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Reaction Mechanism of Isomerization of 1-

Butene to Isobutene over Multipore H-ITQ-22 

Zeolite: A DFT Study 

 

การศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยา Isomerization ของ 1-
butene ไปเป็นผลิตภณัฑ์ Isobutene บนตวัเร่งปฏิกิริยา ซี
โอไลต์ชนิดใหม ่ITQ-22 
 

Abstract 

Structures and Reaction mechanisms of Isomerization of 1-butene to isobutene within a 
multi-nanopore of H-ITQ-22 zeolite will be investigated by means of the ONIOM(MP2:M06-2X) 
method. The reaction mechanism is proposed to be in four steps: 1) the secondary alkoxide 
intermediate formation via the protonation of 1-butene, 2) the cyclic transition state via a methyl 
shift and the primary alkoxide intermediate formation, 3) the tert-carbenium cation formation via 
a proton shift and 4) the protonation back to zeolite and desorption of isobutene.The calculated 
result will be compared with experimental data. This multipore zeolite is suggested as one of the 
candidate materials for selective isomerization reaction and should be of particular interest to 
the  petrochemical  industry. 

 
 

บทคัดย่อ 
ในการศึกษานี้ กลไกการดูดซับและการเกิดปฏิกิริยา isomerization ของ 1-butene ไปเป็น 

isobuteneจะถูกศึกษาบนตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ชนิดใหม่ H-ITQ-22 โดยวิธีการค านวณทางเคมีควอนตัม 
ONIOM(MP2:M06-2X) พลังงานการดูดซับ ในขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยานั้น จะประกอบไปด้วย กลไก 4 
ขั้นตอน 1) การprotonation ของ 1-butene ไปเห็น secondary alkoxide intermediate, 2) การเกิดการ
เคลื่อนที่ของหมู่เมทิลผ่าน cyclic transition state, 3) การสร้าง tert-carbenium cation และ 4) การคืน 
proton ไปยังซีโอไลต์และได้ isobutene เป็นผลิตภัณฑ์ ผลการค านวณจะท าการเปรียบเทียบกับการทดลอง 
ซีโอไลต์ชนิดใหม่นี้เป็นหนึ่งในตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดีมากส าหรับปฏิกิริยา isomerization และเป็นตัวเลือกที่
น่าสนใจอย่างมากส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

อ.ดร.บุญเดช  เบิกฟ้า 



2 
 

An Analysis of Mathematical Model of Traveling 

Wave Front Solutions in Neural  Network with 

the Connection Function is one of Lateral 

Excitation Type 
 

การวิเคราะห์แบบจ าลองของคลื่นค าตอบเคลือ่นที่ใน
เครือข่ายเส้นประสาทที่การเชื่อมตอ่ระหว่างเซลล์เป็น 
ชนิดที่มีการกระตุ้นทางด้านข้าง  
 

Abstract 
In this research, the shape of a traveling wave front solution for a double continuous 

layers of nerve cells was considered, involving a mutually inhibitory layer of cells coupled via 
inhibitory connections to a second layer of cells that provides excitatory feedback connections 
to the first layer. Finally, results on the qualitative behavior of wave fronts that depend on the 
threshold parameter and the time scales parameter were derived 

 
 

 

 
บทคัดย่อ 

ในงานวิจัยนี้ เราได้ศึกษาถึงลักษณะรูปร่างของคลื่นค าตอบเคลื่อนที่ส าหรับเซลล์ประสาทสอง ชั้นที่มี
ลักษณะต่อเนื่องซึ่งเซลล์มีการยับยั้งภายในชั้นที่หนึ่ง เซลชั้นที่หนึ่งยับยั้งเซลล์ชั้นที่สอง และมี การส่งผล
กระตุ้นกลับสู่เซลล์ชั้นที่หนึ่ง เราได้ค้นพบคุณลักษณะพฤติกรรมของคลื่นซึ่งขึ้นอยู่กับการ เปลี่ยนแปลงใน
ระดับการกระตุ้นต่ าสุดที่ท าให้เกิดการตอบสนองและระดับชั้นของมาตราส่วนเวลา ระหว่างสองชั้นของเซล
ประสาท 
 
 
 
 

ผศ.ดร.สิทธิพงศ์  รักตะเมธากุล 
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The Achievement of student-centered 

(A Case Study of the Introduction to 

Probabilistic Model) 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(กรณีศึกษา รายวิชาตัวแบบความน่าจะเป็นเบื้องต้น)  

 

 
Abstract 

The objectives of this research were to study the achievement of student-centered. A 
case study of the Introduction to Probabilistic Model. The population group of this study was 42 
undergraduate students of Computer Science Program from the Faculty of Liberal Arts and 
Science, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus. Who have taken a course of the 
Introduction to Probabilistic Model in the first semester of academic Year 2011. Questionnaires 
and Testing were used to collect the data. Statistical techniques were percentage, mean and 
standard deviation. The results revealed that the achievement of Normal Program students were 
higher than the Special Program students. The Achievement of the third year students were 
higher than the fourth year students. Students have high satisfaction on student-centered 
method in terms of the content, the teacher, the activities for learning and teaching, the factor 
encouraging learning and teaching. 

 
 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่ได้จากการพัฒนาแผนการ

เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญวิชาตัวแบบความน่าจะเป็นเบื้องต้น ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รศ.พิศมัย  หาญมงคลพพิัฒน์ 
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วิทยาเขตก าแพงแสน ที่ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาตัวแบบความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตลอดภาคต้น ปี

การศึกษา 2554 จ านวน 42 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตภาคปกติสูงกว่านิสิตภาคพิเศษ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 3 สูง

กว่านิสิตชั้นปีที่ 4 นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาตัวแบบความน่าจะเป็นเบื้องต้น ใน

ระดับมากทั้งด้านเนื้อหาวิชา ด้านผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน 

และด้านการประเมินผลการเรียนการสอน  
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A Design of Portable Solar Radiation Measure 

Instrument by Solar Cell 
 

การออกแบบเครื่องวัดรังสีดวงอาทติย์ด้วยโซลาร์เซลล์แบบ
พกพา 

 

 
Abstract 

The objectives of this research are to design and construct a portable solar radiation 
measuring instrument by solar cell. The construction uses a solar cell as a sensor to measure 
radiationfrom the sun. The characteristics are to employ Teflon diffuser in order to reduce cosine 
errors from the solar radiation which strikes on receiving detector, and to measure the solar 
radiationby the results from short-circuit current together with the solar cell’s temperature. Then 
calibrate the values with the CM11 pyranometer from Kipp & Zonen Company, compute the 
resultsfor the intensity of solar radiation, and automatically record the outputs. The instrument 
controlling has AVR microcontroller No.ATMEGA2560 written by C programming. The test’s 
results on receiving detector from solar radiation measurements in the field calibrated with the 
receiving detector from Kipp & Zonen Company’s pyranometer from 08.00 am - 06.00 pm for 5 
days which is recorded 15 minutes reveal that the average radiation from both receiving 
detectors are significantly the same. The erroris ±1.1 % of 20 kilobytes. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

อ.สุทธิพจน์  สุทธนะ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและสร้างเครื่องวัดรังสีดวงอาทิตย์แบบพกพา  โดยใช้โซลาร์เซลล์เป็น

เซ็นเซอร์สาหรับวัดรังสีรวมจากดวงอาทิตย์ ลักษณะการทางานจะใช้ตัวกระจายแสงแบบเทปลอน เพ่ือลด
ความผิดพลาดโคซายน์ของรังสีดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบบนหัววัด และทาการวัดรังสีแสงอาทิตย์โดยวัดจากค่า
กระแสไฟฟูาลัดวงจรและอุณหภูมิของโซลาร์เซลล์ โดยทาการสอบเทียบกับ ไพรานอมิเตอร์ของบริษัท Kipp & 
Zonen Model CM11 จากนั้นนาค่าที่ได้มาทาการค านวณค่าความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ และบันทึกข้อมูลลง
หน่วยความจ าอ ย่า ง อัต โ น มัติ ก า ร ค ว บ คุม ก า ร ทา ง า น ข อ ง เ ค รื่อ ง ใ ช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ตระกูล AVR เบอร์ ATMEGA2560 ทาการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยภาษาซี ผลการทดสอบหัววัดรังสีดวง
อาทิตย์ในภาคสนามโดยเทียบกับค่าหัววัดไพรานอมิเตอร์ของบริษัท Kipp &Zonen Model CM11 ในช่วง
เวลา 08.00-18.00 น. เป็นเวลา 5 วัน โดยวัดและบันทึกค่าทุกๆ 15 นาท ีจะได้ว่า ค่ารังสีรวมเฉลี่ยที่วัดได้จาก
หัววัดทั้งสองชนิดมีค่าใกล้เคียงกัน มีค่าความผิดพลาด ±1.1 %ข้อมูลแต่ละชุดจะใช้หน่วยความจาขนาด 20 
กิโลไบต์ 
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The study of anatomical characteristics of fiber 

plants 

 

การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของพืชให้เส้นใย 
 

                       
                     

Abstract 
The study of anatomical characteristics of monocotyledon 14 species was investigated 

inCyperus alternifolius L., Zingiber zerumbet Smith, Heliconia pendent, Schumannianthus 
dichotomus(Roxb.)Gagnep. Steritzia reginae Banks, Sansevieria trifasciata Prain, Lasia spinosa 
Thw., Ananas comosus L. Alpinia nigra (Gaertn.)B.L.Burtt, Typha angustifolia L., Etlingera elatior 
(Jack) R.M.Smith, S.cylindrical Bojer, Agave angustifolia Haw and A. sisalana Perrine. The 

macerated fiber length was between 0.51 to 2.11 mm, width was between 6.0 to 21.88 μm. 
Fiber end was found for 4 type: pointed, scimitalike, blunt and rounded end. The fiber from 
chemical retting was a fiber bundle from vascular bundle. Fiber yielded 1.22 to 10.86 % of plant 
dry weight while water retting yielded fiber 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของเส้นใยพืชให้เส้นใยจ านวน 14 ชนิด ซึ่งเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
ทั้งหมด ได้แก่ กก กระทือ บันไดสวรรค์ ข่า คล้า ดาหลา ธูปฤาษี เบิร์ดออฟพาราไดร์ส ผักหนาม ลิ้นมังกร 
ว่านงาช้าง สับปะรด อากาเว่อังกัสติฟอเลีย และปุานศรนารายณ์ พบว่าความยาวของเส้นใยเดี่ยวมีค่าระหว่าง 
0.51-2.11 มิลลิเมตร มีความกว้างระหว่าง 6.0-21.88 ไมโครเมตร โดยลักษณะปลายเส้นใยที่พบมี 4 แบบ 
ได้แก่ คล้า ฝักหนาม กก ดาหลา และบันไดสวรรค์ มีปลายเส้นใยแบบ pointed สับปะรด ธูปฤาษี มีปลายเส้น
ใยแบบ scimitarlike กระทือ ข่า เบิร์ดออฟพาราไดร์ส อากาเว่อังกัสติฟอเลีย และปุานศรนารายณ์ มีปลาย
เส้นใยแบบ blunt ว่านงาช้าง และลิ้นมังกร มีปลายเส้นใยแบบ rounded เมื่อแยกเส้นใยด้วยวิธีเคมี เส้นใยที่
ได้มีลักษณะของมัดเส้นใยที่เกิดจากท่อล าเลียงของพืช โดยได้ปริมาณเส้นใยคิดเป็นเปอร์เซ็นของน้ าหนักแห้ง
พืชอยู่ระหว่าง 1.22-10.86 เปอร์เซ็นต์ และการแช่ฟอกด้วยน้ าได้ปริมาณเส้นใยระหว่าง1.15-11.81 
เปอร์เซ็นต์ โดยมีแนวโน้มว่าการแช่ฟอกด้วยน้ าจะท าให้ได้ผลผลิตเส้นใยสูงกว่าการแช่ฟอกด้วยสารเคมี และ
ผลผลิตเส้นใยที่ได้สามารถน าไปศึกษาต่อทางด้านเส้นใยได้หากมีเพียงพอต่อการทดสอบ 

อ.ดร.ฐิติวรา  พลูสวัสดิ ์
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Effect of Ultraviolet-C Irradiation on the 

Reduction of Microorganisms in Ground Peanut 
 
 
ผลจากการฉายแสงยวูซีตีอ่การลดจ านวนเชือ้จลุนิทรยีใ์นถัว่ลสิงปน่  

 
 
 

