ
อ.ดร.สุริย์วิภา ไชยพันธุ์
อ.พงษ์ จงจิตร อาจารย์พิเศษ
อ.ลักขณา ศรีผุดผ่อง
อ.ศุภรัตน์ ปรัชญาวาทิน
อ.สมฤดี ไร่นาดี
อ.สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง
อ.สุไลยา กุวิง
อ.อุรุพงษ์ ไสยรัตน์
รศ.สมเกียรติ จงประสิทธิ์พร
ผศ.จรรยา ยอดนิล
ผศ.ชลิตพันธ์ บุญมีสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้า
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สานักงานศาลปกครอง ศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร
บริษัทฟาร์อีสต์อินโนเวทีฟ อาร์แอนด์ดี จากัด
ธนาคารออมสิน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
สถาบันวิทยาสิริเมธี
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ผศ.ดร.ชัชราวรรณ มีทรีพย์ทอง
ผศ.ดร.ชุติระ ระบอบ
ผศ.ดร.โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์
ผศ.รุ่งฤดี รัตนวิไล
ผศ.สถาพร ปิ่นเจริญ
อ.ดร.มรกต กาแพงเพชร
อ.ดร.พวงชมพู โจนส์
อ.ดร.พิมสิริ ภู่ตระกูล
อ.ดร.ลั่นทม จอนจวบทรง
อ.ดร.วิชุตา อยู่ยงค์
อ.ดร.สิทธิโชค สินรัตน์
อ.ดร.อัญชลี สมบูรณ์
อ.ดร.อาภรณ์ ภู่เผือก
อ.สุชาติ วัฒกานนท์
อ.Jing Yan Zhao
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คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ (Peer Review Committee)
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ศ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์
ศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ
รศ.กุลนภา ฟู่เจริญ
รศ.ดร.กาญจนา สุริยะพรหม
รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม
รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ
รศ.ดร.ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม
รศ.ดร.นภา ศิวรังสรรค์
รศ.ดร.ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์
รศ.ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ
รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
รศ.ดร.วิวรรธน์ อัครวิเชียร
รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
รศ.ดร.ศิราณีย์ อินธรหนองไผ่
รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
รศ.ดร.สัมมนา มูลสาร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รศ.ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.สุรินธร กลัมพากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา
มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.อารี ชีวเกษมสุข
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดวงรัตน์ อินทร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.ขนิษฐา ศรีนวล
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
ผศ.ดร.จตุพร วงศ์สาธิตกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.ดนัย บวรเกียรติกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผศ.ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.เพลินพิศ บุณยมาลิก
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.ภญ.วรรธิดา ชัยญาณะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.มยุรี นิรัตธราดร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ศิราณี ศรีใส
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.อาภา จินไรสง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อ.ดร.ภารดี แสงวัฒนกุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.พญ.สุลัคณา น้อยประเสริฐ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รศ.ดร.รัตนา อินทรานุปกรณ์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รศ.อรพินท์ สีขาว
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผศ.ดร.กนกพร นทีสมบัติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผศ.ดร.นุชนาถ แช่มช้อย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผศ.ดร.เสาวณีย์ วรวุฒางกูร
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อ.ดร.ปวีณา ว่องตระกูล
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ (Peer Review Committee)
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ.ดร.นัยนันทน์ อริยกานนท์
รศ.ดร.บังอร กุมพล
รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี
รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
ผศ.ดร.กิตติพงศ์ ไชยนอก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.กิตติมา วานิชกูล
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์
ผศ.ดร.ณัฏฐา เสนีวาส
ผศ.ดร.ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล
ผศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ
ผศ.ดร.ธนาวุฒิ ประกอบผล
ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
ผศ.ดร.บัณฑิต ยวงสร้อย
ผศ.ดร.ภญ.ศรีวรรณ ธีระมั่นคง
ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม
ผศ.ดร.ยุวรัตน์ พจน์พิศุทธิ์พงศ์
ผศ.ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ
ผศ.ดร.วีนาวรรณ สมผล
ผศ.นิศารัตน์ ตัง้ ไพโรจน์วงศ์
ผศ.ศิริวรรณ วาสุกรี
อ.ดร.โรจนี หอมชาลี
อ.ดร.วรัญญา วรดุลยพินิจ
อ.ดร.ฐิติรัตน์ อินทร์ประสิทธิ์
อ.ดร.วิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร
อ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย
อ.ดร.อัญชิศฐา สัจจารักษ์
คุณรัชดา อิทธิพงษ์
รศ.ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล
อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดารงกุล
อ.ดร.พนนา กิติไพศาลนนท์
อ.ดร.พรสิริ วนรัฐิกาล
อ.ดร.สุกัญญา เพชรวิเศษศิริ
อ.นฤดี บูรณะจรรยากุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรมประมงเกษตรกลาง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ (Peer Review Committee)
สาขาศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.ธีรพงษ์ มีไธสง
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผศ.ดร.นิธิอร พรอาไพสกุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.สัจจา ไกรศรรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
ผศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบลู ย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
อ.ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ
มหาวิทยาลัยสารคาม
อ.ดร.ณัฐา ค้าชู
มหาวิทยาลัยบูรพา
อ.ดร.วริศรา อนันตโท
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อ.ดร.อนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขาภาษาจีนและวัฒนธรรม
รศ.ดร.พัชนี ตั้งยืนยง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.นพธร ปัจจัยคุณธรรม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผศ.ดร.ภูมรินทร์ ภิรมย์เลิศอมร
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผศ.ดร.วิไล ลิ่มถาวรานันต์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ตันตยกุล
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ดร.พรศิริ วิริยะไกรกุล
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพานิชย์
ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ดร.รุ่งศิริ ผดุงรัตน์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ดร.สุธาสินี พรมแดน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดร.อรกัญญา โรจนวานิชกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Assoc. Prof.Shang Hongyan, Ph.D.
สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์
Kelvin C.K.Lam,Ph.D.
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
Principal Master Teacher (CL) Lim Kwee Hua (Mdm) Nanyang Technological University, Singapore
Prof. Lin Jinzhan, Ph.D. Nanyang Technological University, Singapore
Prof. Yang Baoyun, Ph.D.
Peking University, P.R.China

7th HCU National and International Conference
Theme: Research to Serve Society
12th July 2019
Huachiew Chalermprakiet University
Bangphli District, Samutprakarn
Thailand
******************************************
1. Rationale
Thailand’s National Education Act of 1998, in one of its provisions, states that
conducting research is an indispensable function of higher education institutions. Research
must be regularly conducted so findings can be used for development purposes and must be
continuously implemented to harness maximum benefits for students, lecturers, academicians
and respective institutions involved in the research projects. In Thailand, conducting research
is one of the indicators in the quality assurance standard prescribed by the Office of the
Higher Education Commission (OHEC).
As part of its policy, the OHEC has stipulated that academic/research studies in the area of
Service to Society can be used as one of the requirements for applying an academic rank. By
employing the expertise from at least one of the curricular departments of a higher education
institution, research/academic studies with concrete results and defined benefits in the area of Service
to Society, may contribute to the development of the local community. Beneficial research studies are
either those that catalyze positive changes in one area or in multifaceted areas of society, lifestyle, arts
and culture, environment, occupation, economy, politics and governance, quality life, and health, or
those initiated for introducing solutions to problems and/or for catalyzing social developmental
progress. The ultimate goal is to increase the number of academicians, lecturers and researchers
conducting research studies on Service to Society.
As an institution of higher learning that acknowledges the indispensable role of
research in the academe, Huachiew Chalermprakiet University has the policy to promote,
encourage and improve academicians, lecturers and students’ abilities to conduct research and
other academic tasks not to mention the support in publishing research articles in local and
international peer-reviewed journals and/or their presentations in national and international
conferences.
Thus, Huachiew Chalermprakiet University will host the 7th National and
International Academic Conference as one of the mechanisms to promote a supportive
academic atmosphere; to regularly encourage the conduct of research activities among
lecturers and academicians; to promote quality research projects and knowledge production
through research; to strongly advocate among academicians, lecturers and students the
importance of conducting research; and to create an avenue for exchanging academic
knowledge among other higher education institutions.
2. Objectives
2.1 To create an avenue for disseminating research findings of local and international
academicians, experts, lecturers and students from both private and government educational
institutions of higher learning,
2.2 To initiate the exchange of knowledge, concepts, methodological practices and
experience in conducting research, and
2.3 To build a network of local and international researchers.

3. Responsible Institution and Main Host: Huachiew Chalermprakiet University
Co-hosts (Local): Phramongkutklao College of Medicine and Suan Sunandha Rajabhat
University
Co-hosts (International): STI West Negros University (Philippines); Angeles University
Foundation,
(Philippines); Miriam College (Philippines); Institut Ilmu Sosial dan
Manajemen
STIAMI (Indonesia); Galuh University (Indonesia), Tianjin University of Traditional
Chinese Medicine, Holy Angel University (Philippines), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi
Unggul Bhirawa (Surakarta, Indonesia), and Panpacific University Northern Philippines
4. Date: 12 July 2019
5. Venue: Huachiew Chalermprakiet University located at 18/18 Bangna-Trat Road Km. 18,
Bangchalong, Bangphli District, Samutprakarn, Thailand 1540
6. Target group: Approximately 150 local and international participants that include
lecturers, academicians, researchers, graduate students and other interested persons.
7. Style of presentation
7.1 Plenary session/Keynote presentation
7.2 Exhibition
7.3 Oral presentation
7.4 Poster presentation
7.5 Research Paper Award: Publication of paper in any of the related TCI-indexed
journal of Huachiew Chalermprakiet University
8. Areas of specialization
8.1 Science and Technology (include but not limited to Physical Science, Biological
Science, Biotechnology, Food Science, Food Technology, Industrial Microbiology, Computer
Science)
8.2 Health Sciences (includes but not limited to Medicine, Dentistry, Traditional Thai
Medicine, Traditional Chinese Medicine, Physical Therapy, Occupational Therapy, Clinical
Psychology, Optometry, Medical Technology, Heart and Chest Technology, Nursing,
Pharmacy, Public Health, Medical Science, Radiology, Veterinary Medicine, Veterinary
Technology, Medical Social Work)
8.3 Arts, Humanities, Social Sciences and Education (include but not limited to
Linguistics and Literature, History, Law, Liberal Arts, Philosophy, Religion, Visual Arts,
Sociology, Demography, Communication Arts, Educational Measurement and Evaluation,
Educational Administration, Educational Technology, Guidance and Counseling)
8.4 Business Administration and Economics (include but not limited to Business
Administration, Economics, Commerce, Accounting)
8.5 Research to Serve Society (Research outputs that are beneficial to the society or to
the local community, which are initiated by employing expertise from at least one of the
curricular subjects. The research studies should generate findings that lead to concrete
conclusions that are made public. Useful research studies introduce positive changes to the
society, lifestyle, arts and culture, environment, occupation, economy, politics and
governance, quality of life, or to health. Moreover, they can be research studies that can be
used to solve problems or to initiate social developmental progress with tangible results.

9. Online registration: https://hcuconf.hcu.ac.th/conf2019
10. Payment
1. Oral presentation
1.1 International/Graduate
Students (with MOU)
1.2 International (Regular)

Until 15 April 2019

After 15 April 2019

150USD

200USD

250USD

300USD

100USD
150USD
50USD

150USD
200USD
75USD

2. Participants
2.1 International (with MOU)
2.2 International (Regular)
2.3 Overseas student

Remarks:
1. In case of a ‘no show’, paid registration fee will NOT be reimbursed regardless of the
reason(s). Registration fees will NOT be reimbursed for rejected papers.
2. Prior to sending a paper through the online system registration must be done and the
fee must be paid.
3. The registration fee includes the conference pack, e-proceedings, lunch, and two
snacks.
4. Poster presenters must pay an additional amount of 30USD for poster printing.
5. Overseas students must show a proof of their student status.
6. The decision of the scientific committee is final.
How to pay:
Bank Name: Ayudhya Public Company Limited
Bank Account Name: Huachiew Chalermprakiet University (General Fund)
Branch: Huachiew Chalermprakiet University
Account Number: 596-1-00001-7
Bank Address: 18/20 Moo 7, Bangna-Trad Km. 18 Road, Bangchalong, Bang Phli,
Samutprakan 10540 Thailand
Swift Code: AYUDTHBK
Bank Account Type: Savings
IMPORTANT: Please kindly scan or photocopy the evidence of your payment and send to
conference website as attached file: https://hcuconf.hcu.ac.th/conf2019
11. Research/Academic articles for publication and presentation
11.1 Research/academic article for presentation must be ORIGINAL and has NEVER
been accepted for publication in whatever form.
11.2 Depending on quality (which is decided by the scientific committee and
international examiners), accepted papers will be published in Thailand Citation Indexed
(TCI) Journals or as international conference e-Proceedings.
11.3 Each oral presentation is given a maximum of 20 minutes (15 minutes for the
presentation and 5 minutes for the Q&A and discussion).
11.4 If an academic/research paper is written by more than one author, all presenters
attending the conference MUST register and pay the registration fee.
12. Expected outcomes

12.1 Lecturers, academicians, researchers and graduate students have presented their
research studies in the local and international arena
12.2 Lecturers, academicians, researchers, graduate students and interested individuals
have the opportunity to exchange knowledge, experience and concepts in conducting
research.
12.3 Participants have the chance to build formal and informal networks
during the event for future hosting of academic conferences.
13. Indicators of the success of the project
13.1 The average result of the satisfaction survey on hosting the national and
international academic conference should be equivalent to 3.51 or higher.
13.2 The number of participants is at least 80% of the target.
14. Important Dates
Activity
1. Registration and Submission of Full Paper
2. Submission of Revised Full Paper
3. Notification of the Scientific Committee’s Decision
4. Submission of the camera-ready research/academic
article and PowerPoint (2010 version) slides for
presentation for the full paper that were accepted for
publication.

Date
Now until 15 April 2019
20 May 2019
5 June 2019
15 June 2019

For further details please contact:
Academic Services Department
Huachiew Chalermprakiet University
18/18 Bangna-Trat Km. 18, Bangchalong, Bangphli, Samutprakarn 10540
Thailand
Phone: 0-2312-6300 - 79 ext. 1511, 1136, 1422
Email address: conference.hcu@gmail.com
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08:00-16:30
Huachiew Chalermprakiet University
Bangphli District, Samutprakarn
Thailand
*******************************
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08.00 – 08.45

Registration

08.45 – 09.00

Report on the Rationale and Objectives and Details of the conference
Assoc. Prof. Isaya Janwithayanuchit
Vice-President, Huachiew Chalermprakiet University

09.00 – 09.15

Opening Remarks
Assoc. Prof. Dr. Uraipan Janvanichyanont
President, Huachiew Chalermprakiet University

09.15 – 09.30

Awarding of Certificates to the HCU Conference Co-hosts
Group Photo Opportunities

09.30 – 10.45

Plenary Speech on “Research for the Community and Society:
Answer to Economic Base Problems Reflects the Future of the Country”
Assoc. Prof. Dr. Peeradet Tongumpai
Executive Director, Knowledge Network Institute of Thailand

10.45 - 11.00

Morning Break and Poster Presentation

11.00 - 12.00

Oral Presentation Parallel Session 1

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 14.15

Oral Presentation Parallel Session 2

14.15 - 14.30

Afternoon Break

14.30 -16.00

Oral Presentation Parallel Session 3

16.00 - 16.15

Closing Ceremony in each Parallel Session

Remarks: The schedule may change without prior notice.
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Parallel Session VI
:
Business Administration and Economics
Venue
:
Room 407 Floor 4 Building A
Moderator
:
A. Teerat Ratrawetakorn
Coordinator
:
Yaowalak Paichamnan
Time
Title
Presenter
11.00 - 11.20
Contribution of Swallow's Nest Tax and Local
Dendy Syaiful
Tax to Local Own Revenue (Evidence in One of Akbar
the Region in Indonesia)
11.20 - 11.40
Reliability of Fundamental Analysis in
Mukhtar Abdul
Determining Stock Investment Decisions Industry Kader
(Study on PT Gudang Garam Tbk)
11.40 - 12.00
Blockchain Technology to Increase the
Teerat
Credibility of the Academic Credentials
Ratrawetakorn

13.00 - 13.20

13.20 - 13.40

13.40 - 14.00

14.00 - 14.20

Lunch
To Have and To Hold: An Exploratory Study of
the Couple Satisfaction, Conflict Management
Styles & Marital Aspirations among Millennial
Couples
The Influence of Computer Anxiety and
Computer Attitude on the Expertise of
Computer Users
Individual Absorptive Capacity : Process
Perspective of Technology Transfer in Surakarta
Private University
Immediate and Trend Changes of Composite
Stock Index Based On Islamic Compared to
National Calendar: Evidence from Indonesia

Institution
Fakultas Ekonomi
Universitas Galuh
Ciamis
Universitas Galuh
Ciamis
Huachiew
Chalermprakiet
University

Nina DC. Matira

Miriam College

Anwar Hamdani

Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi AUB
Surakarta
Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Adi Unggul
Bhirawa
Adi Unggul Bhirawa
college of
economics

Anggoro Panji
Nugroho
Etty Indriani,

14.20 - 14.40

Empowerment of Employees in Creative
Agus Utomo
Economic Business : Case Study on Surakarta
City
Awarding of Certificate of Participation
Remarks : There maybe changes to the order of presentation without prior notice.

Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi AUB
Surakarta
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Parallel Session III
:
Business Administration and Economics (Chinese)
Venue
:
Room 406 Floor 4 Building A
Moderator
:
Dr. Anchali Sumbun
Coordinator
:
Sirisorn Thiptawee
Time
Title
Presenter
11.00 - 11.20
Analysis on the Influencing Factors of
Anchali Sumbun
Industrial Cooperation of Natural Rubber
between China and Thailand
11.20 - 11.40
Research on the Current Situation and
Wenting He
Cultivation of Chinese Overseas
Students’Sense of Social Responsibility in
Thailand
11.40 - 12.00
A Study of Cross-Cultural Adaptability of
Zhang Xuliang
Chinese oversea Students in Thailand,
Faculty of Business Administration of
Huachiew Chalermprakiet University as an
Example
Lunch
13.00 - 13.20
Status study on Travel Preference of Chinese
Jingyan Zhao
Overseas Students in Thailand---Taking the
Business School of Huachiew Chalermprakiet
University as an example
13.20 - 13.40
A Study of Employment Psychology and
Ziying Long
Countermeasures of overseas Chinese
students
13.40 - 14.00
Hotel Brand Competitiveness--Taking
Jingyan Zhao
Guangzhou Dongyuan International Hotel as
an Example
th

Institution
Huachiew
Chalermprakiet
University
Huachiew
Chalermprakiet
University
Huachiew
Chalermprakiet
University

Huachiew
Chalermprakiet
University
Huachiew
Chalermprakiet
University
Huachiew
Chalermprakiet
Universit

14.00 - 14.20

Research on the Cultivation of Financial
Awareness of Foreign Students in Thailand

14.20 - 14.40

Exploring the Core Competence of Star-rated Jingyan Zhao
Hotels in China

14.40 - 15.00

Alexandra Jing

Research on the Development of
Zehong Zhang
Entrepreneurial Intention for Overseas
Chiness Students in Thailand
Awarding of Certificate of Participation
Remarks : There maybe changes to the order of presentation without prior notice.

Huachiew
Chalermprakiet
University
Huachiew
Chalermprakiet
University
Huachiew
Chalermprakiet
University
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Parallel Session V
:
Health Sciences
Venue
:
Room 411 Floor 4 Building A
Moderator
:
Asst. Prof. Sucha Junsumlee
Coordinator
:
Arthit Suriyaroj
Time
Title
Presenter
11.00 - 11.20
The Effect Combination of Woolwich and
Kusumastuti
Oxytocin Massages on Uterine Involution of
Postpartum Mothers
11.20 - 11.40
Anticancer activity of baicalein as assessed in
Suteema
five cell lines
Sawadpongpan
11.40 - 12.00
Knowledge, Attitude and Practices of Tertiary
Roselle Joy L.
Hospital Nurses on Patient Preparation for
Padaoan
Routine Blood Chemistry Tests in Baguio City,
Philippines
12.00 - 12.20
Screening the Anti-Cancer Activity of Kaempferol Chit Care
in Five Human Cancer Eell Lines
Awarding of Certificate of Participation
Remarks : There maybe changes to the order of presentation without prior notice.
th

Institution
Muhammadiyah
Gombong Institute of
Health Science
Mahidol University
Saint Louis University,
Baguio City
Philippines
Mahidol University
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Huachiew Chalermprakiet University
Bangphli District, Samutprakarn
Thailand
*******************************************
Parallel Session IV
:
Science and Technology
Venue
:
Room 405 Floor 4 Building A
Moderator
:
Asst. Prof. Dr. Duangmanee Sanmun
Coordinator
:
Urairat Tungton
Time
Title
Presenter
11.00 - 11.20
Confidence Intervals for the Difference between Wararit
Reciprocal of Normal Means with a Bounded
Panichkitkosolkul
Parameter Space
11.20 - 11.40
Fast Synthesis of Copper Zinc Tin Sulfide under Norawit Krainara
Microwave Irradiation
11.40 - 12.00
Estimation of Water Droplet Volume on
Sineenart
Hydrophobic Surface from Two-Dimensional
Srimongkol
Drop Shape Measurement
Lunch
13.00 - 13.20
Phytoplankton Diversity of Guagua River,
Sheila S. Cabral
Pampanga, Philippines
13.20 - 13.40
Performance of Solar Cell with ZnCdS-TiOx as
Norawit Krainara
Buffer Layer in Solar Cell
13.40 - 14.00
Water-Quality Assessment of Dipalo River in San Junex A. Sapitula
Quintin, Pangasinan through Physico-chemical
Parameters and Macrobenthos
Awarding of Certificate of Participation
Remarks : There maybe changes to the order of presentation without prior notice.
th

Institution
Thammasat
University
Burapha University
Burapha University

Angeles University
Foundation
Burapha University
Panpacific University
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Parallel Session VII
:
Liberal Arts, Humanities and Social Sciences
Venue
:
Room 402 Floor 4 Building A
Moderator
:
Dr. Korawan Deekawong
Coordinator
:
Paweena Tanapongpetch
Time
Title
Presenter
11.00 - 11.20
Sundanese Muslims’ Perpectives on the
Yat Rospia Brata
Traditional Culture of “Nyangku” and “Nyiar
Lumar”: Identity of Galuh Sundanese Heritage
11.20 - 11.40
Implementation of Mandatory Basic Affairs Policy H. Tatang
of Ciamis District
Pardjaman
11.40 - 12.00
An Assessment of Non-Native Learner’s Chinese Natsita
Tone Production
Chaisubanan

13.00 - 13.20
13.20 - 13.40

13.40 - 14.00
14.00 - 14.20

14.20 - 14.40

Lunch
Teaching Grammar Using Localized Instructional
Materials Among Multilingual Learners
Merging Reality and Possibility: A Thematic
Analysis on the Self-Concept, Psychosocial
Needs, and Behavioral Intentions in the Online
Identity of Adolescents
Silent Scars: Stories of Suicide Bereaved
Parents and Siblings
Relation between LMS Learning Behaviors and
Academic Achievement of Undergraduate
Students
The Educational and Socio-cultural Values of
Kapampangan Traditional Games in the
Philippines

Institution
Universitas Galuh
Ciamis
Universitas Galuh
Ciamis
Huachiew
Chalermprakiet
University

Princess H.
Policarpio
Ariadne Jessica G.
Arambulo

Centro Escolar
University
Miriam College

Abigail B. Gonzales

Angeles University
Foundation
Angeles University
Foundation

Dorothy Joy D.
Macaranas
Joel G. Tubera

Angeles University
Foundation

14.40 - 15.00

The Manifestations of Depressive Temperament Jayleen Nobelle O.
in Narrative Fiction Preferences
Lam
15.00 - 15.20
The Content, Context, and Conversion of
Christian Nicole M.
Rigodon de Honor de Mancomunidad
Estrada
Pampangueña as an Educational Material in
Teaching Physical Education
15.20 - 15.40
Professional Learning Behaviors of Rural and
Jarrent R. Tayag
Urban School Teachers in the Philippines
Awarding of Certificate of Participation
Remarks : There maybe changes to the order of presentation without prior notice.

Miriam College
Angeles University
Foundation

Angeles University
Foundation
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Parallel Session VIII
:
Liberal Arts, Humanities and Social Sciences
Venue
:
Room 404 Floor 4 Building A
Moderator
:
Dr.Pongpatchara Kawinkoonlasate
Coordinator
:
Ingorn Pattanaporn
Time
Title
Presenter
11.00 - 11.20
Foreign Language Anxiety among Korean Zherry Antoinette PajadoStudents at Keimyung College University Jacela
in Daegu, South Korea
11.20 - 11.40
Children in Conflict with the Law:
Clarissa Carmelita
Perceptions of Their Family
Mariano-Ligon
11.40 - 12.00
She will be Free: An Interpretative
Patricia Ann J. Tayag
Phenomenological Analysis on the Lived
Experiences of Women Serving Time while
Awaiting Trial
Lunch
13.00 - 13.20
Models of Class Identity in Joel
Maria Teresa T. Asistido
Arbolario’s Plays: An Analysis of Negros in
a Cultural Materialist Perspective
13.20 - 13.40
Loanword Transmission Patterns of
Hazel Marie T. Monico
Spanish Words in Hiligaynon Language
13.40 - 14.00
A Case of Filipino Child’s Acquisition of
Christel C. Ibugan
Dual L1
14.00 - 14.20
A Morphological Analysis of Williams’ The Kesha J. Gonzales
Red Wheelborrow
th

14.20 - 14.40

This is How I Lose Her: Narrative Analysis
of ‘Alma’ With a Focus on Style Shifting
and Cultural Identity

Anni Wang

Institution
Keimyung College
University
Miriam College
Miriam College

STI West Negros
University
STI West Negros
University
STI West Negros
University
STI West Negros
University
Panyapiwat Institute
of Management

14.40 - 15.00

Communicating Goals: A Corpus-Assisted Randolf L. Asistido, et al.
Analysis of Hotel Descriptions Presented
on Online Travel Agency Agoda
15.00 - 15.20
Research Involvement of Faculty
Shinkae B. Hombrebueno
Members and Staff at Panpacific
University: Basis for a University Research
Development Plan
15.20 - 15.40
Free College Education for Filipinos: A
Elvira Balinas, et al.
Play between Political Will and Economy
Awarding of Certificate of Participation
Remarks : There maybe changes to the order of presentation without prior notice.

STI West Negros
University
Panpacific University

Angeles University
Foundation
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Parallel Session IX
:
Liberal Arts, Humanities and Social Sciences
Venue
:
Room 403 Floor 4 Building A
Moderator
:
Asst.Prof.Dr. Noparat Tananuraksakul
Coordinator
:
Arkom Jatuten
Time
Title
Presenter
11.00 - 11.20 Compliance, Commitment, and Challenges in May Pasaporte Bautista
the Implementation of Child Protection
Policy in Bacolod City
11.20 - 11.40 Bridging the Notion of Intelligible Pronunciation Arun Pookbangjak
in English and Positive Attitudes toward
Learners’ Own English Accent
11.40 - 12.00 English Language Teaching in Thailand from Zsolt Gordos, et al.
the Perspective of Bangkok Post: A Corpusassisted Analysis
Lunch
13.00 - 13.20 Who Pays the Price of Incarceration? –
Warren G. Moyao
Impact of Paternal Incarceration to the
Shadows of Prison
13.20 - 13.40 Interpersonal Communication Style
Ade Tuti Turistiati
between Doctors and Their Patients : A
Case Study of XYZ Hospital in Bogor,
Indonesia
13.40 - 14.00 Coproducing a City of Difference: Integrating Joseph Porfirio Andaya
Indigeneity in Urban Strategic Spatial
Planning
14.00 - 14.20 Living with the Enemy: Violence in Light of Alma S. Espartinez
Emmanuel Levinas’ Disinterested
Responsibility

Institution
STI West Negros
University
Huachiew
Chalermprakiet
University
Huachiew
Chalermprakiet
University
University of the
Cordilleras
Institut Ilmu Sosial
dan Manajemen
STIAMI, Jakarta
Panpacific University

Holy Angel University

14.20 - 14.40 A Critical Look at the Concept of the
Leopoldo I. Valdes
Learning Organization
14.40 - 15.00 Reading Literacy: Predictor of Academic
Maria Teresa N. Punsalan
Achievement
15.00 - 15.20 Whole Child Approach: A Tool to Enhance Lizabelle B. Gamboa
the K to 12 Curriculum
15.20 - 15.40 Local Community Assessment on the
Jayson Gayo
Environmental Impacts of Ecotourism at
Tangadan Falls, San Gabriel, La Union
Awarding of Certificate of Participation
Remarks : There maybe changes to the order of presentation without prior notice.

Holy Angel University
Holy Angel University
Holy Angel University
Panpacific University
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Parallel Session I
:
Liberal Arts, Humanities and Social Sciences (Chinese)
Venue
:
Room 409 Floor 4 Building A
Moderator
:
A.Thantakron Sangkapipattanakul
Coordinator
:
Sarinya Chandrungrueng
Time
Title
Presenter
Institution
11.00 - 11.20
The Survey of Teaching Chinese Teachers’
Chanokporn
Huachiew Chalermprakiet
Resources in Public Middle Schools of
Karnjanaves
University
Rayong in Thailand
11.20 - 11.40
The Application of Classroom Games for
Siririn Saezhang Huachiew Chalermprakiet
Kindergarten Oral Chinese Learning of Thailand
University
11.40 - 12.00
A Research of Using Chinese Language in Asia Soraya Panyim
Huachiew Chalermprakiet
Hotel Bangkok
University
Lunch
13.00 - 13.20
Analysis and Teaching Research of Emotional OU Xingli
Huachiew Chalermprakiet
and Psychological Verbs in Boya Chinese
University
13.20 - 13.40
A Contrastive Study on the Semantics of
Zhang Xu
Huachiew Chalermprakiet
Indicator Words in Chinese and Thai
University
13.40 - 14.00
Harmony in Serving a Society: A Review of He Yao-Wu (Michael) Huachiew Chalermprakiet
University
Xie in Taoism
LEE
th

14.00 - 14.20

14.20 - 14.40

A Study of The Application of one on one
Teaching Strategies in Chinese Elementary
Comprehensive Course in
Triamudomsuksanomklao Samutprakan
School
Rayong Research on Hakka Dialect

Kanokwan
Phannadee

Huachiew Chalermprakiet
University

Lin Anfa

Huachiew Chalermprakiet
University

Awarding of Certificate of Participation
Remarks : There maybe changes to the order of presentation without prior notice.
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Parallel Session II
:
Liberal Arts, Humanities and Social Sciences (Chinese)
Venue
:
Room 410 Floor 4 Building A
Moderator
:
A. Phaisan Thongsamrit
Coordinator
:
Yosita Nuseng
Time
Title
Presenter
Institution
11.00 - 11.20
ZHANG SISI
Huachiew Chalermprakiet
A Study of Atm Chinese Service in Major
University
Banks of Thailand
th

11.20 - 11.40

11.40 - 12.00

13.00 - 13.20
13.20 - 13.40
13.40 - 14.00

14.00 - 14.20
14.20 - 14.40

Analysis of Business Chinese Using in Airport
in Thailand: Case study of
U-Tapao International Airport
A Brief Analysis of Differentiated Chinese
Teaching Strategies
Lunch
An Analysis of the Costumes in the Teaching of
Chinese as a Foreign Language
A Contrastive study of Classifiers in
Contemporary Chinese and Thai
Investigation and Research on Application of
Multimedia Technology in 5 Middle Schools
in Samutprakan, Thailand——Take 5 Middle
Schools in Samutprakan of Thailand as an
Example
Vocabulary Analysis of Kaikai Chinese for
Primary and Secondary Schools in Thailand

Chaichana
Teerasukittima

Huachiew Chalermprakiet
University

Deng Shaoguo

Huachiew Chalermprakiet
University

Chen Mingqiao

Huachiew Chalermprakiet
University
Huachiew Chalermprakiet
University
Huachiew Chalermprakiet
University

Luo Yaya

Huachiew Chalermprakiet
University

Study and analyze about Thailand’s economic
situation to following China’s economic

Suparanun
Punyapairoje

Huachiew Chalermprakiet
University

Tang Xinying
Worawan
Ratchasombat

Awarding of Certificate of Participation
Remarks : There maybe changes to the order of presentation without prior notice.

-1โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 "งานวิชาการรับใช้สังคม"
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาเออบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

******************************************
1. หลักการและเหตุผล
การวิจัย เป็น ภารกิจ ที่สาคัญของสถาบัน อุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ซึ่งต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาผลการวิจัยมาพัฒนาหรือต่อยอดให้เกิดประโยชน์ สูงสุดทั้งต่อผู้เรียน ผู้สอน
สถาบัน นอกจากนั้นผลงานวิจัยยังเป็นตัวบ่งชี้สาคัญที่กาหนดไว้ใ นมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเล็งเห็นความสาคัญของภารกิจด้านการวิจัย
และมีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์ เพิ่มศักยภาพทางด้านการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการต่าง ๆ มีการสนับสนุนให้
อาจารย์ส่งผลงานลงตีพิมพ์เผยแพร่ใ นวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนาเสนอผลงานผ่านเวที
การประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการกาหนดให้ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมเป็น
ผลงานประเภทหนึ่งที่สามารถเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้ ซึ่งผลงานวิชาการรับใช้สังคม เป็นผลงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ที่ เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา โดยปรากฏผลที่
สามารถประเมิ น เป็ น รู ป ธรรมได้ โ ดยประจั ก ษ์ ต่ อ สาธารณะ ผลงานเป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั ง คมเป็ น ผลให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านที่เกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานในรูปแบบอื่นที่สามารถใช้แก้ปัญหาหรือ
พัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ทาให้มีอาจารย์และนักวิชาการตลอดจนนักวิจัยสนใจผลิตผลงาน
วิชาการรับใช้สังคมมากขึ้น
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจึงกาหนดจัดการประชุมวิชาการระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ครั้ ง ที่ 7
"งานวิ ช าการรั บ ใช้ สั ง คม" เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัย และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับบุคลากรต่างสถาบัน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ
นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จากสถาบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2.2 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด วิธีการปฏิบัติ และประสบการณ์ในการวิจัย
2.3 เพื่อก่อให้เกิดเครือข่ายนักวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เจ้าอาพหลัก
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าอาพร่วมระดับชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-2เจ้าอาพร่วมระดับนานาชาติ Huachiew Chalermprakiet University
Co-hosts (International): STI West Negros University (Philippines); Angeles University Foundation,
(Philippines); Miriam College (Philippines); Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI (Indonesia);
Galuh University (Indonesia), Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, Holy Angel University
(Philippines), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa (Surakarta, Indonesia), and Panpacific
University Northern Philippines

4. กาหนดการ
5. สถานที่ดาเนินการ
6. กลุ่มเป้าหมาย

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ผู้เข้าร่วมประชุม 150 คน ประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลที่สนใจทั่วไป

7. รูปแบบการดาเนินการ
7.1 การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote speaker)
7.2 การจัดนิทรรศการ (Exhibition)
7.3 การนาเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral presentation)
7.4 การนาเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)
7.5 ประกวดผลงานทางวิชาการ หากได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ฐานข้อมูล TCI
8. หัวข้อในการนาเสนอผลงานวิจัย 5 สาขา
8.1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์กายภาพ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์
8.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) ประกอบด้วย แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ การแพทย์
แผนไทย การแพทย์แผนจีน กายภาพบาบัด กิจกรรมบาบัด จิตวิทยาคลินิก ทัศนมาตรศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ รังสีเทคนิค
สัตวแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
8.3 ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ (Arts, Humanities, Social Sciences
and Education) ประกอบด้วย ภาษาศาสตร์และวรรณคดี ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา
ทัศนศิลป์ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การวัดและประเมินผล บริหารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา
จิตวิทยาและการแนะแนว
8.4 บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ (Business Administration and Economics) ประกอบด้ ว ย
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ พาณิชศาสตร์ การบัญชี
8.5 งานวิชาการรับใช้สังคม เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินเป็นรูปธรรมได้โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ
ผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านที่เกี่ยวกับ
ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือ
เป็นผลงานในรูปแบบอื่นที่สามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน

-39. การลงทะเบียนทางเว็บไซต์
10. อัตราค่าลงทะเบียน

https://hcuconf.hcu.ac.th/conf2019
บัดนีจ้ นถึงวันที่ 15 เมษายน 2562

หลังวันที่ 15 เมษายน 2562

1. ผู้นาเสนอผลงาน
1.1 ระดับชาติ
3,200 บาท
3,500 บาท
นาเสนอผลงานเป็นภาษาไทย
1.2 ระดับนานาชาติ
3,700 บาท
4,000 บาท
นาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
2. ผู้เข้าร่วมประชุม
2.1 บุคคลทั่วไป
1,500 บาท
2,000 บาท
2.2 นักศึกษา
1,000 บาท
1,500 บาท
หมายเหตุ
1. เมื่อชาระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
2. อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการของงานประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-Proceedings) อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ
3. ผู้นาเสนอแบบโปสเตอร์ ต้องชาระค่าจัดทาโปสเตอร์เพิ่มเติมจากค่าลงทะเบียนอีก 500 บาท
การชาระเงิน
1. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 596-1-00001-7 ชื่อบัญชี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (กองทุนทั่วไป) สาขามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2. ส่งแบบฟอร์มชาระเงินพร้อมไฟล์ Scan หลักฐานการชาระเงินมายังเว็บไซต์
https://hcuconf.hcu.ac.th/conf2019
11. ลักษณะบทความวิจัย การนาเสนอและการตีพิมพ์เผยแพร่
11.1 บทความวิจัยที่จะนาเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
11.2 บทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว (Peer Review) จะได้นาเสนอผลงานด้วยวาจาหรือ
แบบโปสเตอร์ และหากผลงานมีคุณภาพระดับดี จะตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ในรูปแบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Proceedings) หากผลงานมีคุณภาพระดับดีเยี่ยม จะตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล
TCI ตามสาขานั้น ๆ
11.3 การนาเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) ใช้เวลาในการนาเสนอไม่เกิน 15 นาที ซักถาม 5 นาที
(รวมไม่เกิน 20 นาที)
11.4 การนาเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

-412. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 คณาจารย์ นั กวิ ช าการ นั กวิ จั ย และนั กศึ กษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษา ได้ มี การเผยแพร่ผ ลงานวิ จั ย สู่
สาธารณชนในระดับชาติ และนานาชาติ
12.2 เป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ย นเรียนรู้
ประสบการณ์ และแนวคิดในการวิจัย
12.3 ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการในการดาเนินการความร่วมมือทาง
วิชาการในอนาคต
13. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
13.1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดประชุมมีค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51
13.2 จานวนผู้เข้าประชุมเป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 80
14. ระยะเวลาการดาเนินการ
กิจกรรม
1. เปิดรับใบสมัคร และรับบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)
2. ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มที่แก้ไข
3. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย
4. ส่งไฟล์ Power Point 2010 สาหรับการนาเสนอและจัดทาโปสเตอร์

ระยะเวลา
บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2562
20 พฤษภาคม 2562
5 มิถุนายน 2562
15 มิถุนายน 2562

ติดต่อสอบถาม สานักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ.เทพรัตน กม.18
ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ติดต่อ คุณจรัชปาณ คงทอง คุณรจนกร กาหลง โทร. 0-2312-6300 - 79 ต่อ 1511, 1136, 1422
E–mail address: conference.hcu@gmail.com
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กาหนดการ
การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 "งานวิชาการรับใช้สังคม"
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ อาคาร A มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อาเออบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
********************************************

08.00 - 08.45 น.

ลงทะเบียนการเข้าร่วมงาน

08.45 - 09.00 น.

กล่าวรายงาน
โดย รองศาสตราจารย์อิสยา จันทร์วิทยานุชิต
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

09.00 - 09.15 น.

กล่าวเปิดงาน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

09.15 - 09.30 น.

มอบเกียรติบัตร์ให้สถาบันที่เป็นเจ้าภาพร่วม และถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก

09.30 - 10.45 น.

บรรยายพิเศษเรื่อง
“วิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานราก สะท้อนอนาคตประเทศ”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอาไพ
ผู้อานวยการ สถาบันคลังสมองของชาติ
10.45 - 11.00

พักรับประทานอาหารว่าง และชมนิทรรศการผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation)

11.00 - 12.00 น.

นาเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation)

12.00 - 13.00 น.

... พักรับประทานอาหารกลางวัน …

13.00 - 14.15 น.

นาเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) (ต่อ)

14.15 - 14.30 น.

... พักรับประทานอาหารว่าง …

14.30 - 16.00 น.

นาเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) (ต่อ)

16.00 - 16.15 น.

พิธีปิดการนาเสนอในแต่ละห้องย่อย

หมายเหตุ

ตามความเหมาะสม

กำหนดกำร
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 7 "งำนวิชำกำรรับใช้สังคม"
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎำคม 2562 เวลำ 13.00 - 16.30 น.
ณ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
***********************************
กลุ่มย่อยที่ 6
:
บริหำรธุรกิจและเศรษฐศำสตร์
สถำนที่
:
ห้อง 306 ชั้น 3 อำคำร A
ผู้ดำเนินรำยกำร :
อำจำรย์ศิริวุฒิ รุ่งเรือง
ผู้ประสำนงำน :
นำงสำววรรณพร จำปำน้อย
เวลำ
ชื่อบทควำม
ชื่อผู้นำเสนอ
สถำบัน
11.00 - 11.20 น. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึง
ธีรเดข จรัสวิวัฒนศร
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
พอใจของผู้ใช้บริการ บริษัท ปู่เจ้า คอนเทนเนอร์
เฉลิมพระเกียรติ
เทอร์มินอล จากัด
11.20 - 11.40 น. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
อภิภูมิ เพ็ชรรัตน์
พนักงานสายการผลิต ณ บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จากัด
เฉลิมพระเกียรติ
11.40 - 12.00 น. เทคโนโลยี 5G ที่มีผลต่อภาคธุรกิจ
นิตยา ลิ้มไพศาล
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.20 น. การประยุกต์ใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ใน นันทวรรณ บุญรักษา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
การตัดสินใจคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
เฉลิมพระเกียรติ
13.20 - 13.40 น. เว็บแอปพลิเคชันสาหรับระบบบริหารจัดการโรงแรม นราเทพ ทิพยะบูลย์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
13.40 - 14.00 น. การพัฒนาสกุลเงินดิจิทัล UCOIN
สิรวิชญ์ เตชะวณิชย์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้นาเสนอบทความ
หมำยเหตุ : ลำ กำรนำเสนอ
ล
ล
ล

กำหนดกำร
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 7 "งำนวิชำกำรรับใช้สังคม"
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎำคม 2562 เวลำ 13.00 - 16.30 น.
ณ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
***********************************
กลุ่มย่อยที่ 7
:
บริหำรธุรกิจและเศรษฐศำสตร์
สถำนที่
:
ห้อง 305 ชั้น 3 อำคำร A
ผู้ดำเนินรำยกำร :
อำจำรย์ ดร. พิมสิริ ภู่ตระกูล
ผู้ประสำนงำน :
นำงสำวจรนกร กำหลง
เวลำ
ชื่อบทควำม
ชื่อผู้นำเสนอ
11.00 - 11.20 น. การจัดการผลิตภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตก้าวสู่ภาค
วิชุตา อยู่ยงค์
เกษตรกรรม 4.0
11.20 - 11.40 น. ภาครัฐกับลู่ทางการส่งเสริมปลาสลิดบางบ่อผ่านทาง
บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี
นโยบายเกษตรแปลงใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ
11.40 - 12.00 น. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับการขยาย ณปภัช เชื้อเงิน
อายุเกษียณการทางาน ของพนักงาน ฝ่ายผลิตอัญมณี
และเครื่องประดับ กรณีศึกษา บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่
จากัด (มหาชน)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.20 น. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวันว่าด้วยเรื่องส่วนเกิน
รุ่งฤดี รัตนวิไล
ผู้บริโภค
13.20 - 13.40 น. อนาคตภาพของผู้ประกอบการปลาสลิด 4.0 จังหวัด
ชุติระ ระบอบ
สมุทรปราการ
13.40 – 14.00 น. “เงิน” ในยุคดิจิตอล
ชมพูนุช ศิริวุฒิพันธุ์

หมำยเหตุ : ลำ กำรนำเสนอ

ล

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้นาเสนอบทความ
ล
ล

สถำบัน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

กำหนดกำร
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 7 "งำนวิชำกำรรับใช้สังคม"
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎำคม 2562 เวลำ 13.00 - 16.30 น.
ณ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
***********************************
กลุ่มย่อยที่ 2
:
วิทยำศำสตร์สุขภำพ
สถำนที่
:
ห้อง 302 ชั้น 3 อำคำร A
ผู้ดำเนินรำยกำร :
อำจำรย์ภูริต ธนะรังสฤษฎ์
ผู้ประสำนงำน :
นำงสำวกชพร ภูวสินนำรำ
เวลำ
ชื่อบทควำม
ชื่อผู้นำเสนอ
สถำบัน
11.00 - 11.20 น. ระดับเสียงและแผนผังแสดงระดับเสียงในกระบวนการ สุชานันท์ พูลวงษ์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
ผลิตของโรงงานผลิตกระป๋องบรรจุอาหารและ
พระเกียรติ
เครื่องดื่ม จังหวัดสมุทรปราการ
11.20 - 11.40 น. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อภาวะ
อรพิน พรรคโยภณ โรงพยาบาลส่วนตาบลบ้าน
ซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ
คลองหนึ่ง อาเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
11.40 - 12.00 น. การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสารโครเมียมที่ วรางคณา วิเศษมณี ลี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
ปนเปื้อนในปลาสลิดตากแห้ง
พระเกียรติ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.20 น. การศึกษาปริมาณการปนเปื้อนของโลหะหนักในอาย อาทิตยา สายแก้ว
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
แชโดว์
พระเกียรติ
13.20 - 13.40 น. การประเมินสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยในโรงเรียน เจนจิรา คล้ายเกตุ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
รัฐบาลสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระเกียรติ
เขต 2 ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ
13.40 - 14.00 น. การปรับปรุงเสาไลฟ์ไลน์และระบบราวป้องกันการตก รณชัย พูลพิพัฒน์
มหาวิทยาลัยบูรพา
สาหรับติดตั้งบนหลังคาเมทัลชีท
14.00 - 14.20 น. ประสิทธิผลของการปรับปรุงระบบยับยั้งการตกส่วน
คมสัน สัมมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
บุคคลตามแนวทางของ OSHA 29 CFR1926.502 ต่อ
การประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานบนโครงสร้าง
หลังคา ของพนักงานในบริษัทติดตั้งหลังคาแห่งหนึ่ง ใน
จังหวัดชลบุรี
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้นาเสนอบทความ
หมำยเหตุ : ลำ กำรนำเสนอ
ล
ล
ล

กำหนดกำร
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 7 "งำนวิชำกำรรับใช้สังคม"
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎำคม 2562 เวลำ 13.00 - 16.30 น.
ณ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
***********************************
กลุ่มย่อยที่ 3
:
วิทยำศำสตร์สุขภำพ
สถำนที่
:
ห้อง 301 ชั้น 3 อำคำร A
ผู้ดำเนินรำยกำร :
อำจำรย์มัญชุลีพร วิริยะวัฒนำกูล
ผู้ประสำนงำน :
นำงสำวยุพดี ทองใบศรี
เวลำ
ชื่อบทควำม
ชื่อผู้นำเสนอ
สถำบัน
11.00 - 11.20 น. ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในขนมหวานที่มีโกโก้เป็น ชนากานต์ สินปรีดี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
ส่วนประกอบ
พระเกียรติ
11.20 - 11.40 น. การก้าจัดลูกน้าและตัวโม่งยุงลายบ้านด้วยสารสกัด
ชุติมา ศรีเมือง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
จากใบพืชสมุนไพรในท้องถิ่น
พระเกียรติ
11.40 - 12.00 น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของการขึนฝึก สุภาภรณ์ คงพรหม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
ปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลชันปีที่ 3 มหาวิทยาลัย
พระเกียรติ
เอกชน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.20 น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเมื่อยล้าของสายตาจาก ศักดิ์สิทธิ์ มณีเพ็ชร
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
การใช้สมาร์ทโฟนของนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและ
พระเกียรติ
ความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
13.20 - 13.40 น. ปัจจัยทีม่ ีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของนักศึกษาชัน กันติชา ตรีรัตน์กิตติคุณ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
ปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
พระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
13.40 - 14.00 น. ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สมาร์ทโฟนกับสุขภาพจิต มนัสนันท์ เพชรลูกอินทร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พระเกียรติ
14.00 - 14.20 น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะซึมเศร้าในกลุ่ม
ธนัชชา มณีบางกา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พระเกียรติ
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น้าเสนอบทความ
หมำยเหตุ : ลำ กำรนำเสนอ
ล
ล
ล

กำหนดกำร
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 7 "งำนวิชำกำรรับใช้สังคม"
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎำคม 2562 เวลำ 13.00 - 16.30 น.
ณ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
***********************************
กลุ่มย่อยที่ 1
:
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ช่วงเช้ำ)
สถำนที่
:
ห้อง 303 ชั้น 3 อำคำร A
ผู้ดำเนินรำยกำร :
อำจำรย์ ดร.รุจิรำลัย พูลทวี
ผู้ประสำนงำน :
นำยณัฐวุฒิ อินทธรรมมำ
เวลำ
ชื่อบทควำม
ชื่อผู้นำเสนอ
สถำบัน
11.00 - 11.20 น. การบ้าบัดน้้าที่ใช้เพาะเลี้ยงปลาสลิดบางบ่อโดยใช้บึง
เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
ประดิษฐ์ แบบน้้าไหลท่วมผิวชั้นกรองอย่างอิสระ
เฉลิมพระเกียรติ
11.20 - 11.40 น. การเก็บกักคาร์บอนในมวลชีวภาพของพรรณไม้ในสวน
นารีรัตน์ ไชยทอง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
สุขภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เฉลิมพระเกียรติ
11.40 - 12.00 น. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการก้าจัดตะกั่วในน้้าเสีย ยุวดี สีโส
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
โดยใช้สารส้มและกัวกัม
เฉลิมพระเกียรติ
12.00 - 12.20 น. การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามการ
บ้ารุงรัตน์ พลอยด้า
มหาวิทยาลัยทักษิณ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง
จังหวัดสงขลา
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น้าเสนอบทความ
หมำยเหตุ : ลำ กำรนำเสนอ
ล
ล
ล