Abstract 
This research was studied on the effect of ultraviolet-C (UV-C) irradiation on the 

reduction of microorganisms in ground peanut. Ground peanut were expose to UV-C radiation 
at the wavelength of 253.7 nm for 5, 10 and 15 min, which were in the dose of 0.31, 0.71 and 
1.17 kJ/m2, respectively. Ground peanut were packed in polypropylene bags and stored at 
30.C for 0, 1, 2 and 3 weeks. It was found that the ground peanut just after exposed to UV-C 
radiation had total bacteria, coliform bacteria, yeast and molds counts were in the range of 0.60-
1.54, 0-1.59 and 0.13-0.37 log CFU/g, respectively. Total bacteria, coliform bacteria, yeast and 
molds were decreased after storage at 30.C. At the third weeks of storage, ground peanut had 
total bacteria count was in the range of 0.47-0.83 log CFU/g, whereas coliform bacteria, yeast 
and molds were not detected in ground peanut that expose to the UV-C iradiation at the dose of 
0.31 and 1.17 kJ/m2. Groundpeanut that expose to UV-C irradiation at the dose of 0.71 kJ/m2 
had coliform bacteria,yeast and mold, which were in the amount of 0.23 log CFU/g. In this 
experiment, it was found six types of bacteria that detected in grind peanut which were one type 
of grampositive bacteria and five types of gram-negative bacteria. Three types of yeast and 
molds were detected in grind peanut, which were one type of yeast and of two types of molds. 
The results showed that UV-C irradiation could inhibit the growth of yeast and molds better than 
coliform bacteria, whereas it could not inhibited the growth of total bacteria. UV-C irradiation for 
15 min at the dose of 1.17 kJ/m2 was the best treatment to inhibit the growth of yeast and molds 
 

 
 

อ.ดร.จุฑาทิพย์  โพธิ์อุบล 
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บทคดัยอ่ 
 

งานวิจัยนี้ศึกษาผลของการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตซี (UV-C) ต่อการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในถั่วลิสง
ป่น โดยน าถั่วลิสงป่นไปฉายรังสี UV-C ที่ความยาวคลื่น 253.7 นาโนเมตร เป็นเวลานาน 5 10 และ 15 นาที 
ซึ่งคิดเป็นปริมาณรังสีเท่ากับ 0.31 0.71 และ 1.17 กิโลจูลต่อตารางเมตรตามล าดับ จากนั้นเก็บรักษาถั่วลิสง
ป่นในถุงพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 0 1 2 และ 3 สัปดาห์ จากการ
ทดลองพบว่าภายหลังจากที่ฉายรังสี UV-C ถั่วลิสงป่นมีปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ยีสต์
และรา อยู่ในช่วง 0.60-1.54 0-1.59 และ 0.13-0.37 log CFU/g ตามล าดับ ภายหลังจากที่เก็บรักษาถั่วลิสง
ป่นที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบว่าปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ยีสต์และราในถั่วลิสง
ป่นมีแนวโน้มลดลง โดยในสัปดาห์ที ่3 ของการเก็บรักษาถั่วลิสงป่นมีปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดอยู่ในช่วง 0.47-
0.83 log CFU/g ในขณะที่ตรวจไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ยีสต์และราในถั่วลิสงป่นที่ผ่านการฉายรังสี UV-C 
ที่ปริมาณรังส ี0.31 และ 1.17 กิโลจูลต่อตารางเมตร ส าหรับถั่วลิสงป่นที่ผ่านการฉายรังสี UV-C ที่ปริมาณรังสี 
0.71 กิโลจูลต่อตารางเมตรตรวจพบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ยีสต์และรา เท่ากันคือ 0.23 log CFU/g จากการ
ทดลองพบว่าแบคทีเรียที่ตรวจพบในถั่วลิสงป่นมี 6 ชนิด คือ แบคทีเรียแกรมบวก 1 ชนิด แบคทีเรียแกรมลบ 
5 ชนิด โดยที่ตรวจพบยีสต์และราทั้งหมด 3 ชนิด คือ ยีสต์ 1 ชนิด และรา 2 ชนิด โดยการฉายรังสี UV-C 
สามารถยับยั้งการเจริญของยีสต์และราไดKดีกว่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย แต่ไม่สามารถยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรียทั้งหมด โดยการฉายรังสี UV-C เป็นเวลานาน 15 นาที ที่ปริมาณรังสี 1.17 กิโลจูลต่อตารางเมตร 
สามารถยับยั้งการเจริญของยีสต์และราได้ดีที่สุด 
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The active instruction of the passive structure 

for professionals: emphatic teaching of a 

fundamenta  

 

 

 

 

Abstract 

Professional and academic communication in English makes extensive use of passive 
structure as reporting is generally done from the 3rd-person perspective, rather than the 1st-
person perspective. This is fairly simple for native English speakers to understand and use. In 
contrast, the Thai language uses passive structure far less, although it appears the influence of 
English is starting to make it more common, especially in Thai academic writing and translations 
from English.  

The objective is to show that the understanding and use of passive structure in English is a 
major hindrance to effective communication for Thai students, but that intensive and focus 
instruction can improve this. 

This project assessed 17 senior chemistry students at Kasesart University, Kamphaeng Saen, 
and instructed them in six tutorial sessions during one semester. A questionnaire established 
they had no specific instruction in scientific writing, and in describing a simple set of 
procedures, they used only the imperative form in Thai and in English, with no significant 
distinction between oral and written communication 

It was found that basic understanding of written communication is lacking and more 
fundamental training is needed before focusing on these more advanced concepts 

l English grammatical structure used differently and less commonly in the Thai language. 

Mr.Wilhelm Josef Holzschuh 
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Thermomechanical characterization of gamma 

irradiated polybenzoxazine  
 

การศึกษาสมบัติทางกลเชิงความร้อนของพอลิเบนซอกซาซีนท่ี

ผ่านการฉายรังสีแกมมา 

                

             Abstract 
  Polybenzoxazine is a thermosetting polymer developed from phenolic resin for 

various applications such as printed circuit board industry, aerospace field, and other 

engineering uses requiring high strength and wide temperature range of usage; the high 

performance polymer possesses a glass transition temperature as high as 165oC [1] and the 

flexural strength as high as 133 MPa. [2] The thermomechanical investigations of the gamma 

radiated polybenzoxazine are an innovative study leading to the knowledge in material 

region. The results reveal that the storage modulus values of the radiated polybenzoxazine 

were decreased with increasing radiation dose. The glass transition temperatures of the 

specimen were slightly increased in case of low radiation dose. The degradation 

temperatures at 10 wt% loss were decreased and the char yields of irradiated 

polybenzoxazine were increased with increased the radiation doses (in the range of 0 to 600 

kGy). In addition, the flexural strengths of the radiated polybenzoxazine were increased with 

increased the radiation dose (in the range of 0 to 1000 kGy) i.e. 97.8 MPa (at 0 kGy) to 116.3 

MPa (at 1000 kGy). However, the strength values were decreased with increasing the 

radiation dose in the range of 1000 to 2000 kGy. 

 

 

อ.ดร.สุนันท์ ทิพย์ทิพากร 
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                                            บทคัดย่อ  
  พอลิเบนซอกซาซีน เป็นพอลิเมอร์ประเภทเทอร์โมเซตท่ีมีการพัฒนาจากฟินอกลิกเรซินให้การใช้งาน

อย่างกว้างขวาง เช่นในอุตสาหกรรมผลิตแผงวงจรอิเลคทรอนิกส์ ด้านอากาศยาน และการน ามาใช้ในเป็นวัสดุ

ทางวิศวกรรมอ่ืน ๆ ที่ต้องการความแข็งแรง และช่วงการใช้งานทางความร้อนที่กว้าง ทั้งนี้เนื่องจากสมบัติเด่น

ความร้อนเช่น การมีอุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วที่สูงถึงประมาณ 165oC และความสามารถในการต้าน

แรงดัดโค้งสูงถึงประมาณ 133 MPa ซึ่งนับว่าสูงมากอยู่ในกลุ่มพอลิเมอร์ประสิทธิภาพสูง  การศึกษาสมบัติ

ทางกลเชิงความร้อนของพอลิเบนซอกซาซีนเมื่อได้รับรังสีแกมมา เป็นสิ่งที่น่าสนใจ และไม่เคยมีผู้ศึกษา ด้านนี้

มาก่อน ทั้งนี้เนื่องจากการใช้งานทางด้านวิศวกรรมบางประเภทจ าเป็นที่วัสดุจะต้องได้รับรังสีแกมมาโดยตรง 

ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้เริ่มจากการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชนิดนี้ด้วยวิธีที่ไม่ใช้ตัวท าละลาย หลังจากนั้นน าพอลิเมอร์ที่

ได้ผ่านการฉายรังสีแกมมาด้วย ปริมาณรังสีแตกต่างกัน จากผลการวิจัยพบว่า ค่า Storage modulus ของ

ชิ้นงานพอลิเบนซอกซาซีนที่อุณหภูมิห้องมีค่าลดลงเมื่อมีการเพิ่มปริมาณรังสีที่ฉายแก่ชิ้นงาน ส่วนค่าอุณหภูมิ

เปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วของพอลิเมอร์มีค่าเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยเมื่อปริมาณรังสีต่ า ค่าเสถียรภาพทางความร้อนของ

พอลิเบนซาซีนมีค่าลดลงและค่าปริมาณขี้เถ้ามีค่าเพ่ิมขึ้น ในช่วงปริมาณรังสี 0 ถึง 600 kGy ส าหรับคุณสมบัติ

การต้านทานแรงดัดโค้ง พอลิเบนซอกซาซีนที่ผ่านการฉายรังสีแกมมามีความต้านทานแรงดัดโค้งเพ่ิมข้ึนในช่วง

การฉายรังสีตั้งแต่ 0 ถึง 1000 kGy คือ เพ่ิมจาก 97.8 MPa เมื่อยังไม่ฉายรังสี เป็น 116.3 MPa ที่ปริมาณรังสี 

1000 kGy แต่เมื่อเพ่ิมปริมาณรังสีมากขึ้นจะท าให้ค่าความต้านทานแรงดัดโค้งลดลง 
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MICROWAVE-ASSISTED ALKALI 

PRETREATMENT OFWATER HYACINTH 

(Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) AND WATER 

LETTUCE (Pistia stratiotes L.) AND ITS 

ENZYMATICHYDROLYSIS FOR ETHANOL 

PRODUCTION 

 

การปรับสภาพผักตบชวา (Eichhornia crassipes (Mart.) 
Solms) และ จอก (Pistia stratiotes L.) ดว้ยคลื่นไมโครเวฟ 
ร่วมกับด่าง และกระบวนการย่อยสลายด้วยเอนไซม ์
 เพื่อการผลติเอทานอล 
 

Abstract 
 Microwave-assisted alkali pretreatment and its enzymatic saccharification of water 

hyacinth (Eichhornia crassipes (Mart.)) and water lettuce (Pistia stratiotes L.) were investigated. 

The leaves of water hyacinth leaves and water lettuce were collected and then washed, dried 

and reduced size to 1-2 mm. The main components of sample including cellulose, 

hemicellulose and lignin were 75.25 ± 2.21% 20.05 ± 1.70% and 3.07 ± 0.40% of dry weight, 

respectively. The combination of pretreatment by using physical method (microwave power 360, 

600 and 800 Watt) with chemical method (alkali solution as 1% w/v sodium hydroxide) were 

studied. The results revealed that an increase of microwave power and reaction time as the 

chemical composition was decreased and weight loss was increased with statistically 

significant (p <0.05). From these results, the non-pretreated sample was selected due to 

containing high cellulose content. For the reducing sugar production, the enzymatic hydrolysis 

at the same concentration (1000 Unit/g substrate) with four different methods 1) cellulase (C) 2) 

xylanase (X) 3) cellulase together with xylanase (X+C) and 4) xylanase followed by cellulase 

(X/C) were studied. The results showed that the reducing sugar content was significantly 

affected by each method (p <0.05). The highest reducing sugar content was obtained at 0.24 ± 

อ.ดร.รัชพล  พะวงศ์รัตน์ 
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0.03 g/g substrate at 48 hours by hydrolysis with cellulase and the remaining cellulose content 

was 47.63 ± 0.37% of dry weight. 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการปรับสภาพผักตบชวาและจอกด้วยไมโครเวฟร่วมกับด่าง และ

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมไฮโดรไลซีสตัวอย่างที่ผ่านการปรับสภาพแล้วโดยใช้เอนไซม์เพ่ือผลิตน้ าตาลรีดิวซ์ 

โดยท าการเก็บตัวอย่างผักตบชวาและจอก (เฉพาะส่วนของใบ) ล้าง อบแห้งและลดขนาดประมาณ 1-2 

มิลลิเมตร จากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบตั้งต้นประกอบด้วยเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส 

และลิกนินคิดเป็นร้อยละ 75.25 ± 2.21  20.05 ± 1.70 และ 3.07 ± 0.40  ของน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ 

ตัวอย่างถูกปรับสภาพโดยใช้วิธีทางกายภาพ (คลื่นไมโครเวฟที่ก าลังไฟ 360 600 800 วัตต์) ร่วมกับทางเคมี 

(สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 1 (น้ าหนัก/ปริมาตร)) เพ่ือให้โครงสร้างภายในเหมาะสม

ต่อการไฮโดรไลซีสด้วยเอนไซม์ พบว่าก าลังไฟและระยะเวลาที่เพ่ิมขึ้นมีผลในทางลบต่อปริมาณองค์ประกอบ

ทางเคมีและน้ าหนักของตัวอย่าง เมื่อพิจารณาเฉพาะปริมาณเซลลูโลสพบว่าตัวอย่างเริ่มต้นให้ปริมาณ

เซลลูโลสสูงสุด (75.25 ± 2.21 ของน้ าหนักแห้ง) แตกต่างจากวิธี อ่ืนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

ส าหรับขั้นตอนการผลิตน้ าตาลรีดิวซ์โดยการย่อยด้วยเอนไซม์คือ การไฮโดรไลซีสด้วยเอนไซม์ (ที่ความเข้มข้น 

1000 ยูนิตต่อกรัมซับสเตรท) ได้แก่ 1) เซลลูเลส (C) 2)ไซลาเนส (X) 3) เซลลูเลสร่วมกับไซลาเนส (X+C) และ 

4) ไซลาเนสตามด้วยเซลลูเลส (X/C) พบว่าให้ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p<0.05) โดยการไฮโดรไลซีสด้วย C ที่เวลา 48 ชั่วโมง ให้ผลผลิตน้ าตาลสูงสุดคิดเป็น 0.24 ± 0.03 กรัมต่อ

กรัมซับสเตรท และเหลือองค์ประกอบเซลลูโลสเพียงร้อยละ 47.63 ± 0.37 ของน้ าหนักแห้ง 
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ผศ.ดร.ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์ 

A Survey of the Possibilities for Conducting a 

Bachelor of Arts Program in Applied Chinese 

 

การส ารวจความเป็นไปได้ในการด าเนินหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการ 

สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

 

Abstract 

This institute research entitled, “ A Surver of the Possibilities for Conducting a Bachelor 

of Arts Program in Applied Chinese” has been carried out on the basis of tow objective. The first 

was to study a number of possibilities to commence a Bachelor of Arts Program in Applied 

Chinese.  The second was to collect data significant to the program preparation. The 

conceptual framework of the study was built on the principle of establishing foreign language 

programs responding to the needs of all sectors involved, namely, individuals, the local 

community, general society, the nation, and even the international community. 

 The current work is a survey study via analyses of questionnaire responses from four 

group of the population in Nakhorn Pathom Province and other nearby provinces. These study 

groups represent the future population with a possibility to be affected directed directly and 

rapidly by the program commencement. The four groups of people having participated in this 

study were. 

(1)  580 grade eleven students of Chinese from 19 school, 

(2)  18 potential future employers of the program graduates from 18 organization, 
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(3)  66 undergraduate students who have been taking Chinese courses at the Chinese 

Section in the Liberal Arts Department, the Faculty of Arts and Science, Kasetsart 

University at Kamphaenh Saen , and 

(4)  18 faculty members from high ranking administration position and teaching staff. 

Research results are summarized as follows 

Firstly, the majority of the studied groups had positive opinion on the program. 90.55% 

of grade eleven students provided reasons for their positive replies regarding qualities 

of and their interests in the program. Their answers shared one commonality: namely, 

the students felt that learning Chinese through a teaching approach integrating Thai and 

English would contribute towards their future career opportunities. 77.78-94.44% of the 

program graduates’ future employers agreed on various of the program. 95.24-100% of 

the university student population opined that the program would be of use to their future 

work and studies 

 Secondly, most of the questionnaire responses indicated a high possibility for 

the Chinese Section to launch a Bachelor of Arts program in Applied Chinese in the 

future. That is 60.92% of grade eleven students showed an interest in the studying in the 

program. Within this group of students, 44.70% of them were highly interested in 

entering the program. Another 16.22% of them showed a middle level of interest with 

positive reasons to study in the program. Furthermore, 94.44% of the future employer 

population showed interest in hiring the program graduates as foreign affairs staff, 

interpreters, translators, secretaries, or general administrators. 

 Finally, 99.83% of the total population surveyed agreed that launching the program 

would respond to the students’ need in language learning and their future employers’ needs for 

personal with abilities in three languages. In the final analysis,  the groups surveyed have 

indicated that program’s teaching staff was of high ability in teaching Chinese, integrating Thai 

English, thus allowing the program to achieve its objective. 
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บทคัดย่อ 

โครงการวิจัยสถาบันเรื่อง “การส ารวจความเป็นได้ในการด าเนินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

ภาษาจีนประยุกต์” มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) เพ่ือศึกษาความเป็นได้ในการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนประยุกต์ และ (2) เพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญประกอบการพัฒนาหลักสูตร

โครงการวิจัยได้ก าหนดเค้าโครงความคิดจากหลักสูตรการด าเนินหลักสูตรภาษาต่างประเทศให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่ปัจเจกบุคคล ชุมชน สังคม ประเทศชาติ กระทั่งประชาคม

ระหว่างประเทศ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากค าตอบในแบบสอบถามของประชากร 4 

กลุ่มในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง ประชากรเหล่านี้เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรในอนาคตที่มี

แนวโน้มว่าจะได้รับผลโดยตรงและโดยเร็วจากการเปิดหลักสูตร ซึ่งได้แก่(1) กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่ง

ก าลังศึกษาภาษาจีน จ านวน 580 คน จากโรงเรียน 19 แห่ง (2) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 18 คน จาก 18 หน่วยงาน 

(3) กลุ่มนิสิต 66 คน ซึ่งก าลังศึกษาภาจีนทีสาขาวิชาภาษาจีน สายวิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน และ (4) กลุ่มบุคากรในวิทยาเขต 18 คน 

ประกอบด้วยผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะต่างๆ 

 ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 ด้านความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร ประชากรส่วนใหญ่มีความเห็นเชิงบวกต่อหลักสูตร เช่น ร้อยละ 

90.55 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยให้เหตุผลเรื่องความน่าสนใจ คุณภาพ และคุณลักษณะของหลักสูตร 

ซึ่งทั้ง 3 ประการนี้มีเนื้อหาส าคัญร่วมกัน คือ การเรียนรู้ภาษาจีนแนวบูรณาการกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ ร้อยละ 77.78-94.44 ของผู้ใช้บัณฑิตเห็นชอบในด้านต่างๆของหลักสูตร 

ร้อยละ 95.24-97.62 ของนิสิตสาขาวิชาภาอังกฤษ และร้อยละ 95.83 -100 ของนิสิตสาขาวิชาอ่ืนเห็นว่า

การศึกษาในหลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อการท างานและการศึกษาต่อระดับมากถึงมากท่ีสุด 

 ด้วยความเป็นไปได้ในการด าเนินหลักสูตร พบว่าอยู่ในระดับสูง โดยร้อยละ 60.92 ของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีแนวโน้มจะเข้าศึกษาในหลักสูตร ในจ านวนนี้ ร้อยละ 44.70 สนใจมากถึงสนใจอย่างยิ่ง

ปละร้อยละ 16.22 สนใจปานกลางด้วยเหตุผลเชิงบวก ร้อยละ 94.44 ของผู้ใช้บัณฑิตมีแนวโน้มความต้องการ

รับบัณฑิตจากหลักสูตรเข้าท างาน โดยต าแหน่งที่ต้องการรับเข้าท างาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝุายต่างประเทศ ล่าม/

นักแปล เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป 
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 ด้านความเห็นควรเปิดหลักสูตร ร้อยละ 99.83 ของประชากร 4 กลุ่ม เห็นด้วยกับการเปิดหลักสูตร

โดยพิจารณาว่าหลักสูตรตอบสนองความต้องการของผู้เข้าศึกษาในเรื่องการเรียนรู้ภาษา หลักสูตรยัง

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในเรื่องบุคลากร 3 ภาษา และคณาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้มีศักยภาพ

สูง สามารถสอนภาษาจีนในแนวบูรณาการกับภาษาไทยและภาอังกฤษให้บรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตร 
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The Work Process Improvement of internal 

Controlon monetary, accountry and Procurement 

of  The Faculty of liberal Arts and Science, 

Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus 

การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการควบคุมภายในด้านการเงิน 

บัญชี และพัสด ุของ คณะศิลปะศาสตร์และวทิยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

Abstract 
 The Work Process Improvement of internal control on monetary , accountry and 
procurement of  the Faculty of  Liberal Arts and Science,  Kasetsart University, Kamphaeng 
Saen Campus was to st udy the condition of internal audit on monetary, accounting and article 
of the faculty concerned. The research focus was on the internal audit on monrtary, accounting 
and article. In detail, monetary and accounting consisted of money receiving, taking money into 
the financial system, money withdrawal, money borrowing, accounting record and monetary 
report. Regarding the article, it consisted of workers, specification of article need: article 
receipet, article control, article maintenance and distribution. The sample in this study consisted 
of faculty administrators, workers on monetary, accounting and article and internal auditor. The 
research instruments used in this study was the five sectioned questionnaire. Statistica 
employed consisted of frequency and percentage. The findings of the study were as follows. 
 Faculty of  Liberal Arts and Science,  Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus 
demonstrated the internal audit on monetary, accounting and article as follows. 
 In terms of monetary, it was found that the internal audit was mostly withdrawal. The 
subsequence was concerned with money receiving , taking money into the financial system, 
accounting record and money borrowing. The monetary report was done at the least level.  In 
terms of article, it was found that there was mostly the internal audit on article providing and 
control. The subsequence  audit included article checking, worker and article stocking out. The 
specification of article need and article maintenance were at the last level. 
 The main problem was faculty members and officials lacked knowledge and 
understanding about rules and how to work on the issue concerned. Furthermore, internal 

นางสาวสุกัญญา นิ่มเนียม 
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department did not have the audit system according to the standard of the university. The 
researchers suggested that there should be trainings or workshop to educate those who are 
involved. In this regard, there should be a follow up study and evaluation on the internal audit in 
order to reduce any risk that might occur. 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการควบคุมภายในการเงิน การบัญชี และพัสดุ 
ของคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาสถานภาพการควบคุมภายในด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์มี
ขอบเขตการวิจัยดังนี้ เพ่ือศึกษาสถานภาพการควบคุมภายในด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ และแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาการควบคุมภายในด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
โดยด้านการเงินและการบัญชีประกอบด้วย การรับเงิน การน าเงินส่งคลัง การเบิกจ่าเงิน เงินยืมทดรองราชการ 
การบันทึกบัญชี และการรายงานทางการเงิน ด้านพัสดุประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงาน การก าหนดความต้องการ
พัสดุ การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ การควบคุมพัสดุ การบ ารุงรักษาพัสดุ และการจ าหน่ายพัสดุ กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ และผู้ตรวจสอบภายใน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถาม มี 5 ตอน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ความถี่และค่าร้อยละ ผลการวิจัยปรากฏ
ดังนี้ 
 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการควบคุม
ภายในด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ดังนี้ 
 ด้านการเงิน พบว่าส่วนใหญ่มีการควบคุมภายในด้านการเบิกจ่าย รองลงมาคือด้านการรับเงิน ด้าน
การน าส่งคลัง ด้านการบัญชี และด้านเงินทดรองราชการ น้อยที่สุดคือด้านรายงานทางการเงิน 
 ด้านพัสดุ พบว่าส่วนใหญ่มีการควบคุมภายในด้านการจัดหาพัสดุและด้านการควบคุมพัสดุ รองลงมา
ตามล าดับคือด้านการตรวจรับพัสดุ ด้านผู้ปฏิบัติงาน ด้านจ าหน่ายพัสดุ และน้อยที่สุดคือด้านการก าหนดความ
ต้องการพัสดุ และด้านการบ ารุงรักษาพัสดุ 
 ปัญหาที่พบคือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และวิธ๊การปฏิบัติงาน
หน่วยงานย่อยยังไม่มีการควบคุมภายในตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการ
จัดอบรมสัมนาหรือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ และควรมีมีการติดตามแลประเมินผลการควบคุมภายใน
เพ่ือลดปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  
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A Study of Problems and Obstacles of the 

Operation on the 2011 Annual Operational Plan of 

the Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart 

University, Kamphaeng Saen Campus   

 

การศึกษาปัญหาอุปสรรคการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2554 ของคณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

 

Abstract 
 The purposes of this research were to study problems and obstacles of the operation on 
the 2011 annual operational plan of the Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart 
University, Kamphaeng Saen Campus and to propose guidelines to develop the 2012 annual 
operational plan of the faculty concerned. The sample in this research consisted of 65 faculty 
administrators, lecturers and supporting and academic personnel who were drawn by 
purposive sampling. The research instruments for data collection consisted of the questionnaire 
with rating scale which was developed by the researcher. The reliability of the questionnaire 
was 0.917 Statistics employed in the study was percentage, means and standard deviation 
(S.D.).  
 The result of this study indicated that the study of problems and obstacles of the 
operation on the 2011 annual operational plan of the Faculty of Liberal Arts and Science was in 
a moderate level in a whole. However, when looking at each detail, it was found that the 
application of the plan into practice was in the most level. That is to say, the administrative 
process of the faculty affected the success of operation of the plan and cooperation between 
internal departments to drive activities in the plan. On principle of planning management and 
annual planning operation, it was found that the dynamic and creative directions of the faculty 
had not been emerged. People who were responsible for their jobs did not pay their attention to 
bring the plan into practice. There was the lack of the follow up process and evaluation on the 
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annual operational plan. Therefore, it was the fact that there was no data to develop the plan 
concerned.      
 In terms of directions to follow the annual operational plan of the faculty, it was found out 
that faculty administrators should have a meeting with all levels of faculty administrators to set 
up clear policy and strategic plan for the faculty. There should be then a transfer of the strategic 
plan to all heads of internal departments. The principle of participation from all faculty members 
should be reinforced. That is, they should have part and responsibility to make the plan and 
then bring it into practice in a concrete way. This includes having directions to follow and 
evaluate the plan clearly in order to bring the result of evaluation for further development on the 
plan concerned. This is for the sake of further planning and working.      