กำหนดกำร
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 7 "งำนวิชำกำรรับใช้สังคม"
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎำคม 2562 เวลำ 13.00 - 16.30 น.
ณ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
***********************************
กลุ่มย่อยที่ 4
:
ศิลปศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และสังคมศำสตร์
สถำนที่
:
ห้อง 308 ชั้น 3 อำคำร A
ผู้ดำเนินรำยกำร :
อำจำรย์ปำริชำติ รัตนรักษ์
ผู้ประสำนงำน :
นำงนภำพันธุ์ ทองสัมฤทธิ์
เวลำ
ชื่อบทควำม
ชื่อผู้นำเสนอ
สถำบัน
11.00 - 11.20 น. สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของคนพิการกับ ธนาชัย สุนทรอนันตชัย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
ระบบขนส่งมวลชน : บทเรียนจากคดีระบบรถไฟฟ้า
เฉลิมพระเกียรติ
บีทีเอส
11.20 - 11.40 น. ภาพสะท้อนมิติทางพระพุทธศาสนาจากยันต์ไทย
ธีรโชติ เกิดแก้ว
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
11.40 - 12.00 น. ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับเจ้าแม่กวนอิม Jing Kaiyang
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
ของชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราช
เฉลิมพระเกียรติ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.20 น. ภาพสะท้อนสังคมไทยในรวมเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัล Yu Kanying
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
ของจาลอง ฝั่งชลจิตร
เฉลิมพระเกียรติ
13.20 - 13.40 น. วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นในรายการโทรทัศน์
Xu Zhilan
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
“ภัตตาคารบ้านทุ่ง” พ.ศ. 2561
เฉลิมพระเกียรติ
13.40 - 14.00 น. ภาพสะท้อนสังคมไทยในวรรณกรรมเยาวชนที่รับได้ Lu Yanwei
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
รางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” พ.ศ. 2558-2560
เฉลิมพระเกียรติ
14.00 - 14.20 น. สหบทในนวนิยายเรื่องบุราปรัมปรา ของ พงศกร
ศนิชา แก้วเสถียร
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
14.20 - 14.40 น. การปรับตัวของตัวละครหญิงย้อนอดีตในละคร
Niu Lurong
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
โทรทัศน์อิงประวัติศาสตร์ไทย ช่วง พ.ศ. 2551-2561
เฉลิมพระเกียรติ
14.40 – 15.00 น. การศึกษาความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนไทย
อภิชญา ฐิตวรรณโณเนตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้นาเสนอบทความ
หมำยเหตุ : ลำ กำรนำเสนอ
ล
ล
ล

กำหนดกำร
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 7 "งำนวิชำกำรรับใช้สังคม"
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎำคม 2562 เวลำ 13.00 - 16.30 น.
ณ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
***********************************
กลุ่มย่อยที่ 5
:
ศิลปศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และสังคมศำสตร์ / งำนวิชำกำรรับใช้สังคม (ช่วงบ่ำย)
สถำนที่
:
ห้อง 303 ชั้น 3 อำคำร A
ผู้ดำเนินรำยกำร :
ดร. จันทนำ ยิ้มน้อย
ผู้ประสำนงำน :
นำยณัฐวุฒิ อินทธรรมมำ
เวลำ
ชื่อบทควำม
ชื่อผู้นำเสนอ
สถำบัน
13.00 - 13.20 น. การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดการขยะชุมชน
รัตนา ทิมเมือง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
กรณีศึกษาตาบลศีรษะจรเข้น้อย อาเภอบางเสาธง
พระเกียรติ
จังหวัดสมุทรปราการ
13.20 - 13.40 น. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ใจบุญ แย้มยิ้ม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
ของศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดของกลุ่ม
พระเกียรติ
จังหวัดภาคกลางตอนกลาง ในตาบลคลองด่านจังหวัด
สมุทรปราการ
13.40 - 14.00 น. การวิเคราะห์ตัวละครในนวนิยายแปลของหยูหัว
Xu Yidan
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
14.00 - 14.20 น. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในตาบลบาง พันธุ์รวี ณ ลาพูน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
โฉลง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เฉลิมพระเกียรติ
14.20 - 14.40 น. การเปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ด้ า นเพศต่ อ พฤติ ก รรมการ ทานตะวัน อุณาภาค
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ท่ อ งเที่ ย ว: กรณี ศึ ก ษานั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ใ น
ประเทศไทย
14.40 - 15.00 น. ความคาดหวังในการใช้เทคโนโลยีการบริการด้วย
สุบัญชา ศรีสง่า
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตนเองที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่องกับสายการบินในไทยของผู้โดยสาร Gen Z
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้นาเสนอบทความ
หมำยเหตุ : ลำ กำรนำเสนอ
ล
ล
ล

International
หน้า
Business Administration / Economics
Contribution of Swallow's Nest Tax and Local Tax to Local Own Revenue
(Evidence in One of the Region in Indonesia)
Dendy Syaiful Akbar, Benny Prawiranegara,
Dani Usmar, Purnama Sari, Dan Iwan Setiawan
Reliability of Fundamental Analysis in Determining Stock Investment
Decisions Industry (Study on PT Gudang Garam Tbk)
Mukhtar Abdul Kader, Risna Kartika,Wiwin Setianingsih, Retno Dyah Pekerti

2

Blockchain Technology to Increase the Credibility of the Academic Credentials
Teerat Ratrawetakorn, Supachate Innet

4

To Have and To Hold: An Exploratory Study of the Couple Satisfaction,
Conflict Management Styles & Marital Aspirations among Millennial Couples
Nina DC. Matira, Xylenna Jeanne Rivera, Nicole Mae Gile, Claire Pascual

5

The Influence of Computer Anxiety and Computer Attitude on the Expertise of
Computer Users
Anwar Hamdani, Tri Widianto, Ridwan Wahyudi
Individual Absorptive Capacity : Process Perspective of Technology
Transfer in Surakarta Private University
Anggoro Panji Nugroho, Cahyani Tunggal Sari

6

Immediate and Trend Changes of Composite Stock Index Based On
Islamic Compared to National Calendar: Evidence from Indonesia
Etty Indriani, Nugroho Wisnu Murti, Yenni Khristiana
Empowerment of Employees in Creative Economic Business : Case Study on Surakarta City
Agus Utomo, Yosephine Angelina Yulia
Structural Equation Model Development : Human Resource Management and
Commitment of Hotels in Southern of Thailand
Pitchayut Penmas, Waraporn Kanjanaklod,
Samaporn Nualsut, Nattagan Somnuk
Analysis on the Influencing Factors of Industrial Cooperation of Natural Rubber between
China and Thailand
Anchaii Sumbun
Research on the Current Situation and Cultivation of Chinese Overseas
Students’Sense of Social Responsibility in Thailand
Wenting He, Jingyan Zhao

8

3

7

9
10

11

13

International
หน้า
A Study of Cross-Cultural Adaptability of Chinese oversea Students in Thailand, Faculty
of Business Administration of Huachiew Chalermprakiet University as an Example
Zhang Xuliang, Jingyan Zhao

15

Status study on Travel Preference of Chinese Overseas Students in Thailand---Taking
the Business School of Huachiew Chalermprakiet University as an example
Jingyan Zhao

16

A Study of Employment Psychology and Countermeasures of overseas Chinese students
Ziying Long, Jingyan Zhao, Wenting He

17

Hotel Brand Competitiveness--Taking Guangzhou Dongyuan International Hotel as an Example
Jingyan Zhao

18

Research on the Cultivation of Financial Awareness of Foreign Students in Thailand
Alexandra Jing

19

Exploring the Core Competence of Star-rated Hotels in China
Jingyan Zhao

20

Research on the Development of Entrepreneurial Intention for Overseas Chiness
Students in Thailand
Zehong Zhang, Jingyan Zhao

21

Health Science
The Effect Combination of Woolwich and Oxytocin Massages on Uterine Involution of
Postpartum Mothers
Kusumastuti, Umi laelatul Qomar, Siti Mutoharoh

23

Anticancer activity of baicalein as assessed in five cell lines
Suteema Sawadpongpan, Janejira Jaratsittisin, Atitaya Hitakarun,
Sittiruk Roytrakul, Nitwara Wikan, Duncan R. Smith

24

Knowledge, Attitude and Practices of Tertiary Hospital Nurses on Patient
Preparation for Routine Blood Chemistry Tests in Baguio City, Philippines
Roselle Joy L. Padaoan, Lyndon John L. Bueno, Desiree Ann D. Ambrosio,
Jaycel D. Capulong, Ezra Angela Duque, Janica C. Palaganas, Nesrin A. Tablada
Screening the Anti-Cancer Activity of Kaempferol in Five Human Cancer Eell Lines
Chit Care, Wannapa Sornjai, Janejira Jaratsittisin, Atitaya Hitakarun,
Sittiruk Roytrakul, Duncan R. Smith, Kanokporn Triwitayakorn

25

26

International
หน้า
Anticholinesterases Potential of Three Thai Colored Rice Extracts in Preventing
Alzheimer’s Disease
Suthira Yanaso, Noppawat Pengkumsri, Phurit Thanarangsarit,
Suchanuch Ondee, Pathamaporn Chuetee
Safety of Primary Osteoarthritis with Court-type Thai Traditional Massage
Ploychanok Pathumanont

27

28

Science and Technology
Confidence Intervals for the Difference between Reciprocal of Normal Means with a
Bounded Parameter Space
Wararit Panichkitkosolkul
Fast Synthesis of Copper Zinc Tin Sulfide under Microwave Irradiation
Norawit Krainara, Keawta Rodkong

30

Estimation of Water Droplet Volume on Hydrophobic Surface from TwoDimensional Drop Shape Measurement
Sineenart Srimongkol, Pumipat Pachana, Teeranan Nongnual

32

Phytoplankton Diversity of Guagua River, Pampanga, Philippines
Sheila S. Cabral, Melandro Cunanan, Adelane Ianne Dizon,
Ashley Joyce Sibulo, Zenaida Mergal, Lani Tabangay
Performance of Solar Cell with ZnCdS-TiOx as Buffer Layer in Solar Cell
Norawit Krainara, Kanchana Tunsomros, Khathawut Lohawet
Water-Quality Assessment of Dipalo River in San Quintin, Pangasinan
through Physico-chemical Parameters and Macrobenthos
Junex A. Sapitula, Daniva Diovelle P. Romero
Analysis of Protein Changes in Response to Zika Virus Infection
Alliya Somnus, Suwipa Ramphan, Atichat Kuadkitkan, Nitwara Wikan,
Sittiruk Roytrakul, Duangnapa Kovanich, Duncan R. Smith
Outstanding Optical Property of Silk-Fibroin Transparent Coating
Sarocha Chauvanasin, Supranee Kaewpirom
Wettability Measurement of Biodegradable Food Containers Made from
Sugarcane Bagasse and Bamboo Fiber
Waritsara Kulsri, Pumipat Pachana, Teeranan Nongnual

33

31
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35

36

37
38

International
หน้า
Liberal Arts /Humanities and Social Sciences
Teaching Grammar Using Localized Instructional Materials Among Multilingual Learners
Princess H. Policarpio

40

An Assessment of Non-Native Learner’s Chinese Tone Production
Natsita Chaisubanan

41

Professional Learning Behaviors of Rural and Urban School Teachers in the Philippines
Jarrent R. Tayag, Nunilon G. Ayuyao

42

Silent Scars: Stories of Suicide Bereaved Parents and Siblings
Abigail B. Gonzales, Olga Angelinetta P. Tulabut

43

The Manifestations of Depressive Temperament in Narrative Fiction Preferences
Jayleen Nobelle O. Lam

44

Relation between LMS Learning Behaviors and Academic Achievement of
Undergraduate Students
Dorothy Joy D. Macaranas, Remy J. Tulabut, Jarrent R. Tayag

45

Merging Reality and Possibility: A Thematic Analysis on the Self-Concept,
Psychosocial Needs, and Behavioral Intentions in the Online Identity of Adolescents
Ariadne Jessica G. Arambulo

46

Sundanese Muslims’ Perpectives on the Traditional Culture of
“Nyangku” and “Nyiar Lumar”: Identity of Galuh Sundanese Heritage
Yat Rospia Brata, Iskhak Said, Andi Rustandi

47

Implementation of Mandatory Basic Affairs Policy of Ciamis District
H. Tatang Pardjaman*, Dini Yuliani, Lina Marliani

48

The Content, Context, and Conversion of Rigodon de Honor de Mancomunidad
Pampangueña as an Educational Material in Teaching Physical Education
Christian Nicole M. Estrada

49

The Educational and Socio-cultural Values of Kapampangan Traditional
Games in the Philippines
Joel G. Tubera, Ph.D.

50

International
หน้า
Models of Class Identity in Joel Arbolario’s Plays: An Analysis of Negros
in a Cultural Materialist Perspective
Maria Teresa T. Asistido

51

Foreign Language Anxiety among Korean Students at Keimyung College
University in Daegu, South Korea
Zherry Antoinette Pajado-Jacela, Minkyung Kim, Maria Teresa T. Asistido,
Jolie G. Batiduan

52

Free College Education for Filipinos: A Play between Political Will and Economy
Jonathan Rante Carreon, Elvira Balinas

53

Loanword Transmission Patterns of Spanish Words in Hiligaynon Language
Hazel Marie T. Monico, Aira Mae Apawan

54

A Case of Filipino Child’s Acquisition of Dual L1
Christel C. Ibugan

55

A Morphological Analysis of Williams’ The Red Wheelborrow
Kesha J. Gonzales

56

Children in Conflict with the Law: Perceptions of Their Family
Clarissa Carmelita Mariano-Ligon

57

She will be Free: An Interpretative Phenomenological Analysis on the Lived
Experiences of Women Serving Time while Awaiting Trial
Patricia Ann J. Tayag, Ilean Kiara O. Malate, Pamela Denise L. Gonzaga,
Kelly Nicole P. Paulate

58

This is How I Lose Her: Narrative Analysis of ‘Alma’ With a Focus on Style Shifting
and Cultural Identity
Anni Wang

59

Communicating Goals: A Corpus-Assisted Analysis of Hotel Descriptions
Presented on Online Travel Agency Agoda
Jonathan Rante Carreon, Wariya Pattharapinyophong, Ryan Mark S. Molina,
Welfredo O. Hermosora, Randolf L. Asistido, Engelbert Pasag, Anuluck Pingyod

60

Living with the Enemy: Violence in Light of Emmanuel Levinas’ Disinterested Responsibility
Alma S. Espartinez

61

International
หน้า
Compliance, Commitment, and Challenges in the Implementation of Child
Protection Policy in Bacolod City
May Pasaporte Bautista

62

Bridging the Notion of Intelligible Pronunciation in English and Positive
Attitudes toward Learners’ Own English Accent
Noparat Tananuraksakul, Suthida Soontornwipat, Arun Pookbangjak

63

English Language Teaching in Thailand from the Perspective of Bangkok Post: A
Corpus-assisted Analysis
Jonathan Rante Carreon, Zsolt Gordos, Adam Gardiner, Peter Snashall,
Gary Geiser, Thanda Soe

64

Coproducing a City of Difference: Integrating Indigeneity in Urban Strategic Spatial Planning
Joseph Porfirio, L. Andaya

65

Research Involvement of Faculty Members and Staff at Panpacific University: Basis
for a University Research Development Plan
Shinkae B. Hombrebueno, Carljohnson G. Anacin, Dhangil T. Suratos,
Jessa M. Besled, Camille T. Rezonable, Rene L. Toquero, Eduardo L. Poblete
Reading Literacy: Predictor of Academic Achievement
Maria Teresa N. Punsalan

66

Whole Child Approach: A Tool to Enhance the K to 12 Curriculum
Lizabelle B. Gamboa

68

Who Pays the Price of Incarceration? – Impact of Paternal Incarceration
to the Shadows of Prison
Warren G. Moyao, Leah M. Donato

69

Interpersonal Communication Style between Doctors and Their Patients
: A Case Study of XYZ Hospital in Bogor, Indonesia
Ade Tuti Turistiati, Baby Poernomo
A Critical Look at the Concept of the Learning Organization
Leopoldo I Valdes
Local Community Assessment on the Environmental Impacts of
Ecotourism at Tangadan Falls, San Gabriel, La Union
Jayson Gayo, Heart Ortiz, Meagan Kittong, Sherwin Corpuz
The Survey of Teaching Chinese Teachers’ Resources in Public Middle Schools of
Rayong in Thailand
Chanokporn Karnjanaves, Lvu Junwei

70

67

71
72

73

International
หน้า
The Application of Classroom Games for Kindergarten Oral Chinese Learning
of Thailand
Siririn Saezhang, Xiao Yu
A Research of Using Chinese Language in Asia Hotel Bangkok
Soraya Panyim , Fan Jun
Analysis and Teaching Research of Emotional and Psychological Verbs
in Boya Chinese
OU Xingli, Prof.Dr. Xiao Yu
A Contrastive Study on the Semantics of Indicator Words in Chinese and Thai
Zhang Xu, Tanes Imsamran
Harmony in Serving a Society: A Review of He Xie in Taoism
Yao-Wu (Michael) LEE
A Study of The Application of one on one Teaching Strategies in Chinese Elementary
Comprehensive Course in Triamudomsuksanomklao Samutprakan School
Kanokwan Phannadee, Li Yinsheng
Rayong Research on Hakka Dialect
Lin Anfa, i Chao
A Study of Atm Chinese Service in Major Banks of Thailand
Zhang Sisi, Zhao Ping
Analysis of Business Chinese Using in Airport in Thailand: Case study of
U-Tapao International Airport
Chaichana Teerasukittima, Pornpan Junparonanont
A Brief Analysis of Differentiated Chinese Teaching Strategies
Deng Shaoguo, Tanes Imsamran
An Analysis of the Costumes in the Teaching of Chinese as a Foreign Language
Chen Mingqiao, Qin Dongsheng
A Contrastive study of Classifiers in Contemporary Chinese and Thai
Tang Xinying, Xiao Yu
Investigation and Research on Application of Multimedia Technology in 5 Middle
Schools in Samutprakan, Thailand——Take 5 Middle Schools in Samutprakan of
Thailand as an Example
Worawan Ratchasombat, Li Zhiyan
Vocabulary Analysis of Kaikai Chinese for Primary and Secondary Schools in Thailand
Luo Yaya, Tian Chun Lai
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84

85
86
87
88

89

ระดับชาติ
หน้า
บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ บริษัท ปู่เจ้า คอนเทนเนอร์
เทอร์มินอล จากัด
ธีรเดข จรัสวิวัฒนศร, สุภาวดี คุ้มราษฎร์, เพิ่มศิลป์ ยงวงศ์ไพบูลย์

91

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสายการผลิต ณ บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จากัด
อภิภมู ิ เพ็ชรรัตน์, สุภาวดี คุ้มราษฎร์, มธุรพจน์ ศรีโพนทอง, สมนึก อัศดรวิเศษ

92

เทคโนโลยี 5G ที่มีผลต่อภาคธุรกิจ
นิตยา ลิ้มไพศาล, ประนอม ละอองนวล, พิมสิริ ภู่ตระกูล, สถาพร ปิ่นเจริญ

93

การประยุกต์ใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการตัดสินใจคัดเลือกผูผ้ ลิตชิ้นส่วนยานยนต์
นันทวรรณ บุญรักษา, รพี อุดมทรัพย์, ศิริวุฒิ รุ่งเรือง

94

เว็บแอปพลิเคชันสาหรับระบบบริหารจัดการโรงแรม
นราเทพ ทิพยะบูลย์, นราธิป ผดุงไชยทรัพย์, อัจฉริยะ นิธธิ รรมาโรจน์,
สุวรรณี อัศวกุลชัย, ธีรร์ ัฐ รัฐรวีฐากรณ์

95

การพัฒนาสกุลเงินดิจิทัล UCOIN
สิรวิชญ์ เตชะวณิชย์, ชุติโชค พิทยจารัส, ธนพงศ์ เรืองวัฒนวิศิษฐ์,
สุวรรณี อัศวกุลชัย, ธีร์รฐั รัฐรวีฐากรณ์

96

การจัดการผลิตภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตก้าวสู่ภาคเกษตรกรรม 4.0
วิชุตา อยู่ยงค์

98

การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้แนวคิดไคเซ็น
กรณีศึกษา กระบวนการเจาะนาศูนย์
ศิลาภรณ์ อ่าสุข, มาริสสา อินทรเกิด

99

ภาครัฐกับลู่ทางการส่งเสริมปลาสลิดบางบ่อผ่านทางนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ
บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี, ชุติระ ระบอบ, กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล

101

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับการขยายอายุเกษียณการทางาน ของพนักงาน
ฝ่ายผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ กรณีศึกษา บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน)
ณปภัช เชื้อเงิน, ชุติระ ระบอบ

103

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวันว่าด้วยเรื่องส่วนเกินผู้บริโภค
รุ่งฤดี รัตนวิไล, พงษ์ จงจิตร

105

อนาคตภาพของผู้ประกอบการปลาสลิด 4.0 จังหวัดสมุทรปราการ
ชุติระ ระบอบ, บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี, กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,
อัญชลี สมบูรณ์, ชณิชา หมอยาดี

107

ระดับชาติ
หน้า
การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณของเสียและงานซ่อมแซมในกระบวนการผลิต
โดยใช้หลักควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง
สุกัญญา ทองดี , มาริสสา อินทรเกิด

108

การออกแบบแผ่นตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการสอบเทียบเครื่องมือวัดกรณีศึกษา
บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอะลูมีเนียม จากัด
กาญจนาพร พุทธศิริ, วิชุตา อยูย่ งค์

110

การใช้ระบบไคเซ็นเพิม่ ประสิทธิภาพแผนกเป่าสี กรณีศึกษา : บริษทั พรีม่า พลาสติก จากัด
อรยา รุ่งประเสริฐ, วิชุตา อยู่ยงค์

111

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
การประเมินภาวะสุขภาพประชาชนหมู่ 2, 9 และ10 ตาบลศีรษะจรเข้น้อย
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
กรวิภา วิกัยนภากุล, ภาวดี ช่วยเจริญ

113

ปัญหาการใช้บริการสุขภาพของผูป้ ่วยที่มีความบกพร่องทางการได้ยนิ
วิรัตน์ ทองรอด, เพชรราณี วิทยารักษ์, กฤตณัฑ ลาภสมบุญกมล, ณิชมน ทองเชิด

115

ระดับเสียงและแผนผังแสดงระดับเสียงในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตกระป๋องบรรจุอาหาร
และเครื่องดื่ม จังหวัดสมุทรปราการ
สุชานันท์ พูลวงษ์, อุมารัตน์ ศิรจิ รูญวงศ์, อารีรัตน์ จิตจุล

117

นวัตกรรมการประดิษฐ์กล่องสาหรับถ่ายภาพเจลพร้อมแอลอีดีทรานซิลลูมิเนเตอร์
ธนสาร ศิริรัตน์, สุรวินท์ รีเรียง, รัชชานนท์ มุระชีวะ, วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์,
พัชรี กัมมารเจษฎากุล, สุวรรณา เสมศรี, พรทิพย์ พึ่งม่วง, สมหญิง งามอุรุเลิศ,
กาญจนา ศิริรัตน์, ดวงมณี แสนมั่น, สุชา จุลสาลี, ปัญจพร นิ่มมณี

119

ผลของสารสกัดสมุนไพรไทยต่อกระบวนการจับกินสิ่งแปลกปลอมของเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิล
ณัฐริณี หอระตะ, ทวีพร พันธุ์พาณิชย์, ศราวุธ สุทธิรัตน์, อิสสริยา เอี่ยมสุวรรณ,
กานต์สินี ศรีสวัสดิ,์ อรปรียา ทองใบ, กัญณัฏฐ์ โฆษิตฤทธิเดช, พร้อมกมล ศิวะยิ่งสุวรรณ

120

ความชุกและความถี่ของแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่รับเลือดและปัจจัยเสีย่ ง
ต่อการกระตุ้นให้สร้างแอนติบอดี : การศึกษานาร่องของโรงพยาบาลวังเหนือลาปาง
วชิรญาย์ อธิมัง, กันเกรา ปินตานา, นิภาพร ฟองเดช, วีรวรรณ ชาญศิลป์, ชลันดา กองมะเริง,
พัชรี นาคพงษ์, สุนสิ า พูลบัว, จิตติมา วงษ์สืบ, สโรชา เลิศทวีรัชน์
ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ
อรพิน พรรคโยภณ, อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ 2

121

122

ระดับชาติ
หน้า
การประเมินความเสีย่ งต่อสุขภาพจากสารโครเมียมที่ปนเปื้อนในปลาสลิดตากแห้ง
วรางคณา วิเศษมณี ลี, นิลาวรรณ งามขา, อัญรินทร์ พิธาภักดิสถิตย์, กรรณิการ์ แจ้งวิจารณ์

124

การศึกษาปริมาณการปนเปื้อนของโลหะหนักในอายแชโดว์
อาทิตยา สายแก้ว, ปภาวดี ม่วงเขาแดง, ชิดชนก ธนาภามาอ่อน, ปฎิญญา นันทะผา,
จเร รุ่งเรืองแย้มใจงาม, วรางคณา วิเศษมณี ลี

125

การประเมินสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยในโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เจนจิรา คล้ายเกตุ, พรพิมล เชวงศักดิ์โสภาคย์, ธนัชพร ภูม่ าลา, ปฏิพัทธ์ แก้วพวง,
สุภาภรณ์ จันทร์เพ็ง, กนกวรรณ จันทร์เพ็ชร, อธิคม ปรีดาธรรม

126

การพัฒนาสูตรตารับลิโปโซมกักเก็บกรดอะซีลาอิกและคลินดามัยซินไฮโดรคลอไรด์
อารดา งามละเมียด, ปัฐยา ประทุมไทย, อาภิสรา ต่อฑีฆะ, สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์

128

การปรับปรุงเสาไลฟ์ไลน์และระบบราวป้องกันการตก สาหรับติดตั้งบนหลังคาเมทัลชีท
รณชัย พูลพิพัฒน์, นันทพร ภัทรพุทธ, ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์

130

พฤติกรรมการดูแลตนเองและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาและไม่ใช้ยาบรรเทาอาการ
ปวดประจาเดือนของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
นพนัฐ จาปาเทศ, พรทิพย์ เจิง, ปวีณา ชุมภู, มารินา วิจิตรตระการสม, วฤนดา กลั่นเจริญ,
พรสุดา พูลแย้ม, ณัฐธิดา ใจปัญญา, สุชญ
ั ญา สิมมาเทศ

131

ประสิทธิผลของการปรับปรุงระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคลตามแนวทางของ OSHA 29 CFR1926.502
ต่อการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานบนโครงสร้างหลังคา ของพนักงานในบริษัทติดตั้งหลังคา
แห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี
คมสัน สัมมา

133

การศึกษารวบรวมวิธีการรักษากรณีศึกษาในสมัยโบราณที่เกีย่ วข้องกับทฤษฎีความเศร้ากังวลทาลายปอด
Zhenlin Yang

135

ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในขนมหวานที่มีโกโก้เป็นส่วนประกอบ
ชนากานต์ สินปรีดี, จเร รุ่งเรืองแย้มใจงาม, คณาภรณ์ ไทยสาครพันธ์, อิสรี จิรจริยาเวช,
วรางคณา วิเศษมณี ลี

137

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รัชนี ผิวผ่อง, สุพจน์ ดีไทย, จิราพร อ้วนใหญ่, ซูฟียะห์ สามะ, ณัฐธยาน์ สังขฤทธิ,์
จันทร์เพ็ญ เสียงไพรพันธ์, อินอาม กาขาว, ณัฐธิชา ฟองน้า

138

การกาจัดลูกน้าและตัวโม่งยุงลายบ้านด้วยสารสกัดจากใบพืชสมุนไพรในท้องถิ่น
ชุติมา ศรีเมือง, พัชริดา มิ่งขวัญ, พินทอง จิตรรักษ์, ชฎาพร ดอนสินพูล, ธีรวิทย์ ปูผ้า,
ณัฏฐวี ชั่งชัย, จิริสุดา สินธุศิริ

140

ระดับชาติ
หน้า
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของการขึ้นฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเอกชน
สุภาภรณ์ คงพรหม, มกรา พิทักษิณาเจนกิจ, กมลวรรณ พันธุ์พิริยะ, จิรัชญา ไชยแสง,
กุหลาบ สกุลรัตนะดี, ศุภนุช โพธิสุวรรณ, เยาวรัตน์ แสงจันทร์, วันเพ็ญ จันทร์ฉาย

142

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเมือ่ ยล้าของสายตาจากการใช้สมาร์ทโฟนของนักศึกษาสาขา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
, ธีระพงษ์ โสประดิษฐ์, สุพิชา อินทร์มอญ, กาญจนาพร ผูกโอสถ,
ศักดิ์สิทธิ์ มณีเพ็ชร*,
พัชรณัฐ วาริชพงศ์, รัตนา แสนซุ้ง, อัคราช ภมรพล

144

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กันติชา ตรีรัตน์กิตติคุณ, วราภรณ์ ค้าชู, กัญญาภัค ศรีสูงเนิน, เพ็ญนภา ตาลเจิม,
จุฑารัตน์ พรหมน้อย, อนันตญา ผมไผ, ธัญพร เถืเจเถื
่อน่อน

146

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สมาร์ทโฟนกับสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มนัสนันท์ เพชรลูกอินทร์, วาสนา ศิลางาม, กัญญาพัชร์ หาญพุฒ, พิชญารัชต์ โพธิ์เก่า,
ศิริพร จันทร์สน, ศิริลักษณ์ ลอยสุวงษ์, กีรติ แซ่เล้า

148

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะซึมเศร้าในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ศิลางาม,
นัทธินัญทธิาภร
สาตสิ
น, ธมนต์
อร อจุรมปา,
ธนัชชา มณีบางกา,*วาสนา
, วาสนา
ศิลางาม,
ญาภร
สาตสิ
น, ธมนต์
จุมปา,
กาญจนา สุจะชารี, ฐิติมา แจทอง, นุสบา คคำเกษ,
าเกษ,สุสุชชาดา
าดาฮีฮี้เกษม
้เกษม

150

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การบาบัดน้าที่ใช้เพาะเลี้ยงปลาสลิดบางบ่อโดยใช้บึงประดิษฐ์แบบน้าไหลท่วมผิวชั้นกรองอย่างอิสระ
เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์, ชฎาภรณ์ ประสาทกุ, ยิ่งเจริญ คูสกุลรัตน์

152

การเก็บกักคาร์บอนในมวลชีวภาพของพรรณไม้ในสวนสุขภาพมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
นารีรัตน์ ไชยทอง, วราภรณ์ รองงาม, การะเกษ ดวงราษี, วิมลสิริ ผลเกิด,
เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ,์ นุชนาถ แช่มช้อย, อาภาภรณ์ บุลสถาพร
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกาจัดตะกั่วในน้าเสียโดยใช้สารส้มและกัวกัม
ยุวดี สีโส, มาณิการ์ ผาสุก, พรไพร ธรรมมาอ่อน, อิสรี จิรจริยาเวช, วรางคณา วิเศษมณี ลี

154

การประยุกต์ใช้ระบบภูมสิ ารสนเทศเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง จังหวัดสงขลา
บารุงรัตน์ พลอยดา, เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์, อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว
การพัฒนาและประเมินความคงตัวเวชสาอางดูแลผิวที่มีสารสกัดผลหม่อนสาหรับต่อต้านริ้วรอย
นพวัฒน์ เพ็งคาศรี, สุธีรา ญานะโส

157

156

159

ระดับชาติ
หน้า
ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ต่อโปรแกรมสาหรับฝึกทักษะการนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว
พัชรี กัมมารเจษฎากุล, ธนสาร ศิริรัตน์, ศศลักษณ์ อังกุรมาส, ศศิกาญจน์ กระแสร์,
ณัฐฐา พิณนา, กานต์ธีรา ปัญจะเภรี, เพ็ญผกา แสงทอง, วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์

160

ผลของอาหารต่อคุณลักษณะทางโภชนาการในปลาสลิดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม
มธุรส อ่อนไทย, กรรณิการ์ แก้วกิ้ม, วัลวิภา เสืออุดม, ตติภรณ์ ภัทรานุรักษ์โยธิน,
ครรชิต จุดประสงค์

162

การสารวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแดดเดียว บางบ่อ สู่การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
จารูญศรี พุ่มเทียน, ปิยาภรณ์ สุภัคดารงกุล, เกษม พลายแก้ว, ยิ่งเจริญ คูสกุลรัตน์,
สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ, อุมา รัตนเทพี, ศิริวรรณ ตันตะวาณิชย์

164

การศึกษาความเป็นไปได้ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในการเป็นหน่วยงาน
รับรองมาตรฐานคุณภาพอาหารปลาสลิดแดดเดียวบางบ่อ
ปิยาภรณ์ สุภัคดารงกุล, จารูญศรี พุ่มเทียน, สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา,ศิริวรรณ ตันตะวาณิชย์,
อลิศรา พรายแก้ว, เกษม พลายแก้ว, สุวรรณา จารุนุช, วิรัตน์ ทองรอด, ณัฏฐวี ชั่งชัย,
ปรีชา สมานมิตร, รังสรรค์ วงษ์บุญหนัก

166

การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับผู้จาหน่ายและแปรรูปปลาสลิด
เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์, วรนุช ปลีหจินดา, ยุวธิดา ชิวปรีชา

168

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาสลิดที่เลี้ยงด้วยวิธีดั้งเดิมวิธีผสมผสานและวิธีดั้งเดิมเสริมหญ้าเนเปียร์
เกษม พลายแก้ว, ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์, สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา, วัลวิภา เสืออุดม,
บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม, พรชนก ประชุมพันธุ,์ อัจจนา สุขประเสริฐ, ปรีชา สมานมิตร

169

การเปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหาข้อมูลไม่สมดุลสาหรับการจาแนกรายได้
ของผู้ประกอบการร้านยาประเภท ข.ย.1
นพมาศ อัครจันทโชติ

171

ศิลปศาสตร์ /มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของคนพิการกับระบบขนส่งมวลชน : บทเรียนจากคดีระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส
ธนาชัย สุนทรอนันตชัย

173

ภาพสะท้อนมิติทางพระพุทธศาสนาจากยันต์ไทย
ธีรโชติ เกิดแก้ว

174

ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกีย่ วข้องกับเจ้าแม่กวนอิมของชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราช
Jing Kaiyang, แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย

175

ระดับชาติ
หน้า
ภาพสะท้อนสังคมไทยในรวมเรื่องสั้นที่ได้รบั รางวัลของจาลอง ฝั่งชลจิตร
Yu Kanying, พัชรินทร์ บูรณะกร

177

วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นในรายการโทรทัศน์ “ภัตตาคารบ้านทุ่ง” พ.ศ. 2561
Xu Zhilan, ธิดา โมสิกรัตน์
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Contribution of Swallow's Nest Tax and Local Tax to Local Own Revenue
(Evidence in One of the Region in Indonesia)
Dendy Syaiful Akbar*, Benny Prawiranegara, Dani Usmar, Purnama Sari, dan Iwan Setiawan
Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis
*Email : dendysyaiful1984@gmail.com

Abstract
Swallow nest tax is a type of local tax. Meanwhile, local tax is one part or source of
local own revenue. The existence of decentralization policy in Indonesia requires local
governments to increase their financial independence. Increasing financial independence in
an area is one of the successes of the decentralization policy. Ciamis is one of the regions in
Indonesia, and the same as other regions are required to be able to optimize the sources of
revenue, including those from local taxes. Ciamis has experienced a decline in independence
because one of the tourist locations has been separated into a new autonomous region. Based
on this, the purpose of this study is to analyze the contribution of swallow's nest tax to local
tax and its contribution to local own revenue. This study uses a descriptive method with a
quantitative approach. The method is used to explain phenomena and characteristics during
research and to test and answer research questions. The results showed that swallow nest tax
has a very low contribution to local taxes in the period 2013-2018. Whereas regional taxes in
2013-2015 had a very low contribution to local revenue, and in 2016-2018 had low criteria.
Keywords : Decentralization, Local Tax, Local Own Revenue, Swallow’s Nest Tax
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Reliability of Fundamental Analysis in Determining Stock Investment
Decisions Industry (Study on PT Gudang Garam Tbk)
Mukhtar Abdul Kader*, Risna Kartika,Wiwin Setianingsih, Retno Dyah Pekerti
Universitas Galuh Ciamis
*Email : mwrd7380@gmail.com

Abstract
The growth of investment in the capital market is also followed by the increasing
number of investors. Investors in investing their funds need information that is useful for
predicting the results of their investments in the capital market, especially long-term
investments. Stock investment is the most of the instruments marketed in the capital market.
The stock price changes every time for that, a proper analysis is needed. The most
appropriate analysis for long-term investment is fundamental analysis, because with
fundamental analysis the company will take into account the risks and benefits that can be
received in the form of dividends or capital gains. The purpose of this study was to find out
EPS, CR, ROA and DER in PT Gudang Garam Tbk and find out the effect of EPS, CR, ROA
and DER on stock prices. This research was conducted at Tobacco Manufacturing Company
and listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2007-2017. The sample of
this study is Gudang Garam Tbk, with a purposive sampling method that is sampling through
consideration and based on certain criteria. Data collection is done by documentation method
and literature study. Based on the results of the analysis it was found that EPS, CR, ROA and
DER simultaneously had a significant effect on stock prices. Partially EPS has a positive and
significant effect on stock prices, this shows that investors pay attention to EPS in deciding to
invest. The higher the EPS, the higher the investor's interest in investing in the company, so
that the share price will go up. Partially, CR, ROA and DER have no effect on stock prices.
This shows that investors do not consider CR, ROA and DER as a decision to buy shares of
the company PT Gudang Garam Tbk.
Keywords : Earning Per Share (EPS), Current Asstes (CR), Return On Assets (ROA),
Dividend Payout Ratio (DPR), Stock Price, Gudang Garam
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Blockchain Technology to Increase the Credibility of the Academic Credentials
Teerat Ratrawetakorn1, Supachate Innet2
Faculty of Business Administration, Huachiew Chalermprakiet University
2
Faculty of Engineering, University of the Thai Chamber of Commerce
*Email : teerat.fn@gmail.com
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Abstract
Blockchain technology as a decentralized ledger has capabilities to transparency,
immutability and does not rely on third parties to control. In the past, the technology was
applied only in cryptocurrencies such as Bitcoin and Ethereum. Currently, the technology is
exploited to manage important data in various businesses that are not just financial. Some
application such as in education sector also requires the ability of the blockchain to generate
education certificates that can confirm graduation for further studies at a higher level or job
applications. In this article, the validity of certificates through various researcher have been
realized. Therefore, this research aims to find and combine research related to the use of
blockchain technology to addresses problems in counterfeiting educational certificates to
explain and compare to those who are interested. There is a widespread use of blockchain
technology in many forms including permissioned and permissionless blockchain. Both of
these are used to create a decentralized system that is different in each objective. Moreover,
the benefits may be similar in the endpoint, in order to anti-counterfeit to create the
credibility of the certificate. Based on this relevant research analysis, the author hopes to
bring benefits in each system to develop their own technology in the future.
Keywords : Blockchain, Cryptocurrencies, Permissioned, Permissionless, Academic
Credentials
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To Have and To Hold: An Exploratory Study of the Couple Satisfaction,
Conflict Management Styles & Marital Aspirations among Millennial Couples
Nina DC. Matira*, Xylenna Jeanne Rivera, Nicole Mae Gile, Claire Pascual
Miriam College, Quezon City, Philippines
*
Email : nina.decastrom@gmail.com

Abstract
A qualitative study was undertaken with twelve (12) middle class millennial couples.
This study sought to discover the similarities and differences of couple satisfaction, conflict
management styles, and marital aspirations among two groups of millennial couples using
narrative inquiry. The findings revealed that the motivations for marrying were similar for
both age groups. They all wanted to have children and raise a family. However, the earlymarried millennial couples wanted to pursue their career first while the late-married
millennial couples focused on raising a family right away. Those who married early tended to
delay their conflict management activities (flight before face) and those who married late
tended to resolve their conflict as soon as possible (face). Career development played a big
role on marital aspirations of the younger millennials while those who married late had
achieved their career goals and wanted to have children right away. Couples strived to
enhance their existing level of friendship by creating physical and psychological space to
grow and reflect, resolving conflicts rather than winning a battle, an individual’s success is
marital success. The study was able to shed light on why millennials delay marriages but
nonetheless focus on marital satisfaction.
Keywords : Millennial, Marriage, Couples, Career, Family
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The Influence of Computer Anxiety and Computer Attitude on the
Expertise of Computer Users
Anwar Hamdani, Tri Widianto*, Ridwan Wahyudi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AUB Surakarta
*Email : triwidianto281084@gmail.com

Abstract
This research empirically examines the Effects of Computer Anxiety and the Effects
of Computer Attitude on Expertise of Computer Users with Locus of Control (LoC) as a
moderating variable in students of Accounting Study Program STIE AUB Surakarta. The
research method used is path analysis which will be tested by Moderated Regression Analysis
(MRA). Data collection techniques using questionnaires, samples in this study were students
of Accounting Study Program STIE AUB Surakarta who were taking accounting computer
courses totaling 153 students. The results of the linearity test show R2 value of 0.225 with
153 observations, the value of c2 count = 153 x 0.235 = 35.96 while the c2 table value is
51.26. The value of c2 count <c2 table so it can be concluded that the correct model is a
linear model. In the first hypothesis test Computer anxiety (β1) regression coefisian is
0.281829 meaningful if the computer anxiety variable has a positive relationship on the
computer user expertise variable with the locus of control variable as moderation. On the
second hypothesis test, computer attitude (β2) regression coeficiency is 1.237174 meaning if
the computer attitude variable has a negative relationship on the computer user expertise
variable with the locus of control variable as moderation. The use of LoC as a moderating
variable for the Computer Anxiety dimension on the expertise of computer users of students
of Accounting Study Program STIE AUBSurakarta is effective.
Keywords : Computer Anxiety, Computer Attitude, Locus of Control and Computer User Skills
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Individual Absorptive Capacity : Process Perspective of Technology
Transfer in Surakarta Private University
Anggoro Panji Nugroho, Cahyani Tunggal Sari*
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa
*Email : cahyani031084@gmail.com

Abstract
The individual's ability to receive knowledge from external organization is one part of
organizational development. By knowing from a process standpoint, this research is expected
to be able to reveal various situations that make individuals as part of an organization in
accepting technology transfer from outside knowledge. Private universities in Surakarta are
under one command, namely the Higher Education Institution of Higher Education region VI
will get the transfer of knowledge and technology simultaneously through the representatives
sent. However, the absorption process for each individual in each university does not run
simultaneously. Various elements arise from the individual's absorption ability which causes
the technology transfer process to not run smoothly. This research is a qualitative research
that aims to find out the elements that cause different absorption abilities of individuals in
private universities in Surakarta. As a result, the problem of this individual's absorption
ability has an impact on the university's performance.
Keywords : Absorptive Capacity, Technology Transfer, Process Perspective, Individual Level
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Immediate and Trend Changes of Composite Stock Index Based On
Islamic Compared to National Calendar: Evidence from Indonesia
Etty Indriani, Nugroho Wisnu Murti*, Yenni Khristiana
Adi Unggul Bhirawa college of economics
*
Email : nugroho.wm84@gmail.com

Abstract
This study investigates the trend of Indonesia stock composite index based on Islamic
and National Calendar. The focus of this research is the trend of a composite index on the
Islamic calendar during Ramadhan month. Month of Ramadhan is the important moment
compared to other months in Indonesia. Moreover, Indonesia is the country with the largest
Muslim population in the world. Ramadhan is placed at the beginning of the year to start
stock investment predictions based on trends as the beginning of the national year which
began in January. We analyzed historical data of Indonesia composite index. Data were
analyzed by Interrupted Time Series Analysis. The results showed that immediate and trend
changes occur in both of calendar based. This study provide consideration that Islamic
calendar is indicated to be more reliable than national calendar to estimates long term
investment decision of stock. Investor only need to pay attention at immediate changes based
on critical event Islamic calendar. However, this estimation is not recommended if investors
want to get abnormal returns. A greater opportunity to get abnormal returns and monthly
return of stock will be obtained when using certain moment identification based on the
national calendar.
Keywords : Islamic Calendar, National, Indonesia Composite Index, Immediate Changing, Slope
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Empowerment of Employees in Creative Economic Business :
A Case Study of a Company in Surakarta City
Agus Utomo, Yosephine Angelina Yulia*
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AUB Surakarta
*Email : yosephineangelina@stie-aub.ac.id

Abstract
This study aims to determine employee's perceptions on employee empowerment and
the impact of empowerment on creative business. This research is a qualitative research with
case study approach. The subjects of the research are 18 employees at Company Janur Biru,
Surakarta. Data collection was done through interviews, observations, and review of
documents. Research data is analyzed by classifying data based on various data available,
then connecting with data and information obtained from literature, document, survey,
interview, and field observation. Based on the results of research conducted at Janur Biru
about employee empowerment, it can be concluded, overall empowerment for employees is
good. The most dominant employee empowerment is accountability. The dimensions of
desire are generally good. But lack of encouragement to employees to think of work
strategies because it has been determined by management.
Keywords : Empowerment Employee, Economic Creative
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Structural Equation Model Development : Human Resource
Management and Commitment of Hotels in Southern of Thailand
Pitchayut Penmas*, Waraporn Kanjanaklod, Samaporn Nualsut, Nattagan Somnuk
Business Administration, Management of Science Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
*Email : penmas_p@hotmail.com

Abstract
The objectives of this study are to analyze the resource management of hotel
employees in southern Thailand and to examine the associated factors by employing a
quantitative approach. The samples in quantitative data research consisted questionnaire of
1,201 hotel employees from 45 out of 245 hotels that are members of the Thai Hotels
Association - Southern Chapter. Statistical analyses were conducted using mean values,
percentages, One-Way ANOVA, Structural Equation Modeling (SEM), quantitative findings
revealed that every dimension of human resource management of hotel employees was rated
at a high level (xˉ = 3.82). While human resource recruitment was rated at the highest level
(xˉ = 3.91), human resource development was rated relatively lower than other factors of
human resource management (xˉ = 3.76). At the provincial level, the top-performing
provinces in human resource management are Chumphon Province and Phang Nga Province,
where both were rated at the highest level (xˉ = 4.07). On the other hand, Nakhon Si
Thammarat Province was rated at the lowest level (xˉ = 3.40). After a few adjustments, the
results from the SEM model were shown to be valid. Data points were fitted empirically,
yielding a Chi-square index of (X2) = 887.125, df = 123, RMSEA = 0.07 (ranging 0.068 to
0.076 within the 90% Confident Interval), CFI = 0.95, and RMR = 0.02. The model
demonstrated human resource management that factors influencing include: organizational
commitment (overall influence = 0.80).
Keywords : Structural Equation Model, Human resource management, Commitment, Hotel
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中泰天然橡胶产业合作的影响因素分析
Analysis on the Influencing Factors of Industrial Cooperation of Natural
Rubber between China and Thailand
Anchaii Sumbun
Faculty of Business Administration, Huachiew Chalermprakiet University
Email : cailichanyoung@gmail.com

摘 要
中国与泰国正因为地理位置接近，两国的关系被称为“中泰一家亲”。1975年
以来，中泰正式建立外交关系后，不仅促进了中国和泰国的经济发展，同时也推动了
整个东南亚地区的经济建设。天然橡胶作为中国的重要战略物资，同时也是泰国最重
要的出口产品之一，对两国经济发展都具有重要作用。中国最大的天然橡胶进口市场
是泰国，而中国也正是泰国最大的天然橡胶出口市场，因此两国天然橡胶贸易关系十
分密切，双方互补依赖，两国天然橡胶合作领域日益渐深，但是在中泰双方天然橡胶
合作背景后，同时也会存在一些问题，因此，只要充分意识到现阶段以及未来对中国
与泰国天然橡胶产业合作的影响因素，就能够合理的制定比较符合双方利益最大化的
可能性的对策建议，使得中泰天然橡胶产业合作得到最为充分的开发。为此，本文将
运用PEST分析法对中泰天然橡胶产业合作的影响因素进行研究，通过四大部分内容进
行分析从总体上把握宏观环境，并评价这些因素对中泰产业合作的影响，以明确双边
天然橡胶产业合作发展的可持续性，最后根据影响因素分析以及现实情况相结合为中
泰天然橡胶产业合作发展提出以下四个方面的相关对策建议：一是加强政府与政策的
支持；二是加强技术合作与人才交流，促进双方天然橡胶科研水平的提升以及人才合
作；三是优化天然橡胶产品结构，促进天然橡胶产品的多元化的发展；四是扩大投资
与合作领域，改进了原本单纯的原材料进出口贸易模式。笔者希望本文章能够作为今
后的研究者以及对中泰天然橡胶有兴趣的人士的知识库，更希望作为中泰两国的政府
与相关企业对双边天然橡胶产业合作提供参考价值。
关键词 ：中国， 泰国，天然橡胶，产业合作，影响因素
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Abstract
China and Thailand’s relationship is so-called “kith and kin” due to close
geographical proximity. The formal establishment of diplomatic relations between China and
Thailand not only promoted the economic development between both countries, but also
enhances the economic development of entire Southeast Asian region since 1975. As an
important strategic material of China, natural rubber is also one of Thailand's most important
export products; serving important role in economic development of both countries. China's
largest natural rubber import market is Thailand, and China is Thailand's largest natural
rubber export market. Therefore, the natural rubber trade relationship between these two
countries is very frequent, complementing and depending on each other. The field in natural
rubber collaboration between these two countries is getting more and more profound; thus,
what are the factors influencing China and Thailand’s natural rubber industry collaboration?
Therefore, this article will use PEST analysis method to study the factors affecting natural
rubber industry collaboration between China and Thailand, in order to clarify the
sustainability of natural rubber industry collaboration development between both countries.
Keywords : China, Thailand, Natural Rubber, Industrial Collaboration, Affecting Factors
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在泰中国留学生社会责任感现状及培养研究
Research on the Current Situation and Cultivation of Chinese Overseas
Students’Sense of Social Responsibility in Thailand
Wenting He, Jingyan Zhao
Faculty of Business Administration, Huachiew Chalermprakiet University
*Email : jingyanzhao826@hotmail.com