 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาอุปสรรคการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  2554 
ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2554 ของคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน และ เพ่ือน าเสนอแนวทางในการพัฒนาการ
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี  2 5 5 4  ข อ ง ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน   ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive 
Sampling)ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารคณะฯ   อาจารย์   และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วย
วิชาการ  จ านวนทั้งสิ้น 65 คน เครื่องมือที่ใช้ในรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า ซึ่งผุ้
วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.917 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า การศึกษาปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2554 ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ผลการพิจารณา
ตามรายด้านพบว่า  ด้านการน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ ในระดับมาก  ได้แก่ กระบวนการบริหารจัดการของ
คณะฯ ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ  และความร่วมมือประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  ในหลักวิชาการด้านการวางแผน การจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีแบบเดิมๆ ทุกปี ไม่เห็นทิศทางของคณะทั้งในเชิงรุกและเชิงสร้างสรรค์ ผู้รับผิดชอบไม่ให้
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ความส าคัญในการน าแผนไปปฏิบัติ และ ขาดติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างจริงจัง 
จึงท าให้ไม่มีข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 แนวทางการพัฒนาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ พบว่า ผู้บริหารควรมีการประชุมผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือวางนโยบายและก าหนดแผนยุทธศาสตร์
คณะที่ชัดเจน และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ผู้บริหารทุกระดับภายในหน่วยงาน ควรใช้หลักการมีส่วนรวม 
เพ่ือให้บุคลากรของคณะฯมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดท าแผนและสามารถน าแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม รวมทั้งมีแนวทางการติดตามและประเมินผลตามแผนอย่างชัดแจน เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้ในการ
พัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือวางแผนในการท างานครั้งต่อไป 
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Effective of Thai medicinal plants extracts against 

pathogenic bacteria in shrimp 
 

 

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยต่อการยับย้ังเชื้อก่อ
โรคในกุ้ง  
 

 

 
Abstract 

 Pathogenic bacteria, Vibrio harveyi, Vibrio parahaemolyticus and Aeromonas hydrophila 
are major cause of mortality in intensive aquatic economic animal cultures. Instead of using 
antibiotics, natural products are alternative ways. In this study, we aimed to test for antimicrobial 
activity of Thai medicinal plant extracts. Ethanolic crude extract of Thai medicinal plants 
including Garcinia cowa Roxb, Musa sapientum L., Amaranthus lividus, Azadirachta indica A., 
Citrus maxima (Burm.) Merr., Acacia concinna (Willd.) D.C., Moringa oleifera Lam., Centella 
asiatica Urban. and Carica papaya L. were investigated. Antimicrobial activity assay was 
screened using agar well diffusion method and Minimal Bactericidal Concentration (MBC) was 
determined by broth dilution method. The agar well diffusion test against V. harveyi revealed 
that crude extracts of Acacia concinna (Willd.) D.C., Azadirachta indica A. and Citrus maxima 
(Burm.) Merr. showed inhibition zones diameter ranging from 12 to 21 mm with MBC values 
were 34.79, 4.34 and 4.34 mg/ml respectively. Antimicrobial assays against V. 
parahaemolyticus were performed. Crude extracts of Acacia concinna (Willd.) D.C., Garcinia 
cowa Roxb, and Azadirachta indica A. exhibited the inhibition zones diameter ranging from 12 
to 18 mm. with MBC values were 34.79, 17.39 and 17.39 mg/ml respectively. Inhibition test of A. 
hydrophila showed the inhibition zones diameter ranging from 13 to 16 mm. of crude extracts 
from Azadirachta indica A., Acacia concinna (Willd.) D.C., Garcinia cowa Roxb, and Citrus 
maxima (Burm.) Merr. with MBC values were 34.79, 17.39, 17.39 and 8.69 mg/ml respectively. 
In conclusion, ethanolic crude extracts of four Thai medicinal plants species, Garcinia cowa 
Roxb, Azadirachta indica A., Acacia concinna (Willd.) D.C., and Citrus maxima (Burm.) Merr. 
contained antimicrobial activities against tested bacterial strains although the crude extracts 
were prepared using a simple extraction method and low toxicity of solvent. 

อ.ดร.มลธิรา  ศรีถาวร 
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บทคัดย่อ 

  เชื้อแบคทีเรียก่อโรค เช่น Vibrio harveyi, Vibrio parahaemolyticus และ Aeromonas 
hydrophila เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะ
และใช้สารจากธรรมชาติทดแทน งานวิจัยนี้จึงมีเปูาหมายในการทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจาก
สมุนไพรไทย 9 ชนิดได้แก่ ชะมวง กล้วยน้้าว้า ผักโขม สะเดา ส้มโอ ส้มปุอย มะรุม บัวบก และมะละกอดิบ 
โดยใช้เอทานอล 20% เป็นตัวท้าละลาย การทดสอบการยับยั้งการเจริญของเชื้อด้วยวิธี agar well diffusion 
และการทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดหยาบที่สามารถฆ่าเชื้อได้โดยวิธี broth dilution จากผล
การทดสอบการยับยั้งเชื้อ V. harveyi พบว่าสารสกัดหยาบจากส้มปุอย สะเดา และส้มโอ ให้ผลโซนยับยั้ง
ขนาด 12 – 21 มิลลิเมตร และมีความเข้มข้นต่้าสุดของสารสกัดหยาบที่สามารถฆ่าเชื้อได้เท่ากับ 34.79, 4.34 
และ 4.34 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล้าดับ ผลการทดสอบการยับยั้งเชื้อ V. parahaemolyticus พบว่าสาร
สกัดหยาบจากส้มปุอย ชะมวง และสะเดา ให้ผลโซนยับยั้งขนาด 12 – 18 มิลลิเมตร ความเข้มข้นต่ าสุดของ
สารสกัดหยาบที่สามารถฆ่าเชื้อได้ เท่ากับ 34.79, 17.39 และ 17.39 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล้าดับ ผลการ
ทดสอบการยับยั้งเชื้อ A. hydrophila จากการทดสอบพบว่าสารสกัดหยาบจากสะเดา ส้มปุอย ชะมวง และ
ส้มโอให้ผลโซนยับยั้งขนาด 13 – 16 มิลลิเมตร ความเข้มข้นต่้าสุดของสารสกัดหยาบที่สามารถฆ่าเชื้อได้
เท่ากับ 34.79, 17.39, 17.39 และ 8.69 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล้าดับ จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่า
สารสกัดหยาบจาก ชะมวง สะเดา ส้มปุอย และส้มโอสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ที่น้ามาทดสอบได้ 
แม้ว่าใช้วิธีการสกัดอย่างง่ายและใช้ตัวท้าละลายมีความเป็นพิษต่ า 
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Synthesis and Crystal Characterization of 

Coordination Polymer d
10

 Transition Metal with 

Anionic Donor Ligands for Luminescent 

Application 

 

สังเคราะห์และการวิเคราะห์ผลึกโคออรด์ิเนชันพอลิเมอร์ของ
โลหะทรานซิชัน d10 กับแอนไออนิกลิแกนดส์ าหรับการ
ประยุกต์ใช้ด้านลมูิเนสเซนต ์
 

Abstract 

This research project is focused on synthesis and characterization of novel metal-

organic compounds for luminescent application. The mixed-ligands complexes prepared from 

d10 M(II) acetate (M = Zn, Cd) reacted sequentially with 1,2,4,5-benzenetetracar boxylic acid 

(H4BTC) and 4-aminobenzoic acid (4-AMB) as a a primary ligand (L1) and carboxylic acids 

(malonic acid (MA), tartaric acid (TA) and picolinic acid (PI)) as a second- dary ligand (L2). 

Crystalline habits and chemical analysis were used SEM and EDX. XRD of the products 

obtained the news compounds were formed. The product compounds are 

[Zn(BTC)(CH3COO)2(L)]n; BTC = 1,2,4,5-benzenetetracarboxylate, L= MA, TA and PI (1, 2 and 

3); and {[M(4-AMB)2(CH3COO)(L)]n; M = Zn(II), Cd(II),  4-AMB = 4-aminobenzate, L = MA and 

TA (4, 5, 6 and 7). FT-IR spectra of the compounds indicate the nature of metal-ligand 

coordination environment. Presence of  (O-H) shift to the lower energy indicated H-bonded 

carboxylic acid, while as(COO-) and s(COO-),  splitting show monodentate carboxylate 

coordination in 1, 2 and 3. Also compounds 4 to 7 was obtained the shift of the (N-H) to the 

lower energy indicated H-bonded of amino group and the  carboxylate splitting show 

monodentate carboxylate coordination. Thermal stability of compounds was reported by TGA 

and DSC. The UV-vis spectra was found max of the complexes 1 to 3 at 296 nm, and 291 and 

299 nm for the compound 4 and 6, which transition from   * of H4BTC and 4-AMB 

อ.ดร.วีนาวรรณ  สมผล 
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respectively. The luminescent spectra of the compounds 1 to 3 showed the blue luminescent 

em at 300-450 and yellow luminescent at 600-750 nm (ex = 294 nm), and compound 4 

showed the blue, green and yellow luminescent at 350-450, 582 and  600-750 nm, also 

compound 7 showed the blue and yellow luminescent at 300-450 และ 600-750 nm (ex = 292 

nm)  

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารประกอบเชิงซ้อนโลหะอินทรีย์ชนิดใหม่ 

เพ่ือการประยุกต์ใช้งานด้านลูมิเนสเซนต์ ซึ่งสารประกอบเชิงซ้อนแบบผสมลิแกนด์เตรียมจากโลหะทรานซิชัน 

d10 M(II)acetate (M = Zn,Cd) ท าปฏิกิริยากับ 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic acid (H4BTC) และ 4-

aminobenzoic acid (4-AMB) เป็นลิแกนด์หลัก (L1) ตามล าดับ และกรดคาร์บอกซิลิก (malonic acid 

(MA), tartaric acid (TA) and picolinic acid (PI)) เป็นลิแกนด์รอง (L2) ท าการศึกษาคุณลักษณะและสมบัติ

ทางเคมีของผลึกสารประกอบเชิงซ้อนโดยใช้ SEM และ EDX จากการวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ 

(XRD) ชี้ให้เห็นว่าสารประกอบเชิงซ้อนที่เกิดขึ้นเป็นสารชนิดใหม่ สารผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ได้คือ 

[Zn(BTC)(CH3COO)2(L)]n; BTC = 1,2,4,5-benzenetetracarboxylate, L= MA, TA and PI (1, 2 และ 

3); และ [M(4-AMB)2(CH3COO)(L)]n; M = Zn(II), Cd(II),  4-AMB = 4-aminobenzate, L = MA และ TA 

(4, 5, 6 และ 7) อินฟราเรดสเปกตรัมของสารประกอบแสดงให้เห็นการโคออร์ดิเนตระหว่างโลหะกับลิแกนด์  

การแสดงพีค  (O-H) ซึ่งมีการ shift ต่ าลง แสดงถึงพันธะไฮโดรเจนของกรดคาร์บอกซิลิก ในขณะที่ความ

แตกต่างของพลังงานการสั่น as(COO-) และs(COO-) แสดงถึงการโคออร์ดิเนตระหว่างโลหะและกลุ่มคาร์

บอกซิเลตแบบ monodentate ในสารประกอบ 1, 2 และ 3 นอกจากนี้ในสารประกอบ 4 และ 7 พลังงาน

การสั่น (N-H) มีการ shift ต่ าลงชี้ให้เห็นถึงพันธะไฮโดรเจนของกลุ่มอะมิโน และความแตกต่างของพลังงาน

การสั่นของกลุ่มคาร์บอกซิเลตแสดงถึงการเกิดโคออร์ดิเนตแบบ monodentate ระหว่างโลหะกับลิแกนด์กลุ่ม

คาร์บอกซิเลต ความเสถียรทางความร้อนของสารประกอบแสดงจากผลการวิเคราะห์โดย TGA และ DSC ยูวี-วิ

สิเบิลสเปกตรัมแสดงการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นสูงสุดของสาร 1 ถึง 3 ที่ 296 nm ของสารประกอบ 4 

และ 6 ที่ 291 และ 299 nm ตามล าดับ ซึ่งเป็นการทรานซิชันจาก   * ของ H4BTC และ 4-AMB 
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ตามล าดับ ลูมิเนสเซนต์สเปกตรัมของสารประกอบ 1 ถึง 3 ที่ 300-450 nm เป็นการเปล่งแสงสีน้ าเงิน 600-

750 nm เป็นการเปล่งแสงสีเหลือง(ex = 294 nm) และสารประกอบ 4 แสดงการเปล่งแสงสีน้ าเงิน เขียว

และเหลืองที่ 350-450, 582 และ 600-750 nm ตามล าดับ ส่วนสารประกอบ 7 แสดงการเปล่งแสงสีน้ าเงิน

และเหลืองท่ี 350-450 และ 600-750 nm (ex = 292 nm) ตามล าดับ 
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Synthesis and Physical Characterization of 

Theophylline Cocrystallization with Carboxylic 

acids.  

การสังเคราะหแ์ละการพิสูจน์เอกลักษณ์ทางกายภาพของผลึก

ร่วมธีโอฟิลลีนกับกรดคารบ์อกซิลิก 

 

    Abstract 

Theophylline (TP) is an active pharmaceutical ingredient (API) used for the treatment of 

respiratory diseases such as asthma. TP is known to exist either as monohydrate and three 

anhydrates form (I, II and III) and reversible between monohydrate and anhydrous as a function 

of relative humidity (RH). This research project focused on TP monohydrate cocrystallized with 

catboxylic acids, salicylic acid (SA), 1,3,5-benzenetricarboxylic acid (BTC) and picolinic acid 

(PI), to improve the physicochemical properties of API such as solubility, humidity, chemical and 

thermal stability. Cocrystal of the 2:1 TP-SA and PI, and the 1:1 TP-BTC were prepared. 

Screening by solvent drop-grinding and solution thought slow evaporation at room temperature 

(RT), pH control at pH = 2 and 7, and the moisture uptake with 59-62% RH at RT. Results 

showed the compounds of TP-SA (2:1) and TP-BTC (1:1) exhibit lower melting points when 

compared to pure TP. FT-IR and FT-Raman spectra indicates that the nature of interactions 

between two components in the lattices. Shifts of bands (C=O) and (N-H) of TP are lower 

and higher, and (O-H) of SA, BTC and PI are shift higher from the starting materials. XRD 

showed that the new compounds of the 2:1 of TP-SA and TP-PI and the 1:1 of TP-BTC when 

compared to the pure monohydrate and anhydrous in TP. The pH dependent stability of new 

forms were found at pH = 2 and 7 in the compounds.TGA and DSC obtained that cocrystals are 

stable in the air about 100 oC and the weight loss about 98, 100 and 80% at 800 oC for  2:1 TP-

SA, TP-PI and 1:1 TP-BTC,  respectively. All solid cocrystals were stable at RT with 59-62% RH 

for about two weeks. 

อ.ดร.วีนาวรรณ  สมผล 
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บทคัดย่อ 

ธีโอฟีลีน เป็นส่วนผสมยา (API) ที่ใช้ส าหรับการรักษาโรคทางเดินหายใจ ปกติแล้วธีโอฟีลีนจะอยู่ใน

รูปของผลึกโมโนไฮเดรต และ 3 รูปแบบฟอร์มแอนไฮดรัส (I, II และ III) ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปมา

ระหว่างฟอร์มโมโนไฮเดรต และแอนไฮดรัส ได้โดยเป็นฟังก์ชันกับความชื้นสัมพัทธ์ งานวิจัยนี้ท าการศึกษาการ

ตกผลึกร่วมระหว่างธีโอฟีลีนรูปโมโนไฮเดรตและกรดคาร์บอกซิลิกซ์คือ กรดซาลีไซลิก กรดเบนซินไตรคาร์บอก

ซิลิกซ์  กรดพิโคลินิก เพ่ือการพัฒนาสมบัติทางเคมีกายภาพของ API เช่น การละลาย ความชื้นสัมพัทธ์ ความ

เสถียรทางเคมีและความร้อน เป็นต้น ซึ่งผลึกร่วมของ 2:1 TP-SA, 2:1 TP-PI และ 1:1 TP-BTC สามารถ

เตรียมได้จากวิธี solvent drop-grinding และ slow evaporation ที่อุณหภูมิห้อง ท าการควบคุม pH ที่ 2.0 

และ 7.0 และการวางไว้ที่อุณหภูมิห้องที่มีความชื้นระหว่าง 59-62% ผลการทดลองพบว่าสารประกอบ TP-SA 

(2:1) และ TP-BTC (1:1) มีจุดหลอมเหลวที่ต่ ากว่าจุดหลอมเหลวของ TP บริสุทธิ์ ส่วนผลของ FT-IR และ FT-

Raman พบว่าแบนด์ของ (C=O) และ (N-H) ของ TP มีการเลื่อนไปทางความยาวคลื่นที่ต่ าลงและสูงขึ้น

ตามล าดับ และแบนด์ (O-H) ของ SA, BTC และ PI มีการเลื่อนไปทางความยาวคลื่นสูงขึ้นจากสารตั้งต้น 

แสดงให้เห็นการเกิดอันตรกิริยาระหว่างสารทั้งสอง ส าหรับผล XRD พบว่าสารประกอบ 2:1 TP-SA, TP-PI 

และ 1:1 TP-BTC เป็นสารประกอบชนิดใหม่ ซึ่งมีเฟสที่แตกต่างจากเฟสของสาร TP ในรูปโมโนไฮเดรต และ

แอนไฮดรัส และยังพบอีกว่าความเสถียรของผลึกยังขึ้นอยู่กับค่า pH ที่ pH = 2.0 และ 7.0 พบเฟสที่ต่างกัน 

จากการวิเคราะห์ความเสถียรทางความร้อนด้วย TGA และ DSC พบว่า ผลึกร่วมทั้งสามนั้นมีความเสถียรใน

อากาศที่อุณหภูมิประมาณ 100 oC  มีการสูญเสียน้ าหนัก 98, 80 และ 100% ที่อุณหภูมิ 800 oC ส าหรับ 2:1 

TP-SA, TP-PI และ 1:1 TP-BTC ตามล าดับ ผลึกในรูปของแข็งทั้ง 3 มีความเสถียรที่อุณหภูมิห้องที่มีความชื้น

สัมพัทธ์ 59-62% เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงฟอร์มของสาร 
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Synthesis and structural characterization of 

Metal-Neutral Organic Mix Ligands  based on 

Co(SCN)2 

 

สังเคราะห์และศึกษาลกัษณะโครงสร้างของโลหะ–ลิแกนด์ผสม

แบบ Neutral  Organic Ligands บน Co(SCN)2        

 
Abstract 

Metal-organic coordination polymers exhibit a long-range magnetic ordering and hard-
magnet like behaviors is of special interest in realizing molecular magnetic materials. 
Compounds exhibit reversible magnetic phase transitions when subjected to external stimuli 
that could have potential applications as magnetic sensors and switches. This research project 
focused synthesize of novel MOFs coordination polymer for magnetic application. The 
complexes synthesize base on Co(SCN)2 with M(II) sulfate (M = Mn, Fe) and mixed-ligands 
complexes, L1 and L2 (L1= hexamethylenetetramine (HMT), L2 = 2,2’-bipyridine (bpy), picolinic 
acid (pico), cyanuric acid (cya)). Moreover, SO4

2- ions used as bridging ligands. Crystalline 
habits and chemical analysis were used SEM and EDX. XRD of the products obtained the news 
compounds were formed. Thermal stability of compounds was reported by TGA and DSC. The 

compounds are {[Co(NCS)2(SO4)] [Mn(HMT)0.5(L0.5)]}: L = bpy (1), cya (2), and 

{[Co(SCN)2(SO4)][Mn(pico)0.5(HMT)0.5]}n (3), {[Co(SCN)(SO4)(H2O)][ Fe(pico)0.5(HMT)0.5]} (4). 
FT-IR spectra of the compounds indicate the nature of metal-ligand coordination environment, 

M(II): (Co-N), (Co-NCS), (Mn-N) and (Fe-N) in the compounds. The sulfate ion (SO4
2-) is 

binding to the metal as bidentate bridging mode in the compounds. The magnitude of 

separation between carboxylate stretches ( = as(COO) -s(COO) was found that 
compound (3) and (4) exhibit picolinate ion bind to the metal (MnII and FeII) as monodentate and 
bidentate coordinate, and monodentate coordinate respectively. The electronic spectra of the 
complexes was observed by UV-visible spectroscopic method and found MLCT absorption with 

max 288 nm (34722 cm-1) (1), 232 nm (43103 cm-1) (2), 288 nm (34722 cm-1) (3) and 290 nm 
(34482 cm-1) (4)  

อ.ดร.วีนาวรรณ  สมผล 



32 
 

 

 
บทคัดย่อ 

สารประกอบโคออร์ดิเนชันพอลิเมอร์มีการแสดงช่วงแม่เหล็กที่ยาวและแสดงออกความเป็นแม่เหล็กสูง 

ซึ่งเป็นสมบัติที่เหมาะอย่างยิ่งในวัสดุแม่เหล็กถาวร สารประกอบเหล่านี้มีสมบัติการผันกลับของเฟสแม่เหล็ก

เมื่อเกิดการเร้าจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งเหมาะส าหรับการประยุกต์งานด้าน เซ็นเซอร์แม่เหล็ก และสวิตซ์   

ดังนั้นงานวิจัยนี้เน้นสังเคราะห์สารประกอบ MOFs ชนิดใหม่เพ่ือการประยุกต์ใช้ด้านวัสดุแม่เหล็ก โดยการ

สังเคราะห์สารประกอบขึ้นอยู่กับ Co(SCN)2 และมี  M(II) sulfate (M = Mn, Fe) และลิแกนด์ผสมแบบ L1 

และ L2, L1= hexamethylenete- tramine (HMT), L2 = 2,2’-bipyridine (bpy), picolinic acid (pico), 

cyanuric acid (cya)) นอกจากนี้ยังใช้ SO4
2-เป็น bridging ligand ร่วม  

  ศึกษาองค์ประกอบในโครงสร้างด้วยเครื่อง SEM/EDS, XRD และวิเคราะห์ความเสถียรทางความร้อนด้วย 

DSC/TGA พบว่าสารประกอบมีสูตรดังนี้ {[Co(NCS)2(SO4)] [Mn(HMT)0.5(L0.5)]}: L = bpy (1), cya (2), 

and {[Co(SCN)2(SO4)][Mn(pico)0.5(HMT)0.5]}n (3),{[Co(SCN)(SO4)(H2O)][ Fe(pico)0.5(HMT)0.5]} (4)จาก 

อินฟาเรดสเปกตราพบว่าการเกิดโคออร์ดิเนชันระหว่าง โลหะ-ลิแกนด์  พบพีคการสั่นของ  (Co-N) และ 

(Co-NCS), (Mn-N), (Fe-N) ในสารประกอบ และ SO4
2-  เกิด bribging กับโลหะแบบ bidentate 

bridging mode และค่า  magnitude การแยกของกลุ่มคาร์บอกซิเลต ในสารประกอบ (3) และ (4) พบ 
picolinate เกิดโคออร์ดิเนตกับโลหะ (Mn และ Fe) แบบ monodentate และ bidentate ligand ในสาร 
(3)  bidentate ligand (4)   และอิเล็กทรอนิกสเปกตราของสารประกอบศึกษาโดย UV-vis สเปกตรา และ

พบ  MLCT ดูดกลืนความยาวคลื่นสูงสุดที่max 288 nm (34722 cm-1) (1), 232 nm (43103 cm-1) (2), 
288 nm (34722 cm-1) (3)  และ 290 nm (34482 cm-1) (4) 
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ISOLATION AND SELECTION OF 

PECTINASE-PRODUCING 

MICROORGANISMS FOR FIBRE WATER-

RETTING PROCESS 

 

การแยกและคัดเลือกจลุินทรีย์ท่ีผลิตเอนไซมเ์พคติเนสเพื่อ

น าไปใช้ในกระบวนการแช่ฟอกเส้นใยด้วยน้ า 
 

 
Abstract 

Pectinases, depolymerizing enzymes that degrade pectin present in middle lamella and 
primary cell walls of plant tissues, are important in water-retting process. In this work focused on 
isolation and screening of pectinolytic microorganisms. A total of 120 microorganisms, 4 isolates 
of gram negative rod shape bacteria with higher zone of pectin hydrolysis were obtained. The 
study of pectin hydrolysis zone on pectin agar medium revealed that Y 37.2 was the best pectin 
hydrolysis isolate, which showed 66.7 %of pectin hydrolysis within 168 hours. The further study 
of Y37.2 isolate in term of growth and pectin hydrolysis in pectin broth medium are required. 

 

 

 
บทคัดย่อ 

เอนไซม์เพคติเนสมีความส าคัญในกระบวนการแช่ฟอก โดยท าหน้าที่ย่อยสลายเพคตินที่อยู่บริเวณ 
มิดเดิลลาเมลลาและผนังเซลล์ชั้นแรกของเซลล์พืช ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นถึงการแยกและการคัดเลือก 
จุลินทรีย์ที่สามารถผลิตเอนไซม์เพคติเนสได้ จากเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด 120 ไอโซเลท พบ 4 ไอโซเลทของ 
แบคทีเรียแกรมลบที่มีรูปร่างท่อนที่สร้างโซนที่เกิดจากการไฮโดรไลซิสเพคตินได้ดีที่สุด จากการศึกษาโซน 
ที่เกิดจากการไฮโดรไลซิสเพคตินในอาหารแข็งเพคตินพบว่า Y37.2 เป็นไอโซเลทที่ไฮโดรไลซิสเพคตินได้ 
ดีที่สุดโดยมีเปอร์เซ็นต์การไฮโดรไลซิสเพคตินเท่ากับ 66.7 ภายใน 168 ชั่วโมง ส าหรับการเจริญและการ 
ไฮโดรไลซิสเพคตินในอาหารเหลวเพคตินของไอโซเลท Y37.2 ได้วางแผนจะท าการศึกษาต่อไป 

 

 

อ.ดร.สิทธิชา ณ ระนอง ธรรมศิทธิ
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LEAD AND COPPER REMOVAL FROM 

WASTEWATER BY IRON WIRE 

 

การแยกตะกั่วและทองแดงจากน้ าเสียโดยวิธซีีเมนเทชันด้วย
ลวดเหล็ก 

 

 

Abstract 

 This project was studied about finding the suitable factors of  lead removal from 

synthetic wastewater by cementation technique.  The pH, examination time, amount of iron wire 

and initial concentration of lead solution were examined. 