摘要
随着中国一带一路政策的实施，中国和泰国两国的贸易往来越来越频繁，多层次
、多形式的文化交流增进了两国人民的相互了解，有力地促进了两国关系的全方位发
展。而且，得益于中泰两国的社会经济发展，两国人民的生活水平不断提高，对教育
越来越重视，赴泰国留学的中国学生人数越来越多。在泰中国留学生的社会责任感问
题关系留学生的人生发展，关系两国邦交，不容忽视。基于国内外对学生的社会责任
感的研究仅限于本国学生，而对留学生的社会责任感的研究较少的情况下，本文以泰
国华侨崇圣大学商学院在读的留学生作为调查样本，关注留学生与本国学生的不同点
，对泰中国留学生的社会责任感进行探究和分析。通过问卷调查初步了解在泰中国留
学生的社会责任感的现状，发现中国留学生社会责任感的认知方面最大值是“对社会
责任感的观念的重视”平均数为3.3314，说明在泰中国留学生总体社会感良好。但是
，调查中发现最小值为“对社会责任感的氛围营造”与“对社会责任感的理念培养”
的平均数分别为2.9012与2.9884；说明目前泰国华侨崇圣大学的中国留学生群体中，
普遍缺乏对社会责任感的营造和培养，因此，应该注重对留学生社会责任感的培养，
通过从社会、高校、家庭以及个人等四个层面出发，制定相关培养措施以帮助提升留
学生的社会责任感，更好地适应社会。
关键词 ：中国留学生, 社会责任感认知,社会责任感培养
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Abstract
With the implementation of the Belt and Road policy in China, the trade and cooperation
between China and Thailand have become more frequent. The multi-tiered and multi-form
cultural exchanges enhanced the mutual-understanding of our two peoples and promoted the
all-dimensional development of bilateral relations. Moreover, because of the social and
economic development of China and Thailand, the living standards of the two peoples have
been continuously improved. With the high-speed development of higher education, people
pay more attention on it, the demand for Chinese overseas students is also increasing year by
year. The issue of social responsibility of Chinese overseas students in Thailand is related to
the life development of students and the diplomatic relations between the two countries. So, it
cannot be ignored. Based on the reviews of the research in this area at home and abroad, the
researcher found out most of researches on the social responsibility are focus on the domestic
students rather than overseas students. The main purpose of this research is to explore and
analyze Chinese overseas students’ sense of social responsibility in Thailand. The target
group was the Chinese students who study in Huachiew Chalermprakiet university. Through
the questionnaire survey, we got a preliminary understanding of the status quo of social
responsibility of Chinese students in Thailand. We found that the maximum cognitive level of
Chinese overseas students’ sense of social responsibility is “emphasis on the concept of social
responsibility”, with an average of 3.3314. That mean the overall Chinese overseas students’
sense of social responsibility is good. However, the minimum value we found in the survey
were “Building an atmosphere of social responsibility” and “Cultivating the sense of social
responsibility”, which are 2.9012 and 2.9884. It showed that there is a general lack of
creation and cultivation of sense of social responsibility among the Chinese overseas students
who study in Huachiew Chalermprakiet university. Therefore, the cultivation of the sense of
social responsibility undertaken by Chinese overseas students in Thailand should be paid
much more attention. The main points which are discussed are society, universities, families
and individual whose pointed measured are explored and reflected to train students better
adapt to social needs.
Keywords : Chinese overseas students, Sense of social responsibility, Cultivation of social
responsibility
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题目：在泰中国留学生跨文化适应性研究——以华侨崇圣大学工
商管理学院为例
A Study of Cross-Cultural Adaptability of Chinese oversea Students in
Thailand, Faculty of Business Administration of
Huachiew Chalermprakiet University as an Example
Zhang Xuliang*,Jingyan Zhao
Faculty of Business Administration, Huachiew Chalermprakiet University
*Email : pornpan_wan@hotmail.com

摘要
越来越多的中国学生前往泰国留学，由于中国与泰国在文化、语言、生活等方面
上存在着不同程度的差异。
所以本文研究者从心理、语言、文化、生活这四个方面为研究方向，分析在泰中
国留学生在跨文化适应的过程中遇到的问题以及探究影响跨文化适应的影响因素，并
提出建议来帮助在泰中国留学生提高跨文化适应的能力。以泰国华侨崇圣大学工商管
理学院的中国留学生为调查对象,调查方式以发放调查问卷为主。
研究发现，在泰中国留学生在心理、文化、生活方面的跨文化适应状况处于中等
水平，在语言方面处于较弱的水平。本文研究者从以上几方面提出建议，帮助中国留
学生改善跨文化冲突和跨文化适应。
关键词 ：在泰中国留学生，跨文化适应性，跨文化适应问题，影响跨文化适应因素
Abstract
More and more overseas Chinese students come to Thailand to study, because China and
Thailand have different degrees of differences in culture, language and life style.
Therefore, this article Researchers from the psychological, linguistic, cultural, and life
aspects of the research direction, and to analyze the overseas Chinese students in Thailand in
the process of cross-cultural adaptation and find factors affecting cross-cultural adaptation,
and make recommendations to help students in Thailand improve their ability to adapt to
cross-cultural adaptation.This paper tefers to overseas Chinese students at the School of
Business Administration of Huachiew Chalermprakiet University. The survey method is
mainly based on the questionnaires. find factors affecting cross-cultural adaptation, and make
recommendations to help students in Thailand improve their ability to adapt to cross-cultural
adaptation
Through the study, it is found that the cross-cultural adaptation of overseas Chinese
students in Thailand is at a medium level in psychology, culture and life style, while the
language is at a weak level. Therefore, the researchers in this paper make suggestions from
the above aspects to help overseas Chinese students improve cross-cultural conflicts and
cross-cultural adaptation.
Keywords : International Students in Thailand, Cross-cultural Adaptability, The Problem of
Cross-cultural Adaptation, Affecting Intercultural Adaptation Factors
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在泰中国留学生旅游偏好现状研究——以泰国华侨崇圣大学工商
管理学院为例
Status study on Travel Preference of Chinese Overseas Students in
Thailand---Taking the Business School of Huachiew Chalermprakiet
University as an example
Jingyan Zhao
Faculty of Business Administration, Huachiew Chalermprakiet University
*Email : jacquelinejing61@gmail.com

摘要
目前，泰国是亚洲地区最热门的留学地之一，中国大学生前往泰国留学人数每年
都在增长。近年来大学生旅游市场发展潜力大，同时泰国拥有丰富的旅游资源，外出
旅游也成为留学生留学生活中的一部分，所以通过对留学生的旅游偏好现状研究，了
解基本情况有助于当地政府及旅游机构有针对性地发展留学生旅游市场。本研究不仅
对从管理学、经济学、心理学和统计学具有一定意义，而且可以让旅游业经营者和从
业人员更加全面深入地了解大学生群体在旅游过程中的需求偏好，为旅游产品和服务
开发人员以及营销人员制定相关计划提供指导，提高旅游企业的核心竞争力。因此，
本研究课题以泰国华侨崇圣大学工商管理学院中国留学生旅游偏好现状为核心和样本
，通过问卷调查收集留学生各旅游偏好维度的选择数据，研究华侨崇圣大学在泰中国
留学生外出旅游情况，了解留学生的旅游偏好现状，有针对性地发展华侨崇圣大学在
泰中国留学生旅游市场。
关键词 ：中国留学生, 旅游偏好
Abstract
At present, Thailand is one of the most popular places to study in Asia, and the number
of Chinese college students studying in Thailand is growing every year. In recent years, the
tourism market of college students has great potential. At the same time, Thailand is rich in
tourism resources, and travel has become a part of the life of studying abroad. Therefore,
through the study of the current situation of tourism preferences of foreign students,
understanding the basic situation is helpful for the local government and tourism institutions
to develop the tourism market for foreign students. This study is not only meaningful to
management, economics, psychology and statistics, but also can make tourism operators and
employees understand the college students in a more comprehensive and in-depth way. The
demand preference in the process of tourism provides guidance for tourism product and
service developers and marketers to make relevant plans to improve the core competitiveness
of tourism enterprises. Therefore, this research topic takes the present situation of tourism
preference of oversea Chinese students in the Business Administration, Huachiew
Chalermprakiet University (HCU) as the core and sample. Through questionnaire survey, this
paper collects the selection data of each dimension of foreign students' tourism preference,
studies the travel situation of overseas Chinese students of HCU in Thailand, and understands
the situation of overseas students. Tourism preference status quo, targeted development of
overseas Chinese students of HCU in Thailand Chinese students tourism market.
Keywords : Oversea Chinese students, Tourism preferences
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大学生的就业心理分析与对策研究
A Study of Employment Psychology and Countermeasures of overseas
Chinese students
Ziying Long, Jingyan Zhao*, Wenting He
Faculty of Business Administration, Huachiew Chalermprakiet University
*Email : jacquelinejing61@gmail.com

摘要
随着越来越多的大学生面临就业，学生的就业心理成为了高校心理教育培养的重
要内容。在面对就业严峻的考验和激烈的竞争下，大学生在就业过程中很容易出现各
种各样的心理，因此本研究课题对在泰中国留学生的就业心理进行了研究。
本研究通过描述性研究方法，参考国内外文献综述，结合问卷调查法了解在泰留
学生的就业心理；从个人方面、社会方面、学校方面以及家庭方面这四个方面进行调
研分析。本论文的创新点是将在泰中国留学生的就业心理与当前的就业形势情况结合
起来分析并针对宏观因素和微观因素对在泰中国留学生的就业心理提出建议与对策。
关键词 ：就业心理, 泰国华侨崇圣大学, 分析
Abstract
As more and more Chinese students will face with the uncertainty of employment in the
future after graduation, this psychological feeling of students become an important issue in
colleges and universities. Due to fierce competition and severe recruitment job placement,
Chinese students are prone to have various kinds of psychological effects. Therefore, this
research will aim to study the current psychological feeling of overseas Chinese students
relevant to their future working employment. Base on the selected 165 Chinese student
samples, this paper can show the current psychological problems and worries that occur
among Chinese overseas students in Thailand. The results also provide suggestions and
countermeasure all other Chinese students.
Keywords : Psychological feeling, Overseas Chinese students, Countermeasure

18

酒店品牌竞争力--以广东广州东源国际酒店为例
Hotel Brand Competitiveness--Taking Guangzhou Dongyuan International
Hotel as an Example
Jingyan Zhao
Faculty of Business Administration, Huachiew Chalermprakiet University
*Email : jacquelinejing61@gmail.com

摘要：
随着生产力发展，中国经济增长所依赖的从古至今资源如廉价劳动力、较低价钱
原料资源所带来的对比优势正在消失，在资源、能源与环境多重压力下转型升级当务
之急。对于中国酒店业行业而言，残酷的全球化竞争迫使我们在从原始的酒店到品牌
酒店迈进过程中，如何面临拥有同等服务却有更大品牌号召力的竞争对手，核心在于
构建自己酒店本身核心品牌竞争力，本文首先对酒店品牌竞争力的概念和现今酒店行
业的企业的发展趋势和现状进行了阐述。之后分析了广州东源国际酒店所面临的各种
外部环境，主要是从宏观环境、行业内竞争环境进行深入分析，以此基础上对广州东
源国际酒店进行了优劣势、核心竞争力因素分析。并且结合深度访谈法，对广州东源
国际酒店的总经理进行访谈，并收集较真实的一手数据。最后结合二手数据，尝试为
广州本土酒店品牌竞争力的改善与提高提出合理建议，其中主要是以细分市场，从客
源地、住宿目的、购买方式，同时对酒店内部的产品以及设置完善措施、改善酒店的
产品、服务标准与价钱来提高自身的品牌竞争力。
关键字 ：品牌竞争力, 酒店业, 改善措施, 细分市场
Abstract
With the development of productivity, the comparative advantages brought about by
traditional resources such as cheap labor and lower-priced raw materials resources that
China's economic growth depends on are disappearing. Under the multiple pressures of
resources, energy and environment, it is extremely urgent to transform and upgrade. For the
Chinese hospitality industry, the brutal global competition has forced us to face the
competition with the same service but with greater brand appeal in the process from the
original hotel to the brand hotel. The core is to build the core of the hotel itself. Brand
competitiveness, Dongyuan International Hotel, a local hotel located in Guangzhou,
Guangdong Province, is also facing the inevitability of change. It is necessary to enhance the
competitiveness of hotel brands to face the ever-changing market environment.
Keywords : Brand Competitiveness, Hotel Industry, Improvement Measures, Market
Segmentation
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中国留学生的理财意识培养研究
Research on the Cultivation of Financial Awareness of Foreign Students in Thailand
Alexandra Jing
Faculty of Business Administration, Huachiew Chalermprakiet University
*Email : jacquelinejing61@gmail.com

摘要
本调研主要针对在泰中国留学生的理财意识培养进行研究，通过发放纸质问卷的
形式对在泰中国留学生的基本信息、理财现状、理财意识影响因素及理财意识培养建
议进行调查。问卷采用二叉方式及单选题混合的模式调查在泰中国留学生的基本信息
，并采用测度量表对在泰中国留学生的理财现状及对其理财意识影响因素进行调查，
最后采用多选题的形式对理财意识培养建议进行调查。最终发现在泰中国留学生有较
强的理财兴趣，但却对自身理财较没信心，并且发现家庭因素对于学生理财意识的培
养相较于学校因素及个人因素有较大的影响，且是潜移默化的。针对现状发现的问题
，结合理财意识培养对策调查，最终提出适合在泰中国留学生进行理财意识培养的建
议。
关键词 : 留学生, 理财现状, 理财意识培养
Abstract
This study focuses on a research conducted regarding financial awareness training of
Chinese students in Thailand. The tools used are questionnaire survey, student’s basic
information, financial management status, financial awareness factors, and financial
awareness training suggestions of Chinese students in Thailand are investigated. The
questionnaire uses the mixed mode of two-way and single-choice questions to investigate the
basic information of Chinese students in Thailand. It also uses the measurement scale to
investigate the current financial situation of Chinese students in Thailand as well as the
factors affecting their financial awareness. Finally, the multiple-choice questions are used.
The abovementioned forms investigate the training of financial awareness. It was found that
Chinese students in Thailand had strong financial interest, but they were less confident in
their own financial management. They also found that family factors have a greater impact on
the development of students' financial awareness than school factors and personal factors, and
they are subtle.In response to the problems found in the status quo, combined with the
financial resources awareness training countermeasures survey, the author finally puts
forward suggestions for the training of financial students on financial awareness in Thailand.
Keywords : International students, Financial management status,Financial awareness training
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探析中国星级酒店核心竞争力——以江西省南昌市赣江宾馆为例
Exploring the Core Competence of Star-rated Hotels in China
Jingyan Zhao
Faculty of Business Administration, Huachiew Chalermprakiet University
*Email : jacquelinejing61@gmail.com

摘 要
目前我国经济处于高速发展阶段，同时我国旅游产业更是爆发性的增长。旅游酒
店作为我国第三产业和服务行业，随着酒店行业不断扩张，竞争愈加激烈，各类型酒
店层出不穷，在经济型快捷酒店、低档酒店、社会旅馆、日益饱和的情况下，如何构
建并提升酒店的核心竞争力已然成为当下各星级酒店最为关注的问题。本文实证论文
首先了解对酒店行业核心竞争力产生影响的方面，如人力资源、创新能力、市场营销
、生产与制造能力、组织管理、企业文化、品牌形象、规模优势等方面。再采用宏观
环境分析，对酒店行业政策、经济、社会和技术方面分析。最后根据深度访谈结果分
析，分析出影响赣江宾馆核心竞争力的影响因素，最终对赣江宾馆提出构建完整的企
业文化，树立健康环保的品牌形象，注重服务、产品的创新，不断提升酒店的绿色创
新等建议来提升赣江宾馆的核心竞争力。
关键词 ： 星级酒店, 核心竞争力, 企业文化, 赣江宾馆
Abstract
Currently, China's economy is in a high-speed stage of development. Simultaneous with
this trend, the tourism industry in China is likewise experiencing an explosive growth. In the
tertiary industry and service industry of the country, the continuous expansion of the hotel
industry has caused an increasingly fierce competition. Various types of hotels have emerged
and are increasingly saturated, as in the case of economic express hotels, low-grade hotels,
and social hotels. How to build and enhance the core competitiveness of hotels has become
the most concerned issue of all-star hotels. This paper addresses the aspects that have an
impact on the core competitiveness of hotel industry. Such aspects are human resources,
innovation ability, marketing, production and manufacturing ability, organization and
management, corporate culture, brand image, and scale advantage among others. Macroenvironmental analysis for hotel industry policy, economic, social and technical analysis is
likewise used for this paper. Finally, according to the analysis of the results of in-depth
interviews, this paper analyzes the influencing factors that affect the core competitiveness of
Gan Jiang Hotel, and puts forward the construction of complete corporate culture, the
establishment of healthy and environmentally friendly brand image, as well as an attention to
service and product innovation. Suggestions are presented such as continuously improving
the green innovation scheme of the hotel to upgrade Jiangxi Province’s core competitiveness
of the Gan Jiang Hotel.
Keywords ：Star Hotels, core competitive, Corporate Culture, GanJiang Hotel
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题目(中文)：在泰中国留学生的创业意向提升对策研究
Research on the Development of Entrepreneurial Intention
for Overseas Chiness Students in Thailand
Zehong Zhang*, Jingyan Zhao
Faculty of Business Administration, Huachiew Chalermprakiet University
*Email : zehong_z@qq.com

摘要
提升在泰中国留学生的创业意向和创业行为，对中泰两国之间的文化和贸易交流
具有促进的作用。而且国内对留学生的创业意向这一领域的研究处于比较欠缺的情况
。本文在研究过程中，主要采取问卷调查、文献法、SPSS统计软件等方式，以华侨崇
圣大学的在读中国留学生为样本，对其的创业意向结构维度、现状及影响因素进行了
研究。旨在通过从社会、高校、家庭以及个人等四个层面制定合理对策，帮助提升中
国留学生的创业意向和创业行为。
关键词 ：留学生, 创业, 创业意向
Abstract
The Chinese students studying in Thailand have promoted their entrepreneurial
intentions and entrepreneurial behavior which are increasing the cultural and trade exchanges
between China and Thailand. Moreover, the domestic research on the entrepreneurial
intention of Chinese students in Thailand relatively lacks situation. This paper mainly adopts
questionnaire survey, literature method and SPSS statistical software to study the dimensions,
status quo and influencing factors of entrepreneurial intention structure of Chinese overseas
students at Huachiew Chalermprakiet University. The aim is to develop reasonable responses
through the personal, social, family and university levels. The responses can improve the
entrepreneurial intentions and entrepreneurial behaviors of Chinese overseas students.
keywords： International Students, Entrepreneurship, Entrepreneurial Intention
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The Effect of the Combination of Woolwich and Oxytocin Massages on
Uterine Involution of Postpartum Mothers
Kusumastuti*, Umi laelatul Qomar, Siti Mutoharoh
Diploma III Midwifery Program Study, Muhammadiyah Gombong Institute of Health Science
*Email : ncuz.kusuma26@gmail.com

Abstract
The postpartum period is risky time for the postpartum mothers because it is
estimated that 50% of maternal deaths occur for 24 hours postpartum. Where as the main
cause is postpartum hemorrhage due to non-involution uterine. During the puerperium,
important events are the involution of the uterus process. The process of uterine involution
process is strongly influenced by the hormone oxytocin. Secretion of the hormone oxytocin
could be stimulated by massage. To determine the effect of combination of woolwich and
oxytocin massages on uterine involution of postpartum mothers at Sruweng Community
Health Center of Kebumen regency. The present study used quasi non-equivalent control
group design experiment with data analysis using chi-square. The study revealed the
differences of the process of uterine involution of the woolwich and the oxytocin massages
group compared to the control group. Twenty-two postpartum mothers, who breastfed their
babies since one-day-old to seven-day-old infant, were assigned in each group. Woolwich
and oxytocin massage statistically did not affect the process of uterine involution (p= 0,562).
However, the process of involution of the uterus in the group receiving the massage was 1.85
times faster than the control group. Although there was no significant effect of the
combination of Woolwich and oxytocin massages on uterine involution, there was clinically
difference of outcomes that was visible with the intervention groups.
Keywords : Woolwich massage, Oxytocin massage, Uterine involution
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Anticancer activity of baicalein as assessed in five cell lines
Suteema Sawadpongpan1*, Janejira Jaratsittisin1, Atitaya Hitakarun1, Sittiruk Roytrakul2, Nitwara Wikan1, Duncan R. Smith
1
Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University
2
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), National Science and Technology Development Agency
*
Email : stm.swpp@gmail.com

Abstract
Cancer is a leading cause of deaths in the world, and is currently the second most
common cause of mortality in both Thailand and worldwide. Even though there are several
therapeutic approaches for cancer available, these are often coupled with serious side effects
to the patients and eventual resistance. Natural products are one of the choices for the
development of anticancer drugs that have been studied over the last decade. Baicalein or
5,6,7-trihydroxyflavone is a flavone extracted from the roots of Chinese traditional herbs, as
well as from the Thai plant call “Phae Kaa”. It has been studied for its mechanism of action
in several cancer cell types. This study aimed to evaluate the in vitro cytotoxicity of baicalein
towards five different cancer cell types using the MTT assay and to compare the anticancer
activity amongst the five cancer cell lines. Baicalein showed a half-maximal cytotoxic
concentration (CC50) towards A549 cells of 702.36 µM, towards Hela cells of 513.68 µM,
towards HepG2 cells of 1085.26 µM, towards K562 cells of 499.34 µM, and towards SHSY5Y cells of 616.74 µM. From the results, baicalein has anticancer activity towards cancer
cells, but it showed the activity with high doses of baicalein, and so the compound is not
suitable for development into a new conventional medicine at this time.
Keywords : Baicalein, Natural Products, Anticancer, Cytotoxicity
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Knowledge, Attitude and Practices of Tertiary Hospital Nurses on Patient
Preparation for Routine Blood Chemistry Tests in Baguio City, Philippines
Roselle Joy L. Padaoan1*, Lyndon John L. Bueno2, Desiree Ann D. Ambrosio2, Jaycel D. Capulong2, Ezra Angela Duque2,
Janica C. Palaganas2, Nesrin A. Tablada2
1
Faculty Research Promoter, Saint Louis University, Baguio City
2
Student Researchers
*Email : rosellepadaoan@gmail.com

Abstract
Patient preparation is an important process prior to routine blood chemistry testing to
prevent erroneous results. This study is a cross sectional descriptive analysis which utilized
an open-ended KAP-structured questionnaire to investigate the KAP of nurses regarding
patient preparation for blood chemistry tests. It also seeks to determine the significant
differences of the KAP of nurses when grouped according to age, sex, department, and years
of experience. A total of 143 nurses from tertiary public hospital and 58 nurses from tertiary
private hospital participated in the study.
Results show that 68.1% of private hospital nurses and 63.47% of public hospital
nurses know correct patient preparation. The study also shows that 95.18% of public hospital
nurses and 99.58% of private hospital nurses have good practices and both private and public
hospital nurses have quite positive attitude with a mean score of 2.75. Furthermore, the study
revealed that there are significant differences with (1) practices of nurses from both hospitals
when grouped according to gender (p= 0.022), department (p= 0.040), and years of service
(p= 0.002) ; (2) attitude based on years of service (p= 0.001) ; practices based on gender (p=
0.027) and years of service (p= 0.019) of tertiary private hospital nurses; and (3) knowledge
of tertiary public hospital nurses when grouped by department (p= 0.016). The results of the
study mark the excellence of healthcare delivery of nurses as it complements the results
released from the laboratories. Thus, abnormal results from routine blood testing are not
because of improper patient preparation.
Keywords : Patient, Blood Chemistry, Nurses, Fasting, Laboratory tests
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Screening the Anti-Cancer Activity of Kaempferol in Five Human Cancer Cell Lines
Chit Care1*, Wannapa Sornjai1, Janejira Jaratsittisin1, Atitaya Hitakarun1, Sittiruk Roytrakul2, Duncan R. Smith1,
Kanokporn Triwitayakorn1
1
Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University
2
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), National Science and Technology Development Agency
*Email : chitcare.cc@gmail.com

Abstract
Cancer has become a significant health problem over the world, and cancer has
become the second ranked cause of death after cardiac causes, nowadays. In this study, the
anti-cancer activity of kaempferol, a naturally occurring bioflavonoid found in a variety of
fruits and vegetables, was investigated against 5 different cancer cell lines. The MTT assay
was used to study the cell viability of cancer cells after treatment with various concentrations
of kaempferol. Kaempferol showed effective inhibitory activity towards each cell line in a
dose dependent manner. The 50% cytotoxic concentration (CC50) of kaempferol towards
human lung cancer (A549) cells, human myelogenous leukemia (K562), human liver cancer
(HepG2) cells, human cervical cancer (Hela) and human neuroblastoma (SH-SY5Y) cells
was 205.73, 221.24, 262.87, 339.71 and 418.68 M respectively. Even though the CC50 of
kaempferol varied with cell line, the results suggest that it can has some potential as a
candidate anti-cancer drug, warranting further investigations.
Keywords : Kaempferol, Cancer, MTT Assays, Anti-cancer Activity
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Anticholinesterases Potential of Three Thai Colored Rice Extracts in
Preventing Alzheimer’s Disease
Suthira Yanaso1*, Noppawat Pengkumsri1, Phurit Thanarangsarit1, Suchanuch Ondee2 and Pathamaporn Chuetee3
1
Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmacognosy, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Huachiew
Chalermprakiet University
2
Section of Cells and Immunotherapy, Division of Research, National Cancer Institute 3Department of Pharmaceutical
Technology and Industrial Pharmacy, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Huachiew Chalermprakiet University
*Email : mim_sutheera@hotmail.com

Abstract
The purpose of this study was to explore acetylcholinesterase and
butyrylcholinesterase activities of three Thai colored rice extracts including Chiang Mai local
black rice, Kum Doi Saket and Riceberry. Cholinesterases inhibitors could improve some
symptoms and slow down the progression of Alzheimer’s disease. In this study,
cholinesterases activities were determined using modified Ellman’s colorimetric method. The
results demonstrated that all extracts exhibited inhibitory effect on dual enzymes.
Interestingly, the data indicated more inhibition on butyrylcholinesterase than
acetylcholinesterase. These findings suggested that Thai colored rice may be utilized as a
natural prevention for Alzheimer’s disease and other related dementias.
Keywords : Anticholinesterases, AChE, BuChE, colored rice, Alzheimer’s disease
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Safety of Primary Osteoarthritis with Court-type Thai Traditional Massage
Ploychanok Pathumanont
Faculty of Abhaibhubejhr Thai Traditional Medicine
Email : ploychanok@go.buu.ac.th

Abstract
There are many ways to treat osteoarthritis and each may have different unpleasant
side effects. This quasi-experimental study aimed to maximize the safety of primary
osteoarthritis in the elderly using court-type Thai traditional massage. Purposive sampling
was conducted among thirty elderly subjects at Ruamjai Chaiyo School, Ang Thong
Province. The experimental group was administered with court-type Thai traditional massage
following procedures in medical textbooks for 15-minute sessions for 2 times/7 day. Patient
safety was assessed 24 hours after treatment. Patients recorded reduced pain, swelling,
redness, heat, green color, bruises, fever, dizziness and fainting. After the massage, equal
pain was recorded in various parts of the body at 73.33 percent, followed by feeling feverish
at 26.67 percent.
Keywords : Primary Osteoarthritis, Court-type Thai Traditional Massage, The Elderly
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Confidence Intervals for the Difference between Reciprocal of Normal
Means with a Bounded Parameter Space
Wararit Panichkitkosolkul
Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and Technology
Thammasat University (Rangsit Center), Pathum Thani 12120, Thailand
Email : wararit@mathstat.sci.tu.ac.th

Abstract
The natural parameter space is known to be bounded in many real applications such as
engineering, sciences and social sciences. The confidence interval derived from the classical
Neyman procedure is unsatisfactory when a parameter space is bounded. New confidence
intervals for the difference between reciprocal of normal means with a bounded parameter
space are proposed in this paper. A simulation study has been conducted to compare the
performance of the proposed confidence intervals. The simulation results indicate that the
performances of proposed confidence intervals are the same as the performances of the
existing confidence intervals in terms of coverage probability. However, the proposed
confidence intervals have the advantage of a shorter expected length in most situations.
Keywords : Estimation, Normal distribution, Central tendency, Simulation
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Abstract
Closed system synthesis of CZTS particles under 100, 200 and 300 watt microwave
irradiation was studied for 5 minutes. The products obtained by thiourea and Na2S as sulfur
source were compared. The CZTS were characterized for morphological and compositional
properties using scanning electron microscopy and energy dispersive X-ray analysis. CZTS
synthesis activating 300 W of microwave irradiation using thiourea showed good CZTS mole
ratio.
Keywords : CZTS, Microwave irradiation, SEM
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Abstract
The estimation of the volume of water droplet on hydrophobic surface was proposed by
deriving the geometry of droplet shape. The droplet was assumed to be in a tilted ellipsoid
shape cutting by a horizontal surface plane. The area in the ellipsoid above the plane was
integrated resulting the droplet volume. The theoretical method was employed on an
experimental data, which acquired by two-dimensional drop shape measurement to
investigate the decreasing rate of the volume. It was found that our method could be useful to
precisely estimate the droplet volume that might be a key factor to investigate liquid
adsorption efficiency, infiltration rate, evaporation kinetics, or wettability of solid surfaces.
Keywords : Water droplet volume, Hydrophobic surface, Liquid adsorption
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Abstract
Guagua River is an economically and ecologically important tributary in the southern
region of the Rio Grande (Pampanga River). Utilized as a source of subsistence for majority
of residents, Guagua River is inevitably prone to organic loading from residential inputs to
public market waste. Carrying elevated nutrient loads, the stream is predominated with
eutrophic phytoplankton assemblages. The study aims to classify the current ecology of the
river by describing its physical, chemical & biological aspects. Consistent differences in
physical, chemical and biological characteristics were observed in eight sampling sites along
Guagua River and Bangkung Mapalad, in span of six months. Bacillariophyta was the most
abundant taxa based on density with a relative abundance of 66.22 % while Dinophyta was
the least abundant with only 0.68%. Chlorophyta (29.35%) and Euglenozoa (3.76%) was
placed second the third resepectively. Sasmuan Town is characterized by having the highest
diversity index of 1.851 while Bangkung Mapalad obtained an index of 0, fitting the least
diversity index among the eight sampling sites. Evaluation of canonical correspondence
analysis marked salinity as the main factor affecting the structure of the phytoplankton
assemblages.
Keywords : Phytoplankton, Diversity index, Freshwater, Guagua River, Philippines
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Abstract
ZnCdS nanoparticles were synthesized through a novel one-step aqueous
coprecipitation under microwave radiation by using PVP and citric acid as stabilizers. X-ray
diffraction (XRD) has been used to characterize the structure of ZnCdS and showed the
mixing peak between ZnS and CdS. TEM show that the particles are sphere and low
distribution diameter in range of 3.4-6.1 nm. JSC and EFF% are 17.03 mA/cm2 and 5.87%,
respectively.
Keywords : ZnCdS, Solar cell, Microwave irradiation, SEM
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Abstract
Macroinvertebrates are commonly used as bioindicators because they can provide
information on environmental condition due to sensitivity of single species. This study
presented a water quality assessment of Dipalo River to provide a baseline study regarding
the health status of the river. Physico-chemical parameters such as temperature, conductivity,
dissolved oxygen, pH, phosphates and flow rate were measured. Collection of samples was
done every 3rd week of the months of August 2016, September 2016 and October 2016,
November 2016 and December 2016. There were significant differences observed among
physico-chemical parameters in relation to sampling months. The mean temperature,
dissolved oxygen, and pH were within the DENR required level of water quality parameters
under Class C. Furthermore, macrobenthos collected using surber sampler method was
dominated by family Perlidae (25%), Hydropsychidae (16%) and Heptageniidae (13%).
Canonical Correspondence Analysis (CCA) triplot showed that the physico-chemical
parameters pH, dissolved oxygen and temperature affect the specific macrobenthos
abundance. Calculated Family Biotic Index (2.19) and Average Score per Taxon (7.71)
suggested that there is no organic pollution in the area, and has a good to excellent water
quality.
Keywords : Macrobenthos, Family Biotic Index, Average score per taxon, Canonical
correspondence
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Abstract
Zika virus is the causative pathogen of Zika fever which is a serious disease for
pregnant women, as the infected fetus can develop microcephaly as a consequence of the
death of neural progenitor cells. Currently there is no protective vaccine, or effective drug to
treat Zika virus infection. Based on the results of a proteomic analysis of Zika virus infected
neural progenitor cells (NPCs), the objective of this study is to validate the protein changes
seen in Zika virus infected NPCs using as a model A549 (human alveolar basal epithelial
adenocarcinoma) cells. The candidate proteins chosen for validation were prohibitin, voltage
dependent anion channel (VDAC), mitochondrial ATP synthase subunit alpha (ATP5A1),
ATP synthase subunit beta, mitochondrial (ATP5B), heat shock protein (HSP) 90, HSP70,
vinculin and aldolase A. Initially, A549 cells were infected with Zika virus (strain
SV0010/15) at various multiplicities of infections (MOIs) and collected at 1 and 2 days post
infection (d.p.i.). Then, cells were collected for determination of the percentage infection by
flow cytometry. The result showed that at MOI 2 and on 2 d.p.i. almost 60% of the cells were
infected. Infection was repeated under these conditions and proteins were collected on day 2
p.i. The results from western blot showed that prohibitin, VDAC and ATP5A1 were upregulated while HSP90 and aldolase A were down-regulated. In conclusion, ZIKV infection
of A549 cells led to expression changes in many types of protein that might be involved in
different aspects of the host cell response to Zika virus infection.
Keywords : Zika virus infection, A549 cells
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Abstract
Silk fibroin is a strong and flexible material and its mechanical properties is very high
compared to other materials. In addition, it is highly transparent and suitable for use as
coatings with high transparency. This project aims to produce a high strength, transparent and
biodegradable coating for solar cell. Silk fibroin was extracted from silk cocoons using 0.02
M sodium carbonate solution. Then the fibroin was dissolved in CaCl2/EtOH/H2O (1:2:8
mole ratio) and purified by dialysis for 72 hours. It was found that the concentration of
purified silk fibroin solution was 5.00 ± 0.25% w/v. The silk solution was coated on glass
slide by K-hand coater. Light transmittance of the glass slide coated with a layer of silk
fibroin film (the thickness of 12 µm) was 90.67%. Furthermore, the percentage of light
transmittance decreased with increasing number of coating layer. Likewise, pencil hardness
measurement revealed that the film’s hardness reduced as the number of coating layer
increased. Cross-cut adhesion test exhibited that surface transmittance of the treated glass
slide coated with 1 layer of silk fibroin was 99.62%. However, the percentage of light
transmittance also decreased with increasing number of coating layer.
Keywords : Silk fibroin, Highly-transparent coating, Cross-cut adhesion
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Abstract
The wettability of commercially-available biodegradable food containers made from
sugarcane bagasse and bamboo fiber has been studied by using drop shape analysis with
custom image processing algorithms. It was found that the biodegradable containers are
significantly thicker than non-degradable plastic container. The average contact angle was
128 degrees indicating hydrophobicity. Microscopic image of the surface shows compressed
multilayer microscale natural fibers. The rate of volume change of water droplets on the
surface was -3.53 percent by volume per minute including evaporation and adsorption
processes, which correspond to the hydrophobic properties, porous structure, and extrusion
method. This work could be used as a basic reference to develop biodegradable food
container with optimum wettability to improve its usability, satisfactory, sanitation and to
reduce garbage pollution.
Keywords : Food Container, Wettability, Contact Angle, Liquid adsorption
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effects of using localized instructional
materials in teaching grammar on the academic performance in English among multilingual
learners, using experimental method. These students were enrolled in Bamban Central
Elementary School in the province of Tarlac, Philippines. Tarlac is one of the 81 provinces in
the Philippines. It is known for having a diverse and multilingual community, with three
languages, namely: English, Filipino and Kapampangan; the schools in this province are
committed in maintaining and preserving their culture and identity. A 40- item pretest and
posttest were developed to measure the students’ competency in grammar before and after the
implementation of using localized instructional materials and the traditional instructional
materials techniques on two groups of respondents. Interview was also conducted to gather
information from teachers who used localized instructional materials. The results showed that
the performance of the experimental group using localized instructional materials was
significantly better than the performance of the control group using traditional instructional
materials. The finding revealed that the use of localized instructional materials in teaching
grammar is indeed more effective. Consequently, the study recommends developing
authentic, contextualized and localized instructional materials in English subjects to enhance
the English language skills of the students
Keywords : Multilingual, Localized Instructional Materials, Traditional Instructional
Materials and Grammar
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Abstract
Speech sounds are perceived categorically and listeners sometimes integrate visual
information to identify the speaker’s utterances (Ludden, 2016: 85-123). However, tone is a
remarkable system. It could not be seen through physical movement and only the native
speakers know how the different pitch affects the meaning of the word (Jain et al 2017: 6671). This study is about to investigate the tones production of a Burmese speaker. After the
total of 30 hours, 3-4 hours a week, of instruction and practice, the learner who performed the
best in perception was assigned to produce the continuum utterance by reading 4 passages
aloud. The voice recording was made. 15 Chinese native speakers were invited to rate the
accuracy of tones of 242 syllables made by the informant. There are 182 syllables which were
rated as correct. The inter-rater agreement, calculated by Kappa, is 0.66. The falling tone
syllables got the highest percentage of accuracy while the rising tone got the lowest. The
accuracy rate of each tone supports the Tonal Markedness Scale of Zhang (2002, 2004: 157190) that falling tone is less marked than the rising tone. Furthermore, the familiarity of
falling tone which exists in the informant’s mother tongue also plays an important role in
production.
Keywords : Language Learning, Phonology Perception, Mandarin Tones, Production
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Abstract
Amidst curricular reforms, reports of education gaps between rural and urban schools
pose significant concerns among stakeholders. The present study assesses and compares the
professional learning behaviors of rural and urban school teachers in the Philippines, in the
hope of enriching the dynamic debate between school context and student achievement. The
study used a questionnaire to assess the learning-centered leadership and teacher professional
learning of 438 rural and 411 urban junior high school teachers. Results revealed significant
gaps among the dimensions of learning-centered leadership and teacher professional learning.
While both groups reported low ratings for providing learning support and managing learning
program, wide gaps (0.07-0.13) were observed across all dimensions with rural schools
consistently reporting lower ratings. Similar findings were seen with the dimensions of
teacher professional learning in which the widest gap is noted with experimentation of new
approaches to teaching. Findings suggest that urban school teachers are more likely to engage
to professional learning compared to their rural school counterparts. T-test analyses confirms
the significant difference in the responses with p values ranging from 0.000-0.011. These
findings may be attributed to the lack or insufficiency of resources, professional isolation,
and small teacher population in rural schools. These results imply the need for school leaders
to re-examine their school context and provide more appropriate professional learning
programs that address the actual needs of their teachers.
Keywords : Professional Learning, Urban Schools, Rural Schools, Learning-centered
Leadership
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Abstract
The suicide bereaved carries a grief that is largely silent. Thus, there is little
understanding about their journey through grief and loss as well as the need for support. In
this study, five parents and three siblings agreed to share their experiences through one to
one, in-depth interview. Interpretative phenomenological analysis bared insights into their
psychological suffering, family relationship, coping, and needs that fit into three major
themes: before the loss, following the loss, and after the loss. Implications for better
professional and social support are discussed.
Keywords : Interpretive Phenomenological Analysis, Coping Mechanisms, Suicide Bereaved
Parent and Siblings
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between people’s
narrative preferences to their emotional disposition. In particular, it investigated what type of
protagonists, antagonists, and plot people prefer and how people with a depressive
temperament translate their emotions through these literary elements. A total of 7 participants
with this temperament were interviewed and were asked a series of questions regarding their
favorite book’s characters and plot, and what they particularly favored in these literary
elements. It was discovered that the participants favored characters who have share the same
positive attitude to life, proactive mindset to adversity, and potential for future possibilities.
They also attributed real-life negative influences to antagonists who often display a
domineering behavior towards others, passivity in the face of adversity, and erroneous
priorities and beliefs. The participants showed a preference towards plots about liberation,
mainly of the coming-of-age genre. These findings were in-line with theories of narrative
empathy, escapism, and various fields of psychological and their take on the pathology of and
recovery from depression.
Keywords : Literature, Stories, Creative Arts, Art Therapy, Depression
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Abstract
The rise of learning management systems (LMS) in universities poses challenge as to
how such can be used to improve student achievement. This study aimed to provide empirical
evidence on the relationship between the LMS learning behaviors of 150 undergraduate
students in the teacher education program of a Philippine university and their academic
achievement. Data from two professional courses were gathered through the LMS Course
Analytics function. Results showed that participations and submissions data were
significantly associated with the General Weighted Average (GWA) of the students from
both courses. Comparing the learning behaviors of students with high and low GWA, it was
found out that the two groups significantly differ in terms of their submission behaviors.
These findings imply that contrary to the contentions of other studies, mere length of time
spent in the LMS do not significantly impact the GWA of students. Rather, quality interaction
and engagement through participations and submissions can lead to better student
achievement. Implications to the instructional process are discussed.
Keywords : Learning Management System, Learning Analytics, LMS Learning Behaviors
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Abstract
Adolescents consistently remain to be the most active users of the Internet, leading
lives immersed in technology. Past studies on their usage of social networking sites
commonly focused on how these spaces motivated them to experiment with different
presentations of the self. In light of this perspective on identity development, this research
aimed to capture the experiences of adolescents through a more positive lens by seeking to
understand their self-concept and psychosocial needs, and how it influenced their behavioral
intentions with their online identity. Semi-structured, face-to-face interviews were conducted
to gather data from 12 adolescents residing in Metro Manila. The findings revealed that even
though the participants continued to seek a clearer sense of self, they still conducted efforts to
keep their online and offline identities as close as possible. Moreover, their family and peer
groups played important roles in how they behaved online. It was also discovered that they
experienced a greater sense of freedom and connectedness online, which motivated them to
fulfill their psychosocial needs such as cognizance, exposition, achievement, recognition,
autonomy, and dominance. These circumstances create opportunities for modern society to
consume social media more mindfully, foster relationships and environments that offer
support and acceptance, and to raise healthy and empowered adolescents who can bring about
change in their communities and beyond.
Keywords : Adolescents, Self-concept, Psychosocial Needs, Behavioral Intention, Social
Networking Sites
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Abstract
Indonesia is one of the biggest Muslims population in the world which cannot be
separated from the traditional cultures. These traditional culture as the traditional heritage
tends to influnce their social life such as in Ciamis Regency, West Java Province which has
local culture varieties. This research investigated sundanese Muslims perpectives on the
traditional culture “Nyangku” and “Nyiar Lumar” as the identity of sundanese heritage. This
study employed two research questions dealing with intercultural competences. The first
research question related how are sundanese Muslims’ perspectives in understanding
intercultural consideration on their traditional culture “Nyiar Lumar” and “Nyangku” as their
identity of sundanese heritage. The second research question related to how are the level
sensitivity of sundanese Muslims in recognizing differents culture. This study employed
descriptive explanatory design by delivering questionnaire towards the sundanese Muslims
surrounding the site of “Nyangku” and “Nyiar Lumar” in Panjalu and Kawali at Ciamis
Regency, West Java, Indonesia. The result of this research concluded Muslims have different
level of intercultural sensitivity namely interaction engagement, interaction enjoyments,
interaction confidence, interaction attentiveness and respect for cultural differences. This
research might have siginificant contribution to the development of local government to
develop local culture as the sundanese cultural identity.
Keywords : Sundanese Muslims, Nyangku, Nyiar Lumar, Muslim Intercultural Competence
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Abstract
Regional positions in the era of regional autonomy as stated in Law Number 23 Year
2014 as amended by Perpu Number 2 of 2014 concerning Regional Governments, have the
freedom to create, innovate to find breakthroughs in governance and development in their
regions. Policy is the main instrument for realizing all affairs or programs that have become
the rights and obligations of the region. The scope of the policy includes formulation,
implementation, evaluation, and policy advocacy. Research on the implementation of basic
service policies is important to be carried out to provide information to community members
and policy makers about how the actual implementation of basic service policies is a
mandatory regional affair. The six basic service programs are: education; health; public
works and spatial planning, housing and residential areas; Field of peace, public order and
community protection; and social fields. In order for a policy to be implemented effectively,
the policy is very dependent on four factors (Edward III, 1980: 9), namely: 1)
communication, that each Regional Head is able to communicate his programs to both the
regional apparatus and the community; 2) resources, including sufficient staff (quantity and
quality), information, sufficient authority / authority, and facilities; 3) disposition / attitude, as
an implementor policies are required to have commitment and responsiveness to the contents
of the policy, and in line with policy makers; and 4) bureaucratic structure, there are patterns
of relationships between the implementors that have been established, there are SOPs that
regulate the flow of work.
Keywords : Policy Implementation, Basic Services, Regional Mandatory Affairs
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Abstract
This study identifies the 3Cs of Rigodon de Honor de Macomunidad Pampanguena as
an educational material in teaching Physical Education. The 3Cs includes content which
identifies the nature and background of the dance, second is context in which both cultural
and societal role is discussed, and the conversion of the dance as a tool in teaching physical
education specifically in junior high school. The researcher used the descriptive method, it
aimed at finding out "what is," so observational and survey methods are frequently used to
collect descriptive data. The researcher collected primary information by reviewing related
literature such as articles, books, and research studies. Afterwards, the researchers identified
potential respondents and informants for the study by snowball method. The researchers then
gathered pertinent data through the use of appropriate research tools such as interview guide,
checklist and video recorder. Experts in folk dance examine the dance in it potential to be
part of the PE curriculum in junior high school. The experts all agreed that the dance can be
used an educational material for teaching physical education. It means that The Rigodon de
Honor de Mancomunidad Pampangueña taps the competencies needed as an educational
material in teaching Physical Education class.
Keywords : Rigodon de Honor, Educational Material, Culture, Physical Education
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Abstract
Traditional games are integral part of the Kapampangan heritage. They do not only
represent how people spent their leisure time but also show the beliefs, cultural perspectives,
traits and characteristics of the Kapampangan people. However, the impact of globalization
forced Kapampangans to embrace both foreign and technology based games and physical
activities. It is observed that traditional games are no longer enjoyed by children. The purpose
of the study is to identify and analyze the educational and socio-cultural values of some
Kapampangan traditional games as perceived by physical education students. The results of
the study could be used to improve the approaches in teaching traditional games among
students to promote better appreciation of culture and tradition which may lead to the
promotion, practice and preservation of these intangible heritage. Focus group discussion
(FGD) was used to achieve the objectives of the study which is descriptive-qualitative in
nature. Random sampling procedure was utilized to select appropriate respondents. Results of
the study show that most respondents value traditional games merely as a form of play and
leisure activity. Respondents hardly recognize the physical components of the games and
consider them as activities for street children alone. In line with the results, it is concluded
that respondents need to be educated for them to realize the socio-cultural values of
traditional games and how these values affect their local and global perspectives. It is
recommended that schools should start organizing cultural game festival to expose students
on the value of the games.
Keywords : Kapampangan, Traditional Games, Educational, Socio- cultural Values
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Abstract
The main purpose of the study was to analyze the two dramas by Joel Arbolario,
namely, Ang Balay ni Bilay Hilay (The Slanted House of Bilay) and Hiwit (Spell) to illustrate
the Hiligaynon language of Negros in a cultural materialist point of view based on roles and
models of class identity, subversions, ideological and utopian visions in idealized social
conflicts, and how do material things influence cultural systems of the society. The study
utilized the theory of Raymond Williams (1959) who introduced the term “cultural
materialism” in the field of literary criticism. The approach used focused on the analyses of
class, commodification and economics, triangulated on the concept of Karl Marx (Wright &
Levine, 1989) on class, hegemony and exploitation. The findings of the study were based
entirely on the role of each class played in Ang Balay ni Bilay Hilay and Hiwit. The roles of
the classes were not totally focused on the oppressors but on some special members of the
proletariats: the petty bourgeois and the lumponproletariat. Models of class identity are
constructed in the text based on the manner for which each character belonging to the lower
class from the play is contained. Containment of power is one reason of the proletariat to
subvert the oppressors. In Balay ni Bilay Hilay, proletariats violently reacted. With the ongoing problem on socio-economic stability of the country and the continuous behavior of
Filipinos on embracing the “Western culture”, it is evident in Hiwit that Arbolario was able to
achieve man’s continuous struggle to a better condition in life called utopian vision.
Filipinos, particularly those from the province would still crave for a better situation in life
that can be seen in Negros cultural and political systems using the phrase balay nga hilay
referring to that system and Bilay representing the Negrosanons.
Keywords : Cultural Materialism, Containment, Commodification, Hegemony, Class Identity
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Abstract
This paper investigated the foreign language anxiety among students frequenting the
Global Zone (GZ) at Keimyung College University (KMCU) in Daegu, South Korea. GZ is
an area where students can practice English conversation with their friends and teachers
while playing board games and other relevant English activities. Needed linguistic data were
obtained from KMCU students (N=216; n=140) using Horwitz’s (1986) Foreign Language
Classroom Anxiety Scale (FLCAS), which was later translated to Korean language to hasten
reading comprehension. The ensuing analysis found no such significant relationship between
language anxiety and those collective variables on age, sex and relative point/period where
subject students started to learn or speak English. Still, the same data show the level of
language anxiety experienced by KMCU students frequenting the Global Zone registering a
mean score of 2.83 measured from the major components of foreign language anxiety, i.e.
communication apprehension (CA), test anxiety (TA), and fear of negative evaluation (FNE).
In reference to the interpretative range score, study provides evidence that communication
anxiety (CA) is the most prominent language anxiety (2.94) while TA (2.84) and FNE (2.72)
are slightly lower than CA weighted mean. Thus, the overall anxiety level of the same
subject-respondents is interpreted to be “moderate”. These findings invite attention on the
need to reexamine existing EFL curricula among Asian nations by integrating innovative
strategies that promise to engage non-native speakers in meaningful and stress-free
interactions in English in and out of the classroom that focuses more on fluency rather than
accuracy of linguistic expressions.
Keywords : Foreign Language Anxiety, Communication Apprehension, Test Anxiety, Fear
of Negative Evaluation
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Abstract
In support of UNESCO’s Education for All (EFA) and Millennium Development
Goals (MDG) frameworks, several countries around the world, including the Philippines,
have made provisions for free college tuition. With Philippine President Rodrigo Duterte
signing the Universal Access to Quality Tertiary Education Act (UAQTEA), this paper
illuminates on the arguments of those who are supporting the Act and those that are against it
in the hope of identifying what motivated the Duterte administration to embark in a free
college tuition project. Philippine education managers considered it instrumental in
increasing the literacy rate of the Philippines and the ultimate answer to poverty. However,
Orbeta and Paqueo (2017) posited that universal free tuition is anti-poor since the bigger
chunk of the costs of higher education are those for living expenses and instructional
materials, which are still inaccessible to the poor since they are not provided by the
government. Moreover, critiques argued that the free college education undermines the
already low quality of education in the country. While undoubtedly recognized as a leader
with strong political will, given the centrality of free college tuition among Rodrigo Duterte’s
flagship projects promised during the past presidential election campaign, the President is left
with no choice but to rely on a comprehensive taxation system (TRAIN Law) to finance his
administration’s lucrative projects as he struggles to maintain his popularity as a leader,
which may have repercussions in the country’s budget allocations for other top agenda.
Keywords : Free College Education, Local Universities and Colleges, State Universities and
Colleges, Universal Access to Quality Tertiary Education Act
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Hazel Marie T. Monico*, Aira Mae Apawan
STI West Negros University
*Email : monicohazellemarie@gmail.com