 According to the results, the optimal condition for the lead recovery is at pH 4, 120 

minutes examine time and 10 iron wires. The range of initial concentration of lead solution at 10-

20 mg/L is suitable for the lead recovery and the lead could be removed more than 85%. This 

study can be applied to the wastewater from battery industry. 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพ่ือหาปัจจัยที่เหมาะสมในการแยกโลหะตะกั่วในน้ าเสียสังเคราะห์ โดย

ใช้เทคนิคซีเมนเทชันด้วยลวดเหล็ก การทดลองนี้มีการศึกษาปัจจัย คือ pH ระยะเวลาที่ใช้ในการท าการ

ทดลอง จ านวนลวดเหล็กท่ีใช้ ความเข้มข้นเริ่มต้นของตะกั่ว  

 ผลการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพการแยกตะกั่วเกิดได้ดีที่ pH 4 ที่เวลา120 นาที ใช้ลวดเหล็ก

จ านวน 10 เส้น และที่ช่วงความเข้มข้นเริ่มต้น (10 - 25 มิลลิกรัมต่อลิตร) สามารถลดปริมาณตะกั่วได้มากกว่า 

85 เปอร์เซ็นต์ การศึกษานี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับน้ าเสียจากโรงงานแบตเตอรี่ได ้

อ.ดร.วีรมลล์  ไวลิขิต 
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LEAD AND COPPER REMOVAL FROM 

WASTEWATER BY IRON NAILS 

CEMENTATION 
 

การแยกตะกั่วและทองแดงจากน้ าเสียโดยวิธซีีเมนเทชันด้วย 

ตะปูเหล็ก 

Abstract 

 This study was investigated the parameters for lead removal from wastewater by 

cementation technique. The test was performed by studing significant parameters, namely pH, 

the amount of nail, initial concentration of lead solution and examination time.  According to the 

results, the lead can be eliminated up to 91.81% by using pH 4, 14 nails, 20 ppm lead initial 

concentration and 180 minutes of examination time and it can be eliminated about 80% at the 

rang of 0.5-2 ppm of lead initial concentration by using 6 nails.  This study expected to be 

applied to waste water from battery industy. 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์หาปัจจัยที่เหมาะสมในการแยกตะกั่วจากน้ าเสีย

สังเคราะห์โดยวิธีซีเมนเทชัน โดยปัจจัยที่ศึกษาคือ pH ความเข้มข้นเริ่มต้นของสารละลายตะกั่ว จ านวนตะปู

เหล็ก และเวลาในการกวน ผลการทดลองพบว่าประสิทธิภาพในการแยกปริมาณตะกั่วที่ pH 4  จ านวนตะปู

เหล็ก14 ตัว ความเข้มข้นเริ่มต้นของสารละลายตะกั่ว 20 มิลลิกรัมต่อลิตร เวลา 180 นาที สามารถก าจัด

โลหะตะกั่วได้ถึง 91.81%  ส่วนจ านวนตะปูเหล็ก 6 ตัวสามารถก าจัดโลหะตะกั่วได้ประมาณ 80% ที่ความ

เข้มข้นเริ่มต้นของสารละลายตะกั่ว 0.5-2 มิลลิกรัมต่อลิตร  การศึกษานี้คาดว่าสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับน้ า

เสียจริงที่เกิดจากขบวนการ ผลิตแบตเตอรี่ได้ 

อ.ดร.วีรมลล์  ไวลิขิต 
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Effect of The Aqueous Extract of Spirulina maxima 

on Seed Germination and Seeding Growth of Oryza 

sativa var. Japonica 

  

 

ผลของสารสกัดจาก Spirulina maxima ต่อการเจริญ 

เติบโตของเมล็ดและตน้กล้าของข้าวพันธุ์   Oryza sativa 

var. Japonica   

Abstract 

Allelopathy is a biological phenomenon by which an organism produces one or more 

biochemicals that influence the growth, survival, and reproduction of other organisms. These 

biochemicals are known as allelochemicals and can have beneficial (positive allelopathy) or 

detrimental (negative allelopathy) effects on the target organisms. Not only the plants can 

produce allelochemicals but also many cyanobacteria  have ability to produce  those  

secondary products that affect biochemical processes within cells of living organisms. The 

effect of Spirulina maxima’s extract on seed germination and seeding growth seeding of Oryza 

sativa var .Japonica (Japanese rice) was determined. The S. maxima was extracted by three 

different solvent systems (distilled water, methanol and hexane) at concentration of 0, 2.5, 3.5, 

4.5 and 5 gram per liter. A laboratory bioassay was performed for the assessment of the impact 

effect of S. maxima’s extracts by using various parameters. These included the percentage of 

germination, average length of shoots and roots of three states (pre-germinate, germinate and 

post-germinate) and also the inhibition percentage of shoots and roots’s length. The resulted 

showed that all the aqueous extracts influenced the seed germination and seeding growth of 

Oryza sativa. The aqueous extract of both distilled water or methanol could inhibit the 

percentage of seed germination. We can conclude that, as the concentration of the solvent 

extracts increased the percentage germination of the seeds will be reduced. However, the 

รศ.ดร.ศิริลักษณ์  เอี่ยมธรรม 

http://en.wikipedia.org/wiki/Biochemical
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hexane extract has no effect on inhibit the seed germination. In all three stages of the Japanese 

rice, both the methanol and distilled water extract could reduced average length of shoots and 

roots of them when compared to the control with significantly. In pre-germinate, the extract form 

distilled water at 5 gram per liter volume gave a best result of the inhibition percentage of shoots 

and roots’s length of Japanese rice (97.23 gram per liter). In contrast, the hexane extracts could 

induce the length of Japanese rice’s roots in pre-germinate states but those extracts slightly 

inhibit the length of shoots of Japanese rice. Therefore, the allelopathic effects of S. maxima’s 

extract should be further investigated. 

 

บทคัดย่อ 

จากการทดลอง ผลของสารสกัดจาก Spirulina maxima ต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญของต้น
กล้าของ Oryza sativa (ข้าวญี่ปุุน) โดยการสกัดสารจาก S. maxima ด้วยตัวท าละลายที่ต่างกัน (น้ ากลั่น เม
ทานอล และเฮกเซน) ที่ความเข้มข้น 0, 2.5, 3.5, 4.5 และ 5.0 กรัมน้าหนักแห้งต่อปริมาตร ซึ่งทาการการ
ทดสอบผลของสารสกัด S. maxima ด้วยวิธีการทางชีววิทยา โดยใช้ค่าต่างๆ(ระยะก่อนงอก เริ่มงอก และหลัง
งอก รวมทั้ง เปอร์เซ็นต์ยับยั้งความยาวยอด และความยาวราก) จากผลการทดลองพบว่าสารสกัดจากทั้ง 3 ตัว
ท าละลายมีผลต่อการงอกและการเจริญของ  Oryza sativa โดยสารสกัดจากน้ ากลั่นและเมทานอลมีผลต่อ
เปอร์เซ็นต์ยับยั้งการงอกของเมล็ดจึงสามารถสรุปได้ว่า เมื่อความเข้มข้นของสารสกัดเพ่ิมสูงขึ้นเป็นผลให้
เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดมีแนวโน้มลดลง แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม สารสกัดจากเฮกเซนไม่มีผลต่อการยับยั้ง
การเจริญของเมล็ด ส าหรับทุกระยะการเจริญของข้าวญี่ปุุน สารสกัดจากน้ ากลั่นและเมทานอล มีผลให้ค่าเฉลี่ย
ความยาวรากและยอดลดลงอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม  โดยเฉพาะในระยะเริ่มงอก สาร
สกัดด้วยน้ ากลั่นความเข้มข้น 5.0 กรัมน้ าหนักแห้งต่อปริมาตร ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ยับยั้งความยาวรากและยอด
ของข้าวญี่ปุุนมีค่ามากที่สุด (97.23 เปอร์เซ็นต์) ในทางตรงกันข้ามสารสกัดด้วยเฮกเซน ชักน าความยาวราก
ของข้าวญี่ปุุนในระยะเริ่มงอกแต่ไม่มีผลยับยั้งความยาวรยอดของข้าวญี่ปุุน ดังนั้น จึงควรศึกษาสอบผลทางอัล
ลีโลพาท ีของสารสกัด S. maxima ในขั้นต่อไป  
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EVALUATION OF CYTOTOXICITY AND 

ANTIMUTAGENIC  POTENTIAL OF 

AQUEOUS EXTRACT OF PHYLLANTHUS 

NIRURI LINN. BY  

USING ALLIUM TEST.  
 

การประเมินความเป็นพิษท่ีมีผลตอ่อัตราการแบ่งเซลลแ์ละ 

โครงสร้างโครโมโซมและศักยภาพการเป็นสารต้านการ 

ก่อกลายพันธุ์จากสารสกัดลูกใต้ใบโดยทดสอบกับหอมแขก  

(Allium cepa)  

Abstract 

The cytotoxic and antimutagenic potential of Phyllanthus niruri aqueous extracts (PNAE) 
was evaluated using the Allium cepa assay. For the cytotoxic test, the onion root tips were 

exposed to different concentration of PNAE (1, 2 and 3 μg/ml) for 24 hours. For the 
antimutagenicity test, the onion root tip cell were treated with 300μg/ml of sodium azide (NaN

3
) 

for 3 hours and PNAE were given at 1, 2 and 3 μg/ml for 24 hours prior to sodium azide 
treatment. In comparison with positive controls (sodium azide) and negative control (sterile 
water), antimutagenic potential of PNAE were evaluated by microscopic analyses. The onion 
root tips were squashed after colchicines treatments and the cells were analyzed for 

chromosome aberration and mitotic index (MI). The MI of PNAE at 2 and 3 μg/ml were 
statistically significant when compared with the MI of negative control, which indicated its mild 
cytotoxicity by reducing the MI in all treatment groups.The potential of antimutagenesis of PNAE 
were determined by suppression percentage (SP%). The SP% was statistically significant 
increase in root tips cell pretreated with PNAE which is 65.79, 81.58 and 92.10% in PNAE at 1, 2 
and 3 μg/ml, respectively. These results suggest that the PNAE has antimutagenic potential 
against sodium azide, which induced chromosome aberration in Allium cepa root meristem cell. 
The chromosome aberration commonly found in this experiment were chromosome fragment, 
polyploidy, chromosome bridge, binucleus and sticky chromosome.  

รศ.ดร.ศิริลักษณ์  เอี่ยมธรรม 
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บทคัดย่อ 

  การประเมินความเป็นพิษที่มีผลต่อเซลล์และศักยภาพการเป็นสารต้านการก่อกลายพันธุ์จากสารสกัด

ลูกใต้ใบ (Phyllanthus niruri Linn) หรือ PNAE โดยทดสอบกับหอมแขก (Allium cepa) ในการทดสอบ

ความเป็นพิษ น ารากหอมแช่ในสารสกัดลูกใต้ใบที่ความเข้มข้นต่างกัน (1, 2 และ 3 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) เป็น

เวลา 24 ชม. ส่วนการทดสอบการเป็นสารต้านการก่อกลายพันธุ์ น ารากหอมแช่ในโซเดียมเอไซด์ (NaN
3
) ที่

ความเข้มข้น 300 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เป็นเวลา 3 ชม. และอีกชุดการทดลองแช่ในสารสกัดลูกใต้ใบที่ความ

เข้มข้น 1, 2 และ 3 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เป็นเวลา 24 ชม. ก่อนที่จะแช่ในโซเดียมเอไซด์ เปรียบเทียบกับ 

positive control (โซเดียมเอไซด์) และ negative control (น ้าสะอาด) โดยดูความผิดปกติของโครโมโซม

และดัชนีการแบ่งเซลล์ (mitotic index, MI) มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างค่า MI ของ negative 

control กับสารสกัดที่ความเข้มข้น 2 และ 3 ไมโครกรัม/มิลิลิตร สารสกัดมีความเป็นพิษในระดับเซลล์

เล็กน้อย ท าให้การแบ่งตัวลดลงทุกชุดการทดลอง การเป็นสารต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดลูกใต้ใบ

พิจารณาจากค่า suppression percentage (SP%) พบว่าค่า SP% เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญซึ่งมีค่าเท่ากับ 

65.79, 81.58 และ 92.10 เปอร์เซ็นต์ ในสารสกัดลูกใต้ใบความเข้มข้น 1, 2 และ 3 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

ตามล าดับ จากผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดลูกใต้ใบเป็นสารต้านการก่อกลายพันธุ์ ซึ่งโซเดียมเอไซด์ชักน าให้

โครโมโซมในรากหอมเกิดความผิดปกติขึ้น และพบว่าสารสกัดจากลูกใต้ใบที่ความเข้มข้น1, 2 และ 3 

ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ชักน าให้เกิดความผิดปกติได้หลายแบบได้แก่ โครโมโซมแตกหักเป็นชิ้นส่วน 