Abstract
This study is all about borrowed words from Spanish that was spoken by Hiligaynon
Visayan people through the loanword transmission patterns. This study is anchored and
supported by the models that try to integrate the borrowing without translation in an overall
classification of vocabulary change as proposed by by Koch (2002) and Grzega (2003). Thus,
this study utilized the discourse analysis (DA) in evaluating the loanword transmission
patterns of Spanish words in Hiligaynon in the text from the short story Kaubay sang Kabuhi
ang Paglaum (Hopeful in Life) (Lasafin, 2014). The analysis introduces the three parts of the
data-gathering process to loanword transmission patterns: phase one is the analysis of
loanword transmission patterns from Spanish that change in meaning with its morphological
analysis; phase two is the analysis loanword transmission patterns in Spanish that change in
spelling; and phase three is the analysis of loanword patterns in Spanish that Change in
pronunciation. The first pattern presents two are orthographically changed with the use of
native affixes. Four of these seven loanwords with different meanings in Spanish are
orthographically similar in Hiligaynon Visayan. The second pattern of the loanword
transmission is the change in spelling whereby of the nineteen verbs borrowed from Spanish,
only one has not added native affixes, but all of these verbs change their orthography. Of the
ten adjectives borrowed from Spanish, four nativized their spellings and added hiligaynon
prefixes. The six other modifiers borrowed from Spanish nativized their orthography. There
are forty-three nouns borrowed from Spanish found in the episode of the story. It has been
found out that most of these borrowed words are linguistically acculturated to orthographic
nativization. The third pattern showed that mostly consonants had been substituted to the
Filipino or Hiligaynon sounds which are considered not part of the Hiligaynon alphabet
system. With the findings, the researchers concluded that most of the words used by people in
Negros Occidental have been found to be more of Spanish words.
Keywords : Loanwords, Textuality, Transmission Patterns, Calque, Borrowing
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Abstract
Language acquisition proceeds by a consistent sequence of stages where the subjectrespondent of the study was analyzed based on its historical and biological aspects of
acquiring a language. Generally, the study aims to identify the dual language acquisition of a
Filipino child. The study focused on the three types of case study design, namely, descriptive,
exploratory and explanatory using the single design emphasizing at analyzing the child
preferred language at home and at school, the child’s historical dual language acquisition in
terms of phonology, lexicon, morphology, semantics, and syntax. The data were collected
through a standardized survey questionnaire to answer the specific questions and in-situ to
support the claim with the subject-respondent learning of a dual language. Teachers,
especially in pre-school benefit most of the study as basis for profiling their learners.
The subject-respondent has been found to have acquired L2 at an earlier age in its
basic schedule of acquisition through its telegraphic speech, basic mastery and caretaker
speech. Her acquisition of phonology was perceived at a very young stage with the
acquisition of lexicon in a high proportion of the use of verbs. Her acquisition of semantics is
highly associated with form, making her vocabulary to be highly regarded. It has been found
out that her acquisition of morphological category is pervasive and easily learnt because of
her exposure to her first language. Moreover, her acquisition of the syntax is more advanced
in her age since the subject-respondent characterized a more advanced negative constructions
not supposedly acquired yet until the early school years. Her intonation in the interrogatives
has been identified to be in an almost perfect accent uttered in a rising contour with an almost
perfect interrogative structure involving auxiliary verbs followed by a subject. Factors in
acquiring another language have been identified as motivation, aptitude, attitude and empathy
which are relevant in language acquisition. The subject-respondent possesses language
learning in natural communicative situations.
Keywords : Language Acquisition, Morphological Category, Subject-respondent, Aptitude,
Filipino Child
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Abstract
Language and it functions are considered very important in human life. Part of what is
always argued is how language functions help people in expressing their feelings and
experiences and share it with other people. The study focused on the morphological analysis
of Willams’ The Red Wheelborrow using Halliday’s Theory (1994) on Textual Metafunction
specifically on spontaneity and triangulated to Dawson and Phelan’s notion (2016) on
Synthetic and Analytic Language to identify morphological information to convey meanings
in the poem. On spontaneity, it aims to determine the lexical density, grammatical
complexity, coordination (how clauses are linked together) and the use of nominal groups to
limit the subjects covered. The other two types of textual metafunction examined on
disfluences and intonational aspects which are not part of the scope of the present study
(Coffin, 2006). Synthetic and analytic languages are identified in the poem to express
syntactic relations within sentences and combine multiple concepts in each word for better
understanding the text. Although not a new idealistic viewpoint, there has been little effort to
plan contemporary approach employing morphological analysis. Certainly, its benefits or
weaknesses as an effective approach have not been tested or established firmly in language
studies. Distinctive features of syntactic and analytic morphology justify the notions on the
syntactic and analytic rules and role of morphology in the analysis of the poem. Moreover, in
Williams’ poem, few words have inflections. However, derivational would show the root
word and changes to a different form when added an affix and compounding would show
there are two kinds: the two-word compounds and the other is the one-word compound.
Significantly, Lexical density of the text in the poem is 87.5% making the wheelbarrow as
one word and excluding the article “a” considering it as non-lexical. The summary of
grammatical items is shown below giving a clear illustration that the poem is not coherently
linked, thus, making the analysis difficult. The overall impact of the structure of the poem
implies that life in the country farm is not only about routinary things one do in the farm.
Keywords : Systemic Functional Grammar, Morphological Analysis, Transitivity,
Metafunction, Ideational
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Abstract
Many children in disadvantaged situations are at risk of not developing their full
potentials and positively contributing to society as adults. One of these are children in
conflict with the law. One key legislation is Republic Act No. 9344, also known as the
Juvenile Justice and Welfare Act, which mandates local government units to provide shelters
called Bahay Pag-asa or House of Hope that offer intervention and rehabilitation services.
Using the qualitative method, eight children in conflict with law were interviewed and asked
to draw their families of origin. Initial themes were drawn from the interviews and drawings.
Keywords : Children in Conflict with the Law, Families of Disadvantaged Boys
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Abstract
This study explored the emotional adjustment of selected female long-term detainees
and how their long and indefinite stay in the detention center affects them. The researchers
focused on how family response, societal response and their perception of themselves were
affected by the said detention. The respondents were fifteen (15) Filipino detainees from the
Quezon City Jail Female Dormitory (QCFeD), ages 35 -65 and have been detained for five
(5) or more years. A semi- structured interview was used to gather data and was then
analyzed through Interpretative Phenomenological Analysis or IPA.
Initially, four aspects of the life of the participants were of interest to the researchers.
These are the self, family dynamics, societal response, and employability. However, upon
analysis of data, the researchers found the categories societal response and employability
very much related. This resulted to the emergence of three general categories: Family
Dynamics, Response from Society and the Meaning of Life. Amongst these, Meaning of Life
focuses on the internal changes in the participants, found to be greatly influenced by the other
two categories, which focuses on the external surroundings of the participant.
Keywords : Women Detainees, Long-term Detention, Family Dynamics, Societal Response,
Meaning of Life
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Abstract
This paper made an attempt on narrative analysis of the piece ‘Alma’ in the short
story collection This is How You Lose Her by Junot Díaz (2012). The analysis focuses on
style shift and cultural identity while combining qualitative analysis and quantitative analysis.
Drawing on the framework of Personal Experience Theory by Labov (2010) and the theory of
Audience Design (Bell, 1984), this paper has discussed three aspects of its narrative
strategies, and have found that in ‘Alma’, 1) the style of orientation tends to be relatively
more informal while the resolution tends to be more formal; 2) the narrator and the
protagonist may come to a relationship that is infinite close with the help of the abrupt style
shift; 3) the use of intertextualized discourse drawing from both native Dominican discourse
and immigrant-filtered discourse helps discover the complex emotions depicted in the story
and the cultural attitude of the narrator. The study shed light on analyzing literary discourse
of writers with multicultural background as well as on the relationship among the protagonist,
the narrator and the writer.
Keywords : Literary Linguistics, Narrative Analysis, Discourse Analysis, Audience Design,
Cultural Identity
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Abstract
The ultimate goal of the study was to investigate word choices of 4 and 5-star hotels
that were advertised on the Online Travel Agency (OTA) Agoda. A total of 97 hotel
overviews on the OTA Agoda were downloaded, prepared and examined using the corpus
linguistics software, AntConc 3.5.8 (Anthony, 2019). The findings revealed 81 keywords with
log likelihood values of at least 100 which are dominated by keywords relating to amenities,
facilities and services (f=35; 43.21%), setting (f=24; 29.63%), and words relating to
characteristic features of amenities, facilities and services (f=17; 20.99%), visitors (f=4;
4.94%) and involved production of language (f=1; 1.23%). These keywords depict that main
role of the overviews on OTAs, i.e., to provide positively valued information about the
services, amenities and facilities of the advertised hotels. Pedagogical implications of the
study in the field of English for Specific Purposes as well as its methodological implications
on the use of corpus-assisted analysis in the investigation of big data harnessed online were
drawn.
Keywords : Agoda, Corpus-assisted Analysis, Hotel Overview, Keyword Analysis, Online
Travel Agent

61

Living with the Enemy: Violence in Light of
Emmanuel Levinas’ Disinterested Responsibility
Alma S. Espartinez
Holy Angel University, Pampanga, Philippines
Email : aespartinez@hau.edu.ph

Abstract
This study attempts to understand the subtleties of violence by drawing from the
insights of Emmanuel Levinas who recognizes the possibility of the legitimate use of
violence for the sake of the natural dignity of the person and the inherent value of all persons.
The paper examines Levinas’ disinterested responsibility which describes the ethical relation
between the I and the Other. Secondly, it outlines carefully Levinas’ concept of justice which
announces the entrance of the Third. Thirdly, it presents the conditions under which violence
is justified and the constraints within which such measures can be introduced, thereby
allowing us to live with our enemies. Finally, it attempts to establish the connection between
Levinasian concept of justice and the wisdom of forgiveness – an idea Levinas did not
address directly in his philosophical works but which can be perceived as a valid response to
honoring, rather than canceling out, justice.
Keywords : Disinterested Responsibility, Ethical Relation, Justice, Wisdom of Forgiveness
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Abstract
This study aimed to determine the compliance, commitment and challenges in the
implementation of Child Protection Policy in Bacolod City. It sought to find out the extent of
compliance and level of commitment of respondents in the areas of organizational
sustainability, service delivery and community participation. Respondents were the 122
Barangay Captains and Council Chairmen of the Barangay Council for the Protection of
Children (BCPC). It utilized a validated and reliability-tested self-made instrument
consisting of the 30-item questionnaire on the three (3) areas as well as the challenges
encountered by barangay officials. Statistical tools such as Mean and Spearman Rho were
used to analyze and interpret the data gathered. Findings showed that the extent of
compliance and the level of commitment of the barangay officials were “high”. Moreover,
there was significant relationship between the extent of compliance and the level of
commitment of barangay officials in the implementation of CPP. Finally, the top three (3)
challenges encountered by the barangay officials were limited budgetary allocation of
barangays for the operations of the BCPC; insufficient orientation of the duties and
responsibilities of the committee members due to change in local leadership; and, incomplete
orientation activities to strengthen BCPC.
Keywords
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Abstract
This paper presents a part of literature review in relation to factors that affect English
language learning and speaking. The review indicates research gap for a study the authors
have been working on since 2017. It was found that age, native language, language exposure,
and attitude are recognized by scholars, researchers, and teachers as variables that determine
the level and success of foreign/second language learning. Bridging the notion of intelligible
pronunciation in English and positive attitudes toward learners’ own English accent may be
suitable for adult learners in a Thai social context due to dichotomy between affective,
linguistic and socio-cultural factors. By taking such variables into account, the authors
employed the phonetics website, a technology teaching tool, to teach English sounds that do
not exist in Thai to non-English major undergraduate students so as to help them focus on
clear pronunciation and promote their positive attitudes toward their own English accent.
The teaching tool is used as a means to help the students bridge the notion of clear
pronunciation and their positive attitudes toward their own English accent.
Keywords : Intelligible Pronunciation in English, Positive Attitude, English Accent, Positive
Attitude Toward One’s Own English Accent
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Abstract
The main goal of the study is to investigate the content of news reports on English
Language Teaching (ELT) as published by the Bangkok Post Online. Informed by a corpusbased investigation of data, a total of 156 news reports on English Language Teaching (ELT),
composed of 12187-word types and 209357-word tokens, were downloaded and prepared to
be examined using the corpus linguistics software, AntConc 3.5.8 (Anthony, 2019). The
findings revealed 71 keywords with log-likelihood values of at least 100 that were dominated
by words relating to ELT and education matters (f=31; 43.66%), setting (f=11; 15.49%), ELT
and education stakeholders (f=9; 12.68%), ELT and education physical structures and
facilities (f=8; 11.27%), government concerns, offices and officials (f=6; 8.45%), production
of language (f=5; 7.04%), and financial matters (f=1; 1.41%). These keywords depict the
kinds of information presented by the reporters of Bangkok Post Online to their assumed
readers. Implications on the use of corpus-assisted analysis in the investigation of ELT big
data harnessed online were drawn.
Keywords : Bangkok Post Online, Corpus-assisted Analysis, English Language Teaching,
Keyword Analysis
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Abstract
This study focuses on land use planning dialectics in the Philippine Cordillera
Administrative Region and how a theory of planning in highly urbanized indigenous areas
can be formulated. It adopts the pre-theoretical stance that a radically new approach to spatial
planning in an urbanized area where an indigenous people constitute a significant stakeholder
segment of the population is urgently needed.
Through a qualitative approach, the study establishes that (1) the current state
planning paradigm is rational-comprehensive, aligning the city plan to higher level plans; (2)
this paradigm leads to theoretical contradictions manifested in discordances in roles and
identities, capacities, and agential-specific performances; (3) these discordances, in turn,
echo in the tridimensional theme consisting of people (issues on identity and roles lead to the
exclusion of indigenous peoples from land use planning), power (laws limit indigenous
participation and involvement), and process (planning constrain participative involvement
outside the structures of power).
The study concludes that the integration of indigeneity into strategic spatial planning
can be accomplished through a coproduction approach using a temporally-sustained
relational negotiational process. Three coproduction scenarios are spelled out for
implementational purposes. The study also concludes that the planning process itself must be
similarly coproduced. For the indigenous, planning does not merely entail economic
considerations that look at space as resource to be utilized. Indigenous planning is an
inversion. It makes the indigenous peoples – not space – the center of the planning process.
Keywords : Strategic Spatial Planning, Indigenous Peoples, Ancestral Lands, Coproduction,
Urban Planning
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Abstract
It is undeniable that research is an essential part and function of a higher education
institution (HEI). In fact, research is considered as a backbone of global university ranking
and its outcomes, specifically based on research productivity or quality. This is important to
note as it could enable a university to uphold quality and its function by showing evidence of
research productivity, quality, and capability. This research study aimed to look into the
faculty members and non-teaching staff’s strengths, struggles and other factors that affect
their involvement in conducting research. The researchers made use of a sequential mixed
methods design combing both qualitative and quantitative phases to gather data in knowing
their competencies, attitude and difficulties in research. Three adapted questionnaires are the
Research Competencies Scale (RCS), Attitude Towards Research (ATR) and Research
Difficulty Questionnaires (RDQ) which were used in gathering the data. The findings of the
study showed that the faculty members and non-teaching staff showed an average level of
research competencies, moderate level of attitude towards research and does find research as
difficult.
Keywords : Attitude, Competencies, Difficulty, Faculty, Non-teaching, Research
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Abstract
Premised on the Constructivist Theory of learning, this paper attempts to explore the
relationship between reading proficiency and academic success. A focused group discussion
participated by teachers in a private school in Central Luzon, Philippines was conducted to
draw responses based on anecdotal accounts of classroom experiences and performance
assessments of grade seven students who scored below the reading proficiency test for
incoming junior high school students. A focused group discussion interview guide, validated
by content experts in the field of English language learning and reading, was utilized in the
interview. The FGD analysis yielded to results supporting a direct correlation between
reading literacy and academic achievement. On the basis of the findings of the research, it
can be concluded that reading literacy is a predictor of academic success. Moreover, results
suggest that a variety of exposure to reading opportunities may increase the chances of
students to perform better in various academic disciplines. Hence, this study recommends to
provide a self-paced reading comprehension learning module to facilitate mastery of reading
strategies which may support in elevating mastery of reading comprehension skills and
improve overall academic performance.
Keywords : Reading Proficiency, Academic Success, Comprehension
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Abstract
The Philippine education system underwent an overhaul to make its graduates be
globally competitive and prepared for college, middle-level work or entrepreneurship. Thus,
the K to 12 curriculum was introduced that makes Kindergarten mandatory and has additional
two years in high school, otherwise called Senior High School. Young as it is, since the
Enhanced Basic Education was signed into law in 2013, it needs to be revisited to holistically
develop the learner and prepare him/her to the real world. In the review and revision of the K
to 12 curriculum, the whole child approach is used to include activities that will highlight the
different tenets of the whole child approach. It has to ensure that such curriculum provides
opportunity for the child to be healthy, safe, engaged, supported and challenged. Only then
can the curriculum holistically develop the learner.
Keywords : K to 12 Curriculum, Whole Child Approach, Enhanced Basic Education
Curriculum, RA 10533
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Abstract
This paper summarizes the lived experiences of the family of an incarcerated father
otherwise known as the shadows of prison. This study used the qualitative approach through
a narrative inquiry employing in-depth interview as the main data gathering tool. It was
revealed that paternal incarceration greatly disturbs family relations. Its impact includes
having marital strain, distress on the part of the wife who is concerned about the safety of her
incarcerated husband, absence of a father figure in the family resulting to children’s neglect,
financial burden, social stigma and emotional tensions. The findings of the study will
motivate and empower the inmates and their family members to cope up with the challenges
they are facing through an understanding of the impacts of paternal incarceration. Further,
this study will help the readers to realize the situation of the inmate’s family members and be
of help in their recovery.
Keywords : Paternal Incarceration, Shadows of Prison, Impact of Incarceration, Problems of Separation
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Abstract
Effective communication between doctors and patients is very important and
necessary. Patients come to the hospital to consult a doctor about the disease. The patient
hopes to get a detailed explanation from the doctor and the disease can be treated. Good
interpersonal communication between doctors and patients makes patients feel comfortable
and at ease. A comfortable feeling can help patients recover more optimally and quickly.
There are two forms of interpersonal communication orientations used, namely the doctororiented interpersonal communication style and patient-oriented interpersonal communication
style. This research is a qualitative descriptive study conducted on doctors A, B and C at
XYZ Hospital, Bogor. The aim of the study was to determine the interpersonal
communication style of doctors and patients that was related to the tendency of patients to
choose a doctor if they were treated. The results showed that the interpersonal
communication style that was expected by the patients was the one of doctor A, compared to
doctor B, and C. Doctor A had a patient-oriented interpersonal communication style, while
doctor B and C had a doctor-oriented communication style. Doctors are expected not only to
act as people who provide diagnosis and treat diseases but also can provide spiritual
motivation, enthusiasm for patients, and empathize with the condition.
Keywords : Interpersonal Communication Style, Doctor and Patients, Spirituality
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Abstract
The purpose of this paper is to determine the conditions under which the principles of
the Learning Organization cannot (or should not) be applied. On a broader scale, this paper
explores recent models of organizational development and change, which have dampened the
luster of the concept of the learning organization, making it only one of many tools for the
organizational development practitioner. For the subject expert, this review offers possible
approach for critical review and the selection of subject content during curriculum
development.
Keywords : Concept of the Learning Organization, Learning Organization, Organizational
Culture Model
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Abstract
Ecotourism will always have significant positive or negative impacts on the social,
economic and environmental dimensions of the host community. This study aims to identify
the impacts of ecotourism within the Tangadan Falls ecosystem and recommend conservation
measures that should be put in places before it becomes officially established tourist
destination. Quantitative data assessment of species diversity and water quality were done
while questionnaires were floated to gather qualitative data on the perception of stakeholders
toward environmental concerns. On the basis of the results, the greatest impact of ecotourism
is the growth of economic and social development to raise human well-being in all its
dimensions. However, there is also a negative impact on the ecological balance due to the
increase of anthropogenic activities. Therefore, disturbance brought by the influx of tourism
can be reduced by efficient environmental management, planning, orientation and integration
of scientific knowledge on the local community, tour operators, all tourists, local government
units, and all other existing stakeholders within the area towards proper protection and
conservation of freshwater ecosystems.
Keywords : Ecotourism, Conservation, Management
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摘 要
从泰国华文教学师资的历史变化、中国汉语国际推广系列计划在泰国的影响以及
相关研究文献的梳理中，我们发现泰国罗勇府汉语教学的师资问题，已成为当今泰国
政府在该地区基础教育阶段大力推广汉语教学的最大制约因素。为了解决这一问题，
泰国政府通过多种积极的措施，聘请大量的中国教师任教，用以解决该地区汉语师资
紧缺的问题。
通过对在泰国罗勇府五所公立中学任教的汉语教师进行问卷调查、面谈及电话访
问，了解各所学校汉语师资的详细情况，针对调查中发现的问题一一提出解决的办法
。从中国政府到泰国教育部和学校，再到教师自身，从宏观到微观，从国家到个人，
以提高汉语师资质量为重点，提出了诸多有针对性的建议和方法。
本文内容主要由三个部分组成。第一部分，立足于汉语席卷全球的积极背景下，
分析泰国汉语教学的发展历程及现状。第二部分，通过调查问卷的形式，从教师个人
信息、任教学校情况、教材使用情况、教师的教学情况、教师培训等四个方面来了解
泰国罗勇府汉语师资的现状，并进行相关的分析研究。第三部分，通过第二部分的调
查研究结果，对泰国罗勇府的汉语教学师资存在的问题提出针对性的建议，进一步推
动汉语教学的发展。
关键词 : 泰国汉语教育, 罗勇府公立中学, 对外汉语教师, 汉语师资
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Abstract
From the historical changes of Chinese teaching teachers in Thailand, the influence
of the Chinese International Promotion Series in Thailand, and the combing of relevant
research literature, we found that the teaching problem of Chinese teaching in Rayong,
Thailand has become the current Thai government's basic education in the region. The
biggest limiting factor in promoting Chinese teaching. In order to solve this problem, the Thai
government has hired a large number of Chinese teachers to teach through a variety of
positive measures to solve the problem of shortage of Chinese teachers in the region.
Through questionnaire surveys, interviews and telephone interviews with Chinese
teachers who teach at five public high schools in Rayong, Thailand, we will learn about the
details of Chinese teachers in each school and propose solutions to the problems found in the
survey. From the Chinese government to the Ministry of Education and schools in Thailand,
to the teachers themselves, from macro to micro, from the state to the individual, with a focus
on improving the quality of Chinese teachers, many targeted suggestions and methods have
been proposed.
The content of this article is mainly composed of three parts. The first part, based on the
positive background of Chinese sweeping the world, analyzes the development history and
current situation of Chinese teaching in Thailand. The second part, through the questionnaire
form, from the teacher's personal information, the situation of teaching schools, the use of
teaching materials, the teaching situation of teachers, teacher training, etc. to understand the
current situation of Chinese teachers in Rayong, Thailand, and conduct relevant analysis and
research. . In the third part, through the results of the second part of the survey, the author
puts forward some suggestions on the problems of Chinese teaching teachers in Rayong,
Thailand, and further promotes the development of Chinese teaching.
Keywords : Thailand’s Chinese Education, National Secondary School of Rayong，
International Chinese Teachers，Teachers’ Quality
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浅谈泰国幼儿汉语口语教学课堂游戏的运用
The Application of Classroom Games for Kindergarten Oral
Chinese Learning of Thailand
Siririn Saezhang*, Xiao Yu
Faculty of Chinese Language and Culture, Huachiew Chalermprakiet University
*Email : Siririn8888@gmail.com

摘要
随着中泰两国政治关系的不断加强，经济贸易的不断发展，文化交流的不断增加
，汉语在泰国的地位得到了不断提高，泰国汉语人才的需求量也将随之日益扩大。幼
儿阶段是对语言习得，特别是对于口语方面的习得，最有利且最敏感的年龄时期。在
语言的学习过程中，兴趣是尤为重要的，而最能激发出幼儿习得语言的内在兴趣的方
式莫过于适当、合理地运用课堂游戏。随着泰国日益迫切的汉语教学需求，以及针对
泰国幼儿阶段汉语口语教学的相关研究目前还十分匮乏得现状，对于泰国幼儿阶段汉
语口语教学中课堂游戏的运用的研究与探索是有价值且迫切需要的。本文将以前人的
文献研究为基础，结合泰国汉语发展现状及泰国幼儿生理与心理特征，针对口语课堂
中不同类型的教学内容，从实际教学情况出发探索课堂游戏方案的运用，探讨课堂游
戏开展过程中需要注意的问题。
关键词 : 幼儿, 汉语,课堂游戏
Abstract
With the continuous strengthening of political relations, the continuous development of
economic and trade , the increasing cultural exchanges between China and Thailand, the
status of Chinese in Thailand has been continuously improved, and the demand for Chinese
talents will also increase. The early childhood stage is the most beneficial and sensitive age
for learning language, especially for learning oral. In the process of language learning,
interest is especially important, and the most stimulating way for young children to learn
language interest is to use the game properly and reasonably. With the increasingly urgent
demand for Chinese language teaching in Thailand and the lack of research on Chinese oral
language teaching in early childhood in Thailand, research and exploration on the use of
Chinese oral English classroom games in Thailand is valuable and urgently needed. Based on
the previous literature research, this paper combines the development of Thai Chinese and the
physiological and psychological characteristics of Thai children. Based on the different types
of teaching content in the oral classroom, this paper explores the use of classroom games
from the actual teaching situation and discusses the process of classroom games, and the
problems what we need to pay more attention to.
Keywords ：Early Childhood Stage, Chinese，Classroom Game

76

曼谷亚洲酒店汉语应用的调查研究
A Research of Using Chinese Language in Asia Hotel Bangkok
Soraya Panyim *, Fan Jun
Faculty of Chinese Language and Culture, Huachiew Chalermprakiet University
*Email : sorayapanyim_1110@hotmail.com

摘要
目前，中国游客前往泰国越来越多，不断增长。曼谷是泰国最受欢迎的旅游省
导致酒店业非常增和竞争日益激烈。汉语是一门非常重要的语言。因此，使用汉语服
务给中国游客对酒店工作人员是非常重要的。如果哪个酒店具有酒店工作人员可以用
汉语沟通，这是一个优势，而这也是中国游客最想要的，因为使用母语语言对中国游
客交流使容易理解，方便沟通并导致决定选择入住酒店使用服务的下次。
曼谷亚洲酒店是一家著名和长期的声誉的酒店已有50多年的历史。曼谷亚洲酒
店是四星级服务标准，位于曼谷市中心，靠近主要的商业中心和许多旅游景点。另外
，酒店大楼还连接到地铁 “RATCHATHEWI”站，使游客团出行方便和安全的。
本研究文章有4个主要的目标：调查分析曼谷亚洲酒店工作人员汉语水平的情况
；过问卷调查分析酒店工作人员汉语水平情况的能力；了解曼谷亚洲酒店的商务汉语
应用实况和发现问题提出最有效办法和解决方案。
关键词 : 曼谷亚洲酒店, 汉语服务, 酒店工作人员
Abstract
Nowadays, Chinese tourists travel to Thailand more consistently. Bangkok provinces
is that Chinese tourists to visit the most popular in Thailand Make the
hotel business grew considerably and having the higher competition. Chinese is a important
because nowadays the world uses Chinese to communicate more as well asEnglish language.
The use of Chinese language for service to Chinese tourists therefore it is necessary for hotel
staff. The hotel staff can communicate in Mandarin is
an advantage and that is what China tourists want most because language
communication of the native speaker makes it easy to understand also convenient to
communicate and has the effect of deciding to stay at the hotels and use the service in next
time.
Asia Hotel Bangkok is a well-known and has long a famous more than 50 years with
four-stars service standards, located in the heart of Bangkok, near major commercial centers
and many tourist attractions in addition The hotel building is connected to the BTS station
"RATCHATHEWI" making travelling convenient and safe for the tourist group.
This research article has four main objectives: Survey and analysis the level of Chinese
usage of Asia Hotel Bangkok staff’s Analyze the level of knowledge in Chinese language use
of Asia Hotel Bangkok staff’s: Learn the situation of using Chinese business in Asia Hotel
Bangkok and find the problems and the most effective way to solve the problem.
Keywords : Asia Hotel Bangkok, Chinese service, Hotel Staff’s
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《博雅汉语》情感类心理动词分析及教学研究
Analysis and Teaching Research of Emotional and Psychological Verbs in
Boya Chinese
OU Xingli* , Prof.Dr. Xiao Yu
Faculty of Chinese Language and Culture, Huachiew Chalermprakiet University
*Email : 102938558@qq.com

摘要
动词是任何语言中使用频率最高的词类，无论是汉语还是泰语，动词是句子的
核心，是理解句子含义的关键。而在动词中，情感类心理动词作为常用词，在日常生
活交际中使用频率高，数量比重较大，且语义比较抽象，无论是在分类上，还是语法
功能上，亦或是用法上，都比较复杂，这在汉语学习中是一个难点。因此，在对外汉
语教学中应当给予重视。本文以《博雅汉语》教材为例，分析及研究泰国学生习得汉
语情感类心理动词的偏误类型和产生偏误的原因。
关键词 ：情感类心理动词，偏误分析，教学研究
Abstract
Verbs are the most frequently used parts of speech in any language, whether in
Chinese or Thai. Verbs are the core of sentences and the key to understanding the meaning of
sentences. As a common word, it is complicated in classification, grammatical function and
usage, which is a difficult point in Chinese learning. Therefore, it should be paid attention to
in the teaching of Chinese as a foreign language. Taking boya Chinese as an example, this
paper analyzes and studies the types and causes of errors in the acquisition of Chinese
emotional mental verbs by Thai students.
Keywords : Emotional Psychological Verbs, Bias Analysis, Teaching and Research
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汉泰语指示词语义对比研究
A Contrastive Study on the Semantics of Indicator Words
in Chinese and Thai
Zhang Xu*, Tanes Imsamran
Faculty of Chinese Language and Culture, Huachiew Chalermprakiet University
*Email : 648576241@qq.com

摘要
本文就汉泰语指示词在语义、空间距离、时间距离、心理距离以及虚化五个方面
，通过语料分析与对比，得出汉泰语指示词在语义上的差异。其中，在空间距离、时
间距离和心理距离三方面，汉泰语指示词语义相同。在本意上，泰语指示词包含近指
、中指、远指，并且根据使用范围区分为两组，汉语则只包含近指和远指。在虚化上
，泰语指示词只存在由具体指像泛指的虚化，而汉语指示词不仅存在具体指像泛指的
虚化，还存在指示词“这”的定冠词虚化。
关键词 ：指示词，汉泰语，语义，对比
Abstract
In this paper, based on the method of corpus, to analyze and research the similarity and
differences of Chinese-Thai demonstratives from semantics, spacing distance, time distance,
psychological distance, grammaticalization point of view. Apart from spacing distance, time
distance, psychological distance, Chinese-Thai demonstratives were different. In semantics,
Thai demonstratives were including proximal deixis, medial deixis, distal deixis. Chinese
were only including proximal dexis and distal deixis. In grammaticalization, Chinese
demonstrative “zhe” can be a definite article.
Keywords : Indicator words, Chinese and Thai, Semantics, Contrastive
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論述道家(教)之和諧於服務社會
Harmony in Serving a Society: A Review of He Xie in Taoism
Yao-Wu (Michael) LEE
Lecturer/Advisor, Faculty of Chinese Language and Culture, Huachiew Chalermprakiet University
Email : yaowulee@gmail.com

摘要
本文引介道家(教)主流思想之老子哲學經典《老子》亦稱《道德經》，「和諧」
理念，對實現和遂行服務社會，僅供例言論述。「和諧社會」語義意謂著理解的藝術
，不在於曾經悟道顯現與否，然以中國主要思想學派，例如，道家(教)、儒家、墨家
等學說的分析做為回應。參引《道德經》第二十五章云：「人法地，地法天，天法道
，道法自然。」當人類的行為順應自然和諧時，透過對道的理性認知，人可以轉化天
性的「善」，以和諧的態度和行為對待他人，亦使全人類都能生活在平衡和進步的和
諧社會。這不僅使人能夠系統性地，對和諧社會的這些理念有深刻理解，進而以和諧
於服務社會，提供了一個參照框架。
關鍵詞 ： 和諧，老子，《老子》，《道德經》， 道， 道家(教)
Abstract
This present article provides an introduction to “He Xie” (Harmony), the idea of Lao
Tzu, Taoism’s mainstream thought, is of use in the classic Lao Tzu also known as Tao Te
Ching, in achieving and satisfying in serving a society. The “Society of He Xie” has the
semantic meaning as the art of understanding, and not the presentation of what already has
been enlightened, with responses to analyses of ideas among main School of Chinese
thoughts, like, Taoism, Confucianism, Mohists. It refers to the Tao Te Ching chapter 25
mentioned: “Man takes his law from the Earth; the Earth takes its law from Heaven; Heaven
takes its law from the Tao; The law of the Tao is its being what it is.” When humanity’s
actions are harmonious with Nature (Self-so), through well-reasoned awareness of Tao,
humans can transfer human nature “Good”, being with harmonious attitude and behavior to
toward others, and it is all humanity can be living in balance and progress society of He Xie.
It will be systematically not only enabling humans to have a profound understanding of these
ideas for a harmonious society, but also offer a frame of reference for He Xie (Harmony) in
serving society.
Keywords : He Xie， Lao Tzu， Lao Tzu (Tao Te Ching)， Tao，Taoism
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泰国北榄诺告预科中学初级汉语综合课 “一对一”教学模式研究
A Study of The Application of one on one Teaching Strategies in Chinese
Elementary Comprehensive Course in Triamudomsuksanomklao
Samutprakan School
Kanokwan Phannadee*, Li Yinsheng
Faculty of Chinese Language and Culture, Huachiew Chalermprakiet University
*Email : pukpik5566@hotmail.com

摘要
本文的研究目的在于推动和改进泰国的一对一汉语教育课堂，提升泰国汉语一对
一课堂的教学效率。本次研究主要采用了文献研究法、比较研究法、问卷调查法、实
地调研法等，试图从理论和实践两方面都做到有所创新和突破，本人通过最直观的调
查和第一手的数据，总结出适用于泰国中学生的一对一教学方法。最后以泰国北榄诺
告预科中学为实践和调研场所，得出了一对一汉语教学在充分发挥其灵活性和趣味性
的情况下，可以大大提升学生的学习效率的结论。
关键词 : 汉语教学，一对一，泰国中学生
Abstract
The purpose of this article is that promoting and improving the efficiency and quality of
One on One Chinese teaching in Thailand. Comparative research, questionnaire and literature
research as well as the field research were launched as the thesis research methods. I try to
develop the one on one Chinese teaching method which adapted to Thailand high school
students through valuable first-hand data and comparative of group class with one on one
class. According to the field research in Triamudomsuksanomklao Samutprakan School, one
on one Chinese class can improve learning efficiency of students with flexibility and fun of
the one on one teaching principles.
Keywords : Chinese teaching, one-on-one, Thai high school student
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罗勇客家方言研究
Rayong Research on Hakka Dialect
Lin Anfa*, i Chao
Faculty of Chinese Language and Culture, Huachiew Chalermprakiet University
*Email : yun5888888@qq.com

摘 要
运用实验语音学的方法对泰国罗勇客家方言声调进行研究。利用 Praat语音分析
软件，对四个发音人各66个单字语音样本的基频进行记录与分析，经过 Ｌｚ归一化处
理和五度转换后，得到泰国罗勇客家方言声调的调值为阴平32、阳平11、上声41、去
声53、阴入声42、阳入声45。
关键词 : 泰国罗勇客家方言, 声调, 语音实验
Abstract
An experimental phonetics study on the tones of Loyong Hakka dialect in Thailand，
Using Praat Speech Analysis Software，The fundamental frequencies of 66 speech samples
from four speakers were recorded and analyzed.After Lz normalization and five-degree
conversion，The tone values of Luoyong Hakka dialect in Thailand are Yinping 32,
Yangping 11, Shangsheng 41, Qusheng 53, Yin Rusheng 42 and Yang Rusheng 45.
Keywords : Hakka Dialects in Rayong, Tone, Speech Experiment
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泰国主要银行 ATM 中文服务研究
A Study of Atm Chinese Service in Major Banks of Thailand
Zhang Sisi *, Zhao Ping
Faculty of Chinese Language and Culture, Huachiew Chalermprakiet University
*Email : Singuahua2013@gmail.com

摘要
论文通过对泰国主要银行ATM 提供的汉语服务的应用研究，分析了泰国银行 ATM
汉语服务的情况。论文研究的范围是泰国曼谷一些主要银行的 ATM 汉语服务。论文研
究的目的是通过分析研究泰国主要银行提供的 ATM 汉语服务，说明商业汉语在泰国金
融领域使用的情况，以及中国经济的发展和大量中国游客来泰旅游给泰国银行ATM 语
言服务系统 带来的改变；并通过对泰国主要银行 ATM 的汉语服务的调查分析，给泰
国银行提供的ATM的汉语服务提出建议。论文摘要主要包含的内容：目的、方法、结论
和建议等四个方面。研究的方法是通过文献资料分析和问卷调查进行定性和定量分
析。问卷调查主要包括两个方面：一是对泰国主要银行和 ATM 汉语服务方面的调查；
二是对中国游客使用 ATM 和银联卡情况的调查。通过论文的调查分析和评估，指出泰
国大多数银行的 ATM 已经提供了汉语服务和银联卡服务。ATM 中的中文提示清楚明
确，为中国游客的使用提供了方便。在银联卡服务方面，不仅在 ATM 上可以使用，而
且在各大商场和便利店也有提供银联卡的服务，甚至提供了支付宝的服务。虽然泰国
银行在 ATM 汉语服务方 面有良好的服务，但也存在一些不足和需要改进提高中文服
务质量。论文通过分析研究指出了存在的问题，提出了改进的建议。 本论文的创新性
主要体现在首次对泰国银行 ATM 汉语服务情况进行研究，分析了泰国银行 ATM 提供
汉语服务的背景，指出了泰国银行 ATM 的汉语服务对中泰金融市场和旅 游业发展的
影响及促进作用。
关键词 : 泰国银行, ATM 汉语服务, 联卡服务
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Abstract
This paper studies Chinese services of ATM and UnionPay service that provided by
main banks in Thailand. This paper analyzes the ATM Chinese service of banks in Thailand.
The purpose of this paper is to analyze the ATM provided by the main banks in Thailand.
Chinese Service. Explain the use of commercial Chinese in the Thai financial field, as well as
the development of the Chinese economy and a large number of Chinese tourists to Thailand
to Thailand to bring about changes in the ATM language service system; Through the
investigation and analysis of the Chinese language service of ATM, a major bank in
Thailand, it is pointed out that the Bank of Thailand provides the Chinese service of ATM.
The importance of business and cultural tourism in Thailand.
Through the investigation and evaluation of the paper, it is pointed out that most banks
in Thailand have provided Chinese language service and bank card service. ATM has clear
and clear Chinese prompts. In the aspect of UnionPay card service, it can be used not only on
ATM, but also in every shopping mall and convenience store. It even provides Alipay's
services, although the Bank of Thailand has a good service in the ATM Chinese language
service. However, there are still some shortcomings and need to be further improved. The
paper points out the existig problems through analysis and research, and puts forward the
improved construction. The innovation of this thesis is mainly reflected in the first research
on the ATM Chinese service of Bank of Thailand, and the background of the Chinese service
provided by the Bank of Thailand ATM is analyzed. This paper points out the influence and
promotion effect of ATM's Chinese language service on the development of the financial
market and tourism industry of China and Thailand.
Keywords : Bank of Thailand, ATM Chinese Service, Chinese Customers, UnionPay Card Service
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泰国机场转型改造与商务汉语应用分析---以乌达抛机场为例
Analysis of Business Chinese Using in Airport in Thailand: Case study of
U-Tapao International Airport
Chaichana Teerasukittima *, Pornpan Junparonanont
Faculty of Chinese Language and Culture, Huachiew Chalermprakiet University
*Email : chaichanateera@gmail.com

摘要
本文研究目的是为了乌达抛机场服务人员对中文了解的情况， 所以为了了解和提
高乌达抛国际机场服务人员的使用汉语，笔者通过100张调查问卷中的中文应用，这
100张调查问卷发给中国乘客到泰国来旅游所填写，而且采访了6位机场服务人员。本
论文采用调查分析的方法，在调查乌达抛国际机场服务人员的使用汉语交流的情况，
笔者发现：乌达抛国际机场应该重视用更多地方放置了汉语标志牌 ，乌达抛国际机场
还缺乏汉语服务标志牌的充足数量。此外，大部分工作人员的汉语水平不能满足中国
乘客的服务与要求，问卷中反映出对机场服务人员汉语能力的评价还处在较低的程度,
这就使机场人员在用汉语给中国游客服务时产生了许多问题，而且乌达抛国际机场服
务人员需要学习交际汉语课程。因此乌达抛国际机场应该举办各种汉语培训课程，例
如通过机场请汉语老师来教授基本汉语和更好高级给有关们的服务人员。鼓励人员学
习汉语，还有找别方法来提高机场人员的汉语水平，使之能更有效地中国乘客沟通。
关键词 ：中国旅客，机场管理，商务汉语
Abstract
The research’s aim is to study of the situation of Chinese language using in U-tapao
International airport and the top management level can improve their staff’s Chinese skill at
the end. Author uses 100 questionnaires in Chinese version, furthermore, researcher still
interview airport’s staff for 6 persons to figure out their Chinese skill and their attitude
toward this topic.
The result of this research founded that the number of all Chinese language
communication signs in the airport are not enough. Furthermore, Chinese skill of those
workers also not good enough to serve the Chinese passengers, therefore, this result reflects
that workers’ skill in term of Chinese language slightly poor and lead to customer
dissatisfaction. Workers really would like to request Chinese training provided through
airport. As a result of this, top management should provide not only basic but also advanced
courses training through inviting native speaker. Also, attempt to motive airport’s staff to
learn Chinese language in order to fluently and efficiently communicate with Chinese people.
Keywords : Chinese passenger, Airport management, Business Chinese
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浅析汉语差异化教学策略
A Brief Analysis of Differentiated Chinese Teaching Strategies
Deng Shaoguo*, Tanes Imsamran
Faculty of Chinese Language and Culture,Huachiew Chalermprakiet University
*Email : dengwells@qq.com

摘

要

自学校产生之日起差异化就一直存在，同一班级的学生存在着方方面面的学习差
异。早在两千多年前，中国著名的思想家、教育家孔子就提出过了“因人而异、因材
施教”的观点。在当代进行差异化教学的研究领域，汤姆林森（Carol Ann Tomlinson
）被称为“迄今对差异教学做出最全面研究的人”。她认为差异教学是对所有学生的
学习需求进行响应的教学，其核心思想是根据学生不同的准备水平、兴趣和学习风格
来设计差异化的教学内容、过程与成果，最终促进所有学生都在原有基础上得到最大
限度的发展。本文对差异化教学策略进行了梳理，希望对汉语课堂差异化教学策略有
所丰富。
关键词 ： 差异化策略, 方式, 学习者
Abstract
Since the school came into being, there have been differences in all aspects of learning
among students in the same class. As early as 2,000 years ago, Confucius, the famous
Chinese thinker and educator, put forward the idea of "teaching students according to their
aptitude and different people". In the field of contemporary research on differentiated
teaching, Carol Ann Tomlinson is called "the person who has made the most comprehensive
research on differentiated teaching so far". She believes that differentiated teaching is a
teaching that responds to the learning needs of all students. Its core idea is to design
differentiated teaching contents, processes and results according to students ‘different levels
of preparation, interests and learning styles, and ultimately to promote the maximum
development of all students on the original basis. In this paper, the differential instruction
strategies are sorted out, hoping to enrich the Chinese classroom differential teaching
strategies.
Keywords : differentiated Strategy, Mode, Learners
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泰国大学汉语课程服饰文化教学研究
An Analysis of the Costumes in the Teaching of Chinese as a Foreign Language
Chen Mingqiao*, Qin Dongsheng
Faculty of Chinese Language and Culture, Huachiew Chalermprakiet University
*Email : 714121959@qq.com

摘要
本文是针对泰国大学中国传统服饰文化方面教学的研究，想通过此研究来进一步
说明文化教学是汉语教学中一个不可或缺的环节，通过和其他教学方法的结合可以提
高教学效果。并通过调查来说明当前泰国大学教学中传统服饰教学的优点以及不足之
处。
关键词：对外汉语教学, 服饰文化教学, 教学研究
Abstract
This article is aimed at the teaching of Chinese traditional costume culture in Thai
universities. It is hoped that this study will further illustrate that cultural teaching is an
indispensable part of Chinese teaching. Through the combination with other teaching
methods, the teaching effect can be improved. And through the survey to illustrate the
advantages and disadvantages of traditional costume teaching in the current university
teaching in Thailand.
KeywordS : Teaching Chinese as a Foreign Language, Clothing Culture Teaching, Teaching
Research
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汉泰语分类词对比研究
A Contrastive study of Classifiers in Contemporary Chinese and Thai
Tang Xinying*, Xiao Yu
Faculty of Chinese Language and Culture, Huachiew Chalermprakiet University
*Email : 1570389534@qq.com

摘要
分类词（Classifiers）主要功能是对名词系统进行一个范畴化的标记，根据事
物的特性划分不同的类别。汉泰语属于跨多种分类词，可以从有生、无生、物理属性
和功能等归纳分类。
关键词 ：类型学, 分类词, 汉泰语分类词
Abstract
The main function of classifiers is as an umbrella for a wide range of noun
categorization devices according the characteristics of the noun. Chinese and Thai are
multiple classifier, which can be classified base on semantic such as animate, inanimate,
psychical property and function and so on.
Keywords : Linguistic Typology, Classifier, Chinese-Thai Language Classifier
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泰国汉语口语教学多媒体技术的应用调查研究——
以泰国北揽府5所中学为例
Investigation and Research on Application of Multimedia Technology in 5
Middle Schools in Samutprakan, Thailand——Take 5 Middle Schools in
Samutprakan of Thailand as an Example
Worawan Ratchasombat*, Li Zhiyan
Faculty of Chinese Language and Culture, Huachiew Chalermprakiet University
*Email : midori_mudjung@hotmail.com

摘要
当今的社会汉语在国际上的普及程度越来越高，世界各国都加强了对汉语方面的
教学研究。本研究通过对泰国北榄府5所公立中学的汉语教学以及多媒体技术在汉语教
学中的应用情况的调查，通过研究和分析找出当前多媒体技术其在泰国汉语教学中存
在的问题，并提出针对性的解决办法和建议，进而帮助提升学生汉语水平，希望通过
本次调查研究能日后相关调查，提供一定的参考价值。
关键词 ：泰国汉语口语教学, 多媒体技术应用, 调查研究
Abstract
At present, the popularization of social Chinese in the world is becoming more and more
popular. Based on the investigation of the Chinese language teaching and the application of
multimedia technology in the Chinese language teaching in 5 public middle schools
inSamutprakan, the research and analysis, this study finds out the problems existing in the
Chinese language teaching in Thailand, and puts forward some specific solutions and
suggestions, so as to help improve the level of students' Chinese language. It is hoped that the
research can provide some reference value through the investigation.
Keywords : Oral Chinese Teaching in Thailand, Application of Multimedia Technology,
Investigation and Research
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泰国中小学汉语教材《开开汉语》词汇研究分析
Vocabulary Analysis of Kaikai Chinese for Primary and Secondary Schools in Thailand
Luo Yaya*, Tian Chun Lai
Faculty of Chinese Language and Culture, Huachiew Chalermprakiet University
*Email : luoyaya.miemie@gmail.com

摘 要
随着汉语在泰国国内所受到的重视程度不断加大，《开开汉语》作为近年来在泰国
开展汉语教学过程中较为常用的汉语教材，其在更好的推动汉语学习的普及性、提高
泰国少儿汉语的学习和应用能力上发挥了积极的作用。为了更好的分析和研究《开开
汉语》在教材设置上的具体情况，笔者以该教材在词汇方面的教材内容设计为研究方
向，对《开开汉语》进行了调查和分析。
关键词 ：开开汉语, 泰国, 汉语教材, 词汇研究
Abstract
With the increasing importance of Chinese in Thailand, Kaikai Chinese, as a commonly
used Chinese textbook in the process of Chinese teaching in Thailand in recent years, has
played a positive role in promoting the popularization of Chinese learning and improving the
learning and application ability of Chinese for Thai children. In order to better analyze and
study the specific situation of Kaikai Chinese in the design of teaching materials, the author
evaluates and analyses the situation of Kaikai Chinese in the actual application process,
taking the content design of the teaching materials in terms of vocabulary as the research
direction.
Keywords : Kaikai Chinese, Thailand, Chinese Textbooks, Vocabulary Research
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
บริษัท ปู่เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จากัด
The Marketing Mix Factors Affecting the Customer Satisfaction
of Pu Chao Container Terminal Services
ธีรเดข จรัสวิวัฒนศร*, สุภาวดี คุ้มราษฎร์, เพิ่มศิลป์ ยงวงศ์ไพบูลย์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : Threeradat_pmr@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 7Ps) ที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท ปู่เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จากัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้
ที่มาใช้บริการของบริษัท ปู่เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จากัด จานวน 97 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึ่งพอใจของผู้ใช้บริการ
บริ ษั ท ปู่ เ จ้ า คอนเทนเนอร์ เทอร์ มิ น อล ได้ แ ก่ ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย พนั กงานให้ บ ริ ก าร และปั จ จั ย ด้ า น
กระบวนการให้บริการ
คาสาคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจ บริษัท ปู่เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล

Abstarct
The objectives of this research were to study the marketing mix factors affecting the
customer satisfaction of Pu Chao Container Terminal services. The sample group comprised 97
people who used Pu Chao Container Terminal services. The research tool was questionnaires.
Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and
multiple regressions. According to the results, the marketing mix factors affecting the customer
satisfaction of Pu Chao Container Terminal services are place, people, process and physical
evidence.
Keywords : The Marketing mix, Customer satisfaction, Pu Chao Container Terminal
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ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสายการผลิต
ณ บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จากัด
Factors Affecting the Performance of the Production Line Employees
At Ts Molymer Co., Ltd.
อภิภูมิ เพ็ชรรัตน์*, สุภาวดี คุ้มราษฎร์, มธุรพจน์ ศรีโพนทอง, สมนึก อัศดรวิเศษ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : apipoomphetcharat@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิ จัยครั้งนี้ มีวัต ถุประสงค์เพื่ อศึกษาปั จจัย ด้านการจูงใจที่มี ผลต่ อประสิ ท ธิภาพในการปฏิบั ติงานของ
พนักงานฝ่ายการผลิต ของ บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จากัด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 271 ราย
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 223 คน มีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสดศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทางานใน
แผนกการผลิต มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 10,000-15,000 บาทต่อเดือน มีอายุการทางานต่ากว่า 1 ปี วิจัยโดยการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยจูงใจด้านความรู้ความเข้าใจในลักษณะงาน และด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสายการผลิต ณ บริษัท ที เอส โมลิเมอร์ จากัด
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วน ปัจจัยด้าน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความมั่นคงก้าวหน้าในการทางาน
สภาพแวดล้อมการทางาน และ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สายการผลิต ณ บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จากัด
คาสาคัญ : ปัจจัยจูงใจพนักงาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พนักงานสายการผลิต อุตสาหกรรมพลาสติก

Abstract
The objectives of this research were to study the employee motivation factors affecting
production employee performance at Ts Molymer Co., Ltd. The sample group comprised 271
people,223 females, aged between 21-30 years, single status, secondary education, working in the
production department, the average income is 10,000-15,000 baht per month, working life less
than 1 year. Statistics used for data analysis were multiple regressions. According to the results, the
factors affecting production employee performance at Ts Molymer Co., Ltd. are the knowledge
and understanding of the job and relationship with supervisors but the compensation, Job stability,
work environment and relationship with colleagues have no effect production employee
performance at Ts Molymer Co., Ltd.
Keywords : Employee Motivation, Employee Performance, Production Employee, Plastic Industry
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เทคโนโลยี 5G ที่มีผลต่อภาคธุรกิจ
The Impact of 5G to Business Sectors
นิตยา ลิ้มไพศาล*, ประนอม ละอองนวล, พิมสิริ ภู่ตระกูล, สถาพร ปิ่นเจริญ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : Nitaya26@hotmail.com