(chromosome fragment) ชุดโครโมโซมเพ่ิมขึ้น (polyploidy) ไมโครนิวเคลียส (micronucleus) 

โครโมโซมแบบสะพาน (chromosome bridge) นิวเคลียส 2 นิวเคลียส (binucleus) และ โครโมโซมเกาะ

กลุ่มเหนียวแน่น (sticky chromosome) 
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Effect of Microwave Irradiation on Biochemical, 

Physiological Properties and  
Sensory Evaluation in Ground Peanut 

 

 

ผลของการฉายคลืน่ไมโครเวฟต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวเคม ี
กายภาพและลักษณะทางประสาทสมัผัสของถัวลิสงป่น 
 

 

Abstract 
This research was studied on the effects of microwave irradiation on biochemical, 

physiological properties and sensory attributes of ground peanut. Ground peanut were exposed 
to microwave irradiation at the frequency of 2450 MHz for 30, 60, 90 and 120 s, which were 
12.8, 25.5, 38.3 and 51 kJ, respectively. Non-treated microwave was used as a control. Ground 
peanut were packed in polypropylene (PP) bags and stored at 30 C for0, 1, 2 and 3 weeks. 
Biochemical, physiological properties and sensory attributes of ground peanut were determined 
during storage. It was found that increasing of time of microwave irradiation increased 3-23oC in 
temperature. After storage for 3 weeks, protein content of ground peanut was increasing 32-
130%, whereas it delayed the loss of lipid and moisture contents, but it decreased 48-71% 
carbohydrate content. From theevaluation of the panelists to an acceptability of ground peanut, 
it was found that the panelists accepted the colour, odour, flavour, texture and overall quality, 
which were not different from the untreated ground peanut. 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ศึกษาผลของการฉายคลื่นไมโครเวฟต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวเคมีกายภาพ และ

ลักษณะทางด้านประสาทสัมผัสของถั่วลิสงปุน โดยน าถั่วลิสงปุนไปฉายคลื่นไมโครเวฟที่ความถี่ 2,450 เม
กะเฮิร์ต เป็นเวลานาน 30 60 90 และ 120 วินาที ซ่ึงคิดเป็นปริมาณพลังงานเท่ากับ 12.8 25.5 38.3 และ 51 
กิโลจูล ตามล าดับ โดยมีถัว่ลิสงปุนที่ไม่ผ่านการฉายคลื่นไมโครเวฟเป็นชุดควบคุม จากนั้นเก็บรักษาถั่วลิสงปุน
ในถุงพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 0 1 2 และ 3 สัปดาห์ แล้วตรวจ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวเคมี กายภาพ และลักษณะทางด้านประสาทสัมผัสของถั่วลิสงปุน จาก
การทดลองพบว่าการเพ่ิมระยะเวลาในการฉายคลื่นไมโครเวฟมีผลต่อการเพ่ิมอุณหภูมิ 3-23 องศา-เซลเซียส 
หลังเก็บรักษาเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ปริมาณโปรตีนในถั่วลิสงปุนสูงขึ้น 32-130 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ช่วยชะลอ
การสูญเสียปริมาณไขมันและความชื้น แต่ท าให้ปริมาณคาร์โบไฮเดรตลดลง 48-71 เปอร์เซ็นต์ จากการ
ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคท้่ีมีต่อถัว่ลิสงปุนในด้านประสาทสัมผัสพบว่าผู้บริโภคให้การยอมรับถั่วลิสงปุน
ที่ผ่านการคลื่นไมโครเวฟ ในด้านสี กลิ่้น รสชาติ เนื้อ สัมผัส และความชอบโดยรวมของผู้บริโภคไม่แตกต่าง
จากถ่ัว ลิสงปุนที่ไม่ผ่านการฉายคลื่นไมโครเวฟ 
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Effect of Ultraviolet-C Irradiation on 

Biochemical, Physiological Properties and Sensory 

Evaluation in Ground Peanut 
 

 

ผลของการฉายรังสอีัลตราไวโอเลต ซ ีต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านชีวเคมีกายภาพและลักษณะทางประสาทสัมผสั 
ของถ่ัวลิสงป่น 
 

 

Abstract 
This research studied the effects of ultraviolet-C (UV-C) irradiation on biochemical, 

physiological properties and sensory attributes of ground peanut. Ground peanut were exposed 
to UV-C radiation at 253.7 nm for 5, 10 and 15 min., which were in the doses of 0.31, 0.71 and 
1.17 kJ/m2, respectively. Non-treated UV-C was used as a control. Ground peanut were packed 
in polypropylene bags and stored at 30ฐC for 0, 1, 2 and 3 weeks. Biochemical, physiological 
properties and sensory attributes of ground peanut were determined during storage. It was 
found that increasing of time of UV-C irradiation did not affect on the temperature of ground 
peanut. After storage for 3 weeks, protein content was increase 54–115%, moisture content was 
increase 7-29% and delay the loss of lipid content, and but did decrease 40-66% carbohydrate 
content. The panelists accepted the colour,odour, flavour, texture and overall quality of 
irradiated ground peanut, which were not different from the untreated control. 

 

 
 
 
 

 

อ.ดร. พริมา พิริยางกูร 
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     บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้ศึกษาผลของการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตซี (UV-C) ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวเคมี 
กายภาพ และลักษณะทางด้านประสาทสัมผัสของถั่วลิสงปุน โดยน าถั่วลิสงปุนไปฉายรังสี UV-C ที่ความยาว
คลื่น 253.7 นาโนเมตร เป็นเวลานาน 5 10 และ 15 นาที ที่ปริมาณรังสีเท่ากับ 0.31 0.71 และ 1.17 กิโลจูล
ต่อตารางเมตร ตามล าดับ โดยมีถั่วลิสงปุนที่ไม่ผ่านการฉายรังสี UV-C เป็นชุดควบคุม จากนั้น เก็บรักษาถั่ว 
ลิสงปุนในถุงพลาสติกโพลีโพรพิลีน ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 0 1 2 และ 3 สัปดาห์ แล้วตรวจ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวเคมี กายภาพ และลักษณะทางด้านประสาท สัมผัสของถั่วลิสงปุน จาก
การทดลองพบว่าเมื่อเพ่ิมระยะเวลาการฉายรังสี UV-C ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในถั่วลิสงปุน หลัง
เก็บรักษาเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ปริมาณโปรตีนสูงขึ้น 54–115 เปอร์เซ็นต์ ความชื้น สูงขึ้น 7-29 เปอร์เซ็นต์ 
และช่วยชะลอการสูญเสียปริมาณไขมัน แต่การฉายรังสี UV-C มีผลท าให้ปริมาณคาร์โบไฮเดรตลดลง 40-66 
เปอร์เซ็นต์ โดยพบว่าผู้บริโภคให้การยอมรับถั่วลิสงปุนที่ผ่านการฉายรังสี UV-C ในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อ 
สัมผัส และความชอบโดยรวมของผู้บริโภคไม่แตกต่างจากถ่ัวลิสงปุนที่ไม่ผ่านการฉายรังสี UV-C 
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Effect of Microwave on the Reduction of 

Microorganisms in Ground Peanut 
 
 
ผลของการใช้คลื่นไมโครเวฟต่อการลดปริมาฯเช้ือจุลินทรีย์ใน
ถั่วลิสงป่น 

 

Abstract 

This research was studied on the effect of microwave irradiation on the reduction of 

microorganisms in grind peanut. Grind peanut were exposed to microwave irradiation at the 

frequency of 2450 MHz for 30, 60, 90 and 120 s, which were in the amount energy of 12.8, 25.5, 

38.3 and 51 kJ, respectively. Grind peanut were packed in polypropylene bags and stored at 

30°C for 0, 1, 2 and 3 weeks. From this experiment, it was found that the grind peanut just after 

exposed to microwave irradiation had total bacteria, coliform bacteria, yeast and molds counts 

were in the range of 0.13-1.98, 0-1.53 and 0-0.72 Log CFU/g, respectively. Total bacteria, 

coliform bacteria, yeast and molds were increased after storage at 30°C. At the third weeks of 

storage, grind peanut had total bacteria, 

coliform bacteria, yeast and molds counts were in the range of 0.29 - 1.51, 0-1.62 and 0- 0.92 

Log CFU/g, respectively. In this experiment, it was found three types of bacteria that detected in 

grind peanut, which were one type of gram-positive bacteria and two types of gram-negative 

bacteria. Five types of yeast and molds were detected in grind peanut, which were two types of 

yeast and three types of molds. The results showed that microwave irradiation could inhibit the 

growth of yeast and molds better than coliform bacteria and total bacteria, especially when 

exposed the grind peanut to the microwave irradiation at 60 s, which was the best treatment to 

inhibit the growth of yeast and molds. 

อ.ดร.จุฑาทิพย์  โพธิ์อุบล 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ศึกษาผลของการฉายคลื่นไมโครเวฟต่อการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในถั่วลิสงปุน  โดยน าถั่ว

ลิสงปุนไปฉายคลื่นไมโครเวฟที่ความถี่ 2,450 เมกะเฮิร์ต เป็นเวลานาน 30, 60, 90 และ 120 วินาทีซึ่งคิดเป็น

ปริมาณพลังงานเท่ากับ 12.8, 25.5, 38.3 และ 51 กิโลจูล ตามล าดับ จากนั้นเก็บรักษาถั่วลิสงปุนใน

ถุงพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 0, 1, 2 และ 3 สัปดาห์ จากการ

ทดลองพบว่าภายหลังจากที่ฉายคลื่นไมโครเวฟ ถั่วลิสงปุนมีปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

ยีสต์และราอยู่ในช่วง 0.13-1.98, 0-1.53 และ 0-0.72 Log CFU/g ตามล าดับ ภายหลังจากท่ีเก็บรักษาถั่วลิสง

ปุนที่อุณหภูม ิ30 องศาเซลเซียส พบว่าปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด โคลิฟอร์มแบคทีเรียยีสต์และราที่ตรวจพบใน

ถั่วลิสงปุนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยในสัปดาห์ที่ 3 ของการเก็บรักษา ถั่วลิสงปุนมีปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด โคลิ

ฟอร์มแบคทีเรีย ยีสต์และรา อยู่ในช่วง 0.29-1.51, 0-1.62 และ 0-0.92Log CFU/g ตามล าดับ จากการ

ทดลองพบว่าแบคทีเรียที่ตรวจพบในถั่วลิสงปุนมี 3 ชนิด คือ แบคทีเรียแกรมบวก 1 ชนิด แบคทีเรียแกรมลบ 

2 ชนิด โดยที่ตรวจพบยีสต์และราทั้งหมด 5 ชนิด คือ ยีสต์ 2 ชนิดและรา 3 ชนิด จากการทดลองพบว่าการ

ฉายคลื่นไมโครเวฟสามารถยับยั้งการเจริญของยีสต์และราได้ดีกว่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  และแบคทีเรียทั้งหมด 

โดยพบว่าการฉายคลื่นไมโครเวฟเป็นเวลานาน 60วินาที ที่ปริมาณพลังงานเท่ากับ 25.5 กิโลจูล สามารถยับยั้ง

การเจริญของยีสต์และราได้ดีท่ีสุด 
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COMPARISON OF SUNFLOWER AND 

SORGHUM IN ABSORBING LEAD 

CONTAMINATED SOIL FROM KLITY 

VILLAGE, KANCHANABURI PROVINCE   

 

การเปรียบเทียบการใช้ทานตะวนัและข้าวฟ่างในการดูดซับ

ตะกัว่ที่ปนเป้ือนในดนิจากบ้านคลติี ้จงัหวดักาญจนบุรี            

 

Abstract 

The research on the comparison of sunflower and sorghum in absorbing lead 

contaminated soil from Klity village, Kanchanaburi province aimed to study on growth of 

sunflower and sorghum grown on lead contaminated and uncontaminated soils, lead 

accumulation in different parts of sunflower and sorghum, and efficiency of sunflower and 

sorghum for translocation lead from soils both plants. The results showed that the biomass 

production sunflower and sorghum planted in lead contaminated and uncontaminated soils not 

significantly different (P>0.05). Sunflower and sorghum had the highest lead accumulation in 

root, followed by stem and leaves, pericarp, flower and seed. Sunflower planted in lead 

contaminated soil at 105 days harvest showed the highest total lead in whole plant (150.9±15.8 

mg kg-1). Sunflower had more ability to accumulate lead in different parts than sorghum. The 

lead content in seeds of sunflower and sorghum grown on lead contaminated soil exceeded the 

standard for human consumption but did not exceed the standard as animal feed. Sunflower 

was more efficient than sorghum in translocating lead from soil into plant. Sunflower at day 105 

of harvest had the highest BCF and sunflower at day 35 of harvest had the highest TF 

ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบการใช้ทานตะวันและข้าวฟุางในการดูดซับตะกั่วที่ปนเปื้อนในดินจากบ้า

นคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตของทานตะวันและข้าวฟุางที่ปลูกในดิน

ปนเปื้อน และไม่ปนเปื้อนตะกั่ว ศึกษาปริมาณความเข้มข้นของตะกั่วในส่วนต่าง ๆ ของทานตะวันและข้าวฟุาง 