บทคัดย่อ
ทรัพยากรที่มีความสาคัญรองจากมนุษย์ คือ เทคโนโลยี ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีอยู่ในยุค 4G และกาลัง
ก้าวไปสู่ยุค 5G ที่เป็นการสื่อสารโดยใช้ Internet of Things ( IoT) และMachine to Machine (M2M) ซึ่งก็คือ
การนาอุปกรณ์ทุกชนิดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ และการรองรับระหว่างเครื่ องจักรกับเครื่องจักร ระบบ 5G เป็น
เทคโนโลยีที่มีความเร็วสูง มีความเสถียรมากในการใช้งาน และสามารถรองรับอุปกรณ์จานวนมากในพื้นที่เดียวกันได้
ทาให้เกิดประโยชน์กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และการดาเนินชีวิตประจาวันของประชาชน ฉะนั้นภาครัฐและ
เอกชนจะต้องเตรียมความพร้อม มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้รองรับ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในหลายสิ่งที่จะ
ตามมา ทั้งนี้รัฐบาลจะต้องให้ความรู้ ความเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G เพื่อประชาชนจะได้มีการเตรียม
ตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะตามมา
คาสาคัญ : เทคโนโลยี 5G วิวัฒนาการ 5G การสื่อสาร ภาคธุรกิจ ผลกระทบ

Abstract
Technology nowadays is moving to 5 G from 4 G that makes all connectivity tend to use the
internet of Things (IOT) and Machine to Machine (M2M). As a result, all devices and machines
must be connectable with internet. 5G is high speed and stability technology which enable to
support a large number of devices in an area. Hence, many businesses and industries can utilize
the benefit of 5G. Meanwhile, 5 G also makes people lifestyle easier and more convenience. Under
these circumstances, both public and private sectors must be prepared to cope with the
aftermath of 5G. Thus, government should provide knowledge and the benefit of 5 G to the nation
in order to get ready for the coming change.
Keywords : Technology 5G, Evolution 5G, Communication, Business Sectors, Impact
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การประยุกต์ใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการตัดสินใจคัดเลือก
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
The Application of Analytic Hierarchy Process in Decision Making Process
Manufacturers of Automotive Parts
นันทวรรณ บุญรักษา*, รพี อุดมทรัพย์, ศิริวุฒิ รุ่งเรือง
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : boonraksanan.033@gmail.com

บทคัดย่อ
กระทรวงอุตสาหกรรมยานยนต์มีนโยบายพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือกาหนดเกณฑ์มาตรฐานของชิ้นส่วนต่าง ที่นามา
ประกอบการผลิตเป็นรถผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่งผลให้องค์กรต้องมีการค้นหาเกณฑ์ หรือวิธีการคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ตรงกับความ
ต้องการขององค์กรมากที่สุด ซึ่งบทความนี้ยกตัวอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่งในสมุทรปราการ โดยคัดเลือกผู้ ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ คือ ผลิตสายไฟชนิดเดียวกันจานวน 3 ราย โดยนาหลักเกณฑ์ที่นิยมใช้กันทั่วไปของอุตสาหกรรมยานยนต์
มาใช้คัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดซื้อเพื่อต้องการหลักเกณฑ์หรือข้อมูล
ที่ได้มีความน่าเชื่อถือ แม่นยา มีความถูกต้องที่สุด และเป็นแนวทางในการคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จึงนาเทคนิค
กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analysis Hierarchy Process) มาช่วยในการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ และยังช่วย
จัดลาดับการคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้เชี่ยวชาญให้ความสาคัญกับ
หลักเกณฑ์ด้านคุณภาพ รองลงมา ด้านราคา การขนส่ง และการบริการตามลาดับ
คาสาคัญ : อุตสาหกรรมยานต์ กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์

Abstract
The Ministry of industrial policy of the automotive or product development benchmark of
various components that bring materials into products which, as a result, organizations must have
a search criteria or methods selected parts manufacturer that meets the needs of most
organizations, dedicated to the article.This example, the automotive industry, located in Samut
prakan. By selected manufacturers of automotive components manufacturing power cables of the
same type is number 3 the list by putting the most frequently used criteria of selection used
automobile industry automotive parts manufacturers. Use how to interview experts and
procurement to the criteria or that information is reliable. The most accurate precision and guide
the selection of automotive parts manufacturers, thereby bringing the technique tactic analysis
(Analysis Hierarchy Process), in multiple-criteria decision making and help prioritize selected
individual parts manufacturer that analysis found that gives priority to experts quality guidelines
followed by the transportation and services, respectively.
Keywords : Automotive industry Analysis Hierarchy Process
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เว็บแอปพลิเคชันสาหรับระบบบริหารจัดการโรงแรม
Web Application for Hotel Management System
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บทคัดย่อ
ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบบริหารจัดการโรงแรม เพื่อเพิ่มคว าม
สะดวก เช่น สามารถจองโดยระบุหมายเลขห้อง จองสิ่งอานวยความสะดวกภายในห้อง และความปลอดภัย เช่น การ
เปิดประตูด้วย QR code และชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องมือที่ใช้พัฒนา ได้แก่ Word press, PHP,
FileZilla ในการเปิดประตู ใช้ Raspberry pi 3 model b เชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วย Pycharm และ Python ส่วน QRCode สร้างจาก ชื่อและหมายเลขห้อง ผลจากการศึกษา พบว่า การรีวิวภาพห้องแบบ 360 องศา ทาให้สามารถ
ตัดสินใจจองหมายเลขห้องที่ต้องการได้ และจอง ไดร์เป่าผม เป็นต้น เมื่อชาระเงินผ่าน PayPal ระบบจัดส่ง QRCode เพื่อเปิดประตูทาง Email รวมถึงการเช็คอินก่อนถึงโรงแรม ระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ได้กาหนด
สิทธิตรวจสอบข้อมูลของผู้เข้าพัก โดยพนักงานตรวจสอบการชาระเงินผ่าน cloud เทียบรหัส QR-Code เพื่อความ
ปลอดภัย เมื่อเช็คเอาท์ QR Code ใน Email จะหายไป โดยสรุป ระบบมีความเพิ่มความสะดวกสบายและความ
ปลอดภัยให้กับผู้เข้าพักโรงแรมมาก
คาสาคัญ : เว็บแอปพลิเคชันสาหรับโรงแรม QR code Raspberry Pycharm Paypal

Abstract
This research aims to develop the web application for the hotel management systems via
mobile application. The system is comfortable for tourists to reserve the room number including
all facilities in the room and open room with QR Code. The system is developed by Word press,
PHP, Filezilla as tools. Raspberry pi 3 model b applied for opening the door and Pycharm and
Python as tools for system integration. The results of the study demonstrated that the system
ease for booking and paying via PayPal. The customers will receive a QR-Code via Email to scan
the door open. In term of security, the hotel staff corresponded QR-Code after the customer
check-in. When it is time to check out the QR-Code in the email is disappear. It can be concluded
that the system is user-friendly and more convenience.
Keywords : Hotel reservation program, QR code, Raspberry, Pycharm, Paypal
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การพัฒนาสกุลเงินดิจิทัล UCOIN
UCOIN Cryptocurrency Development
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันสกุลเงินดิจิทัล ใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายกัน มากขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อการ
พัฒนาสกุลเงินดิจิทัล UCOIN เป็นเงินสกุลที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
และสะสมเงินดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจสาหรับนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น สาหรับการพัฒนาสกุลเงิน
ดิจิทัล เป็นการเขียนโปรแกรมในบล็อกเชน โดยใช้แพล็ตฟอร์มของ ethereum ด้วยภาษา solidity, web
application REMIX IDE และ web application METAMASK เป็นเครื่องมือ ผลจากการศึกษา สามารถสร้าง
สกุลเงิน UCOIN โดยใช้ METAMASK เป็น web application cryptocurrency wallet ในการลงทะเบียนเพื่อ
ขอรับ address จากนั้นใช้ address เพื่อสร้าง QR Code ซึ่งสะดวกในการทาธุรกรรมมากขึ้น สามารถตรวจเช็ค
ประวัติได้ และมีการแจ้งเตือนผลการทาธุรกรรม สรุปได้ว่า การพัฒนาสกุลเงินดิจิทัล สามารถเชื่อมกับ Rinkeby
network และ METAMASK ได้เป็นอย่างดี โดยสกุลเงิน ดิจิทัล UCOIN นี้มีความคล้ายคลึงกับสกุล ethereum
เนื่องจากพัฒนาจากภาษา solidity ที่ใช้พัฒนา ethereum ในการวิจัยต่อจากนี้ เป็นการประยุกต์เข้ากับระบบ
ฐานข้อมูลนักศึกษา และการ พัฒนา algorithm เพื่อแจกและกระจายเงินดิจิทัลให้กับนักศึกษาต่อไป
คาสาคัญ : เงินดิจิทัล UCOIN METAMASK blockchain ethereum solidity
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Abstract
Currently, cryptocurrency is the same as fiat money for trading more and more. In this
study aims to develop the cryptocurrency namely UCOIN for using at University of the Thai
Chamber of Commerce. UCOIN is applied for students participating in the student activities and
accumulate cryptocurrency (UCOIN) in order to create incentives for students to participate in
more activities. UCOIN Cryptocurrency is developed by using Ethereum blockchain platform,
Solidity, web application REMIX IDE and web application METAMASK as tools. The results from this
study demonstrated that METAMASK is the web application cryptocurrency wallet for UCOIN
cryptocurrency. After registration for address, the system created the QR Code for using in all
activities efficiently. Moreover, the system checked and alert that the students have done the
activities. It can be concluded that UCOIN cryptocurrency is running on the Rinkeby network and
METAMASK. In addtion, UCOIN Cryptocurrency looked like Ether due to the development using
Solidity is the same as Ethereum. On-going researches apply for the students database and
develop the algorithm for distributing UCOIN cryptocurrency.
Keywords : UCOIN, Cryptocurrency, Blockchain, Solidity, METAMASK, Rinkeby Network
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การจัดการผลิตภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตก้าวสู่ภาคเกษตรกรรม 4.0
Productivity Management to Bring Increasing Productions in Agriculture 4.0
วิชุตา อยู่ยงค์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Email : wichuta.hcu@gmail.com

บทคัดย่อ
การเกษตรมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ และส่งออกอาหารหลักที่สาคัญของโลก ซึ่งเกษตรกรรมเป็น
อาชีพหลักของชาติ ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นแรงงานกลุ่มผู้สูงอายุมีร้อยละ 35 ของประชากร และสัดส่วน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในภาคการเกษตรลดลงเหลือเพียงร้อยละ 5.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ การเพิ่มมูลค่า
ผลิตภาพและสินค้าทางการเกษตรเป็นเรื่องท้าทายของเกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐเกิดการร่วมมือกัน กลุ่ ม
เกษตรกรผลิตผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว จังหวัดลาปางประสบผลสาเร็จซึ่งนาหลักการเพิ่มผลิตภาพประยุกต์ใช้ พบว่า
ผลิตภาพรวมของทุกผลิตภัณฑ์มีค่าใกล้เคียงกัน มีค่าระหว่าง 1.09 ถึง 1.28 ใช้หลักการกาจัดสูญเสียการผลิต (4
Zero) ดังนั้นการก้าวสู่ยุคดิจิทัลเกิดการปรับเปลี่ยนอนาคตของภาคเกษตรเป็นเกษตร 4.0 โดยนาเทคโนโลยีขั้นสูงและ
แนวคิดผลิตภาพ (Productivity) ของภาคอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการผลิตภาพแบบบูรณการ
นาไปสู่ความสาเร็จ
คาสาคัญ : ผลิตภาพ ผลผลิต เกษตรกรรม 4.0

Abstract
Agriculture can play an important role in the development path of food products export
sector around the world. Farming is the great majority of occupation. At present, the main
agricultural workers are the elderly population that about 35 percent of the population and the
proportion of gross domestic product in agriculture is reduced to 5.9 percent of GDP. Total
Productivity Management and agricultural products can be a challenge for farmers and
government through the agricultural cooperative. Improving the productivity of workers producing
coconut shell products in Lampang Province was successfully by applying the principle of
increasing productivity. The results obtained total productivity between 1.09 and 1.28. Therefore,
the digital and new technologies that can be the solutions in Agriculture 4.0, along with the
industry concept (known for its enhancing the productivity).
Keywords : Productivity, Production, Agriculture 4.0
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การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้แนวคิดไคเซ็น
กรณีศึกษา กระบวนการเจาะนาศูนย์
Processes Improving Production to Increase Productivity
Using the Kaizen Concept Case Study of Lead Drilling
ศิลาภรณ์ อ่าสุข, มาริสสา อินทรเกิด
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในโรงงานผลิตประกอบ
อุปกรณ์แรงเขย่า , เครื่องป้อนชิ้นงาน, แผงควบคุม, อุปกรณ์การผลิตเกี่ยวกับ เซมิคอนดัคเตอร์ โดยมุ่งเน้นไปที่การ
ผลิตอุปกรณ์ที่ทาให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่ใช้ในอุตสาหกรรม(drive unit) ซึ่งมีการวางแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและ
ลดเวลาการผลิตโดยมุ่งเน้นไปที่กระบวนการเจาะ Weight Support LFG – 900
ผู้วิ จั ยได้ ศึกษาขั้น ตอนในกระบวนการผลิต พบว่ า ปัญ หาที่ ไ ด้ จากการศึ กษาข้อมู ลคือการเจาะ Weight
Support LFG – 900 เกิดเวลาสูญเสียในการทางานเพราะเกิดการดีดตัวของชิ้นงานในขณะที่ทาการเจาะจึงทาให้ต้อง
หยุดเครื่องจักรในขณะที่ปฏิบัติงานและเกิดเวลาสูญเสียในการทางาน หลังจากนั้นจึงทาการวิเคราะห์หัวข้อของปัญหา
ด้วยหลักการของแผนภูมิก้างปลา และวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาด้วยเทคนิคWhy-Why Analysis เพื่อ
แก้ไขปัญหา เมื่อได้ข้อสรุปจากหลักการดังกล่าวจึงทาการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ที่ช่วยประคองชิ้นงานหรือ Jigที่
สามารถทาให้ชิ้นงานไม่ดีดตัวและสามารถเดินเครื่องจักรต่อเนื่องได้และเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งาน
ผลที่ได้จากการปรับปรุงทาให้สามารถลดเวลาการทางานต่อชิ้นลง จากเดิมใช้ เวลา 1,060.42 วินาทีต่อชิ้น
ลดลงเหลือ 372.74 วินาทีต่อชิ้น ทาให้ผลิตภาพผลผลิตเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจากเดิม 27 ชิ้นต่อวัน เพิ่มเป็น 77 ชิ้นต่อ
วัน คิดเป็น 64.94% ของผลที่ได้รับทาให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการของสายการประกอบที่เพิ่มสูงขึ้นได้
คาสาคัญ : การปรับปรุงกระบวนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพ ไคเซ็น
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Abstract
The objective of this study to improve and increase the efficiency of production processes
in the manufacturing plant, equipment, labour, shake, feeder work piece of production equipment
about Semiconductors, by focusing on the production of the device that was causing the vibration
used in industry (drive unit), which is planning to increase efficiency and reduce production time
by focusing on the process of drilling the Weight Support LFG –900. Researchers have studied the
steps in the production process. It was found that the issue of information research is a drilling
Support Weight – loss of time caused 900 LFG because several of the specimen occurs while
drilling, thus resulting in a need to stop the machine while at work and time lost at work. You can
then perform an analysis of the main problems with the topic of charts, fishbone and the analysis,
development and improvement techniques, Why-Why Analysis to solve problems. When
concluded from such principles to update and develop devices that help place the workpiece or
Jig that can make the work piece does not eject and can continuously be rational and appropriate
use.
The result of the update makes it possible to reduce the operation time per piece
down. From the original takes 1,060.42 seconds per piece. Reduced to 372.74 seconds per
piece. Make the productivity productivity increased, from the original 27 pieces per day. Added a
77-piece per day are 64.94% of the results obtained make it possible to cope with the needs of
the increasing assembly line.
Keywords : Productivity Improvement, Increasing Efficiency, Kaizen
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ภาครัฐกับลู่ทางการส่งเสริมปลาสลิดบางบ่อผ่านทางนโยบายเกษตรแปลงใหญ่
จังหวัดสมุทรปราการ
Government and Promotion Avenues Bangbo Snakeskin via The Large
Agricultural Land Plot Program Samut Prakan Province
บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี, ชุติระ ระบอบ, กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ผลของนโยบายเกษตรแปลง
ใหญ่ปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการที่มีต่อเกษตรกร วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรค เป็นแนวทาง
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
จากรายงานการประชุมเกษตรแปลงใหญ่ปลาสลิด 30 คน และตัวแทนภาครัฐ สรุปดังนี้ นโยบาย
เกษตรแปลงใหญ่มุ่งพัฒนาตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า สมาชิกได้รับรองมาตรฐาน มีศูนย์กลางแปรรูป
เงื่อนไขคือ รวมกลุ่มเกษตรกร 30 ราย พื้นที่ติดกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ ผลิตสินค้าเดียวกัน เป้าหมายใน 3 ปี
สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตร้อยละ 20 มีอานาจต่อรอง และเข้าถึงแหล่งเงินทุน ผลการดาเนินงานด้าน
ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตยังไม่ได้ตามเป้าหมาย การรวมกลุ่ มไม่ถึงขั้นมีอานาจเจรจาต่อรอง และยังไม่มีการ
กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์และราคา
คาสาคัญ : ปลาสลิดบางบ่อ นโยบายเกษตรแปลงใหญ่
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Abstract
The objectives of this article are to enhance knowledge of The Large Agricultural
Land Plot Program, the results of this program toward Bangbo Snakeskin of Samut Prakan
Province, analyze strength, weakness, problems and obstacles to develop the potential of
farming and processing snakeskin and to have competitive advantage.
Results of 30 farmers meeting in this program and 4 government representatives
showed that this program aimed to develop from upstream, midstream and downstream,
the members get standard certification, have transformation center. With the conditions of
collecting 30 farmers and at least 300 Rai in adjacent areas and have same products. The
target within 3 years, farmers can reduce cost and enhance productivity of not less than 20
percent, and can access funding sources. The results revealed that cost reduction and
productivity were not as successful as they should be, and have not yet reached the
bargaining power, including lack of product and price standard.
Keywords : Bangbo Snakeskin, The Large Agriculture Land Plot Program
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ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับการขยายอายุเกษียณการทางาน ของพนักงาน
ฝ่ายผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ กรณีศึกษา บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน)
The Relationship Between Motivation in Work to Extending the Age for
Retirement Work of Production Staff in the Gem and Jewelry a Case Study of
Pranda Jewelry Public Company Limited
ณปภัช เชื้อเงิน*, ชุติระ ระบอบ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : yaijan.tawan@gmail.com

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจการทางานกับการขยายอายุเกษียณการทางาน จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ศึกษาความสัมพันธ์แรงจูงใจกับการขยายอายุเกษียณทางาน สารวจทัศนคติผู้บริหาร และหัวหน้างาน และพนักงานที่
ใกล้เกษียณอายุที่มีต่อการขยายอายุเกษียณทางาน โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยตามสูตรการคานวณ
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) จานวนพนักงาน 164 คน ใช้แบบสอบถามปัจจัยแรงจูงใจในการทางาน
ของพนักงานฝ่ายผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยอนามัย และด้านปัจจัยจูงใจ โดยแบ่งระดับ
ความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับ
หัวหน้างาน และพนักงานรวม 8 คน
ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจที่เป็นปัจจัยส่วนบุค คล คือต้องการมีรายได้อย่างต่อเนื่อง และมีความเห็นดว่า
ตนเองมีสุขภาพดีแข็งแรงที่จะทางานต่อไปได้ และมีภาระหนี้สินทาให้มีความจาเป็นต้องขยายอายุเกษียณ การทางาน
สาหรับด้านปัจจัยแรงจูงใจในการทางาน คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในองค์กร รองลงมาคือ ด้านสภาพ
การจ้างงาน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านผลป้อนกลับ
ของงาน ด้านโอกาสในการทางาน และด้านหลักประกันที่ดี มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขยายอายุเกษียณทางาน
คาสาคัญ : แรงจูงใจในการทางาน การเกษียณอายุ อัญมณีและเครื่องประดับ
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Abstract
The purpose of this research was to study the the motivation to work on extending the
retirement age to work by personal factors study of the relationship incentive to extend the
retirement age to work. Survey administration and supervisors and employees near retirement to
extend the retirement age to work. The sample size used in this study based on the formula of
Krejcie and Morgan (Krejcie & Morgan) The sample used in this study were of employees 164
people query the motivation of the employees at the production of jewelry two aspects: health
factors and the motivation factors. The opinions were divided into 5 levels. The statistics used for
data analysis were percentage, mean, standard deviation. And one-way analysis of variance (OneWay ANOVA) and interviews with senior executives. Chief Executive And employs 8 people
The results revealed that the personal motivation factors include continued income,
extend work were to have continued and have no idea what their healthy strength to continue
working. The debt burden there is a need to extend the retirement age to work for the incentive
to work is to have good relations between people in an organization, followed by the conditions
of employment, remuneration and benefits for the environment. work the nature of the
practice The feedback works The career opportunities and secured good Is associated with the
decision to extend the retirement age to work.
Keywords : Motivation in Work, Retirement, Gem and Jewelry
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เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวันว่าด้วยเรื่องส่วนเกินผู้บริโภค
Day-to-day Economics on Consumer Surplus
รุ่งฤดี รัตนวิไล1*, พงษ์ จงจิตร2
1
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2
คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
*Email : rungrudee.2510@gmail.com

บทคัดย่อ
เศรษฐศาสตร์ในชีวิต ประจาวัน ว่า ด้วยเรื่องส่ วนเกินผู้บ ริโ ภค คือส่ว นหนึ่ งของ เศรษฐศาสตร์สวั สดิ การ
(Welfare economics) อัน ประกอบด้ ว ยเรื่องของส่ ว นเกิน ผู้บ ริโ ภค และส่ วนเกิน ผู้ ผ ลิต ส่ ว นเกิน ผู้ บริโ ภค
(Consumer Surplus) หมายถึง ส่วนต่างระหว่างราคาที่ผู้บริโภคจ่ายจริงกับราคาที่ผู้บริโภคเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อให้ได้
สินค้านั้น ส่วนเกินผู้ผลิต (Producer Surplus) หมายถึง รายรับรวมที่มากกว่าต้นทุนการผลิต ส่วนเกินผู้ผลิตจะ
เกิดขึ้นเมื่อราคาสินค้าที่ขายได้จริงสูงกว่าราคาที่ควรจะขายได้
หลักเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของส่วนเกินผู้บริโภคมีประโยชน์กับบุคคลหลายกลุ่ม แบ่งออกเป็น ประโยชน์ที่มี
ต่อผู้บริโภค ประโยชน์ที่มีต่อผู้ผลิตหรือหน่วยธุรกิจ และประโยชน์ที่มีต่อภาครัฐบาล ดังนี้ ประโยชน์โดยตรงที่มีต่อ
ผู้บริโภค คือ ผู้บริโภคจะตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการบนหลักความสมเหตุสมผลเพื่อให้ได้รับความพอใจ
สูงสุด ผู้บริโภคซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกลง มีสินค้าให้ผู้บริโภคเลือกมากขึ้น เป็นต้น ประโยชน์ที่มีต่อผู้ผลิตหรือหน่วย
ธุรกิจ โดยเฉพาะการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ผู้ ผลิตสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายมากขึ้น สามารถเพิ่มยอดขาย
ให้กับผู้ผลิตได้ ประโยชน์ที่มีต่อภาครัฐบาล รัฐบาลสามารถนาหลักการเรื่องส่วนเกินผู้บริโภคไปใช้ในการวางนโยบาย
และจัดสรรงบประมาณในด้านที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ในเรื่องของความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมของนักท่องเที่ยวที่จะ
เข้าเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติในแต่ละพื้นที่ว่าควรจะเก็บค่าธรรมเนียมจานวนเท่าไร เพราะอะไร
คาสาคัญ : เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ส่วนเกินผู้บริโภค ส่วนเกินผู้ผลิต
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Abstract
Day-to-day economics on consumer surplus is part of the welfare economics. It deals with
consumer and producer surplus. Consumer surplus is a difference that a consumer is willing to pay
more for a desired product. Whereas producer surplus is the extra revenue that is earned from the
actual final price which already included the costs above the sticker price.
Consumer surplus benefits consumers, producers, and the government. Consumers pay
reasonably less for something that they were extremely satisfied. Products are cheaper with more
varieties. Online businesses can directly reach more clients resulting in more profit. Government
can use consumer surplus theory to set a policy and allocate the appropriate budget. For instance,
how much an entrance fee should be for tourists to visit a natural park taking into account what
they are willing to pay.
Keywords : Welfare Economics, Consumer Surplus, Producer Surplus

107

อนาคตภาพของผู้ประกอบการปลาสลิด 4.0 จังหวัดสมุทรปราการ
Scenario of Entrepreneurship 4.0 of Samut Prakarn Snakeskin Gourami
ชุติระ ระบอบ*, บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี, กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,
อัญชลี สมบูรณ์, ชณิชา หมอยาดี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : chutira99@hotmail.com

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเกี่ยวกับปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ
วิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่มีต่อกระบวนการโซ่อุปทานปลาสลิด และนาเสนอแนวทางการพัฒนาสู่การเป็น
ผู้ประกอบการปลาสลิด 4.0 โดยการสารวจความเห็นของตัวแทนเกษตรกรและผลจากการมีส่วนร่วมของเกษตรกรปลา
สลิด รวมทั้งการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการวาดภาพแห่งอนาคต ที่นาไปสู่ข้อสรุปอนาคตภาพของผู้ประกอบการปลา
สลิด 4.0
ผลการวิเคราะห์ สรุปได้ดังนี้ อนาคตภาพของผู้ประกอบการปลาสลิด 4.0 จังหวัดสมุทรปราการที่ควรจะเป็น
ประกอบด้วย การสร้างความร่วมมือของเกษตรกรอย่างเข้มแข็ง ตระหนักถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความ
ปลอดภัย เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน ประสิทธิภาพการจัดการต้นทุน และการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งทางด้านการผลิต
การตลาด และการบรรจุภัณฑ์
คาสาคัญ : อนาคตภาพ ผูป้ ระกอบการ 4.0 ปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ

Abstract
The objectives of this article are to study current situation and problems of Samut Prakarn
Snakeskin Gourami, analyze the environment effects to Samut Prakarn Snakeskin Gourami supply
chain process and proposed guideline for developing to be entrepreneur 4.0. This study collect
data from the farmer representative’s opinion and participation including review literature of
Scenario Planning Approach lead to the conclusion approach to Scenario of Entrepreneurship 4.0.
The results of the study revealed that scenario of entrepreneurship 4.0 was comprised of the
farmer strengthening cooperation to business bargaining power, environment, health and safety
awareness lead to standardization, cost management efficiency and the systematic management
of production, marketing, and packaging.
Keywords : Secnario, Entrepreneurship 4.0, Samut Prakarn Snakeskin Gourami
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การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณของเสียและงานซ่อมแซมในกระบวนการผลิต
โดยใช้หลักควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง
Process Improvement for Defect Reduction and Reworks in Manufacturing
Process by Using 7 QC Tool
สุกัญญา ทองดี*, มาริสสา อินทรเกิด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : sukanyathongdee1@gmail.com

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อศึกษากระบวนการผลิตปั๊มน้าลดของเสียจากปัญหาหน้าแปลนต่อท่อประปา
(Flange) รั่วตามด ลดปริมาณในการซ่อมแซมชิ้นงาน(Rework)ของหน้าแปลนต่อท่อประปาในแต่ละเดือน และ
ต้นทุนในการสั่งซื้อของชิ้นส่วนหน้าแปลนต่อท่อประปาลดลงโดยใช้เทคนิคของเครื่องมือคุณภาพ หรือ 7 Basic QC
tools เพื่อหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดของเสียวิเคราะห์จากอัตราการซ่อมแซมหน้าแปลนต่อท่อประปารั่วตามด
ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมาพบว่ามีการซ่อมแซมเฉลี่ยร้อยละ 0.16 ต่อเดือน จากหลักการพาเรโตสามารถ
แบ่งลักษณะของปัญหาที่เกิดการซ่อมแซมโดยทาการเลือกทาการปรับปรุงปัญหาหน้าแปลนต่อท่อประปารั่วตามด
จากการวิเคราะห์พบว่ามีเปอร์เซ็นของเสียของชิ้นส่วนหน้าแปลนต่อท่อประปา(Flange)ชนิด 1 นิ้วรั่วตามดโดยรวม
เฉลี่ยเท่ากับ 0.10 เปอร์เซ็นต่อเดือนซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้คือ 0.05 เปอร์เซ็นงานวิจัยนี้ได้ทาการระดมสมอง
และใช้แผนผังแสดงเหตุและผลเพื่อหาสาเหตุที่ทาให้เกิดของเสียดังกล่าวพร้อมทั้งหาวิธีการและดาเนินการแก้ไขปัญหา
เพื่อลดอัตราของการซ่อมแซมและลดปริมาณของเสียโดยการปรับปรุงกระบวนการผลิ ตหน้าแปลนต่อท่อประปาจาก
กระบวนการหล่อเป็นกระบวนการตีขึ้นรูป จากผลการวิจัยพบว่าสามารถทาให้อัตราของการซ่อมแซมหน้าแปลนต่อ
ท่อประปาลดลงจากร้อยละ 0.16 ต่อเดือนเหลือเพียงร้อยละ 0.13 ต่อเดือนและเปอร์เซ็นของเสียของชิ้นส่วนหน้า
แปลนต่อท่อประปา(Flange)ชนิด 1 นิ้วโดยรวมลดลงจาก 0.10 เปอร์เซ็นเหลือเพียง 0.03 เปอร์เซ็นและราคาต้นทุน
ต่อชิ้นลดลงจาก 43 บาทต่อชิ้นเหลือเพียง 33 บาทต่อชิ้น
คาสาคัญ : การลดของเสีย เครื่องมือควบคุมคุณภาพ
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Abstract
The purpose of this study was to reduce waste production, water pumps, water pipes from
the flange (Flange), followed by leakage. Reduce the amount of repair work (Rework) of water
pipes, flanges each month. And the cost of ordering parts, flanges, pipe fittings, plumbing reduced
by using the tool quality or 7 Basic QC tools to determine the factors that affect the incidence of
the analysis of foreign repair flanges, pipe fittings, plumbing leaks. followed occurred within 5
months ago found that the average repair rate of 0.16 percent per month from the Pareto
principle can be divided nature of the problem repaired by check. Select the update problem
flange leaking water pipes under the knife. The analysis found that the percentage of pieces of
broken water pipes, flange (Flange) type 1 inch leak, followed by an overall average of 0.10
percent per month, which is higher than the target set is 0. 05 percent conducted research and
brainstorming, cause and effect diagram to determine the cause of death, such as how to find and
implement solutions to reduce the rate of repair and decrease the volume. waste by improving
manufacturing processes from the casting process is a process flange forgings. The study found
that the rate of repair of the flange pipe water down from 0.16 percent a month to only 0.13
percent per month, and the percentage of broken parts, flanges, pipe fittings, plumbing (Flange),
type 1. inches dropped from 0.10 percent to 0.03 percent and cost per part declined from 43 baht
to 33 baht per piece, leaving only a piece.
Keywords : Waste Reduction 7QC Tool
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การออกแบบแผ่นตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการสอบเทียบเครื่องมือวัด
กรณีศึกษา บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอะลูมีเนียม จากัด
Design for Quality Control Manual in the Instrumentation Process
Case Study: MuangThong Aluminum Industry Co., Ltd
กาญจนาพร พุทธศิร*ิ , วิชุตา อยู่ยงค์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : Dew_dewly539@hotmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพในกระบวนการแผ่นตรวจสอบการใช้เครื่องมือวัดชิ้นงานของบริษัท
เมืองทองอุตสาหกรรมอะลูมีเนียม จากัดโดยใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง (7 QC Tools) โดยใช้แผนภาพก้างปลา ใน
การค้นหาสาเหตุและหาแนวทางการแก้ปัญหา จากการศึกษาพบว่าปัญหาเกิดจากในแผนกการประกันคุณภาพ
พนักงานที่รับผิดชอบเกิดข้อผิดพลาดในการทางานในการตรวจสอบเครื่องมือวัด จึงเกิดการไม่ผ่านมาตรฐานของ
ชิ้นงาน ขาดคุณภาพสาเหตุหลั กคือไม่มีเอกสารการบ่งชี้ในการตรวจวัดเครื่องมือที่ชัดเจนทาให้เกิดใบคาร้องขอให้
แก้ไขข้อบกพร่อง (Construction Authorization Request: CAR) การปรับปรุงแก้ไขโดยการออกแบบแผ่น
ตรวจสอบเครื่องมือวัดและการวางระบบการบริหารเพื่อการประกันคุณภาพที่สามารถตรวจสอบได้โดยผ่านระบบ
เอกสารได้มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
คาสาคัญ : คุณภาพ เครื่องมือวัด มาตรฐาน ISO 9001

Abstract
This research aims to study the increasing quality in the instrumentation process using the
7 quality control tools (7 QC Tools), included Fishbone that has the causes and the problems in
the case study: Muang Thong Aluminum Industry Co., Ltd. This study found that the responsibility
assignments for procedures preparation include groups with necessary technical expertise, need
the licensee’s work and inspection performance related to licensing documents (Construction
Authorization Request: CAR). These documents are of sufficient detail and specify requirements for
a quality management system standard ISO 9001:2015.
Keywords : Quality, Instrumentation, ISO 9001
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การใช้ระบบไคเซ็นเพิ่มประสิทธิภาพแผนกเป่าสี กรณีศึกษา : บริษัท พรีม่า พลาสติก จากัด
Using Kaizen System to Gaining the Benefits of Improve Efficiency in the
Blowing Process A Case Study : Prima Plastic Co.Ltd
อรยา รุ่งประเสริฐ*, วิชุตา อยู่ยงค์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email: d_p14670@hotmail.com

บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ น าระบบการผลิ ต แบบไคเซ็ น มาประยุ ก ต์ โ ดยเลื อ กกระบวนการผลิ ต
ถุงพลาสติกในการกระบวนเป่าของบริษัท พรีม่า พลาสติก จากัด เป็นกรณีศึกษา โดยพบปัญหาหลัก ของทางแผนก
เป่าคือระบบเครื่องจักรในการพิมพ์สีในกระบวนการเป่าขาดประสิทธิภาพในการทางาน มีข้อบกพร่องหลายประการ
พนักงานไม่มี วินั ยขณะปฏิบัติ งานทาให้เกิดของเสียภายในกระบวนการเป่า และทาให้ส ามารถเกิด อุบัติ เหตุ ขณะ
ปฏิบัติงานได้ ผลการศึกษาได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในเครื่องจักรจากเดิมโดยใช้เครื่องจักรแบบโป่งพลาสติกโดยได้
เสนอแนวทางปรับปรุงการใช้เครื่องจักรแบบโป่งอลูมิเนียมพบว่า สามารถลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง (ใบมีด และเศษผ้า)
เดิมจานวน 1 ครั้ง ลดเหลือ 0.33 ครั้ง/วัน คิดเป็นร้อยละ 33 และลดงานที่ไม่เกิดงานของพนั กงาน (งานสีขึ้นภาพ
พิมพ์ การเติมสีและทินเนอร์ ) เดิมจานวนครั้งการเติมสี 52 ครั้ง ลดเหลือ 6 ครั้ง/วัน คิดเป็นร้อยละ 88.46 อีกทั้ง
พนักงานที่ขาดวินัยในการปฏิบัติงานได้เสนอแนวทางโดยใช้ระบบไคเซ็น มาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรทาให้
สภาพแวดล้อมในโรงงานมีระบบการทางานที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คาสาคัญ : แนวคิดลีน กระบวนการเป่า ประสิทธิภาพ

Abstract
This study aims to apply Kaizen system in the blowing process of Prima Plastic Company
Limited as a case study. The main problem of the blowing system was found in the printing
system that lacks work efficiency. Employees do not have discipline while working, causing waste
within the blowing process and causing accidents while operating. The results of the study have
changed the equipment inside the machine from the original using plastic bulging machines by
eliminating wastes (blades and cotton) 0.33 times/day and also reducing the work process (printing,
filling color and thinner). The filling color was reduced by 88%. However, the proposed system
can potentially improve the environment within the organization using Kaizen.
Keywords : Concept of Lean, Blown Process, Effective
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การประเมินภาวะสุขภาพประชาชนหมู่ 2, 9 และ10 ตาบลศีรษะจรเข้น้อย
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
Health Assessment of People in Village No.2, 9 and 10 Sisa Chorakhe Noi subdistrict, Bang Sao Thong district, Samut Prakan
กรวิภา วิกัยนภากุล*, ภาวดี ช่วยเจริญ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : kornwipa55@yahoo.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของผู้มารับบริการตรวจสุขภาพในโครงการตรวจสุขภาพ
ชุมชนหมู่ 2, 9 และ10 ตาบลศีรษะจรเข้น้อย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ที่จัดโดยคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกีย รติร่วมกับบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ตั้งแต่ พ.ศ.
2558-2561 รวมผู้มารับบริการทั้งหมด 323 คน เป็นชาย 103 คน หญิง 220 คน ช่วงอายุ 19-88 ปี (ค่าเฉลี่ย 55 ปี)
พบว่ามีน้าหนักเกินเกณฑ์ร้อยละ 72.5 ภาวะอ้วนลงพุงร้อยละ 25.2 ภาวะไขมันในเลือดสูงร้อยละ 57.9 ความดัน
โลหิตสูงร้อยละ 24.8 ภาวะกรดยูริกในเลือดสูงร้อยละ 22.3 และโรคเบาหวานร้อยละ 12.7 เพศชายพบค่าเฉลี่ยและ
สัดส่วนความผิดปกติของครีเอตินิน , กรดยูริกและ ALT มากกว่าเพศหญิง กลุ่มอายุมากกว่า 55 ปีพบความชุกความ
ดันโลหิตสูงมากกว่ากลุ่มอายุน้อยแต่ ALT ผิดปกติน้อยกว่า การดื่มสุราสัมพันธ์กับค่าไตรกลีเซอไรด์ , ครีเอตินิน, กรด
ยูริกและ ALT ผิดปกติ ไม่พบความสัมพันธ์ของ พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทไขมันสูง ปรุงด้วยกะทิ ของทอด
อาหารทะเล หวานจัดและเค็มจัด กับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
คาสาคัญ : การตรวจสุขภาพ ปัจจัยความเสี่ยง หมู่ 2 9 และ 10 ตาบลศีรษะจรเข้น้อย
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Abstract
The aim of this research was to evaluate the health status of people in the check-up program
organized by the Faculty of Medical Technology Huachiew Chalermprakiet University and Bangkok
Aviation Fuel Services Public Company Limited (BAFS) during the year 2558 -2561 B.E. from village no.
2, 9 and 10 Sisa Chorakhe Noi sub-district, Bang Sao Thong district, Samut Prakan province. There was a
total of 323 persons, 103 males and 220 females, with ages ranging from 19-88 years (mean=55 years).
There were BMI overweight and obese 72.5%, metabolic syndrome 25.2%, hypercholesterolemia
57.9%, hypertension 24%, hyperuricemia 22.3% and diabetes 12.7%. The average and proportion of
abnormal results of creatinine, uric acid and ALT in males were higher than females. Age over 55 years
group has a higher prevalence of hypertension but lower abnormal ALT than the younger. Alcohol
drinking was associated with abnormal triglyceride, creatinine, uric acid, and ALT. However, the
consumption behavior of high-fat food, cooked with coconut milk, fried food, seafood, sweet desserts,
and salty food had no significant relation on blood chemistry.
Keywords : Health check-up, Risk factors, Village no.2, 9 and 10 Sisa Chorakhe Noi sub-district
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ปัญหาการใช้บริการสุขภาพของผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
Problems in Using Health Care Services of Deaf Patients
วิรัตน์ ทองรอด*, เพชรราณี วิทยารักษ์, กฤตณัฑ ลาภสมบุญกมล, ณิชมน ทองเชิด
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : freshwirat@yahoo.com

บทคัดย่อ
ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะมีความล่าช้าของพัฒนาการทางภาษาในทุก ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพูด
อ่าน หรือ เขียน รวมถึงการเรียนรู้ จึงส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการสื่อสารเมื่อเข้า รับบริการสุขภาพ และการใช้ยา งาน
ศึกษาวิจัยนี้เริ่มจากการทบทวนวรรณกรรม จัดเตรียมแนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งคัดเลือกมา
จากสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย จานวน 3 ราย โดยมีล่ามภาษามือเป็นสื่อกลาง เพื่อสอบถามถึงปัญหาการใช้
บริการสุขภาพของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 ราย จะเลือกไปร้านยาก่อนเมื่อเริ่มเจ็บป่วย แต่หากเป็นการเจ็บป่วย
ที่มากขึ้น จะเลือกไปโรงพยาบาลพร้อมกับล่ามภาษามือ ปัญหาที่พบจากการเข้ารับบริการในสถานพยาบาล ได้แก่
การรอคิวนาน สื่อสารไม่เข้าใจหากไม่มีล่ ามไปด้วย ถัดมา คือ ปัญหาในการติดต่อล่าม ซึ่งจาเป็นต้องใช้เวลาติดต่อ
ล่วงหน้า 2-3 วัน ทาให้ไม่ได้รับความสะดวกในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พฤติกรรมการใช้ยาจะอ่านฉลากก่อนใช้ หากไม่
เข้าใจจะใช้วิธีถามจากคนใกล้ตัว หรือ ค้นหาข้อมู ลและรูปภาพจากอินเทอร์เน็ ต ผู้ให้ข้อมู ลทั้ ง 3 ราย ไม่ เคยใช้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาก่อน และไม่เคยซื้อสินค้าดังกล่าวตามการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต ผู้ให้ข้อมูลได้เสนอแนะ
แนวทางการแก้ปัญหา ได้แก่ ควรมีล่ามประจาสถานพยาบาล ในการสื่อสารควรใช้คาง่าย และมีรูปภาพประกอบ
การอบรมให้ความรู้ในเรื่องของสุขภาพและการใช้ยา พร้อมทั้งเสนอให้มีสิ่งแจ้งเตือนในกรณีฉุกเฉินที่เป็นทั้งเสียงและ
แสงประกอบกัน
สรุป ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะมีปัญหาในการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่แตกต่างจาก
คนทั่วไป ล่ามจึงยังมีความสาคัญในการช่วยสื่อสาร ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะเข้าใจรูปภาพได้ดีกว่าตัวอักษร
และควรจัดการอบรมความรู้เรื่องสุขภาพและยาให้กับกลุ่มคนเหล่านี้
คาสาคัญ : ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ปัญหาการใช้บริการสุขภาพ ปัญหาการใช้ยา การสื่อสาร ล่ามภาษามือ
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Abstract
People who are hearing impairment at birth or early age will delay the development of
communication whether speaking, reading, writing and also learning. These lead to be problems
and barriers in medical services and use of medicines. This study was started from literature
review. Next, questionnaires with open-ended questions, cover health service behavior, medicine
uses and related problems were prepared. Three informants from national association of the deaf
in Thailand were interviewed with sign language interpreters in December, 2018.
All of informants will choose to go to the drug store first when they get sick. If their
illnesses are more severity, they will choose to go to hospital instead. In these cases, they choose
to take a sign language interpreter who help them to communicate with health care providers.
When they get medical services in the hospitals, they have many problems, such as waiting for a
long queue, communication errors to health care providers without sign language interpreters.
These interpreters should request 2-3 days before. Thus, deaf persons will visit doctors alone in
emergency cases. All informants always read the label of medicines before use. If they do not
understand, they will ask their relatives, and friends. They also search on internet to find these
related information or pictures. All informants have never used food supplements. They never buy
any food supplements that advertise on internet. The informants have suggested to solve these
problems such as using simple words and pictures to explain this health information. The hospitals
should have sign language interpreters in charge. Training health, medical and medicine related
knowledge are also need. In the emergency events such as ambulances, they want to have both
sound and light signs.
In conclusion, the people who are hearing impaired have many communication problems:
listening, speaking or writing that different from general population. The sign language interpreters
will remain important roles for communication between these persons and healthcare providers.
They can understand information from pictures more easily than words. Also, they are needed
health, medical and medicines related training.
Keywords : Deaf, Health Problem, Medication problems, Communication, Sign Language Interpreter
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ระดับเสียงและแผนผังแสดงระดับเสียงในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตกระป๋องบรรจุ
อาหารและเครื่องดื่ม จังหวัดสมุทรปราการ
Noise Levels and Noise Contour Map in Process of the Canned Manufacturing
Industry at Samut Prakarn Province
สุชานันท์ พูลวงษ์, อุมารัตน์ ศิริจรูญวงศ์, อารีรัตน์ จิตจุล*
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : umaratsi@hotmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับเสียงดังในสภาพแวดล้อมการ
ทางาน จัดทาแผนที่เส้นเสียงในกระบวนการผลิตกระป๋อง และกาหนดการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงอย่างเหมาะสม โดยทา
การตรวจวัดระดับเสียงในอาคารการผลิตที่ 1 และ 2 มีจานวนจุดตรวจวัดทั้งสิ้น 1,809 และ 1,140 จุด ตามลาดับ และ
ประกอบด้วย 12 แผนก ได้แก่ แผนกบริการทั่วไป (general) แผนกบรรจุภัณฑ์อาหารแห้ง (dry food) แผนกผลิตฝาและก้น
กระป๋องสเปรย์ (Canister lid and bottom) แผนกผลิตฝา ก้น และห่วงของกระป๋อง (Canister Lid Bottom and Loop)
แผนกผลิตกระป๋องสเปรย์ (Canned Spray) แผนกกรรไกร (Cutting) แผนกอัดลม (Check for leaks by pressure) และพื้นที่
ปฏิบัติงาน (workshop) แผนกข้อเสือ (Clamp) สานักงานการผลิต (Office) แผนกตัดแบบเฉือนเลื่อย (Scroll Shear) และ
แผนกเตรียมวัตถุดิบ (material) โดยใช้เครื่องวัดระดับเสียง Sound level meter ที่ได้มาตรฐาน IEC 61672-1: 2013/2002
type 2 ตามมาตรฐานของ American National Standard Institute (ANSI) และนาผลการตรวจวัดระดับเสียงมาจัดทาแผนที่
เส้นเสียง (Noise Contour Map) ด้วยโปรแกรม SURFUR 13 (trial) และผลคานวณหาค่าระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันเสียง (Protected sound dBA) มาใช้กาหนดการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงที่เหมาะสม
ผลการศึ กษา พบว่า อาคารการผลิตที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับเสี ยงใน
สภาพแวดล้อมการทางานเท่ากับ 87.80±4.00 และ 87.89±2.79 ตามลาดับ โดยมีค่าระดับเสียงอยู่ระหว่าง 60.60-101.20
และ 79.30-98.40 dB(A) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาระดับเสียงจาแนกรายแผนก พบว่ามีเพียงพื้นที่สานักงานการผลิตเท่านั้นที่
มีค่าเฉลี่ยของระดับเสียงไม่เกินมาตรฐานที่กฎหมายกาหนดเท่ากับ 85 dB(A) แต่แผนกที่เหลือมีค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเกิน
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้แผนกผลิตฝา ก้น และห่วงของกระป๋อง แผนกฝาและก้นของกระป๋องสเปรย์ และแผนกข้อ
เสือ เป็นพื้นที่ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับเสียงสูงเป็นสามอันดับแรกคือเท่ากับ 90.47±3.37 94.67±3.73 และ 88.84±2.58 dB(A)
ตามลาดับ ผลการประเมินพบว่ามีจานวนจุดตรวจวัดที่มีระดับเสียงเกินค่ามาตรฐาน 85 เดซิเบล (เอ) ที่กฎหมายกาหนดคิด
เป็นร้อยละ 76.38 และ 83.18 ตามลาดับ สาหรับผลการจัดทาแผนผังแสดงระดับเสียงพบว่า อาคารการผลิตที่ 1 มีระดับ
เสียงสามารถแบ่งได้ 3 ระดับคือ 59-85 85-95 และ 95-103 dB(A) ในส่วนของอาคารการผลิตที่ 2 มีระดับเสียงสามารถแบ่ง
ได้ 3 ระดับคือ 65-85 85-90 และ 90-100 dB(A) ดังนั้นทั้ง 12 แผนกของอาคารการผลิตทั้งสองพบว่ามีเพียงพื้นที่สานักงาน
การผลิตที่ควรกาหนดให้สวมใส่ ear plug และที่เหลือควรกาหนดสวมใส่ ear muff เนื่องจากมีค่าระดับเสียงที่ได้ยินเมื่อสวม
ใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง (Protected sound dBA) ไม่เกิน 85 dB(A) ตามที่กฎหมายกาหนด
คาสาคัญ : เสียงดัง แผนที่เส้นเสียง อุตสาหกรรมผลิตกระป๋อง
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Abstract
This study was a cross-sectional study. The purposes of this study were to evaluate the
sound level in the working environment, establish noise contour map of in in process of the
canned manufacturing industry and define the proper wear personal protection equipment of
sound. With sound level measurement in the production building no. 1 and no. 2 which have
coordinated 1,809 and 1,140 points respectively. These buildings consisting of 12 departments,
including general, dry food packaging, canister lid and bottom, canister lid bottom and loop,
canned spray, cutting, check for leaks by pressure, workshop, clamp, office, scroll shear and
material preparing process. The noise emitted by the process was obtained using a digital sound
level meter (standard IEC 651: 1979 type 3, ANSI). The noise contour maps, establish with the
SURFUR 13 (trial) program, and the result of calculating the Protected Sound Level were prepared
and used to suggest the areas that workers should wear personal protective equipment (PPE). The
study conducted between January and May 2018.
The results of this study showed that the building no. 1 and building no. 2 have the mean
and standard deviation of the sound level in the working environment equal to 87.80±4.00 and
87.89±2.79 respectively. The sound level of each building has value between 60.60-101.20 and
79.30-98.40 dB(A) respectively. When considering the sound level, classified by department It was
found that only the production office area had an average sound level of not more than 85 dB(A),
but the remaining departments had an average level of noise that exceeded the legal standards. In
addition, the canister lid and bottom, canister lid bottom and loop and mechanical press were the
area that has the highest sound level average of three ordinal level, equal to 90.47 ± 3.37 94.67 ±
3.73 and 88.84 ± 2.58 dB (A) respectively. The evaluation of sound level of production building no.
1 and no. 2 showed that with points of the sound level exceeding the standard value of 85 dB(A)
that the law requires 76.38 percent and 83.18 percent respectively. The results of the noise
contour map showed that production building no. 1 has a sound level, can be divided into 3
levels, 59-85, 85-95 and 95-103 dB (A). In the production building no. 2, the sound level can be
divided into 3 levels, 65-85 85- 90 and 90-100 dB (A). Therefore, all 12 departments of both
production buildings found that only the production office area should be defined to wear the ear
plug and the remaining should be defined to wear ear muff because of there is a sound level that
is heard when wearing sound protection equipment, no more than 85 dB (A) as required by law.
Keywords : Sound level, Noise contour map, Canned manufacturing
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นวัตกรรมการประดิษฐ์กล่องสาหรับถ่ายภาพเจลพร้อมแอลอีดีทรานซิลลูมิเนเตอร์
Innovation in the Creation of Gel Imaging Box with DIY LED Transilluminator
ธนสาร ศิริรัตน์1*, สุรวินท์ รีเรียง2, รัชชานนท์ มุระชีวะ2, วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์1,
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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บทคัดย่อ
การตรวจสอบแถบดีเอ็นเอภายใต้แสงยูวีเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย แต่มีข้อเสียหลายประการ เช่น หลอดยูวีมี
ราคาแพง อายุการใช้งานสั้น สารเอธิเดียมโบรไมด์ก่อให้เกิดมะเร็งได้ การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องอ่าน
แถบดีเอ็นเอที่ใช้แสงแอลอีดีความยาวคลื่น 400, 470 และ 525 nm พบว่าความยาวคลื่น 470 nm ให้ภาพถ่ายแถบ
ดีเอ็นเอที่ย้อมด้วย SERVA Stain G ได้ชัดเจนจากกล้องสมาร์ทโฟนที่มีขนาดรูรับแสง 2.0 และเวลารับแสง 1 วินาที
ซึ่งชัดกว่าใช้แสงยูวีที่ขนาดรูรับแสง 1.4 และเวลารับแสงตั้งแต่ 1.6 วินาทีขึ้นไป สรุปว่าเครื่อง DIY LED
Transilluminator สามารถอ่านแถบดีเอ็นเอได้อย่างมีประสิทธิภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาดถึง 10 เท่า
คาสาคัญ : ยูวี เอธิเดียมโบรไมด์ แอลอีดี SERVA Stain G

Abstract
DNA detection by UV transilluminator is widely used, but there are many disadvantages such
as UV lamp, which is expensive and has short life. Moreover, ethidium bromide is a carcinogen.
This study aimed to invent the DNA reader device that used LED wavelengths at 400, 470 and 525
nanometer with SERVA Stain G dye. The results showed that LED wavelength at 470 nanometer
provides clear photos from a camera smartphone with aperture of 2 and with speed shutter of 1
seconds or more, which is clearer than photos from UV transilluminator with aperture of 1.4. DNA
band by Gel doc was visible when the exposure time was more than or equal to 1.6 seconds.
Inconclusion DIY LED Transilluminator can read DNA band effectively and 10 times cheaper than
other machine in the market.
Keywords : UV transilluminator, Ethidium bromide, LED, SERVA Stain G
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ผลของสารสกัดสมุนไพรไทยต่อกระบวนการจับกินสิ่งแปลกปลอมของเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิล
Effect of Herb Extracts on Neutrophil Mediated Phagocytosis
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บทคัดย่อ
สมุนไพรสามารถใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าสามารถช่วยเพิ่มการตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกันได้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพร 20 ชนิด ที่มีเอทานอลเป็นตัวทา
ละลายต่ อกระบวนการจั บ กิ น ของเม็ ด เลื อ ดขาวชนิ ด นิ ว โทรฟิ ล ที่ จั บ กิ น เชื้ อ Escherichia coli โดยทดสอบ
phagocytic activity และ nitroblue tetrazolium test (NBT) พบว่าสารสกัดหยาบจากดอกสารภี เปลือก
จันทน์เทศ โกฐกะกลิ้ง ผลเบญกานี เปลือกจันทน์ผา เปลือกแกแล หัวกระเทียม รากคนทีสอ เปลือกกาแพงเจ็ดชั้น
เปลือกสีเสียดเปลือก มีความสามารถในการกระตุ้นกระบวนการจับกิน ของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลได้ดี
ตามลาดับเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ในขณะที่ สารสกัดจากใบสะเดา ลาต้นอ้อยแดง เหง้าขมิ้นชัน เปลือก
มะกรูด และใบโหระพา สามารถกระตุ้นการทาลายสิ่งแปลกปลอมของเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลได้อย่างมีนัยสาคัญ
เมื่อเปรีย บเทีย บกับ กลุ่ มควบคุม อย่ างไรก็ต ามการศึกษานี้เป็น เพีย งการศึกษาเบื้องต้ นเพื่อใช้ เป็น ข้อมูล สาหรับ
การศึกษาเชิงลึกเพื่อหาสารที่ออกฤทธิ์กระตุ้นการทางานของเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่อไป
คาสาคัญ : กระบวนการจับกิน สารสกัดสมุนไพรไทย นิวโทรฟิล

Abstract
Herb can be used as the ingredients for cooking and that can stimulate immune response.
The aim of the study is to investigate the effect on neutrophil mediated phagocytosis of 20 Thai
herbs ethanol extract which ingested Escherichia coli. Phagocytic activity and nitroblue tetrazolium
test (NBT) assays were determined. The results showed that crude extract of Mammea siamensis
Kostern flower, Myristica fragrans Houtt bark, Strychnos nux-vomica L seed, Quercus infectoria
fruit, Dracaena loureiri Gagnep bark, Maclura cochinchinensis (Lour.) bark, Allium sativum L. bulb,
Vitex trifolia L. root, Salacia chinensis L. bark and Pentace burmanica Kurz bark can stimulate
neutrophil mediated phagocytosis when compared to control group. While, crude extract from
Azadirachta indica A. leave, Saccharum sinense Roxb. bark, Curcuma longa Linn. rhizome, Citrus
hystrix DC. fruit and Ocimum basilicum Linn. leave significantly increased phagocytic activity when
compared to control group. However, this is a preliminary study, further in-depth study for
investigating the active compounds from Thai herbs need to be performed.
Keywords : Phagocytosis, Thai Herb Extracts, Neutrophil
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ความชุกและความถี่ของแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่รับเลือด
และปัจจัยเสี่ยงต่อการกระตุ้นให้สร้างแอนติบอดี : การศึกษานาร่องของโรงพยาบาลวังเหนือลาปาง
Prevalence and Frequency of RBC Alloantibodies Among Transfused-Thalassemic
Patients and Risk of Alloimmunization : A Pilot Study at Wangnua Hospital, Lampang
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บทคัดย่อ
ป่วยธาลัสซีเมียที่รับเลือดบ่อยมักจะสร้างแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดง ทาให้หาเลือดที่ เข้ากันได้กับผู้ป่วย
ยากขึ้น การศึกษานี้เพื่อหาความชุก ความถี่ของแอนติบอดีในผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่รับเลือดของโรงพยาบาลวังเหนือ
จากข้อมูลย้อนหลังปี 2557-2561 พบผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่รับเลือดทั้งหมด 75 ราย มีการสร้างแอนติบอดีร้อยละ
18.7 (14/75 ราย) พบความชุกของ anti-Mia และ anti-E มากที่สุดร้อยละ 64.3 (9/14 ราย) และ anti-c ร้อยละ
57.1 (8/14 ราย) โดยปัจจัยสาคัญที่กระตุ้นให้สร้างแอนติบอดี คือการที่ผู้ป่วยไม่แอนติเจนและสัมพันธ์กับจานวนครั้ง
ที่รับ เลือด ดังนั้น การให้เลือดที่มีแอนติเจนเม็ดเลือดแดงตรงกัน กับ ผู้ป่ว ยจึง ช่ วยป้องกันการถูกกระตุ้น ให้ส ร้า ง
แอนติบอดีได้
คาสาคัญ : ความชุก ความถี่ แอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดง ธาลัสซีเมีย

Abstract
The development of red cell alloantibodies often causes problem in transfusedthalassemic patients. Retrospective data were collected from medical records between 2014 and
2018 at Wangnua Hospital, prevalence and frequency of alloantibodies were study. Seventy-five
transfused-thalassemic patients, 14 patients with developed alloantibodies were 18.7% (14/75
ราย). The most prevalent and frequent alloantibodies were ant-Mia and anti-E 64.3% (9/14 ราย)
followed by anti-c 57.1% (8/14 ราย). A lack of antigen is a risk of red cells alloimmunization and
correlates with multi-transfusion. So, patient transfused with matched red cell antigens prevent
red cell alloimmunization.
Keywords : Prevalence, Frequency, Transfused-thalassemic patients, Red cell alloantibodies
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ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ
The Effect of Social Support Program on Depression of Patients with Major
Depressive Disorder Elderly
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ แ บบกึ่ ง ทดลองแบบสองกลุ่ ม วั ด ก่อ นและหลั ง การทดลองมี วั ต ถุป ระสงค์เ พื่ อ
เปรียบเทียบภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุก่อนหลังและระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการสนับสนุนทาง
สังคม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุที่มีอายุ 60 ปี จานวน 40 คน ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ที่มา
รับบริการต่อเนื่องแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลแปลงยาว และคัดเลือกกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 20 คน
กลุ่มทดลองได้รับการดูแลตามโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคม และได้รับการตรวจความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณ
จานวน 5 ท่าน กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1.แบบวัดความเศร้าใน
ผู้สูงอายุไทย (TGDS) และ 2 แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม มีค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอน บาค
เท่ากับ 0.87 และ0.87 ตามลาดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดย สถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบ Paired t- test
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุหลังได้รับโปรแกรมการสนับสนุนทาง
สังคมต่ากว่าก่อนได้รับก่อนได้รับโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมอย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01และ2.ภาวะ
ซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุในกลุ่มทดลองต่ากว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ : ภาวะซึมเศร้า การสนับสนุนทางสังคม ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ
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Abstract
The purpose of this quasi-experimental study was to examine the effect of the social
support program on depression of patients with major depressive disorder elderly. Forty persons,
aged 60 years and older, who were diagnosed with depressive disorder by psychiatrist were
recruited from the outpatient department in Phaengyao hospital, and the experimental group and
the control group, 20 persons in each group, were chosen. The experimental group was received
on the program. The content validity was done by 5 experts. The instruments in this research were
Thai Geriatric Depression Scale (TGDS) and the social support scale. The Cronbach’s Alpha
Coefficient reliability of the questionnaire was .83 and .87, respectively. Data were analyzed by
descriptive statistics and paired t-test. The results were as follows: depression of patients with
major depressive disorder elderly group after receiving the social support program; experiment
showed that the lower depression before the experiment is significant. (p < .01)
Keywords : Depression, Social Support, Major Depressive Disorder Elderly
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การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสารโครเมียมที่ปนเปื้อนในปลาสลิดตากแห้ง
Health Risk Assessment of Chromium from Dry Gourami Fish Consumption
วรางคณา วิเศษมณี ลี*, นิลาวรรณ งามขา, อัญรินทร์ พิธาภักดิสถิตย์, กรรณิการ์ แจ้งวิจารณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : varangkana_v@yahoo.com

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณโครเมียมในปลาสลิ ดตากแห้ง แล้วนามาประเมินความเสี่ยงต่อ
สุขภาพในการได้รับโครเมียมจากการบริโภคปลาสลิดตากแห้ง โดยทาการวิเคราะห์โครเมียมในปลาสลิดตากแห้งด้วย
เครื่อง อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ โดยการใช้เทคนิคกราไฟต์เฟอร์เนส ผลการศึกษา พบว่ามี
ปริม าณโครเมียมในปลาสลิดตากแห้ง อยู่ในช่ว ง 0.10-0.35 มิ ลลิกรัมต่ อกิโลกรัม ซึ่งไม่เกินเกณฑ์ม าตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 98 (2529) นอกจากนี้เมื่อนามาประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภค
ปลาสลิดตากแห้ง พบว่าปริมาณการปนเปื้อนของโครเมียมในปลาสลิดยังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
คาสาคัญ : โครเมียม ปลาสลิด การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ

Abstract
This research was conducted to study the chromium concentration in dry Gourami fish
which were analyzed by graphite furnace atomic absorption spectrophotometer. The result has
been used to assess the risk towards health condition after consuming that kind of fish. According
to this study, chromium concentration in dry Gourami fish were found in the range of 0.10-0.35
mg/kg which were not exceeded to the standard of the Ministry of Public Health issue 98 (B.E.
2529). In addition, dry Gourami fish consumption which has chromium contamination did not affect
to the health.
Keyword : chromium, dry Gourami fish, health risk assessment
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การศึกษาปริมาณการปนเปื้อนของโลหะหนักในอายแชโดว์
Study of Contamination of Heavy Metals in Eye Shadows
อาทิตยา สายแก้ว, ปภาวดี ม่วงเขาแดง, ชิดชนก ธนาภามาอ่อน, ปฎิญญา นันทะผา,
จเร รุ่งเรืองแย้มใจงาม, วรางคณา วิเศษมณี ลี*
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : varangkana_v@yahoo.com

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณการปนเปื้อนของโลหะหนักในอายแชโดว์ โดยทาการวิเคราะห์ด้วย
เครื่อง อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ โดยการใช้เทคนิคกราไฟต์เฟอร์เนส ผลการศึกษา พบว่ามีการ
ปนเปื้อนของตะกั่วอยู่ในช่วง 0.43 - 4.45 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยผลิตภัณฑ์ที่มีเฉดสีโทนเย็นเป็นโทนสีที่มีความ
เข้มข้นของตะกั่วมากที่สุด ในขณะที่ความเข้มข้นของแคดเมียมมีปริมาณอยู่ในช่วง 0.01-0.36 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดย
โทนสีที่มีความเข้มข้นของแคดเมียมมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีเฉดสีเอิร์ทโทน อย่างไรก็ตามความเข้มข้นของโลหะทั้ง
สองชนิดที่ปนเปื้อนในอายแชโดว์ มีค่าไม่เกินมาตรฐานอาหารและยา และมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขแต่อย่างใด
คาสาคัญ : ตะกั่ว แคดเมียม อายแชโดว์
Abstract
The objective of this research was to measure the heavy metals contaminated in eye
shadow. The samples were analyzed with Graphite Furnace Atomic Absorption. The results
showed that lead contamination was in the range of 0.43 - 4.45 mg/kg and the eye shadow with
cold shade had the highest lead contamination. While, cadmium concentration was in the range of
0.01-0.36 mg/kg and the maximized concentration was found in the earth tone. However, heavy
metal in all samples did not exceed than regulation of The Food and Drug regulation and Public
Health Law.
Keywords : Lead, Cadmium, Eye Shadow
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การประเมินสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยในโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Environmental Safety Assessment in Government Schools under The Office Primary
Education Area 2, Bang Chalong Sub-District, Bangplee District, Samutprakarn Province
เจนจิรา คล้ายเกตุ, พรพิมล เชวงศักดิ์โสภาคย์*, ธนัชพร ภู่มาลา, ปฏิพัทธ์ แก้วพวง,
สุภาภรณ์ จันทร์เพ็ง, กนกวรรณ จันทร์เพ็ชร, อธิคม ปรีดาธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : pornpimolcha@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Cross sectional study ) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสิ่งแวดล้อมด้าน
ความปลอดภัยในโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 และเพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของครูและนักเรียนกับสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยภายใน
โรงเรียนรัฐบาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ โดยทาการศึกษาทั้งหมด 4 โรงเรียน ครูจานวน 123 คน นักเรียน จานวน 281 คน โดยใช้แบบ
ประเมินสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยและแบบสอบถามความรู้ของครูและนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านความ
ปลอดภัย วิเคราะห์ข้อมู ลด้ว ยสถิติ พรรณนาได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและสถิติอนุ มานโดยใช้ Chi-Square
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร ผลการวิจัยพบว่า การประเมินสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยทั้ง 4 โรงเรียน อยู่ใน
ระดับ พอใช้ มีค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 30.25 ตามมาตรฐานคู่มือแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษา สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 ผลการทดสอบ
ความรู้ของครูและนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยทั้ง 4 โรงเรียน ครูมีความรู้สิ่งแวดล้อมด้านความ
ปลอดภัย อยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 12.08 , SD=1.53) นักเรียนมีความรู้สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัย อยู่ใน
ระดับมาก (Mean = 16.04 , SD=2.13) และความรู้ของครูและนักเรียนด้านสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยกับผล
การประเมินสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยทั้ง 4 โรงเรียนไม่มีความสัมพันธ์กัน (p-value>0.05) ผลการวิจัยนี้
สามารถใช้เป็นข้อมู ลสาหรับหน่วยงานด้ านการศึกษาในการกากับ ตรวจสอบและจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวความ
ปลอดภัยในโรงเรียนกับครูและนักเรียน ให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยในโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
อุปกรณ์ป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการซ้อมอพยพหนีไฟ
คาสาคัญ : สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยในโรงเรียน การประเมินสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัย
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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Abstract
This is a cross sectional research aimed to evaluate environmental safety in the
government schools under the office of primary education Area 2, Bangplee District, Samut Prakarn
province and found the relationship between the knowledge about the environmental safety of
teachers and students within the school. The sample were teacher 123 and students 281 from 4
schools. Data were collected by environmental safety assessment form and the environmental
safety questionnaires for teachers and students. The descriptive statistic including amount,
percentage, average in data analysis and the Chi-Square were applied to analyze the relationship
between the variables. The research found that environmental assessment of the safety of in 4
schools was at a moderate level, with an average of 30.25 according to the safety environmental
assessment criteria as per Guidelines and Measures for Security of Educational Institutions, Office of
the Basic Education Commission, Ministry of Education (revised 2013). The results of the testing of
knowledge of teachers and students about environmental safety in 4 schools revealed that
teachers had knowledge of environmental safety at the moderate level (Mean= 12.08, SD = 1.53).
Students had knowledge of the safety environment at the high level (Mean = 16.04, SD = 2.13) and
the knowledge of teachers and students on environmental safety and safety environmental
assessment results, 4 schools are not related (p-value > 0.05) The results of this research can be
used as information by the education agency. Examination and training of school safety knowledge
with teachers and students to be aware of the safety environmental in the school, especially on
fire prevention equipments and fire evacuation drills.
Keywords : Environmental Safety in School, Evaluated Environmental Safety, Office Primary
Education Area
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การพัฒนาสูตรตารับลิโปโซมกักเก็บกรดอะซีลาอิกและคลินดามัยซินไฮโดรคลอไรด์
Development of Liposome Encapsulated Azelaic Acid and
Clindamycin Hydrochloride
อารดา งามละเมียด, ปัฐยา ประทุมไทย, อาภิสรา ต่อฑีฆะ, สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ*์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
*Email : sumaleew@go.buu.ac.th

บทคัดย่อ
การรักษาสิวด้วยยาปฏิชีวนะเดี่ยวเพิ่มแนวโน้มของเชื้อแบคทีเรียดื้อต่อยาปฏิชีวนะจึงแนะนาให้ใช้ร่วมกับยา
รักษาสิวกลุ่มอื่น การใช้ยาคลินดามัยซินร่วมกับกรดอะซีลาอิกทาให้ประสิทธิภาพการรักษาสิวสูงขึ้นและลดแนวโน้ม
ของเชื้อแบคทีเรียดื้อต่อยาปฏิชีวนะ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลิโปโซมกักเก็บกรดอะซีลาอิกและคลินดามั ย
ซินไฮโดรคลอไรด์สาหรับนาส่งยาสู่ผิวหนัง เตรียมสูตรตารับลิโปโซมด้วยวิธี ทินฟิล์มไฮเดรชั่นและปรับเปลี่ยนสัดส่วน
ของฟอสโฟลิปิดและคอเลสเตอรอล ทาการศึกษาขนาดอนุภาค การกระจายตัวของขนาด ศักย์ไฟฟ้าของลิโปโซม และ
ทาการศึกษาประสิทธิภาพการกักเก็บยาของลิโปโซมและร้อยละการปลดปล่อยยา ผลการทดลองพบว่าสูตรตารับลิโป
โซมที่มีฟอสโฟลิปิดและคอเลสเตอรอลในอัตราส่วน 400:50 มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 141.24 ± 0.60 นาโนเมตร
การกระจายตัวของขนาดเท่ากับ 0.286 ± 0.008 ศักย์ไฟฟ้า เท่ากับ -12.25 ± 0.48 มิลลิโวลต์ และมีประสิทธิภาพ
การกักเก็บยาสูง โดยกักเก็บกรดอะซีลาอิกร้อยละ 61.33 ± 2.17 และ คลินดามัยซินไฮโดรคลอไรด์ร้อยละ 74.67 ±
0.35 การศึกษาการปลดปล่อยยาในสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (pH 7.4) ผลการทดลองพบว่าลิโปโซมปลดปล่อย
กรดอะซีลาอิกและคลินดามัยซิน ไฮโดรคลอไรด์ร้อยละ 96.5 ± 2.4 และร้อยละ 90.1 ± 2.1 ตามลาดับ ภายใน
ระยะเวลา 240 นาที การเตรียมลิโปโซมกักเก็บกรดอะซีลาอิกและคลินดามัยซินประสบความสาเร็จและอาจเป็น
ระบบนาส่งยาที่มีประสิทธิภาพสาหรับการรักษาสิว
คาสาคัญ : กรดอะซีลาอิก คลินดามัยซินไฮโดรคลอไรด์ ลิโปโซม ฟอสโฟลิปดิ คอเลสเตอรอล
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Abstract
The treatment of acne vulgaris using antibiotic monotherapy increases the trend of antibioticresistant bacteria. Combination therapy with other classes of anti-acne agents is recommended.
Combination of clindamycin and azelaic acid increases the effectiveness of acne treatment and
decreases the trend of antibiotic-resistant bacteria. This research aims to develop the liposome
encapsulated azelaic acid and clindamycin hydrochloride for topical treatment. The liposomal
formulations were prepared by thin film hydration method and by altering ratios of phospholipid
to cholesterol. The liposomal formulations were determined for their size, polydispersity index and
zeta potential. In addition, entrapment efficiency of the liposome and the percentages of drug
release were investigated. The results showed that the liposomal formulation containing
phospholipid and cholesterol in the ratio of 400:50 had the average size of 141.24 ± 0.60 nm. The
polydispersity index was 0.286 ± 0.008. The zeta potential of the liposome was -12.25 ± 0.48 mV.
The liposome had high entrapment efficiency of azelaic acid (61.33 ± 2.17%) and clindamycin
hydrochloride (74.67 ± 0.35%). The drug release study was done in phosphate buffer solution (pH
7.4). The result showed that azelaic acid and clindamycin hydrochloride released from the
liposome were 96.5 ± 2.4% and 90.1 ± 2.1%, respectively within 240 minutes. The liposome
encapsulated azelaic acid and clindamycin was successfully prepared and it could be a potential
delivery system for anti-acne therapy.
Keywords : Azelaic Acid, Clindamycin Hydrochloride, Liposome, Phospholipid, Cholesterol
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การปรับปรุงเสาไลฟ์ไลน์และระบบราวป้องกันการตก สาหรับติดตัง้ บนหลังคาเมทัลชีท
Fall Protection System Improvement Lifeline Pole and Guardrail for Metal
Sheets Roof Installation
รณชัย พูลพิพฒ
ั น์1*, นันทพร ภัทรพุทธ2, ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ2์
1
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา
2
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
*Email : dongdangdongdang@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการปรับปรุงเสาไลฟ์ไลน์และระบบราวป้องกันการตก
สาหรับติดตั้งบนหลังคาเมทัลชีท โดยการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างขึ้นจากรูปแบบเดิม และทาการทดสอบการ
รับแรงดึง ผลการศึกษาพบว่าเสาไลฟ์ไลน์และระบบราวป้องกันการตกก่อนปรับปรุงสามารถรั บแรงดึงได้สูงสุดคือ 80
กิโลกรัม หลังการปรับปรุงด้านวิศวกรรมศาสตร์ สามารถรับแรงดึงสูงสุดได้ 150 กิโลกรัม ผลการประเมินความเสี่ยง
ก่อนปรับปรุงพบว่ามีระดับความเสี่ยงเท่ากับ 12 คือมีความเสี่ยงสูงมาก และหลังการปรับปรุงเสาไลฟ์ไลน์และระบบ
ราวป้องกันการตก ด้วยเทคนิคทางด้านวิศวกรรมส่งผลให้ลดโอกาสการเกิดเชิงคุณภาพลง ระดับความเสี่ยงลดลง
เท่ากับ 4 คือ มีความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คาสาคัญ : เสาไลฟ์ไลน์ ราวป้องกันการตก หลังคาเมทัลชีท งานบนที่สูง

Abstract
The objective of this research was to study the effectiveness of fall protection system
improvement lifeline pole and guardrail for metal sheets roof installation to reduce the
risks of work. By Designing and developing the structure from the original form and the tensile
strength test were conducted. The results showed that the lifeline pole and anti-fall rail system
before improvement the maximum tensile strength was 80 kg and the maximum tensile strength
could be obtained at 150 kg after the improvement,. The results of the risk assessment before
improvement showed that the risk level was equal to 1 which was very high. In addition, after
improving the lifeline pole and fall protection system with engineering techniques resulted in the
risk level of 4 which was acceptable.
Keywords : Lifeline Pole, Guardrail, Metal Sheets Roof, Work at High
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พฤติกรรมการดูแลตนเองและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาและไม่ใช้ยาบรรเทาอาการ
ปวดประจาเดือนของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Self-care Behaviors and Factors Related to Medication use and Nonmedication use to Decrease Dysmenorrhea in Nursing Students,
Huachiew Chalermprakiet University
นพนัฐ จาปาเทศ*, พรทิพย์ เจิง, ปวีณา ชุมภู, มารินา วิจิตรตระการสม, วฤนดา กลัน่ เจริญ,
พรสุดา พูลแย้ม, ณัฐธิดา ใจปัญญา, สุชัญญา สิมมาเทศ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : nophci@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นเป็นวิจัยเชิงปริมาณแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง
เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดประจาเดือนและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการเลือกใช้และไม่ใช้ยาบรรเทาอาการปวด
ประจาเดือนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เก็บข้อมูลในนักศึกษาพยาบาล
จานวน 537 คนโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้
ค่า Index of item-objective congruence ทุกข้ออยูร่ ะหว่าง 0.50-1.00 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ร้อยละ และสถิติไคส
แคว์ (2 test) ผลการวิจัย พบว่า ความชุกของการปวดประจาเดือนร้อยละ 80.63 พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ส่วนมากที่ใช้ คือ การนอนหลับพักผ่อนร้อยละ 38.76 อาการร่วมขณะมีประจาเดือนที่พบบ่อย คือ เป็นสิว ร้อยละ
20.95 ผลกระทบขณะมีประจาเดือนมากที่สุด คือ ไม่กระตือรือร้นต่อการร่วมกิจกรรม ร้อยละ 48.59 มีการใช้ยา
บรรเทาอาการปวดประจาเดือน ร้อยละ 64.90 และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้ยา
และไม่ใช้ยาบรรเทาอาการปวดประจาเดือน พบว่า ปัจจัยด้านระดับชั้นปี ความสม่าเสมอของการมีประจาเดือน และ
การรับรู้ระดับความเจ็บปวดประจาเดือนมีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้ยาและไม่ใช้ยาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p =
0.002, 0.025, p < 0.001 ตามลาดับ)
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ผลการศึกษาได้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อบรรเทาอาการ
เจ็บปวดประจาเดือนและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการเลือกใช้ยาและไม่ใช้ยาบรรเทาอาการปวดประจาเดือน ซึ่งจะ
เป็นแนวทางในการจัดการอาการปวดประจาเดือนได้อย่างเหมาะสม
คาสาคัญ : พฤติกรรมการดูแลตนเอง ปวดประจาเดือน นักศึกษาพยาบาล การใช้ยาบรรเทาปวด
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Abstract
This research is aimed to study self-care behaviors and factors related to medication use
and non-medication use to decrease dysmenorrhea in nursing student, Huachiew Chalermprakiet
University. The participants included 537 female nursing students using an analytical crosssectional study. The online questionnaire used for data collection was verified for content validity
by 4 experts. The IOC was between 0.50-1.00. Data were analyzed by percentage and 2 tests.
The results revealed the prevalence rate of 80.63% for dysmenorrhea. The most self-care
behaviors to decrease dysmenorrhea was sleeping and rests (38.76%). The worst effect during
dysmenorrhea was not to be able to actively do activities (48.59%). More than 50% of participants
used some kinds of medicine to decrease symptoms of dysmenorrhea. Academic year, regularity
of menstruation, and perception of pain level were significantly correlated with medication/nonmedication use to decrease dysmenorrhea ((p = 0.002, 0.025, p < 0.001 respectively)
The research results showed self-care behaviors to decrease dysmenorrhea and factors
related to drug use and non-drug use to decrease dysmenorrhea so that it can be used to manage
dysmenorrhea appropriately.
Keywords : Self-care Behaviors, Dysmenorrhea, Nursing Student, Drug use to Decrease
Dysmenorrhea
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ประสิทธิผลของการปรับปรุงระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคลตามแนวทางของ OSHA 29
CFR1926.502 ต่อการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานบนโครงสร้างหลังคา ของพนักงาน
ในบริษัทติดตั้งหลังคาแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี
Effectiveness of Personal Fall Arrest System according to OSHA29 cfr1926.502
Guidelines affecting Risk Assessment in the Operation on the Roof Structure
of Staffs in a Selected Roof Installation Company, Chonburi Province
คมสัน สัมมา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Email : 60920161@go.buu.ac.th

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานบนโครงสร้างหลังคาสูงโดยการปรับปรุง
ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล (Personal Fall Arrest System) ในบริษัทติดตั้งหลังคาแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี
ปรับปรุงโดยใช้แผ่นปูทางเดินชั่วคราวที่ใช้ในการปฏิบัติงานบนโครงสร้าง มีการติดตั้งจุดยึด (Anchorage) ตัวเชื่อมต่อ
(Connector) สายรัดตัว (Body harness) สายยึดกันตก (Lanyard) สายช่วยชีวิต (Life line) และสามารถลดผลจาก
การประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานบนโครงสร้างหลังคาสูงได้
ผลการศึกษา พบว่า สามารถใช้เหล็กรูปตัว v (v-shape) ความหนา 4.5 มิลลิเมตร เป็นจุดยึด(Anchorage)
ติดตั้งเข้ากับแผ่นปูทางเดินโดยใช้สกรูยึด ใช้สลิงใส้เชือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร เพื่อเป็นสายช่วยชีวิต
(Life line) ติดตั้งระหว่างจุดยึดที่ระยะ 1.5 เมตร และใช้ประกอบกับสายรัดตัว (Body harness)ที่มีตัวเชื่อมต่อ
(Connector) และสายยึดกันตก (Lanyard) ติดตั้งอยู่กับชุดแล้ว ผลการทดสอบความแข็งแรงของระบบโดยใช้หุ่น
น้าหนัก 140 กิโลกรัม ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคลดังกล่าว สามารถยึดหุ่นน้าหนักให้ลอยอยู่อย่างอิสระและไม่ทาให้
เกิดความเสียหายต่อระบบ ประสิทธิผลของการปรับปรุงพบว่า สามารถลดความเสี่ยงจากการการประเมินความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงานบนโครงสร้างหลังคาสูงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้คะแนนที่ได้จากการประเมิน เท่ากับ 4
คาสาคัญ : การประเมินความเสี่ยง ระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล การติดตั้งหลังคา
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Abstract
This study aims to reduce the risk of operating on a high roof structure by improving
personal fall Arrest System in the roof installation company in Chonburi Improved by using
temporary walk sheets used in operations on structures have an anchorage, connector, body
harness, Lanyard, and life line and can reduce the results from risk assessment of operating on a
roof structure.
The study indicated that Can use v-shaped steel thickness 5 mm as an anchor installed to
the temporary walk way using screws to fasten Use a sling with a diameter of 6 mm for a life line
Installed between the anchorage at a distance of 1.5 meters and used together with the body
harness with connectors system. Strength test using a weight of 140 kg It appears that the personal
fall arrest system Can hold the weight freely to float and not cause damage to the system.
Effectiveness of the improvement showed that can reduce the risk assessment in operation on the
roof structure is acceptable The score obtained from the assessment is 4.
Keywords : Risk Assessment, Personal fall Arrest System, Roof Installation
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การศึกษารวบรวมวิธีการรักษากรณีศึกษาในสมัยโบราณที่เกี่ยวข้องกับ
ทฤษฎีความเศร้ากังวลทาลายปอด
The Research And The Management Treatment Methods From The Ancient
Case Record About The Theory Of Melancholy Impairing Lung
Zhenlin Yang
คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Email : yangzhenlin85@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลการรักษาอาการหรือโรคที่มีสาเหตุตามทฤษฎี “อารมณ์เศร้า
กังวลทาลายปอด” ของทางการแพทย์แผนจีน โดยใช้วิธีการสืบค้นรวบรวมข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศ หนังสือบันทึก
กรณีศึกษาในสมัยโบราณ คาสอนแพทย์แผนจีน และคัมภีร์โบราณทางการแพทย์แผนจีน สรุปรวบรวมวิธีการใช้ยาใน
การรักษาอาการหรือโรคที่มีสาเหตุตามแนวทางทฤษฎี “ความเศร้ากังวลทาลายปอด” ผลการศึกษาพบว่า ยาบารุง
ปอดและม้าม และยาที่ผ่านเส้นลมปราณไตกับตับ ยาที่มีฤทธิ์อุ่น และยาที่มีรสหวานขม มีความถี่การใช้สูงที่สุด ส่วน
ยาฤทธิ์ร้อนมีความถี่ในการใช้ต่าที่สุด โดยยาตังกุย หวงฉี และโสมคนซึ่งเป็นยาที่มีฤทธิ์บารุงชี่และเลือดเป็นตัวยยาที่มี
ความถี่การใช้สูงที่สุด แสดงให้เห็นว่าหลักการใช้ยาในการรักษาอาการหรือโรคที่มีสาเหตุตามทฤษฎี “อารมณ์เศร้า
กังวลทาลายปอด” ใช้หลักการ “รักษาปอดต้องปรับที่ม้าม” การใช้ยาอยู่บนพื้นฐานของการบารุงชี่ เสริมม้ามเพิ่มพลัง
ปอดปรับการไหลเวียนของชี่ บารุงชี่เลือด และระบายร้อน สลายเสมหะที่เกาะติดเป็นหลัก ผลการศึกษาสามารถใช้
เป็นแนวทางในการรักษาอาการหรือโรคทางคลินิกที่เกิดจากสาเหตุดังกล่าวได้
คาสาคัญ : การแพทย์แผนจีน ความเศร้ากังวล ปอด
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Abstract
The objective of this research is to study the collection of information on the treatment of
symptoms or diseases that are theoretical causes. "Sad emotions, worrying, destroying the lungs" of
Chinese medicine. By using search methods to collect information from information sources,
ancient case study notes Chinese medicine teachings and ancient Chinese medicine Summarize
the method of using drugs to treat symptoms or diseases that are the theoretical causes: "Sadness,
worry, destruction of the lungs". The study found that lung and spleen tonic and medications that
pass through the kidney meridian and liver warm-up medicine and medicine that has a bitter
sweet taste with the highest usage frequency. The hot potion drug has the lowest frequency of
use by the Danggui, Huang Qi and Ginseng, which are the most effective drugs for qi and blood.
Shows that the principles of drug use in the treatment of symptoms or diseases that are
theoretical causes "Sad emotions, worrying, destroying the lungs" Use the principle of "Keeping the
lungs to be adjusted at the spleen". Spleen supplement increases lung power, adjusts circulation
of qi Nourish qi, blood and ventilate heat, break up the main phlegm that sticks The results can be
used as a guideline for treatment of clinical symptoms or diseases caused by such causes.
Keywords : Traditional Chinese Medicine, Melancholy, Lung
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ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปือ้ นในขนมหวานที่มีโกโก้เป็นส่วนประกอบ
Heavy Metals Contaminated in Cocoa Desserts
ชนากานต์ สินปรีดี, จเร รุ่งเรืองแย้มใจงาม, คณาภรณ์ ไทยสาครพันธ์, อิสรี จิรจริยาเวช, วรางคณา วิเศษมณี ลี*
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : varangkana_v@yahoo.com

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อ สุ ขภาพจากการบริ โ ภคขนมหวานที่ มี โ กโก้ เ ป็ น
ส่วนประกอบ โดยการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วและแคดเมียมด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
โดยการใช้เทคนิคกราไฟต์เฟอร์เนส พบว่าการปนเปื้อนตะกั่วในขนมหวานที่มีโกโก้เป็นส่วนประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง
0.0016 – 0.0026 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และมีค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 0.0026 ± 0.0010 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในขณะที่
ปริมาณแคดเมียมมีค่าอยู่ระหว่าง 0.0024 – 0.0040 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และมีค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 0.0040 ±
0.0000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ปริมาณตะกั่วและแคดเมียมที่ตรวจพบมีค่าไม่เกินมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
การประเมินความเสี่ยงจากการบริโภคขนมหวานที่มีโกโก้เป็นส่วนประกอบที่มีการปนเปื้อนตะกั่วและแคดเมียม มีค่า
Hazard quotient (HQ) น้อยกว่า 1 ซึ่งแสดงว่าปริมาณตะกั่วและแคดเมียมที่ปนเปื้อนในขนมหวานดังกล่าวไม่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ
คาสาคัญ : ตะกั่ว แคดเมียม ขนมหวานที่มโี กโก้เป็นส่วนประกอบ การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ

Abstract
This research was conducted to assess health risk from cocoa desserts consumption which
contaminated with lead and cadmium. The lead and cadmium concentrations were analyzed by
graphite furnace atomic absorption spectrophotometer. The results of lead contamination in cocoa
desserts were in the range of 0.0016-0.0026 mg/kg and the average concentration was 0.0026 ±
0.0010 mg/kg while the results of cadmium contamination were in the range of 0.0024-0.0040
mg/kg and the average concentration was 0.0040 ± 0.0000 mg/kg. However, health risk assessment
from lead and cadmium contamination in cocoa desserts consumption as the Hazard quotient
(HQ) was lower than 1.0 which indicated no risk to heath from lead and cadmium contaminated in
cocoa desserts.
Keywords : Lead, Cadmium, Cocoa Desserts, Health Risk Assessment
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ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Factors Associated Information and Communication Technology Literacy of
Nursing Students, Huachiew Chalermprakiet University
รัชนี ผิวผ่อง*, สุพจน์ ดีไทย, จิราพร อ้วนใหญ่, ซูฟียะห์ สามะ, ณัฐธยาน์ สังขฤทธิ,์
จันทร์เพ็ญ เสียงไพรพันธ์, อินอาม กาขาว, ณัฐธิชา ฟองน้า
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : ratchykookai@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เ พื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ถึง 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จานวน 272 คน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ทาง google from ระหว่างเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2561 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิต
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลจากการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ มี 3 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ต (r=0.74, p<.001) ความสามารถในการพิมพ์ (r=0.49,
p<.001) และความสามารถในการใช้ชุดโปรแกรมสานักงาน (r= 0.66, p<.001)
ข้อเสนอแนะควรมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหรือสอดแทรกทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศไปกับ
การจัดเรียนการสอนในรายวิชาทฤษฎีและรายวิชาปฏิบัติ ได้แก่ ความสามารถในการพิมพ์ความ สามารถในการใช้ชุด
โปรแกรมสานักงาน และความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อเพิ่มการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
พยาบาล
คาสาคัญ : การรู้เท่าทัน เทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

139

Abstract
This research report was a quantitative research aimed at studying factors associated
information and communication technology literacy of nursing students, Huachiew Chalermprakiet
University of first to fourth year students of the Faculty of Nursing. Huachiew Chalermprakiet
University, 272 students. Collect data using the exam form. Asked online via google from between
September and October 2018. Analyze data with Pearson's correlation.
The results of the research showed that the factors that had a positive correlation with
information technology literacy were statistically significant in 3 aspects: Ability to use the internet
(r = 0.74, p<.001) Typing ability (r = 0.49, p<.001) and ability to use the Microsoft office program
(r = 0.66, p<.001)
Suggestions: There should be activities for student development or insertion of information
technology skills to use in teaching and learning in the subjects, theory and course subjects such
as typing ability. The ability to use the Microsoft office program and the ability to use the internet
to increase information technology literacy of nursing students
Keywords : Information and Communication Technology Literacy, Nursing Students
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การกาจัดลูกน้าและตัวโม่งยุงลายบ้านด้วยสารสกัดจากใบพืชสมุนไพรในท้องถิ่น
Larvicidal and Pupicidal of Thai Local Herbal Extracts against Dengue Mosquitoes
ชุติมา ศรีเมือง, พัชริดา มิ่งขวัญ, พินทอง จิตรรักษ์, ชฎาพร ดอนสินพูล, ธีรวิทย์ ปูผ้า, ณัฏฐวี ชั่งชัย, จิริสุดา สินธุศิริ*
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : jiri_ja@yahoo.com

บทคัดย่อ
ศึกษาพิษของสารสกัดจากใบพืชสมุนไพรในท้องถิ่น 5 ชนิด คือ ใบกาแฟโรบัสต้า (Coffea robusta Pierre
ex Froehner L.) ใบเตยหอม (Pandanus amaryllifolius Roxb.) ใบพลู (Piper betle Linn.) ใบยอ (Morinda
citrifolia) และใบหมุย (Micromelum minutum (Forst. f.) Wight & Arn.) ที่ความเข้มข้น ร้อยละ 10, 50, และ
100 ในเอทธิลแอลกอฮอล์ ต่อการตายของลูกน้าและตัวโม่งยุงลายบ้าน โดยนามาเปรียบเทียบกับสารเคมีกาจัดแมลง
(ทรายทีมีฟอส) ทาการทดสอบด้วยวิธีการจุ่ม (Dipping) ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดจากใบพลูที่ความเข้มข้นร้ อยละ
100 ให้ผลการตายต่อลูกน้ายุงลายบ้าน เท่ากับร้อยละ 100 ที่เวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งระยะเวลาที่ทาให้ลูกน้ายุงลายบ้าน
ตายร้อยละ 50 (LT50) เท่ากับ 155.40 นาที โดยมีค่าความเข้มข้นที่ทาให้ลูกน้ายุงลายบ้านตายร้อยละ 50 (LC50)
เท่ากับร้อยละ 49.02 ขณะที่ทรายทีมีฟอสให้ผลการตายต่อลูกน้ายุงลายบ้านได้ดีกว่าสารสกัดจากใบพลู โดยให้ผลการ
ตายเท่ากับร้อยละ 100 ที่เวลา 120 นาที โดยระยะเวลาที่ทาให้ลูกน้าตายร้อยละ 50 (LT50) เท่ากับ 72.57 นาที
นอกจากนี้ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดจากใบพลูที่ความเข้มข้นร้อยละ 100 ให้ผลการตายต่อตัวโม่ง เท่า กับร้อยละ
97 ที่เวลา 24 ชั่วโมง ระยะเวลาที่ทาให้ตัวโม่งตายร้อยละ 50 (LT50) เท่ากับ 405.54 นาที และค่าความเข้มข้นที่ทาให้
ลูกน้ายุงลายบ้านตายร้อยละ 50 (LC50) เท่ากับร้อยละ 35.06 ในขณะที่ทรายทีมีฟอสพบว่าไม่มีพิษต่อตัวโม่งยุงลาย
บ้าน จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าสารสกัดจากใบพลูมีพิษในการกาจัดได้ทั้งลูกน้าและตัวโม่งยุงลายบ้าน ดังนั้น
จึงควรมีการพัฒนาสารสกัดจากใบพลูเพื่อนาไปใช้ในการกาจัดตัวอ่อนของยุงลายบ้านต่อไป
คาสาคัญ : ลูกน้า ตัวโม่ง ยุงลายบ้าน สารสกัดจากใบพลู
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Abstract
Larvicidal and pupicidal of local herbal extracts from robusta coffee leaves (Coffea robusta
Pierre ex Froehner L.), pandan leaves (Pandanus amaryllifolius Roxb.), piper betle leaves (Piper
betle Linn.), great morinca leaves (Morinda citrifolia), and clausena cambodiana guill leaves
(Micromelum minutum (Forst. f.) Wight & Arn.) were tested against larvae and pupae stages of
Aedes agypti L. The larvae and pupae were tested at 10%, 50%, and 100% concentrations in ethyl
alcohol and compared them with chemical insecticide (temephos) by dipping bioassays. The
results revealed that 100 % of piper betle leave extracts gave 100% mortality of the larvae stage
at 24 hours, with median lethal time (LT50) at 155.40 minutes. The median lethal concentration
(LC50) was 49.02%. While, temephos gave the mortality more than piper betle leave extracts
Temephos showed 100% mortality of the larvae stages at 120 minutes, which the LT50 was 72.57
minutes. Moreover, 100% of piper betle leave extracts revealed 97% mortality of pupae stages at
24 hours, with the LT50 at 405.54 minutes. The LC50 was 35.06%. Meanwhile, temephos did not
have any toxic to pupae. This study concluded that piper betle leave extracts have the high
toxicity to larval and pupal stages of Aedes aegypti L. Therefore, piper betle leaves extract should
be further studied to control immature stages of Aedes aegypti L.
Keywords : Larvae, Pupae, Aedes Agypti, Piper Betle Extracts
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตอ่ ความเครียดของการขึ้นฝึกปฏิบัติของ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเอกชน
Factors Correlated to Nursing Practice Stress among 3rd. year of Nursing
Students in Private University
สุภาภรณ์ คงพรหม*, มกรา พิทกั ษิณาเจนกิจ, กมลวรรณ พันธุพ์ ิริยะ, จิรัชญา ไชยแสง, กุหลาบ สกุลรัตนะดี,
ศุภนุช โพธิสุวรรณ, เยาวรัตน์ แสงจันทร์, วันเพ็ญ จันทร์ฉาย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : mae5337307@hotmail.co.th

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของการขึ้นฝึกปฏิบัติ ของนักศึกษา
พยาบาลชั้ นปี ที่ 3 ในมหาวิ ทยาลัย เอกชน กลุ่ มตั ว อย่ า งที่ ใช้ ในการศึกษาจานวน 122 คน เครื่องมื อที่ ใช้ ในการ
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลด้านสังคม ข้อมูลด้านการศึกษ า
และแบบวัดความเครียดของกรมสุขภาพจิต (SPST - 20) โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson's
correlation) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษา พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความเครียดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคล ได้แก่ เพศ รายวิชาที่ขึ้นฝึก และปัจจัยด้านการศึกษา จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเสนอแนะให้มี
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ของรุ่นพี่ เพื่อให้มีแนวทางในการขึ้นฝึก ปฏิบัติและสามารถปรับตัวต่อ
ความเครียดที่จะเกิดขึ้นได้
คาสาคัญ : ความเครียด ฝึกปฏิบัติ นักศึกษาพยาบาล
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Abstract
The purpose of this research was to study the factors related to stress of the 3rd year of
Nursing Students in a private university. The sampling was 122 of nursing students from the Faculty
of Nursing. The research instrument composed of the questionnaires include demographic, social
and educational information and Suan Prung stress measurement (SPST - 20) from Department of
Mental Health. The data were collected and analyzed statistic results by using The Pearson
Product Moment Correlation Coefficient.
The finding found that sex, practical courses and education factor correlated to students’
stress on nursing student. The researchers suggested that students should have an activity to
reduce the stress by exchanging students’ experience between junior and senior students for
stress improvement. Moreover, junior students who don’t undergo the nursing practicing should be
provided advice, knowledge, and experience exchange on nursing practicing.
Keywords : Stress, Nursing Students, Practical Nursing
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตอ่ ความเมื่อยล้าของสายตาจากการใช้สมาร์ทโฟนของนักศึกษาสาขา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Factors Related to Visual Fatigue in Smartphone Usage among Occupational
Health and Safety Students at Faculty of Public and Environmental Health,
Huachiew Chalearmprakiet University
ศักดิ์สิทธิ์ มณีเพ็ชร*, ธีระพงษ์ โสประดิษฐ์, สุพิชา อินทร์มอญ, กาญจนาพร ผูกโอสถ,
พัชรณัฐ วาริชพงศ์, รัตนา แสนซุ้ง, อัคราช ภมรพล
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : kaoaot0101@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และจานวน
ชั่วโมงการนอนหลับ ปัจจัยการใช้งานสมาร์ทโฟน ได้แก่ ระยะห่างระหว่างตากับจอสมาร์ทโฟน ขนาดหน้าจอสมาร์ท
โฟน ความเข้มของแสงหน้าจอสมาร์ทโฟน ลักษณะท่าทางในการมองจอสมาร์ทโฟน และประเภทการใช้งานสมาร์ท
โฟน กับความเมื่อยล้าของสายตาจากการใช้สมาร์ทโฟน ของนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มประชากรคือ นักศึกษาสาขาอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่มีสายตาปกติ
และมีการใช้สมาร์ทโฟน ต่อเนื่องและใช้งานเป็นประจาอย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อวัน จานวนทั้งหมด 41 คน โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวมรวบข้อมูล เครื่องวัดความเมื่อยล้าทางสายตา (Fatigue Test Apparatus Digital
Flicker) และทดสอบทางสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
ผลการศึกษาวิจัย พบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 82.93 อายุอยู่ในช่วงน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.54 จานวนชั่วโมงการนอนหลับน้อยกว่า 7 ชั่วโมงคิดเป็นร้อยละ 58.54
ระยะห่างระหว่างตากับจอสมาร์ทโฟน น้อยกว่า 30 เซนติเมตรคิดเป็นร้อยละ 75.61 ขนาดหน้าจอสมาร์ทโฟน อยู่ที่
4.7 นิ้ว คิดเป็นร้อยละ 24.39 ความเข้มของแสงหน้าจอสมาร์ทโฟน อยู่ในช่วง 1 – 50 ลักซ์ คิดเป็นร้อยละ 87.80
ลักษณะท่าทางในการมองจอสมาร์ทโฟน ต่ากว่าระดับสายตาคิดเป็นร้อยละ 97.56 และกลุ่มประชากรส่วนใหญ่จะมี
ประเภทการใช้งานสมาร์ทโฟนมากที่สุดคือการใช้ดูหนัง ดูยูทูป คิดเป็นร้อยละ 36.59 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยการใช้งานสมาร์ทโฟน ที่มีความสัมพันธ์ต่อความเมื่อยล้าของสายตาจากการใช้
สมาร์ทโฟน พบว่า จานวนชั่วโมงการนอนหลับ ระยะห่างระหว่างตากับจอสมาร์ทโฟน และประเภทการใช้งานสมาร์ท
โฟน มีความสัมพันธ์ต่อเมื่อยล้าของสายตาจากการใช้สมาร์ทโฟน ของนักศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ pValue <0.05) โดยผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพตาจากการ
ใช้สมาร์ทโฟน เช่น จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟนที่ปลอดภัย (ระยะห่างระหว่างตากับ
จอสมาร์ทโฟนที่เหมาะสม และประเภทการใช้งานสมาร์ทโฟนที่เหมาะสม) เพื่อลดอาการเมื่อยล้าของสายตา เป็นต้น
คาสาคัญ : ความเมื่อยล้าของสายตา การใช้สมาร์ทโฟน
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Abstract
The objective of the research was to study related factors to visual fatigue in smartphone
usage including personal factors (gender, age and sleeping period), smartphone usage factors (The
distance between eye and smartphone display, smartphone display size, smartphone display
brightness, vision posture and type of smartphone usage). All 41 students of occupational health
and safety at faculty of public and environmental health, Huachiew Chalermprakiet university
attended in this study. Students had normal vision and used smartphone continuously for at least
2 hours a day. The instrument used to collect the data was questionnaire and Fatigue Test
Apparatus Digital Flicker. The collected data were analyzed by using a statistical software package.
The result of this research showed that there are 41 occupational health and safety
students. Most of them most female (82.93%). Their ages were 20 years old (58.54%). Sleeping
period was than 7 hours (58.54%). The distance between the display of smartphone was 4.7 inches
(24.39%) and the brightness was about 1-50 lux (87.80%). Vision posture was lower than eye level
(97.56%). Type of smartphone usage are were to watch movie and YouTube channel (36.59%).
Furthermore, it was found the factor significantly affected on visual fatigue were sleeping period
and the distance between eye and smartphone display at the P-Value <0.05 level of significance.
Finally, the results of this research can be used as a guideline to prevent health effects from using
smartphones such as promoting and training about safety knowledge (the distance between eye
and smartphone display, type of smartphone usage) to reduce visual fatigue.
Keywords : Visual Fatigue, Smartphone Usage
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตอ่ ความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Factors on Stress of Students 4 th the Public Health and Environment
at Huachiew Chalermprakiet University
กันติชา ตรีรัตน์กิตติคุณ*, วราภรณ์ ค้าชู, กัญญาภัค ศรีสูงเนิน, เพ็ญนภา ตาลเจิม,
จุฑารัตน์ พรหมน้อย, อนันตญา ผมไผ, ธัญพร เถืเจเถื
่อน่อน
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : thanyaporn.che@.gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยภาคตัดขวาง ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่
4 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จานวน 165 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามข้อมูลส่วน
บุคคล ข้อมูลด้านปัจจัยการเรียน ข้อมูลระดับความสุขและข้อมูลระดับความเครียด ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอ
นบราค 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติไคสแควร์
ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง ร้อยละ 91.52
มีอายุเฉลี่ย 22 ปี ร้อยละ 58.78 มีระยะเวลาในการเรียน 4-6 ชั่วโมง ร้อยละ 59.39 ปัจจัยด้านการเรียนทาให้เกิด
ความเครียดน้อย ร้อยละ 71.52 มีระดับความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย ร้อยละ 36.36 และข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจั ย
ด้ า นการเรี ย นมี ความสั ม พั น ธ์ กับ ระดั บ ความเครีย ด อย่ า งไม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิติ (p>0.05) เพื่ อ ปรับ ลดระดั บ
ความเครียดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ นักศึกษาควรแบ่งเวลาผ่อนคลาย คณะควรมีหน่วยให้คาปรึกษาด้านสุขภาพจิต เพิ่ม
ศักยภาพอาจารย์สอดแทรกกิจกรรมผ่อนคลาย
คาสาคัญ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่ แวดล้อม ความเครียด
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Abstract
This cross-sectional research aimed to study the Factors on Stress of Students 4 th the
Public Health and Environment at Huachiew Chalermprakiet University. The samples consisted of
165 students. Research tool used in this study was a questionnaire of personal information and
factor learning level happiness, and level stress test. The Cronbach's alpha coefficient of the
questionnaire test 0.86, respectively. Data were analyzed using descriptive statistics and Chi Square
test.
The results showed that 91.52 % was female; the average age was 22 years; 58.78 % have
the learning times in the range of 4 to 6 hours in a day and 59.39 % have the factor learning on
stress slightly above normal 36.36%. The personal information and learning level happiness factor
was significantly not associated with the level stress test of students (p p>0.05). For reducing the
level stress on standard, students should manage time to relax, faculty should have mental health
consultant center for students and class student including relaxing activities.
Keywords : Students 4 th the Public Health and Environment, Stress
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ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สมาร์ทโฟนกับสุขภาพจิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Relationship between Smartphone Usages and Mental Health
in Huachiew Chalermprakiet University Students
มนัสนันท์ เพชรลูกอินทร์*, วาสนา ศิลางาม, กัญญาพัชร์ หาญพุฒ, พิชญารัชต์ โพธิ์เก่า,
ศิริพร จันทร์สน, ศิริลักษณ์ ลอยสุวงษ์, กีรติ แซ่เล้า
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : manasanan.pet@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่างการใช้
สมาร์ทโฟนกับสุขภาพจิตในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติชั้นปีที่ 1-4 ทั้ง 13 คณะ จานวน 404
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล อาการเสพติดสมาร์ทโฟน และแบบทดสอบสุขภาพจิต
ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบราค (Cronbach's alpha coefficient) 0.75 และ 0.84 ตามลาดับ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติไคสแควร์
ผลการวิจัย พบว่า ร้อยละ 64.85 เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 20.51 ± 1.37 ปี ร้อยละ 45.05 มีการเข้าใช้
สมาร์ทโฟนเฉลี่ย 15-20 ครั้งต่อวัน ร้อยละ 46.29 มีการใช้งานเฉลี่ยมากกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน แอปพลิเคชันที่นิยมใช้
มากที่สุดคือ อินสตาแกรม (Instagram) และการเสพติดสมาร์ทโฟนมีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิต (p =.001) เพื่อ
ภาวะสุขภาพจิตที่ดี นักศึกษาจึงควรลดการเสพติดสมาร์ทโฟนลง เช่น การดูหนังหรือเล่นกีฬา เป็นต้น แม้แต่ละ
กิจกรรมจะใช้เวลาเพียงไม่นาน แต่ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีในการลดการเสพติดสมาร์ทโฟน
คาสาคัญ : สมาร์ทโฟน การเสพติดสมาร์ทโฟน สุขภาพจิต
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Abstract
This cross-sectional research aims to study the relationship between smartphone usages and
mental health in Huachiew Chalermprakiet University students. The student sample consisted of
404 who studying in the first to fourth year from 13 faculties. Research tool used in this study was
a questionnaire of personal information and smartphone addiction, and mental health test. The
Cronbach's alpha coefficient of the questionnaire and the mental health test was 0.75 and 0.84,
respectively. Data were analyzed using descriptive statistics and Chi Square test.
The results showed that 64.85 percent was female, the average age was 20.51 ± 1.37 years,
45.05 percent have the average number of times to smartphone usages in
a day in the range of 15 to 20 times, 46.29 percent have the average time spent on
a smartphone using over 5 hours per day, the most popular application was Instagram, and
smartphone addiction was significantly associated with the mental health of students (p =.001). For
good mental health, students should reduce smartphone addiction.
Keywords : Smartphone, Smartphone Addiction, Mental Health
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตอ่ ภาวะซึมเศร้าในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Factors Associated with Depression in Hauchiew Chalermprakiet University Students
ธนัชชา มณีบางกา*, วาสนา ศิลางาม, นัทธิญาภร สาตสิน, ธมนต์อร จุมปา,
กาญจนา สุจะชารี, ฐิติมา แจทอง, นุสบา คาเกษ, สุชาดา ฮี้เกษม
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*
Email : Tanutcha_kwan@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยภาคตัดขวาง (Cross-sectional Study) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ภาวะซึมเศร้าในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติชั้นปีที่ 1-4 ทั้ง 13 คณะ จานวน 397 คน โดยใช้การคานวณกลุ่มตัวอย่างของแต่ละคณะวิชาตาม
สัดส่วนของประชากรของคณะนั้น และใช้วิธี การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยด้านอื่น และแบบประเมินภาวะซึมเศร้าของเบค (Beck Depression Inventory – II) ซึ่ง
แบบสอบถามปัจจัยด้านอื่น และแบบประเมินภาวะซึมเศร้าของเบคมีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบ
ราค (Cronbach's alpha coefficient) เท่ากับ 0.91 และ 0.87 ตามลาดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและ
สถิติไคสแควร์
ผลการวิจัย พบว่า ร้อยละ 76.32 เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 20.20 ± 1.66 ปี ร้อยละ 44.08 มีภาวะซึมเศร้า
และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าคือ ปัญหาการเรียน ปัญหาความรัก ปัญหาการนอน ปัญหาเศรษฐกิจและ
สังคม และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (p <.001) จึงเสนอให้ลดปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า
คาสาคัญ : ภาวะซึมเศร้า ความชุก นักศึกษา

Abstract
This cross-sectional research aims to study factors that associated with the depression in
Hauchiew Chalermprakiet University (HCU) students. The sample consisted of 397 students who
studying in the first to fourth year from 13 faculties. Research tools used in this study were a
questionnaire of personal information and other factors, and the evaluation of beck's depression
inventory-II. The Cronbach's alpha coefficient of the questionnaire (other factors, and the
evaluation of beck's depression inventory-II) was 0.91 and 0.87, respectively. Data were analyzed
using descriptive statistics and Chi Square test.
The results showed that 76.32 percent was female, the average age was 20.20 ± 1.66 years,
44.08 percent of participant had depression, and factors that associated with the depression were
learning problems, sleep problems, relationship problems, socioeconomic issues, and
environmental issues (p <.001). Therefore, this study suggests that risk factors for depression
should be reduced.
Keywords : Depression, Prevalence, Students
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วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
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การบาบัดน้าที่ใช้เพาะเลี้ยงปลาสลิดบางบ่อโดยใช้บึงประดิษฐ์
แบบน้าไหลท่วมผิวชั้นกรองอย่างอิสระ
Treatment of Water for Culture of Snakeskin Gourami Came from Bang Bo
District Using Free Water Surface Constructed Wetlands
เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์*, ชฎาภรณ์ ประสาทกุ, ยิ่งเจริญ คูสกุลรัตน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : thirdpong@yahoo.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาชนิดของพืชน้าที่เหมาะสมสาหรับนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบ่อ
พั กน้ าที่ ใช้ เพาะเลี้ ย งปลาสลิ ด และ 2) เพื่ อศึกษารูป แบบในการเดิ น ระบบบึ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ เหมาะสมในการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบ่อพักน้าก่อนและหลังการเพาะเลี้ยงของเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงปลาสลิด ทาการทดลองใน
ระดับห้องปฏิบัติการ โดยใช้น้าสังเคราะห์และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการบาบัดระหว่างบัว ธูปฤาษี หญ้าแห้ว
และพืชผสม รวมถึงเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบาบัดระหว่างการเดินระบบแบบต่อเนื่องและการเดินระบบแบบ
เป็นกะ จากการทดลองพบว่า ชุดทดลองที่ปลูกพืชผสมมีความเหมาะสมสาหรับนามาใช้บาบัดน้าในบ่อเพาะเลี้ยง
เนื่องจากให้อัตราการบาบัดสูงที่สุด ส่วนรูปแบบของการเดินระบบพบว่า กรณีการเดินระบบแบบเติมน้าต่อเนื่องมี
อัตราการบาบัดสูงกว่าการเติมน้าเป็นกะ สามารถบาบัดน้าให้ผ่านมาตรฐานในระยะเวลา 6 วัน ส่วนกรณีที่เดินระบบ
แบบเติมน้าแบบเป็นกะต้องการระยะเวลาในการบาบัด 30 วัน ส่วนประสิทธิภาพในการบาบัด BOD, COD, TKN, TP,
Pb และ Cd พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 76.55, 68.36, 88.73, 67.31, 89.71 และ 88.13 ตามลาดับ ทั้งนี้เกษตรกร
สามารถเลือกใช้รูปแบบจากการทดลองไปพัฒนาบ่อพักน้าก่อนและหลังการเพาะเลี้ยงปลาสลิดเพื่อบาบัดน้า ที่ใช้
เพาะเลี้ยงปลาสลิดตามความเหมาะสม
คาสาคัญ : การบาบัดน้าเสีย การปรับปรุงคุณภาพน้า บึงประดิษฐ์ พืชน้า
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Abstract
The objectives of this study were to study the appropriate aquatic plants and the
appropriate operating conditions for developing the holding pond used in culture of snakeskin
gourami. This research was conducted in the laboratory by using the synthetic water. The
treatment efficiency of the various aquatic plants i.e., Nymphaea nouchali Burm.f., Typha
angustifolia L., Eleocharis dulcis Trin and mixed plants, were compared. The treatment efficiency
between the different operations i.e., continuous flow and batch flow, were studied. The findings
of the research as follows: 1) the type of appropriate aquatic plant was the mixed plants with
Nymphaea nouchali Burm.f., Typha angustifolia L. and Eleocharis dulcis Trin. Because of the
highest efficiency in the treating and 2) the appropriate operating condition of free water surface
(FWS) wetland was a continuous flow. In order to meet criteria of Thailand Standard for Water
Quality in Aquaculture, the continuous and batch flow conditions spent 6 and 30 days for the
treatments, respectively. The average treatment efficiency of BOD, COD, TKN, TP, Pb and Cd were
76.55, 68.36, 88.73, 67.31, 89.71 and 88.13. Typhaangustifolia L. and Eleocharis dulcis Trin.
Keywords : Aquatic Plant, Waste Water Treatment, Water Treatment, Wetland
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การเก็บกักคาร์บอนในมวลชีวภาพของพรรณไม้ในสวนสุขภาพ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Carbon Storage in Biomass of Trees in a Health Park at
Huachiew Chalermprakiet University
นารีรัตน์ ไชยทอง, วราภรณ์ รองงาม, การะเกษ ดวงราษี, วิมลสิริ ผลเกิด, เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์,
นุชนาถ แช่มช้อย, อาภาภรณ์ บุลสถาพร*
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : apaporn.bul@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ประเมิ น ปริม าณการกัก เก็ บ คาร์บ อนในมวลชี ว ภาพของพรรณไม้ และเพื่ อ
เปรียบเทียบปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพรรณไม้ต่างชนิดในสวนสุขภาพมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ การเก็บข้อมูลภาคสนามและคานวณปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพดาเนินการตามระเบียบวิธีการลดก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ไม้ยืนต้นทุกต้น จานวน 123 ต้น
(12 ชนิ ด ) และมี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 94 ต้ น (8 ชนิ ด ) สถิ ติ ในการวิ จั ย ได้ แก่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า มั ธ ยฐาน และสถิ ติ
ทดสอบครัสคัล-วอลลิส ผลการศึกษาพบว่าปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเท่ากับ 32,916 กิโลกรัม (คิด
เป็น 12,421 กิโลกรัมต่อไร่) และชนิดพรรณไม้ที่แตกต่างกันได้แก่ จามจุรี ประดู่ ขี้เหล็ก พญาสัตบรรณ หางนกยูงฝรั่ง
ยูคาลิปตัส พิกุล และนนทรี มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ยูคาลิปตัสและจามจุรี มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
(median = 732 และ 583 กิโลกรัม) ในขณะที่มีความแตกต่างกับพรรณไม้ชนิดอื่น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้
นนทรี พญาสัตบรรณ ขี้เหล็ก ประดู่ หางนกยูงฝรั่ง และพิกุล แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (median =
67.9, 54.3, 53.2, 30.7, 22.1 และ 9.6 กิโลกรัม ตามลาดับ)
คาสาคัญ : ไม้ยืนต้น มวลชีวภาพ การกักเก็บคาร์บอน คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซเรือนกระจก
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Abstract
The objectives of this research were to evaluate a total amount of carbon storage in
biomass of trees and to compare amount of carbon storage in biomass by different types of trees
at a health park in Huachiew Chalermprakiet University, Thailand. Determining the total amount of
carbon storage in biomass of trees used calculations from carbon sequestration in biomass
according to a methodology of Thailand Voluntary Emission Reduction Program as a standard
method. The study population was composed of 123 trees (12 species) and population samples
were 94 trees (8 species). Statistics used were percentage, mean, median and Kruskal-Wallis test.
The results found that 1) the total amount of carbon storage in biomass of all trees was 32,916 kg
(or 12,421 kg/rai) and 2). There was a statistically significant difference of the amount of carbon
storage in biomass which classified by tree species (p<0.05, n=94). While Eucalyptus camaldulensis
and Samanea saman had no statistically significant difference (median = 732.1, 583.2 kg), there
were statistically significant differences from six species. Whereas, Peltophorum dasyrachis,
Alstonia scholaris, Senna siamea, Pterocarpus macrocarpus, Delonix regia, and Mimusops elengi
had no statistically significant difference (median = 67.9, 54.3, 53.2, 30.7, 22.1, and 9.6 kg,
respectively).
Keywords : Trees, Biomass, Carbon Storage, Carbon Dioxide, Greenhouse Gas
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกาจัดตะกั่วในน้าเสียโดยใช้สารส้มและกัวกัม
Efficiency Comparison of Lead Removal in Wastewater Using Alum and Guar Gum
ยุวดี สีโส, มาณิการ์ ผาสุก, พรไพร ธรรมมาอ่อน, อิสรี จิรจริยาเวช*, วรางคณา วิเศษมณี ลี
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : Isaree_e@yahoo.com

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณสารโคแอกกูแลนต์และค่าความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมในการ
กาจัดตะกั่วในน้าเสียโดยกระบวนการโคแอกกูเลชั่น-ฟล็อกกูเลชั่น ด้วยสารส้มและสารส้มร่วมกับกัวกัม โดยใช้น้าเสีย
สังเคราะห์ที่ความเข้มข้นของตะกั่วในน้าเสียเริ่มต้นเท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร จากการศึกษาประสิทธิภาพการกาจัด
ตะกั่ว ที่ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้าเสียเริ่มต้นในช่วง 5-7 ปริมาณสารส้มในช่วง 100-1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
ปริมาณกัวกัมในช่วง 0-10 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการศึกษาพบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง 7 การใช้สารส้มปริมาณ 100
มิลลิกรัมต่อลิตร มีประสิทธิภาพการกาจัดตะกั่วเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 97.59 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
การใช้สารส้ม และสารส้มร่วมกับกัวกัม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธี Duncan พบว่าการใช้สารส้มเพียง
ชนิดเดียวจะมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งแตกต่างจากการใช้สารส้มร่วมกับกัวกัมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 95% ที่ระดับ
P-value <0.05 ส าหรับ ปั จ จั ย ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า งของน้ าเสี ย เริ่ ม ต้ น และปริ ม าณของสารส้ ม พบว่ า ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการกาจัดตะกั่ว โดยมีค่า P-value 0.278 และ 0.470 ตามลาดับ
คาสาคัญ : สารส้ม กัวกัม โคแอกกูเลชั่น-ฟล็อกกูเลชั่น

Abstract
The objective of this research was to determine the coagulant dose and optimum pH of
lead removal by coagulation-flocculation process using alum and alum with guar gum. This study
used synthetic wastewater containing lead concentration of 10 mg/L. The lead removal efficiency
of wastewater was studied in the range of pH 5-7, alum dose 100-1,000 mg/L and guar gum dose
0-10 mg/L. The result from the batch experiment showed that the highest average of lead removal
efficiency from wastewater were at pH 7 and alum dose 100 mg/L, the lead removal efficiency was
97.59%. The statistics of One-way ANOVA with Duncan use for the differences of lead removal
efficiency average for alum and alum with guar gum. The results of different of coagulant were
statistically significant at 95% (p-value <0.05). The result showed that the only alum had the
highest efficiency. The factors of initial pH of wastewater and alum dose were not significant
relationships with the efficiency of lead removal at the p-value 0.278 and 0.470, respectively.
Keywords : Alum, Guar Gum, Coagulation-flocculation
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การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง จังหวัดสงขลา
An Application of Geo - informatics for Monitoring Forest Change
in Khao Reng Non-Hunting Area, Songkhla
บารุงรัตน์ พลอยดา1*, เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ 1, อนิศรา เพ็ญสุข ติบ๊ แก้ว2
1
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
2
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
*Email : bamrungrat@msn.com

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง ช่วงปี พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2560 โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของค่าดัชนีพืชพรรณจากภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่ป่า สาหรับปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า
ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ราษฎรที่อาศัยอยู่ หรือมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่ในพื้นที่ พบว่าพื้นที่ป่าในปี พ .ศ.
2540, 2545, 2550, 2555 และ 2560 มีพื้นที่ป่าประมาณ 30,604.76, 27,829.34, 25,131.12, 23,666.11 และ
18,615.92 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.87, 42.62, 38.49, 36.24 และ 28.51 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ป่าในช่วงปี พ.ศ.
2555 - 2560 มีอัตราการลดลงมากที่สุดคือร้อยละ 7.73 รองลงมาคือ ช่วงปี พ.ศ. 2540 - 2545 ร้อยละ 4.25 ช่วง
ปี พ.ศ. 2550 - 2555 ร้อยละ 3.89 ช่วงปี พ.ศ. 2545-2550 พื้นที่ป่าลดลงน้อยที่สุด ร้อยละ 2.49 ช่วงปี พ.ศ. 2540
- 2560 พื้นที่ป่าลดลงรวมประมาณ 11,988.83 ไร่ ร้อยละ 18.36 ของพื้นที่ทั้งหมด ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ป่าพบว่าสาเหตุสาคัญเกิดจากราษฎรบุกรุกขยายพื้นที่เพื่อประกอบอาชีพ แนวทางป้องกันการลดลงของพื้นที่ป่า
คือเพิ่มมาตรการป้องกัน เพิ่มความถี่การลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่ สร้างจิตสานึกให้ราษฎรได้รู้ถึงบทบาทและ
ความสาคัญของป่าที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและการดารงชีพของราษฎรเองและชักนาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้
คาสาคัญ : ระบบภูมิสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง
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Abstract
The objectives of this study are to monitor the changes and the cause of such changes of
forest area in the Khao Reng non-hunting area during the period of 1997 -2017 AD. For monitoring
the change of forest area, it is done by applying the Geographic Information System (GIS), analyzing
and studying the change of vegetation index in the area from the satellite imagery during such
period of the area. For studying the cause of changing of forest area, it is done by analyzing data
obtained from interviewing people who live and/or use the land in the area for cultivating crops.
As the result of the study on the monitoring the change of forest area, it is found that, in the year
1997, 2002, 2007, 2012 and 2017, the forest area are about 30,604.76, 27,829.34, 25,131.12,
23,666.11, and 18,615.92 rai, percentage 46.87, 42.62, 38.49, 36.24 and 28.51 percent of study
area. For the decreasing rate of the forest in the study area, the highest rate is of the period of
2012-2017 which is about 7.73 percent. The following is of the period of 1997- 2002 which is
about 4.25 percent, 2007- 2012 which is about 3.89 percent and the least is of the period 20022007 which is about 2.49 percent. In conclusion, from 1997- 2017 AD, the total forest area in the
study area decrease by 11,988.83 rai, 18.36 percent of study area. The cause of the changing of the
forest area, it is found that the main cause is the invasion of people who want to increase their
agricultural area. The solution for this problem is to increase preventive process, increase the
frequency of patrols in the area, to create the awareness of people about role and the important
of forest for the environment and their livelihood and convince them to cooperate to conserve of
the forest.
Keywords : Geographic Information System, Forest Area Change, Khao Reng Non-hunting Area

159

การพัฒนาและประเมินความคงตัวเวชสาอางดูแลผิวที่มีสารสกัดผลหม่อนสาหรับต่อต้านริ้วรอย
Development and Stability Evaluation of Skin Care Cosmeceuticals Containing
Mulberry Extracts for Anti-wrinkle
นพวัฒน์ เพ็งคาศรี*, สุธีรา ญานะโส
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : noppawat.pengkumsri@gmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตารับเวชสาอางจากสารสกัดผลหม่อนสาหรับต่อต้านริ้วรอยและ
ประเมินความคงตัวทางกายภาพ เคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยการผลิตตารับครีมและโลชั่นที่บรรจุสารสกัดผลหม่อน
และส่วนประกอบในตารับมาจากธรรมชาติ จากนั้นนาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4, 25, 30 และ 45 องศาเซลเซียส เป็น
ระยะเวลา 90 วัน ทาการประเมินลักษณะทางกายภาพ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณฟีนอลิกรวม และฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ ผลพบว่าการเก็บรักษาตารับเวชสาอางผลหม่อนคงตัวสูงสุดที่ 4 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา
แสดงความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 4.50±0.05 และไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ ปริมาณฟีนอกรวม และ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระอย่างมีนัยสาคัญ
คาสาคัญ : เวชสาอาง หม่อน ต่อต้านริ้วรอย

Abstract
The aims of this study were to develop cosmeceuticals formulation from mulberry fruit
extracts for anti-wrinkle and to evaluate physical, chemical, and biological stabilities. The cream
and lotion formulas containing mulberry fruit extracts and natural ingredients were formulated.
Then, the cream and lotion were stored at 4, 25, 30 and 45ºC for 90 days, and the physical
property, pH, total phenolic content, and antioxidant activity were evaluated. The results showed
that cosmeceutical formulations of mulberry fruit extracts stabilized superbly at 4ºC. The pH of
storage was 4.50±0.05, and physical, chemical, and antioxidant properties were not changed
significantly.
Keywords : Cosmeceuticals, Mulberry, Anti-wrinkle
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ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ต่อโปรแกรมสาหรับ
ฝึกทักษะการนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว
Satisfaction of Medical Technology Students on
the Leukocyte Counting program
พัชรี กัมมารเจษฎากุล*, ธนสาร ศิริรัตน์, ศศลักษณ์ อังกุรมาส, ศศิกาญจน์ กระแสร์,
ณัฐฐา พิณนา, กานต์ธีรา ปัญจะเภรี, เพ็ญผกา แสงทอง, วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : kpatcharee@gmail.com
บทคัดย่อ
ความชานาญในการใช้เครื่องนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาวเป็นสิ่งที่ต้องมีการฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ ปัญหาคือ
เครื่องที่ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน โปรแกรมที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาจึงถูกนามาพัฒนา
งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ จึ ง ต้ อ งการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของโปรแกรม และความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาเทคนิ ค
การแพทย์ จานวน 175 คน แบ่ งเป็ นกลุ่มที่ไม่เคยใช้และเคยใช้เครื่องกดนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาวในการ
ปฏิบัติงานจริง มาใช้โปรแกรม และประเมินโดยตอบแบบประเมินที่ทางผู้วิจัยได้ออกมา ผลการประเมินพบว่า
ในกลุ่มที่ไม่เคยใช้ กับกลุ่มที่เคยใช้ให้ค ะแนนความพึงพอใจระดับดี (64.29 และ 59.8 ตามลาดับ) ด้าน
ประสิทธิภาพ ด้านโปรแกรม ความสะดวก และความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี ข้อเสนอแนะอื่น เป็นสิ่งที่
ทางผู้วิจัยจะนาข้อเสนอแนะไปพัฒนาโปรแกรม เพื่อนาไปใช้และช่วยปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา
โลหิตวิทยา และเพิ่มทักษะการใช้เครื่องของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ : เม็ดเลือดขาว โปรแกรมนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว นักศึกษาเทคนิคการแพทย์
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Abstract
For counting the differential white blood cell skill for students, it is essential to have
a counter in order to help them measure the differential count. However, the price of the
counter is expensive which affect the total number of counters that can be provided for the
students. The aim of study is to evaluate the effectiveness of the program and satisfaction
of 175 Medical Technology students which were divided into 2 groups: use and never use
the differential white blood cell counters in real work place. After the both groups used the
program, they evaluated program performance and satisfaction by answering a
questionnaire. The results revealed that in groups that never used and the group that used
gave good satisfaction scores of 64.29 and 59.8, respectively. In terms of program efficiency,
convenience and overall satisfaction was at a good level. The researcher will bring
suggestions to develop the program to be used and help improve teaching and learning in
hematology course and increase the skills for medical technicians in the future.
Keywords : Leucocyte, Leucocyte Counting Program, Medical Technology Students
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ผลของอาหารต่อคุณลักษณะทางโภชนาการในปลาสลิดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม
Effect of Feeds on Nutritional Characteristics of Trichogaster pectoralis from
Samut Prakan, Chachoengsao, Samut Sakhon and Samut Songkhram Provinces
มธุรส อ่อนไทย1*, กรรณิการ์ แก้วกิ้ม1, วัลวิภา เสืออุดม1, ตติภรณ์ ภัทรานุรักษ์โยธิน1, ครรชิต จุดประสงค์2
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
*Email : Ornthai@gmail.com

บทคัดย่อ
ปลาสลิ ด ที่ มี ชื่ อ เสี ย งด้ า นรสชาติ ดี และรู้ จั ก กั น อย่ า งแพร่ ห ลายคื อ ปลาสลิ ด อ าเภอบางบ่ อ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ซึ่งปัจจุบันลดลงไปอย่างมากและไม่เพียงพอกับผู้บริโภค จึงต้องมีการนาปลาสลิดที่เลี้ยงจากบริเวณ
จังหวัดใกล้เคียงมาแปรรูปขายแทน ทาให้ปลาสลิดที่ขายในพื้นที่บางบ่อ มีลักษณะและรสชาติแตกต่างกันไป ผู้บริโภค
เกิดความไม่แน่ใจว่าปลาสลิดที่วางขายเป็นปลาสลิดบางบ่อแท้หรือไม่ ด้วยเหตุที่ว่าวิธีการเลี้ยงปลาสลิดในแต่ละพื้นที่
แตกต่างกัน โดยพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการใช้วิธีการเลี้ยงตามแบบภูมิปัญญาดั้งเดิม คือมีการฟันหญ้าเฉพาะถิ่น เช่น
หญ้าทรงกระเทียม หญ้าแพรกทะเล ให้เกิดการหมัก เกิดแพลงก์ตอน เป็นอาหารหลักสาหรับปลาสลิด ซึ่งแตกต่างกับ
พื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเลี้ยงเชิงพาณิชย์ใช้อาหารเม็ดสาเร็จรูปเป็นหลัก จึงนามาสู่
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ วิธีการเลี้ยงและอาหารที่ใช้ส่งผลต่อคุณลักษณะทางโภชนาการในปลาสลิดในแต่ละ
พื้นที่อย่างไร ซึ่งอาจใช้เป็นข้อมูลในการบ่งชี้เอกลักษณ์ของปลาสลิดแต่ละพื้นที่ได้ โดยพื้นที่ที่ศึกษาประกอบด้วย
อาเภอบางบ่อ อาเภอบางเสาธง และอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อาเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบว่า ปลาสลิดทุกพื้นที่มีปริมาณ
ไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่าไขมันอิ่มตัว และมีไขมันชนิดทรานส์ปริมาณต่ามาก หากเลี้ยงปลาสลิดด้วยอาหารที่มีไขมันรวม
สูง เนื้อปลาสลิดที่ได้มีแนวโน้มพบไขมันสูงเช่นกัน โปรตีนในเนื้อปลาสลิดไม่ได้มีความสัมพันธ์กับโปรตีนในอาหารที่
เด่นชัด โดยโปรตีนในเนื้อปลาสลิดแต่ละแหล่งมีค่าใกล้เคียงกันแม้ว่าปริมาณโปรตีนในอาหารมีความแตกต่างกัน แร่
ธาตุที่พบในเนื้อปลาสลิดทุกแหล่งมากที่สุด คือ โพแทสเซียม ทั้งนี้ปริมาณแร่ธาตุในอาหาร ไม่ได้ส่งผลอย่างเห็นได้ชัด
ต่อปริมาณแร่ธาตุในเนื้อปลาสลิด โดยภาพรวมปัจจัยด้านอาหารที่ส่งผลต่อคุณลักษณะทางโภชนาการในปลาสลิดที่
เด่นชัดในแต่ละพื้นที่ คือปริมาณไขมันในอาหาร โดยกลุ่มของจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทราที่เลี้ยงโดยวิธี
ฟันหญ้าตามธรรมชาติและให้อาหารเสริมร่วมกับการฟันหญ้าในช่วงก่อนจับขาย จะพบไขมันในเนื้อปลาที่ไม่สูง ยกเว้น
พื้นที่ในอาเภอบางบ่อ แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาลักษณะสัณฐานภายนอกร่วมด้วยพบว่าปลาสลิดในกลุ่มนี้จะมีลาตัว
เรียวยาวและขนาดเล็กกว่าของกลุ่มจังหวัดที่เลี้ยงโดยใช้อาหารสาเร็จรูปเป็นหลักซึ่งมีปริมาณไขมันที่สูง คือ จังหวัด
สมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาคร ส่งผลให้พบไขมันในเนื้อปลาที่สูง สัณฐานภายนอกมีขนาดใหญ่และอวบอ้วน
คาสาคัญ : ปลาสลิด โภชนาการ แร่ธาตุ
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Abstract
Trichogaster pectoralis (Snakeskin gourami) is a famous fish in the area of Bang Bo District,
Samut Prakan Provinces. However, farming this fish is currently greatly reduced and produce is not
enough for consumers. Therefore, the fishermen bring the fish from nearby provinces and
processes them for sale. It results in Trichogaster pectoralis sold in Bang Bo having different
characteristics and flavors. Consumers are unconvinced that the fish sold were of Bang Bo origin.
There are different ways of fish feeding in each area. In Samut Prakan Province area, traditional
methods were used. The fishermen cut the local grass such as Eleocharis equisetoides and
Cynodon dactylon. From glass fermentation, it caused the generation of plankton which is the
main food for fish. These are different from Samut Sakhon Province and Samut Songkhram
Province areas which mainly used commercial feeds. This study investigated the feeding methods
and feeds on nutritional characteristics of Trichogaster pectoralis from different sources that
consist of Bang Bo, Bang Sao Thong, and Mueang District (Samut Prakan Provinces), Bang Pakong
District (Chachoengsao Province), Ban Phaeo District (Samut Sakhon Province) and Amphawa
District (Samut Songkhram Province). It is evident that the food factor which affects the nutritional
characteristics of Trichogaster pectoralis in each area is the amount of fat in food feeding. The fish
in Samut Prakarn Province and Chachoengsao Province area, feeding by cutting local grass and
providing supplementary food together with the grass before sale, were low fat in fish, except for
Bang Bo District. Considering the external morphology, the fish in these provinces had tapered
body and smaller size than that of the provinces of Samut Songkhram Province and Samut Sakhon
that were fed using ready-to-eat food which had high fat content. It results in high fat in fish meat.
The external morphology of the fish is large and plump.
Keywords : Trichogaster Pectoralis, Nutrition, Mineral
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การสารวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแดดเดียว บางบ่อ สู่การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
Quality Survey of Dry-Salted Snakeskin Gourami (Trichogaster pectoralis)
Products toward the Community Product Standard of Thai
จารูญศรี พุ่มเทียน1*, ปิยาภรณ์ สุภัคดารงกุล1, เกษม พลายแก้ว1, ยิ่งเจริญ คูสกุลรัตน์2,
สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ1, อุมา รัตนเทพี1, ศิริวรรณ ตันตะวาณิชย์1
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพ คุณลักษณะทางชีวภาพ กายภาพ และเคมีของปลาสลิดแดด
เดียว ตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และนาข้อมูลคุณภาพอาหารมาใช้ปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตเพื่อนาผลิตภัณฑ์สู่การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พบว่าลักษณะทางกายภาพไม่พบความผิดปกติ ไม่
พบการปนเปื้อนของสารวัตถุกันเสีย สีสังเคราะห์และสารฆ่าแมลง DDT ค่าปริมาณน้าอิสระ (ค่า Aw) 0.97-0.99 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ เปอร์เซ็นต์ของเกลือให้ค่าความเค็ม ที่ 1.6-3.20 ปริมาณราและยีสต์ในตัวอย่างทดสอบมีค่าสูงกว่า 500
โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม สาหรับ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ในตัวอย่างบางรายที่มีปริมาณ
อยู่ต่ากว่าเกณฑ์ โดยเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชุน ปลาแดดเดียว มผช. 298/2549 กาหนดในผลิตภัณฑ์มีค่า Aw
เท่ากับ 0.85 ปริมาณจุลินทรีย์ Staphylococcus aureus ต้องน้อยกว่า 200 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม
Escherichia coli โดยวิธี MPN ต้องน้อยกว่า 50 ต่อตัวอย่าง 1 กรัม ยีสต์ และรา ต้องไม่เกิน 500 โคโลนีต่อ
ตัวอย่าง 1 กรัม ทั้งนี้ผู้แปรรูปปลาสลิดที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านอาหารปลอดภัย ด้านระบบการผลิต การ
จัดการที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต ในงานวิจัยนี้พบว่าอาจมี 2 รายที่มีความเป็นไปได้ในการขอมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. ผลการศึกษาในข้อมูลคุณภาพอาหารปลาสลิดบางบ่อ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนามาใช้ในการสร้าง
เกณฑ์มาตรฐานด้านเอกลักษณ์ คุณค่าอาหารจากการแปรรูปและความปลอดภัยด้านอาหารได้
คาสาคัญ : ปลาสลิดแดดเดียว บางบ่อ คุณภาพอาหาร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
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Abstract
This study was carried out to determine the food quality. Biological, physical and chemical
properties of dry-salted snakeskin gourami products in Klong Dan district, Bang Bo, Samutprakarn
province. The food quality of products was evaluated to improve and control the production
process and toward the community product standard of Thai. These results of biological, physical
and chemical properties showed no physical defects, no contamination of the preservative,
synthetic dyes and DDT insecticides. The free water activity value (Aw) was ranged at 0.97-0.99 that
higher than the base value of 0.85. The salinity of the salt was 1.6-3.20. The amount of mold and
yeast in the test sample was higher than 500 colonies per gram. Escherichia coli and
Staphylococcus aureus in some samples were below the threshold. By the criteria of the drysalted fish of the community product standard of Thai, TCPS 298-2549 (2006) (Thai): Fish jerky,
determined in the product with Aw 0.85, biological quality control the microbial contaminants
such as Staphylococcus aureus must be less than 200 colonies per 1-gram sample. Escherichia coli
by MPN method must be less than 50 per sample, yeast and mold must not exceed 500 colony
per 1-gram specimen. In addition, the food processors also provide knowledge of food safety,
production process and good manufacturing practices for food processor and seller. In this
research, it is found that there may be two possible candidates of the certification for the standard
of Thai community products. It will be used to create a benchmark for identity of dry-salted
snakeskin gourami products, food processing and food safety.
Keywords : Dry-salted Snakeskin Gourami, Bang-Bo, Food Quality, The Community Product
Standard of Thai
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การศึกษาความเป็นไปได้ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ในการเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานคุณภาพอาหารปลาสลิดแดดเดียวบางบ่อ
A Feasibility Study of HCU being as Accreditation Body for Qualified DrySalted Snakeskin Gourami
ปิยาภรณ์ สุภัคดารงกุล1*, จารูญศรี พุ่มเทียน1, สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา1,
ศิริวรรณ ตันตะวาณิชย์1, อลิศรา พรายแก้ว1, เกษม พลายแก้ว1, สุวรรณา จารุนชุ 2, วิรัตน์ ทองรอด2
ณัฏฐวี ชั่งชัย3, ปรีชา สมานมิตร4, รังสรรค์ วงษ์บุญหนัก5
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*Email : junejungko@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านเอกลักษณ์และคุณภาพ คุณลักษณะทาง
ชีวภาพ กายภาพ และเคมี รวมทั้งการทดสอบและประเมินคุณภาพอาหารด้วยวิธีการทางประสาทสัมผั สของปลาสลิด
แดดเดียว ตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเกณฑ์
มาตรฐานด้านเอกลักษณ์ คุณค่าอาหารจากการแปรรูป และความปลอดภัยด้านอาหารของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกี ย รติ พร้ อ มทั้ ง ประเมิ น ศั ก ยภาพของหน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารในการตรวจสอบคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแดด
เดียว และยกระดับคุณภาพของปลาสลิดแดดเดียวให้เข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารที่เป็นที่ยอมรับของ
ประเทศและระดับสากลต่อไป ทั้งนี้ผลจากการวิจัยพบว่า ในการร่างมาตรฐานด้านเอกลักษณ์ คุณค่าอาหารจากการ
แปรรูปและความปลอดภัยอาหารของผลิตภัณฑ์ปลาสลิ ดแดดเดี ยวของมหาวิท ยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สามารถกาหนดเบื้องต้นได้เพียงหัวข้อคุณลักษณะที่ต้องการของผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแดดเดียวตามมาตรฐานผลิตภัณ ฑ์
ชุมชน ปลาแดดเดียว มผช. 298/2549 เนื่องจากข้อจากัดทางด้านสุขอนามัยในกระบวนการผลิตและพื้นที่การผลิต
ทั้งนี้จากผลการประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในการเป็นหน่วยปฏิบัติการด้านการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพปลาสลิดตามเกณฑ์ข้อกาหนดเบื้องต้นในการจัด ตั้งหน่วยปฏิบัติการ พบว่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติสามารถเป็นหน่วยปฏิบัติการด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพปลาสลิดได้
คาสาคัญ : ปลาสลิดแดดเดียว ข้อมูลด้านเอกลักษณ์ เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารหน่วยปฏิบตั ิการด้าน
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร
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Abstract
The objectives of this research were to collect and analyze the identity and quality data,
biological, physical and chemical properties, and sensory evaluation of dry-salted snakeskin
gourami that lead to a feasibility study of creating a benchmark for identity, food processing and
food safety of HCU, and a feasibility study of HCU being as accreditation body for qualified drysalted snakeskin gourami. These promising results justify undertaking the development of drysalted snakeskin gourami product and set the framework of dry-salted snakeskin gourami product
for development on national and international food safety. The results showed that a feasibility
study of creating a benchmark for identity, food processing and food safety of HCU could be assign
only the topic of preferred feature of dry-salted snakeskin gourami product according to the
community product standards of dry fish (serial no. 298/2549). Because the hygiene constraints of
dry-salted snakeskin gourami production and the area production. For a feasibility study of HCU
being as accreditation body for qualified dry-salted snakeskin gourami, it was concluded that HCU
could be an accreditation body for qualified dry-salted snakeskin gourami.
Keywords : Dry-salted Snakeskin Gourami, Identity Data, Food Safety Standard, Accreditation Dody
for Food Research and Testing
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การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับผู้จาหน่ายและแปรรูปปลาสลิด
The Development of Geographic Information System for Snakeskin Gourami
Products Traders and Processors
เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ*์ , วรนุช ปลีหจินดา, ยุวธิดา ชิวปรีชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : premrat@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลิตภัณฑ์ วิธีการแปร
รูป รวมถึงพิกัดตาแหน่ง โดยใช้หลักการเชิงวัตถุ และพัฒนาในรูปแบบของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่รองรับทุก
อุปกรณ์ ระบบแบ่งการทางานออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ผู้ดูแลระบบที่สามารถจัดการข้อมูลร้านค้า และใช้กูเกิลแมพเอ
พีไอแสดงพิกัดตาแหน่ง 2) ร้านค้าสามารถปรับปรุงข้อมูลและประชาสัมพันธ์ข้อมูลได้ 3) บุคคลทั่วไป สามารถดู
รายละเอียดข้อมูลร้านค้าและค้นหาข้อมูลและเส้นทางผ่านกูเกิลแมพ จากการประเมินโดยใช้แบบสอบถามความพึง
พอใจกับกลุ่มผู้ทดลองใช้จานวน 30 ราย พบว่าผลของความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55
คาสาคัญ : ผู้จาหน่ายและแปรรูปปลาสลิด ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ กูเกิลแมพเอพีไอ

Abstract
This research is to develop geographic information systems by collecting product
information, processing methods including position coordinates, using object-oriented principles
and developed in the form of a web-based application that supports on all devices. The system is
divided into 3 parts: 1) administrator who can manage the store information and use Google Maps
API to display the location, 2) the store can update the information and publicize the information,
and 3) user can view details of store information and search for information and routes via Google
Maps. Based on the evaluation with 30 users, the result of user satisfaction is at a high level with
an average of 4.41 and a standard deviation of 0.55.
Keywords : Snakeskin Gourami Products Traders and Processors, Geographic Information System,
Google Maps API
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การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาสลิดที่เลี้ยงด้วยวิธดี ั้งเดิม
วิธีผสมผสานและวิธีดั้งเดิมเสริมหญ้าเนเปียร์
Comparision of Snakeskin Gourami’s Growth in Traditional Feeding
Combination Feeding and Traditional Feeding with Napier Grass
เกษม พลายแก้ว1*, ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์1, สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา1, วัลวิภา เสืออุดม3,
บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม2, พรชนก ประชุมพันธุ์1, อัจจนา สุขประเสริฐ1, ปรีชา สมานมิตร3
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2
สาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิด ตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ สมุทรปราการ
*Email : kasempkthai@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาสลิดที่เลี้ยงด้วยวิธีดั้งเดิม วิธีผสมผสาน
และวิธีดั้งเดิมเสริมหญ้าเนเปียร์ โดยทดลองเลี้ยงปลาสลิดที่มีน้าหนักตัวเริ่มต้นเฉลี่ย 0.09  0.01 กรัม และมีความ
ยาวลาตัวเริ่มต้นเฉลี่ย 2.02  0.12 ซม. ทดลองเลี้ยงในบ่อดินขนาด 400 ตารางเมตร โดยปล่อยปลาสลิดในอัตรา
5 ตัวต่อตารางเมตร ทดลองเลี้ยงเป็นระยะเวลา 210 วัน (7 เดือน) พบว่าความยาวลาตัวของปลาสลิดที่เลี้ยงด้วยวิธี
ทั้ง 3 วิธีนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) และน้าหนักของตัวปลาสลิดที่เลี้ยงด้วย
วิธีทั้ง 3 วิธีนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) โดยการเลี้ยงปลาสลิดด้วยวิธี
ผสมผสาน ปลามีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 0.099  0.03 กรัม/ตัว/วัน การเลี้ยงปลาสลิดด้วยวิธีดั้งเดิมปลามีอัตรา
การเจริญเติบโตเฉลี่ย 0.071  0.01 กรัม/ตัว/วัน และวิธีการเลี้ยงปลาสลิดด้วยวิธีดั้งเดิมเสริมหญ้าเนเปียร์ปลามี
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 0.100  0.02 กรัม/ตัว/วัน และการตรวจชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนสัตว์ในบ่อ
เลี้ยงปลาสลิดทุกชุดการทดลองพบแพลงก์ตอน 3 กลุ่มหลักตลอดระยะเวลาการเลี้ยง คือ โรติเฟอร์ (rotifer) โคพี
พอด (copepod) และนูเพียส (nauplius)
คาสาคัญ : ปลาสลิด หญ้าเนเปียร์ วิธีเลี้ยงปลาแบบดั้งเดิม
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Abstract
The objective of this research was to study the snakeskin gourami’s growth in traditional
feeding, combination feeding and traditional feeding with napier grass. By experiment on raising fish
with an average initial body weight 0.09  0.01 g and having an average initail body length of 2.02
 0.12 cm. The experiment was conducted in a 400 square meter earthen pond by releasing fish
at a rate of 5 characters per square meter. Experiment for a period of 210 days (7 months), it was
found that the length of the body of the fish fed by the 3 methods was significantly different (pvalue <0.001). And the weight of the fish that was fed with 3 methods was significantly different (pvalue <0.001). By raising fish with combination feeding methods, the average growth rate of the
fish was 0.099  0.03 g/body/day. For traditional feeding, the average growth rate of the fish was
0.099  0.03 g/body/day. And traditional feeding with napier grass, the average growth rate of the
fish was 0.099  0.03 g/body/day. And the examination of species and quantity of zooplankton in
all fish ponds. Experiments found 3 main groups of plankton throughout the culture period: rotifer,
copepod and nauplius
Keywords : Snakeskin Gourami, Napier Grass, Traditional Feeding
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การเปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหาข้อมูลไม่สมดุลสาหรับการจาแนกรายได้
ของผู้ประกอบการร้านยาประเภท ข.ย.1
Comparison of Imbalanced Data Problem Solving for Income Classification of
Type I Pharmacies Entrepreneur
นพมาศ อัครจันทโชติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : a_noppamas@yahoo.com

บทคัดย่อ
ข้อมูลไม่สมดุลพบได้ในหลายสถานการณ์ ซึ่งโดยทั่วไปวิธีการจาแนกข้อมูลมีแนวโน้มที่จะทานายข้อมูล
เป็นกลุ่มส่วนมาก อันจะส่งผลถึงประสิทธิภาพที่ต่าในการทานายกลุ่มส่วนน้อย การสุ่ มตัวอย่างเพิ่มสาหรับกลุ่มส่วน
น้อยเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการกับปัญหาการจาแนกข้อมูลไม่สมดุล วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการแก้ปัญหาข้อมูลไม่สมดุลสาหรับการจาแนกรายได้ผู้ประกอบการร้านยาประเภท ข.ย.1 โดยการสุ่ม
เพิ่มข้อมูลให้กลุ่มส่วนน้อยด้วยวิธีการเพิ่มข้อมูลเดิมอย่างสุ่ม (Random Over-sampling) และการสุ่มเพิ่มข้อมูลด้วย
ข้อมู ล สั ง เคราะห์ (SMOTE) ส าหรับ การจ าแนกด้ ว ยการถดถอยลอจิ ส ติ ก และต้ น ไม้ การตั ด สิ น ใจ โดยค่า วั ด
ประสิทธิภาพที่ใช้ในการเปรียบเทียบได้แก่ ค่าความแม่นยา ค่าความไว ค่าความจาเพาะ และค่าการวัดเอฟ ผลที่ได้
ปรากฏว่า การเพิ่มข้อมูลด้วยข้อมูลสังเคราะห์ใหม่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการจาแนกสาหรับทุกเทคนิค
คาสาคัญ : การจาแนก ข้อมูลไม่สมดุล เทคนิคการสุ่มเพิ่มกลุ่มส่วนน้อยด้วยข้อมูลสังเคราะห์

Abstract
Imbalanced data are frequently found in many situations. General classification techniques
tend to biased toward the majority class. This causes low performance in predicting minority class.
Oversampling for minority class is a strategy to handle class imbalance classification. This research
intends to compare the efficiency of solving the imbalance data of Type I Pharmacies Entrepreneur
by Random over-sampling (ROS) and Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE) in the
classification using logistic regression and decision tree. Performance measures for this this
comparison are accuracy, sensitivity, specificity, and F-measure. The results show that oversampling by SMOTE has high performance on classifying the data from minority class for all
classification techniques.
Keywords : Classification, Imbalanced Data, SMOTE
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สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของคนพิการกับระบบขนส่งมวลชน :
บทเรียนจากคดีระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส
Rights Liberty and Equality of People with Public Transportation System:
The Case of BTS Skytrain System
ธนาชัย สุนทรอนันตชัย1*
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : golf_tanachai@hotmail.com

บทคัดย่อ
ระบบขนส่งมวลชนถือเป็นบริการสาธารณะอย่างหนึ่งของรัฐ ซึ่งหลักการพื้นฐานสาคัญของการจัดทาบริการ
สาธารณะ คือหลักความเสมอภาค อันเป็นหลักประกันแก่ประชาชนทุกคนว่า การจัดบริการสาธารณะของรัฐมิได้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของผู้ใดผู้หนึ่ง แต่เป็นการจัดทาเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคน อันหมายรวมถึงคนพิการ
ที่จะต้องเข้าถึงสิทธิในระบบขนส่งมวลชนด้วย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันคนพิการในประเทศไทยยังประสบปัญหาการเข้า
ไม่ถึงระบบขนส่งมวลชน ดังจะเห็นได้จากคดีระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสที่คนพิการได้ฟ้องร้องสู่ศาลปกครอง บทความนี้จึง
นาเสนอถึงปัญหาด้านสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของคนพิการในระบบขนส่งมวลชนที่สะท้อนจากแนวคา
พิพากษา ตลอดจนปัญหาของการบังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามคาพิพากษาของศาลดังกล่าว
คาสาคัญ : คนพิการ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ขนส่งมวลชน

Abstract
The public transportation system is considered a public service of the state. The basic
principle of public service is the principle of equality which is a guarantee to all people that public
service of the state is not intended for the benefit of any one person but is for the benefit of all
people, including disabled persons who have access to rights in public transportation system.
However, disabled persons in Thailand still face problems of access to public transportation
system as can be seen from the administrative case of the BTS system. This article aims to study
the rights and equality of disabled persons in public transportation system in accordance with the
judgment and the problem of forcing the government agencies to comply with the judgment.
Keywords : Disabled Persons, Right, Liberty, Equality, Public Transportation
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ภาพสะท้อนมิติทางพระพุทธศาสนาจากยันต์ไทย
Analyze Reflections of Buddhism dimensions from Thai Yanta
ธีรโชติ เกิดแก้ว
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Email : tongin2000@gmail.com

บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งวิเคราะห์ภาพสะท้อนมิติทางพระพุทธศาสนาจากยันต์ไทยที่ถูกปกปิดไว้ด้ วยความเชื่ออื่นที่มุ่ง
แสดงอานุ ภ าพด้ า นต่ า ง เพื่ อ ให้ ค นเชื่ อ เป็ น หลั ก ส่ ง ผลให้ ส าระส าคั ญ ที่ เ ป็ น องค์ ค วามรู้ แ ละหลั ก ปฏิ บั ติ ใ น
พระพุทธศาสนาไม่อาจให้แสวงสว่างทางปัญญาและแนวทางปฏิบัติเพื่อความดีงาม ปัญญา และความพ้นทุกข์ได้
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของยันต์ไทยได้พบภาพสะท้อนมิติทางพระพุทธศาสนา 3 ประการ คือ มิติทาง
ความงาม มิ ติ ท างเรื่องราว และมิ ติ ท างคติ ธ รรม แสดงให้ เห็น ว่ า องค์ ป ระกอบของยั น ต์ ไ ทยเป็ น สื่ อการเรีย นรู้
พระพุทธศาสนาที่โบราณาจารย์นามาใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดพระพุทธศาสนา ไม่ใช่เรื่องความขลัง ความ
ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอานุภาพบันดาลให้เกิดสิ่งอัศจรรย์ แต่เป็นองค์ความรู้และหลักปฏิบัติเพื่อความดีงาม ปัญญา และความ
พ้นทุกข์เป็นสาคัญ
คาสาคัญ : ภาพสะท้อน มิติ พระพุทธศาสนา ยันต์ไทย สื่อการเรียนรู้

Abstract
This article aimed to analyze reflections of Buddhist dimensions from the Thai yanta that
are concealed by other beliefs and presented sacred powers in belief. As a result, the structure of
knowledge and practice in the Buddhism were not able to give right intellect and practice for
goodness wisdom and cessation of suffering.
The analytical results of elements in Thai yanta have been found in the reflections of
three dimensions in Buddhism: the beautiful dimension, storyline dimension, and moral
dimensions. These presented that elements of Thai Yanta were the Buddhist supplementary
materials used by savants in former time for propagate Buddhism. They were not magical power
that provided supernatural power, but they were the structure of knowledge and practice for
goodness, wisdom, and cessation of suffering.
Keywords : Reflections, Dimensions, Buddhism, Thai Yanta, Supplementary Material
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ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับเจ้าแม่กวนอิมของชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราช
Beliefs and Rites of Guanyin Goddess of Thai-Chinese People in Yaowarach Area
Jing Kaiyang*, แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : jingkaiyang1016@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับเจ้าแม่กวนอิมของชาวไทยเชื้อสาย
จีนในย่านเยาวราช ขอบเขตของการวิจัยคือศึกษาศาสนสถานที่มีรูปเคารพของเจ้าแม่กวนอิมทั้งหมด 3 แห่ง คือ วัด
มังกรกมลาวาส มูลนิธิเทียนฟ้า และวัชรโพธิสถานมงคลธัญ โดยใช้วิธีสัมภาษณ์พูดคุยแบบอิสระกับผู้เข้าร่วมพิธี , ผู้
ประกอบพิธีที่อาจเป็นทั้งพระภิกษุและฆราวาส นอกจากนี้ขณะทางานภาคสนามก็ได้สังเกตการณ์บริเวณมณฑลพิธี
และบรรยากาศขณะประกอบพิธีกรรม ผลการวิจัยพบว่า ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเจ้าแม่กวนอิม จาแนกได้ 2 ประเด็น
คือ (1) ความเชื่อเกี่ยวกับตานาน เชื่อว่าเจ้าแม่กวนอิมคือ พระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรแห่งความเมตตากรุณา
สามารถช่วยเหลือผู้เดือดร้อนให้พ้นทุกข์ได้ บันดาลความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ศรัทธา (2) ความเชื่อที่เกี่ยวกับความ
ศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิม จาแนกประเด็นได้ 5 ด้าน คือ โชคลาภ เมตตามหานิยม การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ แคล้ว
คลาด และเรื่องการขอบุตร ส่วนพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิม จาแนกได้ 2 ประเด็นคือ (1) พิธีกรรมเกี่ยวกับ
ตานานของเจ้าแม่กวนอิม (วันอาเนี้ยแซ) คนไทยเชื้อสายจีน มีการทาพิธีกรรมในวันสาคัญอย่างวันอาเนี้ยแซ ทุกคนจะ
ถือศีลกินเจ แต่งกายด้วยชุดสีขาวเพื่อแสดงถึงความสะอาด บริสุทธิ์ แล้วมาประกอบพิธีกรรมกันที่ศาสนสถาน (2)
พิธีกรรมเกี่ยวกับเทศกาล ในช่วงวันตรุษจีน วันไหว้พระจันทร์และเทศกาลกินเจ ชาวไทยเชื้อสายจีน ก็จะมีพิธีกรรมที่
สาคัญเกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิม เช่น สวดมนต์ ปล่อยสิ่งมีชีวิต เช่น ปลา นก เป็นต้น
คาสาคัญ : ความเชื่อ พิธีกรรม เจ้าแม่กวนอิม ชาวไทยเชื้อสายจีน
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Abstract
This research aimed to study the beliefs and rites relating to Guanyin Goddess of ThaiChinese people in Yaowarach area. The area of study was three religious places where images of
Guanyin Goddess were situated, including (1) Wat Mongkorngamalawas; (2) Tianfa Foundation; and
3) Wacharabodhisatan Mongkoltan. Study methods were informal interviews with participants of
the rites and rites performers, both monks and civilians, and the area and atmosphere
observations while rites were performing. The study found two Guanyin Goddess-related beliefs,
which were: (1) Myth of the goddess – Thai-Chinese people believe that Guanyin Goddess was the
gracious incarnation of the Bodhisattva Avalokitesvara. The goddess could save the sufferers and
bless prosperities to faithful followers. (2) Five blessings of the goddess – it is believed that
Guanyin Goddess could bestow luck, charm, sickness termination, safety, and the birth of babies.
For the rites relating to the goddess, two manners were found: (1) Birth myth-related rites-ThaiChinese people would dress in white symbolling purity, eat vegetarian, and go to pray at the
temples on the birthday of the goddess; and (2) festivals-related rites–on Chinese three main
festivals, which are the Chinese New Year Day, the Full Moon Worship Day, and the Vegetarian
Festival, Thai-Chinese people would pray to the goddess and make merits, such as freeing caught
birds or fish.
Keywords : Beliefs, Rites, Guanyin Goddess, Thai-Chinese People
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ภาพสะท้อนสังคมไทยในรวมเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลของจาลอง ฝั่งชลจิตร
Reflections of Thai Society in Awarded Short Stories of Chamlong Fungcholjitr
Yu Kanying*, พัชรินทร์ บูรณะกร
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Email : kanyingyu819@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ภาพสะท้อนสังคมไทยในรวมเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลของจาลอง ฝั่งชลจิตร มีวัตถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมไทยในรวมเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลของจาลอง ฝั่งชลจิตร ขอบเขตงานวิจัย คือ รวมเรื่องสั้นที่
ได้รับรางวัลของจาลอง ฝั่งชลจิตร จานวน 4 เล่ม รวม 48 เรื่อง ได้แก่ ลิกอร์ พวกเขาเปลี่ยนไป เรื่องบางเรื่องเหมาะที่
จะเป็นเรื่องจริงมากกว่า เรื่อง ผม เล่า และเมือง บ้าน ผม โดยนาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัย
พบว่า ภาพสะท้อนสังคมไทยที่นักเขียนได้สะท้อนออกมาในรวมเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัล มี 2 ด้าน ได้แก่ 1) ภาพวิถีชีวิต
ความเป็ น อยู่ พบว่ า ด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย ของคนไทยมี ลั ก ษณะเป็ น บ้ า นหลั ง เดี่ ย ว ด้ า นการประกอบอาชี พ มี ค วาม
หลากหลาย ด้านจริยธรรมคนไทยมีน้าใจและความกตัญญู 2) ภาพสะท้อนด้านวัฒนธรรม พบว่า ด้านอาหารไทยมี
ความหลากหลายของรสชาติ ด้านศาสนานับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก ด้านประเพณีไทยที่พบ ได้แก่ ประเพณีเกี่ยวกับ
สังคม ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต ประเพณีท้องถิ่น และประเพณีหลวง ด้านมารยาทไทย มารยาทการไหว้เป็นเอกลักษณ์
และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย ภาพสะท้อนสังคมดังกล่าวได้แสดงให้เห็นวิธีคิดของผู้เขียนเกี่ยวกับสังคมที่อยู่
กึ่งกลางระหว่างสังคมแบบเดิมกับสังคมสมัยใหม่ที่กาลังเปลี่ยนแปลงไปโดยยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เป็น
อย่างดี ซึ่งแนวคิดนี้สัมพันธ์กับช่วงเวลาในยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น
คาสาคัญ : ภาพสะท้อนสังคมไทย วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม เรื่องสั้น

Abstract
This research aimed to analyze four awarded books of Collections of Chamlong Fungcholijitr’s Short
Stories, which are Ligor: They Were Changed; Some Stories Seemed Very True; The Stories I told; and My
Hometown. Forty-eight stories were studied. The findings were reported as a descriptive analysis. The research
findings could be sorted into two aspects, including 1) reflections about living and 2) reflections of culture.
Relating to the living, the stories reflected that Thai people lived in single houses, did various jobs, and valued
compassion and gratitude. Regarding the culture, the tasteful Thai food was presented; Buddhism is the major
religion; and many Thai traditions were mentioned, such as social traditions dealing with lives, local traditions,
and royal traditions. Dealing with Thai etiquette, the Thai way of paying respect, Whai, is rendered as Thai
heritage and identity. Both aspects of reflections of the writer showed his ideas in the time of the changing
society, from traditional to modern, which he well accepted this fast-changing period.
Keywords : Reflections of Thai Society, Ways of Living, Culture, Short Stories
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วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นในรายการโทรทัศน์ “ภัตตาคารบ้านทุ่ง” พ.ศ. 2561
Culture of Local Food in "Bantung Restaurant " Television Programs in 2018
Xu Zhilan*, ธิดา โมสิกรัตน์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*
Email : xuzhilan1995@163.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น ของคนไทยในรายการโทรทัศน์ “ภัตตาคาร
บ้านทุ่ง” พ.ศ. 2561 จานวน 50 ตอน ซึ่งบันทึกในเว็บไซต์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และนาเสนอผลการวิจัย
แบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่าเนื้อหาและภาพของรายการโทรทัศน์ “ภัตตาคารบ้านทุ่ง” นาเสนอเรื่อง
วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น 4 ภูมิภาค แสดงให้เห็นวิ ถีชีวิตที่พึ่ งพาสิ่ง แวดล้อมธรรมชาติเป็ นแหล่ง อาหารและการ
ดารงชีวิต สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ในครอบครัวและในชุมชน การประกอบอาชีพ ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ ความ
เชื่อเรื่องการบริโภคอาหารและอาหารท้องถิ่นในประเพณีสงกรานต์ ทาให้เห็นความสามั คคี ความมีน้าใจ ความ
ขยันหมั่นเพียร ภูมิปัญญาการถนอมอาหาร การใช้ภาษาถิ่นและสานวนภาษา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคน
ไทยแต่ละภูมิภาค
คาสาคัญ : วัฒนธรรมอาหาร อาหารท้องถิ่น รายการโทรทัศน์ “ภัตตาคารบ้านทุ่ง”

Abstract
This research aimed to analyze Thai culture relating to local food presented in the
television program called Bantung Restaurant, broadcasted in 2018 A.D. through Thai PBS television
channel and restored in its website. Fifty episodes were studied. The findings were reported as a
descriptive analysis.
It was found that the contents and pictures of Bantung Restaurant program had presented
the local food culture of four regions of Thailand. They showed Thai ways of living that depended
on natural environment as food supplies and living supports. The program had reflected
relationships in families and communities; people’s professions; beliefs of ancestral spirits; beliefs
of food consumption; and local food in Songkran tradition. These conveyed to Thai characteristics
of unity, compassion, diligence, wisdom of food preservation, and usage of dialect and phrases
which were cultural identities of each local Thais.
Keyword : Food Culture, Local Food, Bantung Restaurant Television Program
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ภาพสะท้อนสังคมไทยในวรรณกรรมเยาวชนที่รับได้รางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด”
พ.ศ. 2558-2560
Reflections of Thai Society in Young Adult Literature Awarded by Seven Book
Awards during 2015 – 2017
Lu Yanwei*, ธิดา โมสิกรัตน์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : saiyanweii@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมไทยในวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับรางวัลเซเว่นบุ๊
คอวอร์ด พ.ศ. 2558–2560 โดยวิเคราะห์นวนิยายที่ได้รับรางวัลเซเว่นบุ๊ค อวอร์ด พ.ศ. 2558–2560 จานวน 6 เล่ม
และนาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า วรรณกรรมประเภทนวนิยายที่ได้รับรางวัลเซเว่นบุ๊
คอวอร์ด พ.ศ. 2558–2560 สะท้อนให้เห็นภาพสังคมไทยในมุมมองและทรรศนะของนักเขียน โดยนาเสนอให้เห็น
ความแตกต่างกันของคนไทยในสังคมเมืองและสังคมชนบท 4 ด้าน ได้แก่ 1) ชีวิตความเป็นอยู่ สภาพสิ่งแวดล้อม การ
ประกอบอาชีพ 2) การศึกษาของเยาวชนในครอบครัว และในระบบโรงเรียน ซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านทรัพยากร
การศึกษา 3) วัฒนธรรม ด้านความเชื่อและประเพณีต่าง 4) ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว ในชุมชม และ
ค่านิยมของคน ไทย
คาสาคัญ : ภาพสะท้อน สังคมไทย วรรณกรรมเยาวชน

Abstract
This research aimed to analyze reflections of Thai society in young adult literary works
which were awarded the Seven Book Awards, during 2015 – 2017 A.D. Six awarded books were
analyzed; the research findings were reported as a descriptive analysis.
It was found that the awarded novels during 2015 – 2017 A.D. reflected Thai society from
the authors’ point of views and ideas focusing on the difference between urban and rural
societies. Four areas were noticed, which were: 1) ways of life, environment, and professions; 2)
education of children in families and in formal schools, which were subjected to educational
resources; 3) culture, relating to beliefs and traditions; and 4) relationships between family
members, communities and values of Thai people.
Keywords : Reflections, Thai Society, Young Adult Literary Works
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สหบทในนวนิยายเรื่องบุราปรัมปรา ของ พงศกร
Intertextuality in ‘Buram Param-Para’ by Pongsakorn
ศนิชา แก้วเสถียร
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Email : vanda_a@hotmail.com

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์นวนิยายร่วมสมัยเรื่อง บุรำปรัมปรำ ของ พงศกร ในแง่สหบทโดย
พิจารณาการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของตัวบทที่มีมาก่อนหน้ากับตัวบทที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ในภายหลัง ผลการศึกษา
พบว่า พงศกรได้รับแรงบันดาลใจจากตัวบทต้นทาง คือ วรรณคดีไทยเรื่อง พระอภัยมณี ของ สุนทรภู่ และความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เรื่องโลกคู่ขนาน มาผสมผสานกับจินตนาการเพื่อสร้างสรรค์โครงเรื่อง ตัวละคร และฉากในนวนิยายอัน
เป็นตัวบทปลายทาง เป็นการนาเสนอความคิดและขยายมุมมองในการตีความโครงเรื่อง ตัวละคร และฉากใหม่ อีกทั้ง
ยังแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการสร้างตัวบทใหม่ในด้านการสืบสรรค์วรรณคดีไทย กล่าวได้ว่า พงศกรมีความสามารถ
ในการนาวรรณคดีไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติมาสร้างสรรค์เป็นนวนิยายร่วมสมัยโดยการปรับเปลีย่ นและ
เพิ่มเติมรายละเอียดของเรื่องให้มีความสนุกสนาน สมเหตุสมผล และมีความน่าจะเป็นไปได้ ตลอดจนเหมาะสมกับยุค
สมัยและความนิยมของผู้อ่านในสมัยปัจจุบัน
คาสาคัญ : สหบท วรรณคดีไทย นวนิยายไทยร่วมสมัย โลกคู่ขนาน

Abstract
The objective of this article is to analyze a contemporary thai novel, ‘Buram Param-Para’
written by Pongsakorn in light of its intertexuality, taking into consideration between prior texts and
that composed in later period. The result of this study reveals that Pongsakorn finds inspiration
from prior texts which are the Thai literary work, ‘Phra Abhai Mani’ written by Sunthorn Phu and
pararell world in order to create plots, characters and settings in ‘Buram Param-Para’.
Consequently, his novel presents new concept and new perspective through the newly
interpreated plots, characters and settings. From the analysis of creating ‘Buram Param-Para’, it
was shown that the creative perpetuation of Thai literature. In conclusion, Pongsakorn is skillful to
use the Thai literary work in creating his contemporary Thai novel by changing, adjusting and
adding certain details as appropriate to make his work funny, sensible, plausible and appealing to
the contemporary taste.
Keywords : Intertexuality, Thai Literature, Contemporary Thai Novel, Pararell World
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การปรับตัวของตัวละครหญิงย้อนอดีตในละครโทรทัศน์อิงประวัติศาสตร์ไทย
ช่วง พ.ศ. 2551-2561
An Analysis of Time-traveled Female Protagonists in Thai Historical Soap Operas,
During 2008-2018
Niu Lurong*, จันทร์สุดา ไชยประเสริฐ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*
Email : jessie599900@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ง นี้ มี วั ต ถุป ระสงค์เพื่ อวิ เคราะห์การปรับ ตั ว ของตั ว ละครหญิ ง ย้ อนอดี ต ในละครโทรทั ศน์ อิ ง
ประวัติศาสตร์ไทยช่วง พ.ศ. 2551 - 2561 จานวน 4 เรื่อง ผลการวิจัยพบว่า การปรับตัวของตัวละครหญิงย้อนอดีตมี
2 ด้านใหญ่ ได้แก่ 1) การปรับตัวภายนอกเป็นการปรับตัวด้านการใช้พื้นที่อยู่อาศัย ด้านการแต่งกาย ด้านมารยาท
และการวางตัว และด้านการใช้อุปกรณ์ในชีวิตประจาวัน 2) การปรับตัวภายใน เป็นการปรับตัวด้านความรู้ ด้าน
ความคิด และด้านนิสัย โดยมีปัจจัยที่ทาให้ตัวละครหญิงย้อนอดีตต้องปรับตัว ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม การ
เปลี่ยนแปลงสังคม การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ และการได้รับอิทธิพลจากผู้อื่น ตัวละครหญิงย้อนอดีตต้องปรับตัวโดย
ใช้วิธีพยายามทาความเข้าใจขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีของสังคมนั้น ปฏิบัติตามคาแนะนาและเลียนแบบ
พฤติกรรมต่าง ของผู้อื่น สุดท้ายจึงทาให้ตนเองได้รับการยอมรับจากสังคม และสามารถดารงชีวิตเข้ากับสังคมอดีต
ได้อย่างราบรื่นดี
คาสาคัญ : ตัวละครหญิงย้อนอดีต ละครโทรทัศน์อิงประวัติศาสตร์แบบย้อนอดีต การปรับตัว

Abstract
This research aimed to analyze the adjustment of time-traveled female protagonists in four
Thai historical soap operas, showing during 2008 – 2018 A.D. Research findings were sorted into 2
aspects, including the outer and the inner adjustments. 1) The outer adjustment included activities
in the dwelling area; ways of dressing; manners and behaviors; and using of daily devices. 2) The
inner adjustment included knowledge; ideas; and habits. Factors making the time-traveled female
protagonists adjusted were the changed environment; the social development; and influences
from others. Time-traveled female protagonists had to adjust themselves by learning and
perceiving the confronted culture and traditions. By conforming practices of others, the
protagonists were gradually accepted and able to live harmoniously in the past society.
Keywords : Time-traveled Female Protagonists, Historical Soap Operas, Adjustment
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การวิเคราะห์ตัวละครในนวนิยายแปลของหยูหัว
An Analysis of Characters in Translated Novels into Thai of Yu Hua
Xu Yidan*, ธิดา โมสิกรัตน์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : 457063273@qq.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ตัวละครในนวนิยายของนักเขียนชาวจีนหยูหัว (Yu Hua, 1960) ที่แปล
เป็นภาษาไทยจานวน 5 เล่ม
ผลการวิจัยพบว่า ตัวละครเอกในนวนิยายแปลของหยูหัวมีจานวนตัวละคร 12 ตัว เป็นชาย 7 คน และหญิง
5 คน ตัวละครเอกทั้งชายและหญิงมีลักษณะนิสัยในด้านดีและด้านไม่ดีปนเปกัน คล้ายมนุษย์ปุถุชนที่อยู่ใน
ชีวิตประจาวัน ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปได้ตามเหตุการณ์ในโครงเรื่อง สอดคล้องกับลักษณะของคนจีนในยุคปฏิวัติวัฒนธรรม
คือ ตัวละครเอกชายมีความอดทนเข้มแข็งและขยันหมั่นเพียร และการมีน้าใจช่วยเหลือคนอื่น ตัวละครเอกหญิงมี
ลักษณะนิสัยอ่อนโยน และเคารพเชื่อมั่นในสามี ในด้านไม่ดีคือเป็นตัวละครเอกชายในฐานะเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่
ซื่อสัตย์ เป็นคนเจ้าชู้ ทาให้ครอบครัวพบความยากลาบาก
คาสาคัญ : นวนิยายแปล ตัวละคร ลักษณะนิสัยของตัวละคร หยูหัว

Abstract
This research aimed to analyze characters in five translated novels into Thai of a Chinese
writer Yu Hua (1960). Research findings were reported as a descriptive analysis.
The study found twelve protagonists, seven males and five females, who all possessed
mixed characteristics of goodness and badness like people in real life. Behaviors of characters
were changed due to events of the plot. They seemed like Chinese youths in the period of the
cultural reform, which males were tolerant, diligent and considerate, while females were gentle
and faithful in husbands. For the bad side, males, as the head of family, were dishonest to their
spouses and then brought forth troubles to the families.
Keywords : Translated Novels, Characters, Characteristics, Yu Hua
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แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Guideline for Sustainable Tourism Development in Banchalong
Sub-district, Bangplee District, Samutprakarn Province
พันธุ์รวี ณ ลาพูน*, อัญชลี สมใจ
คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : daopanrawee@gmail.com

บทคัดย่อ
งานการวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางการท่องเที่ยว จาก
เงื่อนไขทางกายภาพ และเงื่อนไขทางสังคมที่มีผลต่อแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคของการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อจัดวางแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้วิธีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในสถานที่จริง การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์และการประชุม
กลุ่มกับผู้นาชุมชนจานวน 12 คน เพื่อสารวจองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวและความพร้อมของชุมชนในการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อจัดวางแผน
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เนื้อหาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การลงพื้นที่
สังเกตการณ์ การสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มกับผู้นาชุมชน
ผลจากการวิจัยองค์ประกอบทางการท่องเที่ยว จากเงื่อนไขทางกายภาพ และเงื่อนไขทางสังคมมีผลต่อแนว
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการพบว่า ตาบลบางโฉลงมี
องค์ประกอบทางการท่องเที่ยวทางกายภาพที่พร้อมทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงศาสนา
และความเชื่อ และมีประเพณีเฉพาะพื้นถิ่น ในขณะที่สิ่งสนับสนุนทางการท่องเที่ยวและโครงสร้ างพื้นฐานนั้นยังเป็นสิ่ง
อานวยความสะดวกเพื่อรองรับการใช้งานของคนในพื้นที่และเพื่อเป็นทางสัญจรสาธารณะ ในด้านองค์ประกอบทางสังคม
ที่เกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภายในพื้นที่ยังขาดความเชี่ยวชาญในการจัดการด้านการท่องเที่ยว ขาด
บุคลากรและผู้ประสานงานในการจัดทาแผนงานและดูแลการจัดการการท่องเที่ยว การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐมี
ลักษณะเป็นวาระทาให้ขาดการดาเนินนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง คนในท้องถิ่นยังไม่พร้อมหรือยังไม่
คุ้นเคยต่อการเป็นผู้ต้อนรับหรือเป็นเจ้าบ้านที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังเป็นปัญหาและอุ ปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สามารถหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยอิงจาก
องค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยเริ่มต้นจากการให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อ
การจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกันโดยที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดทั้งขั้นตอนการวางแผน การ
เตรียมความพร้อมของชุ มชน การนาแผนไปปฏิบั ติและการประเมินผลปรับแก้ในทุกองค์ประกอบทั้ งทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว การตลาดท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของชุมชน และการปลูกจิตสานึกของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นควรเข้ามาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มจานวนบุคคลากรในการทางานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
คาสาคัญ : แนวทาง การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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Abstract
This study is qualitative research mainly emphasizing on fieldworks, interview and focus
group to explore the tourism elements and the readiness of the community in sustainable tourism
management. Moreover, the research included the study of problems and threats in conducting
tourism development for sustainability.
The study revealed that Banchalong sub-district has all tourism components included
tourist attractions that suitable for agricultural tourism, religious and belief tourism and has its own
local cultural traditions. For tourism-support things and infrastructure in the area, there are mostly
provided for the community usage and for public passage ways. For private and public sectors in
the areas, still, there were lack of professionals in tourism management, and lack of manpower
and coordinators to support tourism planning and managing. Local community is not ready or
familiar with being a good host. The public sector works in terms of selection.
Sustainable tourism development in Bangchalong sub-district can lie in the components of
sustainable tourism beginning with the interpretation for all those relevant to collaborate in
sustainable tourism planning with attempting to make community involvement since the planning
process, preparing the community, applying the plan and evaluating all tourism components such
as tourism resources, tourist attraction environment, tourism marketing, community involvement
and conscious of all the stakeholders.
Keywords : Guideline, Sustainable Tourism Development
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การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดการขยะชุมชน
กรณีศึกษาตาบลศีรษะจรเข้น้อย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
Participative Communication for Community Waste Management :
The CaseStudy of Tambon Srisa-Jorake-Noi, Bangsaothong District,
Samutprakan Province
รัตนา ทิมเมือง*, สรวลสรรค์ พจนอารี
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : rattanatmm@gmail.com

บทคัดย่อ
สถานการณ์และการจัดการขยะของตาบลศีรษะจรน้อย ผลการสารวจก่อนดาเนินโครงการ ร้อยละ 50.5 เห็น
ว่าการจัดการขยะเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ร้อยละ 44.5 ทิ้งขยะรีไซเคิลในถังขยะของ อบต. เมื่อ
ดาเนินโครงการได้ใช้การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดการขยะชุมชนตาบลศีรษะจรเข้น้อย คือ (1) สร้างความร่วมมือ
กับองค์กรภายในพื้นที่และภายนอกพื้นที่ (2) ใช้รูปแบบธนาคารขยะออมทรัพย์เป็นเครื่องมือจัดการขยะชุมชน (3)
ตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะออมทรัพย์ กาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ (4) การสื่อสารของ
คณะกรรมการธนาคารขยะออมทรัพย์ใช้การสื่อสารแนวราบ เสมอภาคและมีส่วนร่วม (5) ใช้สื่อช่วยสร้างการรับรู้เรื่อง
ธนาคารขยะออมทรัพย์ (6) ใช้กิจกรรมอบรมสื่อสารกับเยาวชนเรื่องการคัดแยกขยะและธนาคารขยะออมทรัพย์
หลังดาเนินโครงการ พบว่า สมาชิกมีส่วนร่วมด้านการดาเนินงานธนาคารขยะออมทรัพย์ โดยร้อยละ 76.2 สมัคร
สมาชิกและนาขยะที่คัดแยกมาฝากธนาคารขยะออมทรัพย์ ชักชวนให้คนในชุมชนสมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะออม
ทรัพย์ ร้อยละ 28.6 ด้านผลประโยชน์และการติดตามประเมินผล ร้อยละ 57.1 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายขยะรี
ไซเคิล และมีปริมาณขยะในครัวเรือนลดลงร้อยละ 30.9 ผลกระทบจากการตั้งธนาคารขยะออมทรัพย์ สมาชิกมี
ความเห็นระดับมาก ด้านเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชนอื่น (ค่าเฉลี่ย=3.88) ชุมชนสามารถจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยคนใน
ชุมชน (ค่าเฉลี่ย=3.76) ลดปริมาณขยะในครัวเรือน (ค่าเฉลี่ย=3.74) และสร้างจิตสานึกคัดแยกขยะ (ค่าเฉลี่ย=3.74)
คาสาคัญ : การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม การจัดการขยะชุมชน ธนาคารขยะออมทรัพย์
ตาบลศีรษะจรเข้น้อย
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Abstract
Situation and waste management of Srisa Jorake-Noi before the project found that 50.5%
thought that community waste management is the responsibility of Tambon Administration. For
recyclable waste, 44.5% of respondents said they dumped it in the Tambon Administration
garbage bin. The Patterns of Participatory Communication for Srisa Jorake-Noi Community Waste
Management. The research found that there were several communication patterns as follows: (1)
cooperation with organizations inside and outside community area to work together, (2) creation of
waste saving bank to be the tool of community waste management, and participating bank clients
receive dividends, (3) selecting board members of the waste Saving Bank from participating
community representatives and assigning their roles and responsibilities, (4) the communication
pattern of these bank board members is friendly, horizontal, with equal participation from every
party concerned. (5) utilizing media to raise awareness of the waste saving bank, (6) using training
activities to communicate with young people in community about waste separation and waste
saving bank. Impacts of participatory communication for waste management in the form of waste
saving bank found that 76.2% signed up to be members of the bank and sold their separated
waste to the bank while 26.8% persuaded other people in the community to apply to be
members of the bank. For benefits and evaluation, the study found that 57.1% earned more
income from selling recyclable waste and 30.9% could reduce their household waste. The bank
members thought that the benefits and the impacts were very favorable at high level in the
following areas. It is a good example for other communities (xˉ =3.88). The community can manage
its environment by their own people (xˉ =3.76). The community can reduce their household waste
(xˉ =3.74) and the project helped raise the consciousness of the people in the community to
separate their waste (xˉ =3.74).
Keywords : Participative Communication, Community Waste Management, Waste Saving Bank,
Tambon Srisa-Jorake-Noi
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ในตาบลคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการ
The Development Model for Trichogaster pectoralis Fish farming Community
learning center of Mid Central Provincial Cluster In Tambon Khlong Dan
Amphoe Bang Bo Province Samut Prakarn
นิก สุนทรธัย*, สุกฤตาวัฒน์ บารุงพานิช, ใจบุญ แย้มยิ้ม, กชพร ขวัญทอง, อัญชุลี สุภาวุฒิ
ศูนย์วัฒนธรรม/คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*Email : micky_64@hotmail.com

บทคัดย่อ
โครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ในตาบลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบมี ส่ว นร่วม ที่เหมาะสมส าหรับ ศูน ย์การเรีย นรู้และแปรรูปปลาสลิด ของกลุ่ม จังหวัด ภาคกลาง
ตอนกลาง ในตาบลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ โดยการจัดสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกต
แจกแบบสอบถาม ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงกับผู้ประกอบการ หรือเป็นผู้ที่ปฏิบัติงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง พบว่า
ส่วนที่ 1 ผลสรุปจากการลงพื้นที่ ปัจจุบัน ชุมชนมี ศูนย์การเรียนรู้ฯ มีห้องต่าง ดังนี้ ห้องโถง เพื่อจัด
นิทรรศการ 1 ห้อง ขนาด 90 ตร.ม. โถงเอนกประสงค์ด้านหน้า ขนาด 108 ตร.ม. ห้องสานักงาน (โถงด้านขวา) 1 ห้อง
ขนาด 54 ตร.ม. ห้องประชุม (โถงเล็กส่วนกลาง) 1 ห้อง ขนาด 36 ตร.ม.
ส่วนที่ 2 ผลสรุปจากแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 22 คน คิดเป็นร้อย
ละ 74 และเพศชายจานวน 8 คน ร้อยละ 26 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 40 ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษา ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 74 ความคิดเห็นการพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ ศูนย์การเรีย นรู้ฯ ทั้ ง 6 ด้ าน คือ ด้ ำนบุคลำกร ล าดั บที่ 1 เจ้า หน้ าที่ควรเป็น บุคคลในท้ องที่
ค่าเฉลี่ย 4.88 ระดับมากที่สุด ด้ำนงบประมำณ ลาดับที่ 1 ควรได้รับงบประมาณจากทั้งจากภาครัฐและชุมชนใน
สัดส่วนที่เหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.76 ระดับมากที่สุด ด้ำนอำคำรสถำนที่ ลาดับที่ 1 ควรมีห้องเรียนรู้กลุ่มอาชีพ ค่าเฉลี่ย
4.98 ระดับมากที่สุด ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและ กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ ลาดับที่ 1 คณะกรรมการศูนย์ฯ ควรมาจาก
ตัวแทนท้องถิ่น ค่าเฉลี่ย 4.86 ระดับมากที่สุด ด้ำนกระบวนกำรเรียนรู้ ลาดับที่ 1 ศึกษาดูงาน ค่าเฉลี่ย 4.91 ระดับ
มากที่สุด ด้ำนสื่อกำรเรียนรู้ ลาดับที่ 1 คลิปวิดีโอ ค่าเฉลี่ย 4.70 ระดับมากที่สุด
ส่วนที่ 3 ผลสรุปตามวัตถุประสงค์ พบว่า
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ควรเน้นปฏิบัติมากกว่าบรรยาย ได้แก่ การสาธิต วิทยากรนาชม
การทดลอง เป็นต้น
2. สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ หนังสือ โบว์ชัวร์ โทรศัพท์มือถือ ตู้จัดแสดง เป็นต้น
3. องค์ความรู้ ได้แก่ การเพาะเลี้ยง วิธีเลี้ยง กรรมวิธีในการแปรรูป เป็นต้น
4. สิ่งที่เขาอยากรู้ ได้แก่ กระบวนการเพาะเลี้ยงปลาสลิด สายพันธุ์ วิธีทา วิธีใส่ เกลือปลาเค็มส่งนอก
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การแปรรูปเครื่องมือ เป็นต้น
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 หัวข้อสาระ ได้แก่
หัวข้อที่ 1 การสร้างอัตลักษณ์การเพาะเลี้ยงปลาสลิดบางบ่อแบบครบวงจร
หัวข้อที่ 2 การใช้งานและเข้าร่วมกลุ่มสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการตลาดและสนับสนุนการเพาะเลี้ยง
และแปรรูปปลาสลิดบางบ่อ
หัวข้อที่ 3 การผลิตตู้อบแห้งปลาสลิดต้นทุนน้อย
หัวข้อที่ 4 การผลิตภัณฑ์(ฉีด/พ่น)ไล่แมลงวันจากกาบใบตะไคร้ (สมุนไพรไทย)
หัวข้อที่ 5 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูป
หัวข้อที่ 6 การเขียนแผนธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูป
หัวข้อที่ 7 การดูแลสุขภาพและการป้องกันพฤติกรรมภาวะเสี่ยงจากการเพาะเลี้ยงและแปรรูปปลาสลิด
หัวข้อที่ 8 การแปรรูปปลาสลิดแดดเดียวตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาหารของหน่วยงานรับรอง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มุ่งสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
คาสาคัญ : ศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ในตาบลคลองด่าน จังหวัด
สมุทรปราการ

Abstract
The purpose of this research is to develop the learning design with the participation
appropriate for the learning center and Gourami fish processing in the provinces of central Thailand in
Klong-Dan district, Samutprakarn. The methods used were a group discussion, an in-depth interview, an
observation, and questionnaire. Moreover, the samples were purposively selected, especially from
those who were related with the respective participants in the industry.
It was found that 1) from field work, the result was that at present, the community has a
learning center with the building of a big hall for an exhibition sizes 90m2, a hall for multi-purpose
activities sizes 108m2, an office on the right sizes 54m2, and a meeting room (the central hall) sizes
36m2; 2) from the questionnaire, the result was that most respondents were 22 females, which was
74% and 8 males, which was 26%. According to age, the most respondents aged 41-50 years were 12
people, which was 40%, 22 with qualification below bachelor’s degree , which was 74%. The opinion
on the development of the six elements of the learning center were as follows: the personnel of the
organization should be from local representatives at the average of 4.88, the budget should be from
both the government sector and the community with the appropriate proportion at the average of
4.76, for the building, there should be a room for an occupational group, at the average of 4.98, for the
management and learning enhancement, the committee of the center should be from the local
representatives, at the average of 4.86, for the learning processes, a field trip or study trip should be
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provided, at the average of 4.91, for the instructional media, video clips should be provided, at the
average of 4.70; 3) form the conclusion of the objectives, it was found that the learning management
should be an emphasis on other techniques rather than lectures, for example, a demonstration, a
guest speaker, and an experiment; teaching materials should be texts, brochures, smart phones, and an
exhibit cabinet; for knowledge, it should be culturing, farming procedures, and processing methods;
what they want to know were farming procedures of gourami, breeding, preservation, salt curing or
salting, food processing, and handyman tools.
Eight utilization managements include: identity construction of A One-Stop-Service Gourami
Culture; a mobile application and social media to enhance marketing, culturing and fish processing of
Bang-bor Gourami; the creation of a cheap drying cabinet; the production of insect repellent from
lemon grass; packing design and symbol to add more value of Gourami processing; health prevention
and risk from culturing and processing; and making sun dried gourami under the standard of the
organization which guarantees the quality of the products, Huachiew Chalermprakiet University,
focusing on the community standard production (MPC).
Keywords : Trichogaster pectoralis Fish farming Community learning center of Mid Central
Provincial Cluster In Tambon Khlong Dan Amphoe Bang Bo Province Samut Prakarn
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การเปรีย บเที ย บปั จจั ย ด้ า นเพศต่ อ พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย ว:
กรณีศึ ก ษานั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ใ นประเทศไทย
Comparison of Tourist Gender towards Travel Behavior:
Case study of international tourists in Thailand
ทานตะวัน อุณาภาค*, พิศร เจนวาณิชยานนท์, พงศ์เสวก อเนกจานงพร, รัชดา รื่นรวย
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
*Email : tarntawan.u@bu.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจัยเชิงปริมาณชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติใน
ประเทศไทย และ 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทยเมื่อปัจจัยด้านเพศ
ต่างกัน ใช้แบบสอบถามเก็บจากตัวอย่าง 876 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน ผลการวิจัยที่
สาคัญ พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีเพศแตกต่างกันในประเทศไทย ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในรอบ 1 ปี จะมีพฤติกรรม
การท่องเที่ยวด้านจานวนครั้งที่เดินทาง บุคคลที่ตัดสินใจร่วมเดินทาง วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ชอบ
ทา และการแนะนาประเด็นต่าง ของประเทศไทยให้กับผู้อื่นทราบ แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ : พฤติกรรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติ ประเทศไทย เพศ

Abstract
The aims of this quantitative research are to 1) study the tourism behavior of international
tourists in Thailand and 2) compare the tourism behavior of international tourists in Thailand
considering gender factor. Questionnaires were collected from 876 samples. Data were analyzed
using descriptive and inferential statistics. The results show various tourist behaviors and reveal
that tourists with different genders have different travel behaviors significantly in travel frequency,
decision making process, travelling purposes, activities, and recommendations to others.
Keywords : Travel Behavior, International Tourist, Thailand, Gender
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ความคาดหวังในการใช้เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้
บริการอย่างต่อเนื่องกับสายการบินในไทยของผู้โดยสาร Gen Z
Expectations of Using Self-Service Technology Influencing the Continuance
Intention to Use Thai Airlines’ Services of Z-Gen Passengers
สุบัญชา ศรีสง่า1*, เอกรัตน์ สุวรรณกูล2, ศราวุทธ แจ้งใจดี1
1
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
*Email: subuncha.s@bu.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาอิทธิพลของความคาดหวังในเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองต่อความตั้งใจที่จะใช้บริก าร
อย่างต่อเนื่องของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้โดยสาร Gen Z ของสายการบินในไทยที่ศึกษาในระดับมัธยมและอุดมศึกษา อีก
ทั้งยังศึกษาถึงระดับความคาดหวังและความต่างของค่าเฉลี่ยจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 338 คน ผลการวิจัยชี้ว่ากลุ่มตัวอย่างคาดหวังในความ
สะดวกและความปลอดภัย /ความเป็น ส่ว นตั วในระดั บมากที่สุ ด ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล ด้ว ยสถิติ Independent
Sample T-test และ One-Way ANOVA พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ในการเดินทางต่างกันคาดหวังด้านฟังชั่นการ
ใช้งาน SSTs ในระดับที่ต่างกัน ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Multiple Regression พบว่าความเพลิดเพลินใน
การใช้งานและความเชื่อมั่นในสายการบินมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ตามลาดับ
คาสาคัญ : ความคาดหวัง เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง สายการบิน เจเนอเรชั่น Z

Abstract
This study examined the influence of expectations of using self-service technology on the
continuance intention to use Thai airlines’ services of Z-Gen passengers. The current levels of ZGen passengers’ expectations and their mean differences were also examined. The online
questionnaire was used to collect data from 338 high school and undergraduate students. The
results showed that expectations toward comfort and security/privacy were rated at a highest
level, respectively. This study applied Independent Sample T-test and One-Way ANOVA to test the
hypotheses. The result revealed that Z-Gen passengers who had different travel frequencies had
different levels of expectations toward using self-service technology. Multiple Regression Analysis
was also used to test the hypotheses. The results showed that enjoyment of using self-service
technology and assurance toward the airline positively influenced continuance intention to use
Thai airlines’ services of Z-Gen passengers.
Keywords : Expectations, Self-Service Technology, Airline, and Generation Z
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Study and Analyze about Thailand’s economic situation to following
China’s Economic
研究泰国经济状况，以跟上中国经济脚步
Suparanun Punyapairoje
Faculty of Chinese Language and Culture, Huachiew Chalermprakiet University
Email : suparanun_nan@hotmail.com

Abstract
This Article are mentions to analyze and presenting to overall of economic possibility
of People's Republic of China to be impact with Thailand economic since the past to
currently .It also including to commercial relative the history and trend to international
economy in future. Moreover, it will show to the way, direction, and problem also including
to Thailand economic situation.
Thailand and China has long time good relations. Presently, People's Republic of
China has been classified to be Development country and there are a lot of support from
China’s government to development and supporting in education, innovation and industries
technology. Meanwhile, Thailand are developing country will try to be develop all of sector.
This Article are mentions to economic of both country and reference to one belt one
road strategic and going out policy of People's Republic of China and supporting to Chinese
investor to business outside country. Also including to Thailand4.0’s government policy and
Eastern economic corridor of innovation (EECi). Thailand Government are support and
expedite the technology and industries with the above policy to be real practice and need to
see the success plan in near.
The study of economic situation of both country. There are not only for realize to economic
security but helpful and importance to Thai and China’s investor for understanding the situation and
surrounding and economic potential and trend to development skill to world class.
Keywords : One belt one road, Going out policy, Economic, Thailand4.0

摘要
这篇文章主要是为了研究及介绍中国的经济状况以及对泰国经济的影响，从过去直到
现在，包含贸易方面的往来关系，历史方面，以及在未来双方国家的经济趋势或方向，以
上，是为了能够让读者看到泰国经济方向、存在的问题，而在未来会有什么样的变化。
大多数的人都知道中国和泰国一直以来都拥有良好的密切关系，双方国家也持续
发展关系，而目前，中国可说是已发展的国家，同时也是跳跃式的发展，无论是技术
方面、产业方面、创新方面，还包括教育，都是因为得到政府的支持和推动，而同时
泰国可说是在发展中国家，也需要开始发展人力资源，以及需要邻近国家的协助。
总而言之，这篇文章将说明中国和泰国的经济状况，并且会利用中国政府注重的
一带一路政策 (One Belt One Road)、走出去战略来推动中国人民到国外投资及扩展
业务作为参考，还包括泰国政府的泰国4.0政策和东部经济走廊，是泰国政府为了推动
泰国进入科技和更多产业的时代。
关于研究中国和泰国的经济状况，不仅会只重视经济稳定的方面而已，还能帮助及
对双方国家的企业有利，能加强双方的认知，将注重个别的环境和潜力，包括能加强
个别的竞争能力，直到能进入世界舞台。
关键词：一带一路政策；走出去策略；经济；泰国4.0
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“เงิน” ในยุคดิจิตอล
Digital Money Currently
ชมพูนชุ ศิริวุฒิพันธุ์
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Email : Ch_pooh@yahoo.com

บทคัดย่อ
เงิน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในการดารงชีวิตมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นสิ่งที่ช่วยในการขับ เคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศและของโลก ซึ่งในปัจจุบันถือได้ว่าเงิน เป็นปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์ในสังคม ปัจจุบันนี้การใช้
จ่ายเงินมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีวิวัฒนาการในการให้มนุษย์ในสังคมใช้จ่ายเงินได้อย่างง่ายขึ้น ด้วยเทคโนโลยี
ในระบบดิจิตอลในยุคปัจจุบัน ซึ่งทาให้การใช้จ่ายเงินของคนในยุคปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็ว สะดวกสบาย ไม่ว่าจะ
ซื้อสินค้า ใช้บริการต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการใช้เงินลงทุนในการทาธุรกิจเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว แต่ในยุค
ดิจิตอลนี้เมื่อการใช้เงินเป็นไปอย่างสะดวกสบายและรวดเร็วแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีความปลอดภัยเต็มรูปแบบ
เพราะทาให้การโจรกรรมหรือมีมิจฉาชีพทางการเงินเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินผ่าน
ระบบดิจิตอลหรือผ่านระบบออนไลน์ต่าง ๆ ก็ต้องมีความระมัดระวังรอบคอบที่จะใช้จ่ายเงินเพื่อความปลอดภัยของ
ตัวเองด้วยเช่นกัน
ซึ่งหากกล่าวเกี่ยวกับเงินในยุคดิจิตอลนั้น ที่มีทั้งวิวัฒนาการรวมถึงผลดีและผลเสียในการใช้งานควบคู่กันไป
เมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้เงินจึงควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระบบการใช้
จ่ายเงินในระบบดิจิตอลหรือระบบออนไลน์ให้เข้าใจ เพื่อป้องกันการเกิดการโจรกรรม รวมถึงรู้จักที่จะวางแผนในการ
ใช้เงินในปัจจุบันด้วย
คำสำคัญ : เงินยุคดิจิตอล ดิจิตอล
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Abstract
Money is one factor that has been used in living since the past to the present and it is
helps to drive the economy of the country and the world. Which at the present times, money is
the fifth factor of human society. Nowadays, spending about money has changed a lot. There is an
evolution in human society to spend money more easily with digital technology in modern times
which making the spending of people in the modern times to fast and convenient. Whether to
buy products, use of various services or use of investment funds to do business, it is convenient
and fast. But in this digital age, when spending money is convenient and fast, it does not mean
that there will be full security. Because of increased theft or to have more financial fraud. Which
users about spending via digital systems or online systems, must be careful to spend money for
their own safety as well.
If talking about money in the digital age, the money in that digital age that has both
evolution as well as good results and disadvantages in using together. When the technology is
progressing and changing rapidly , money users should learn about digital spending systems or
online systems to understand to prevent theft and including knowing where to plan the current
use of money as well.
Keywords : Digital Monney, Digital
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กำรศึกษำควำมสุขในกำรเรียนรู้ของนักเรียนไทย
泰国学生学习幸福感的研究
อภิชญา ฐิตวรรณโณเนตร์
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Email : sweet_n.nin@hotmail.com

บทคัดย่อ
ความสุ ข เป็ น สิ่ ง ที่ ทุ กคนปรารถนาแสวงหา ไขว่ ค ว้ า พยายามที่ จ ะให้ต นเองและผู้ เ ป็ น ที่ รั กได้ พ บและ
ครอบครอง พ่อแม่อยากให้ลูกมีความสุข มีเพื่อนดี ครูอาจารย์อยากเห็นลูกศิษย์ของตนร่าเริง แจ่มใส และมีความสุข
ครูผู้สอนเป็นตัวชี้วัดที่สาคัญในการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุขเพราะในห้องเรียนนั้น ครูผู้มีบทบาทสาคัญที่จะ
เปลี่ยนแปลงนักเรียน โดยเฉพาะเรื่องของ ความสุข (Happiness) นับว่ามีความสาคัญมาก เวลาคนเรามีความสุข
เช่น เมื่อได้เรียนรู้อย่างมีความสุขสมองจะหลั่งสารเคมี โดปา มีน เอ็นโดรฟินส์ (Endorphins) ที่ทาให้มีความสุขที่
ส่งผลให้การเรียนเกิดความอยากรู้ กระตือรือร้น สนใจใฝ่เรียนรู้ เกิดพลังที่จะทาสิ่งต่าง ๆ มากมาย ในทางตรงข้าม
เมื่อมีความเศร้า ไม่ว่าจะเกิดจากความเบื่อหน่ายในการเรียน ระบบการเรียนที่เน้นการท่องจา ไม่ได้คิดไม่ได้ ลงมือ
ปฏิบัติตามสภาพจริง จะทาให้ระดับของโดปามีน เอ็นโดรฟินส์ลดลงทาให้เกิดความเครียด ความเหนื่อยล้า ความกังวล
เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข จะทาให้นักเรียนเรียนรู้ที่จะดารงชีวิตอย่างมีความสุข เพราะนักเรียนไทยที่อยู่ใน
ภาวะที่มีความสุขแล้ว ความคิดและการกระทาของเขาก็ปราศจากอวิชชา หรือหลงผิด ผลที่ตามมาเราจะได้มนุษย์ที่
สมบูรณ์ มีสุขภาวะ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนามนุษย์
คำสำคัญ : ความสุขในการเรียนรู้
摘要
幸福是每个人生命的追求，每个人都渴望自己和亲爱的人能相遇和拥有的。父母
希望自己的孩子有幸福,并有好的朋友。教师希望看到学生活泼开朗而幸福。教师是学
习愉快管理的重要指标，因为在教室里，教师也是改变学生的思想的重要性，教师的
指导会让学生的想法变得更幸福，这是非常重要的。当人们幸福时，比如，当学生快
乐地学习时，大脑会排出多巴胺和内啡肽，这些物质使人变得快乐，导致了学习的欲
望、热心、有兴趣追求学习、并使得他们想做很多的事情。相反，如果心里不好，无
论是因为学习无聊、要强调背课文，这些原因使脑内多巴胺和内啡肽缺少，人的情绪
会变得压抑、疲劳和焦虑。当学生快乐学习，会让学生学更快乐的生活。因为学生的
状态有幸福感，所以思想和行为就没有无知或错误。因此，幸福是人生最终目标地进
展人们的生活。
关键词 : 学习幸福感