และเปรียบเทียบความสามารถของทานตะวันและข้าวฟุางในการเคลื่อนย้ายตะกั่วจากดินเข้าสู่พืชทั้งสองชนิด  

จากผลการทดลองพบว่าทานตะวันและข้าวฟุางที่ปลูกในดินปนเปื้อนและไม่ปนเปื้อนตะกั่วมีการสะสมน ้าหนัก

แห้งที่ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) ปริมาณความเข้มข้นตะกั่วในส่วนต่าง ๆ ของทานตะวันและข้าวฟุางพบว่า 

ทานตะวันและข้าวฟุางมีการสะสมตะกั่วในรากสูงที่สุด รองลงมาคือ ล าต้นและใบ เปลือก ดอก และเมล็ด 

ตามล าดับ โดยทานตะวันที่ปลูกในดินปนเปื้อนตะกั่วที่ระยะเก็บเกี่ยว 105 วันมีการสะสมตะกั่วโดยรวมสูงสุด 

(150.9±15.8 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) เมื่อเปรียบเทียบการสะสมตะกั่วระหว่างทานตะวันและข้าวฟุางพบว่า 

ทานตะวันมีความสามารถในการสะสมตะก่ัวในส่วนต่าง ๆ ได้สูงกว่าข้าวฟุาง ด้านปริมาณความเข้มข้นตะกั่วใน

เมล็ดทานตะวันและข้าวฟุางที่ปลูกในดินปนเปื้อนตะกั่วพบว่ามีความเข้มข้นของตะกั่วในเมล็ดพืชทั้งสองชนิด

เกินค่ามาตรฐานเพ่ือการบริโภคเป็นอาหาร แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานส าหรับใช้เป็นอาหารสัตว์ ส่วนประสิทธิภาพ

ในการเคลื่อนย้ายตะก่ัวจากดินสู่พืชทั้งสองชนิดในดินปนเปื้อนตะกั่วพบว่า ทานตะวันที่ระยะเก็บเกี่ยว 105 วัน 

มีค่า BCF สูงสุด และทานตะวันที่ระยะเก็บเก่ียว 35 วัน มีค่า TF สูงที่สุด 
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Comparison of optical and photovoltaic properties 

of Manganese telluride (MnTe) quantum-dot as a 

broadband sensitizer on boron-doped 
nanostructured ZnO and TiO2 photoelectrodes for 

solar cell applications 

การเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงแสงและการเป็นโฟโตโวลตาอิกของ
อนุภาคควอนตัมแบบจดุของแมงกานีสเทลลูไรด์เพื่อใช้เป็นสารรับ
ไวแสงช่วงกว้างบนโฟโตอิเล็กโทรดของโครงสร้างนาโนซิงก์ออกไซด์ 
และไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยโบรอนเพื่อประยุกต์ใช้ในเซลล ์
แสงอาทิตย ์

Abstract 

We synthesized a tailoring manganese telluride quantum dot (MnTe QDs)- sensitized 

boron-doped TiO2 and ZnO photoelectrodes for solar cell applications. The successive ionic 

layer absorption and reaction (SILAR) technique was employed in this experiment. Each SILAR 

cycle, i.e., 3, 5, 7, 9, 11 and 13 cycles were used to deposit the MnTe QDs on B-doped TiO2 

and ZnO surfaces. The highest photo-  can be revealed from Boron-

doped nanostructured TiO2 of 0.033% with a photocurrent density (Jsc) of 0.078 mA/cm2, an 

open-circuit voltage (Voc) of 0.630 V, a fill factor (FF) of 66.9%. Meanwhile, Boron-doped 

nanostructured ZnO was with Jsc of 0.231 mA/cm2, Voc of 

0.392 V and FF of 33.7% under a solar simulator with the irradiance of 100 mW/cm2 (AM 1.5G). 

The undoped samples were compared with the same 

were performed by undoped ZnO and TiO2, respectively. The photon energy were deciphered 

from the absorption spectra of TiO2/ MnTe(7) and B-TiO2/MnTe(7) of 1.32 and 1.30 eV. For 

undoped/B-doped ZnO, the energy gaps in both cases were in the range of 1.27 - 1.32 eV. It 

อ.ดร.อัฐสิษฐ์  ทับทิมแท้ 
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can be noted that boron doping leads to change the characteristics of TiO2 and ZnO particles 

and also their optical properties in samples. 

 

บทคัดย่อ 

เราได้ท าการสังเคราะห์อนุภาคควอนตัมแบบจุดแมงกานีสเทลลูไรด์เป็นสารรับไวแสงบนโฟโต้

อิเล็กโทรดไทเทเนียมไดออกไซด์และซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยโบรอนเพ่ือใช้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ ขั้นตอนของการ

เคลือบควอนตัมแบบจุดบนผิวไทเทเนียมไดออกไซด์และซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยโบรอนจะใช้เทคนิควิธีการตก

สะสมของไอออนที่ได้จากสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยจ านวนรอบที่ใช้ในการทดลองนี้ คือ 5, 7, 

9,11 และ 13 รอบ ของการตกสะสมของอนุภาคควอมตัมแบบจุดแมงกานีสเทลลูไรด์ ค่าประสิทธิภาพสูงสุดที่

ได้ จากการตกสะสมของแมงกานีสเทลลูไรด์บนผิวไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยโบรอน  คือ 0.033% ที่

จ านวนการจุ่ม 7 รอบ ค่าความหนาแน่นกระแสลัดวงจรเท่ากับ 0.078 mA/cm2 ค่าความต่างศักย์วงจรเปิด

เท่ากับ 0.630 V ค่าฟิลล์ แฟกเตอร์เท่ากับ 66.9% ในขณะที่การตกสะสมของแมงกานีสเทลลูไรด์บนผิวซิงก์

ออกไซด์ที่เจือด้วยโบรอน ได้ค่าประสิทธิภาพสูงสุดคือ 0.030% มีค่าความหนาแน่นกระแสลัดวงจรเท่ากับ 

0.231mA/cm2 ค่าความต่างศักย์วงจรเปิดเท่ากับ 0.392 V ค่าฟิลล์ แฟกเตอร์เท่ากับ 33.7% ที่จ านวนรอบ

การจุ่มที่ดีที่สุดคือ 9 รอบ ภายใต้ความเข้มแสง 100 mW/cm2 (AM 1.5G) เมื่อเปรียบเทียบกับฟิล์มซิงก์

ออกไซด์และไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ไม่ได้เจือด้วยโบรอนที่จ านวนรอบเดียวกันแล้ว  ได้ค่าประสิทธิภาพเพียง 

0.003% และ 0.002% ตามล าดับ ค่าพลังงานโฟตอนที่ได้จากการดูดกลืนแสง ของ TiO2/MnTe(7) และ B-

doped TiO2/MnTe(7) มีค่า 1.32 eV และ 1.30 eV ตามล าดับ ในขณะที่ซิงก์ออกไซด์ที่เจือและไม่ได้เจือ

ด้วยโบรอนนั้น ค่าช่องว่างพลังงานที่ได้อยู่ในช่วง 1.27 – 1.32 eV. จะสังเกตได้ว่าการเจือโบรอนน าไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงลักษณะและคุณสมบัติเชิงแสงของอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์และไทเทเนียมไดออกไซด์อีกด้วย 
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The Study of Library Users’ Opinion towards the 

Liberal Arts and Science Library 

 

การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการห้องสมดุเพื่อการปรับปรุง
คุณภาพของห้องสมดุคณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์  

 

 

Abstract 

The objectives of this survey research were 1) to study the opinion of library users 

towards the Liberal Arts and Science library in order to improve the quality of the library, 2) to 

determine the level of users’ satisfaction towards the library and which types of books that 

serves the users’ needs, and 3) to suggest possible ways to improve the service quality of the 

library. Using self-developed questionnaires, 250 samples participated in this study, including 

instructors, faculty members and students from the Faculty of Liberal Arts and Science, 

Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus. Statistical analysis such as percentage, mean 

and standard deviation were employed in the data analy. 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการห้องสมุดเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ  

ของห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เพ่ือให้ทราบ

สภาพความเป็นจริงของการใช้บริการห้องสมุด ความพึงพอใจต่อการบริการของห้องสมุด ความต้องการ

ทรัพยากรหนังสือของผู้ใช้บริการ และเพ่ือเสนอแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการห้องสมุดคณะ

นางสาวจิณณพัต ชื่นชมน้อย 
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ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะศิลป

ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน 250 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ผู้ใช้บริการห้องสมุดคณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการของห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านผู้ให้บริการ/

เจ้าหน้าที่ ด้านเวลาและด้านสถานที่ อยู่ในระดับมาก และผู้ใช้บริการ มีความต้องการหนังสือต ารา ประกอบ

หลักสูตร หนังสือความรู้ทั่วไปในสาขาต่าง ๆ นอกเหนือจากหนังสือต ารา และหนังสืออ่านประกอบ หนังสือ

ด้านสันทนาการ อ่านเพื่อความเพลิดเพลินผ่อนคลายอารมณ์ และหนังสือบันเทิงคดี ได้แก่ นวนิยาย เรื่องสั้น พ็

อกเก็ตบุ๊ค อยู่ในระดับมาก  
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Efficiency of Ozone Production in Gas Discharges 

process by pilot ozone generator 

 

ประสิทธิภาพของการผลิตโอโซนในกระบวนการดิสชาร์ต 

ของแก๊สจากเครื่องก าเนิดโอโซนต้นแบบ 

 

Abstract 

The research studies the efficiency and design the ozone generated by silent discharge 

in coaxial cylindrical reactors. Stainless steel is used as electrodes in ozone generator because 

it is strong corrosion resistance to many environments. Silicate glass is also used as dielectic 

barrier with 2 mm discharge gap. The reactor is stressed with an input voltage ranging from 190 

to 230 V under 1.5 psi air pressure. We have found that ozone concentrations are varying with 

the input voltage. For input 230 voltage, the highest concentration of ozone is 13.78618 g/h. In 

addition, we study the effect of air pressure upon ozone generation. When generating between 

electrical polar 6.165 kV and pumping the air through the gap for electrical charge distribution, 

the air will decompose and reform giving Ozone. In this study, at the air pressure 0.5, 1.0, 1.5 

and 2.0 psi, it is found that the numbers of produced Ozone are 3.18, 1.68, 0.36 and 0.48 g/h, 

respectively. It is shown that at 0.5 psi is the most suitable pressure for generating Ozone from 

the Silent Discharge Ozone generator. 

 

 

 

อ.ดร.สุนทรี  แสงจันทร์ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ศึกษาประสิทธิภาพและออกแบบเครื่องก าเนิดโอโซนที่มีการปล่อยประจุแบบไซเลนท์

ดิสชาร์ตระหว่างขั้วไฟฟูาแบบทรงกระบอกที่มีจุดศูนย์กลางร่วมกันโดยในการทดลองใช้สแตนเล เป็นขั้วไฟฟูา

เนื่องจากมีความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อนจากโอโซนได้ดี นอกจากนี้ยังน าแก้วซิลิเกตมาเป็นสาร

ไดอิเล็กตริกโดยมีช่องว่างการปล่อยประจุเท่ากับ 2 mm ในการทดลองเมื่อให้ค่าความต่างศักย์ไฟฟูาขาเข้า

ระหว่างขั้วไฟฟูาที่แตกต่างกันตั้งแต่ 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225 และ 230 โวลต์ โดยให้ความ

ดันอากาศคงที่ที่ 1.5 psi  จากผลการทดลองพบว่าความเข้มข้นของโอโซนที่ผลิตได้เปลี่ยนแปลงตามค่าความ

ต่างศักย์ไฟฟูา โดยพบว่าค่าความต่างศักย์ไฟฟูาที่ 230 V. สามารถผลิตโอโซนได้สูงสุด  ซึ่งมีค่าเท่ากับ

13.78618 g/h ที่เวลา 10 นาที นอกจากนี้ยังมีการศึกษาผลของความดันอากาศเมื่อจ่ายไฟฟูาศักย์สูงประมาณ 

6.615 kV ระหว่างขั้วไฟฟูา หลังจากนั้นส่งผ่านอากาศที่ผ่านเข้าไปในช่องว่างการจ่ายประจุไฟฟูา อากาศจะ

เกิดการแตกตัวแล้วรวมตัวกันใหม่ เกิดเป็นโอโซน โดยในงานวิจัยนี้ปรับความดันอากาศที่ 0.5, 1.0, 1.5 และ 

2.0 psi ผลการศึกษาพบว่าปริมาณโอโซนที่ผลิตได้เท่ากับ 3.18, 1.68, 0.36 และ 0.48 g/h ตามล าดับ แสดง

ให้เห็นว่าที่ความดัน 0.5 psi เป็นความดันที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการผลิตโอโซนจากเครื่องก าเนิดโอโซน

ต้นแบบชนิดไซเลนท์ดิสชาร์ต 
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Pharmaceutical Cocrystals of Theophylline and p-

Aminobenzoic Acid   

 

การตกผลึกร่วมทางยาของทีโอฟิลลีนและพาราอะมิโนเบนโซอิก

แอซิด 

 

           Abstract 

Theophylline (TP) is an oral bronchodilator medicine, used to treat respiratory diseases. 

The problem of TP is low aqueous solubility, slow release tablets, and solid state interconversion 

between anhydrous and monohydrate forms as a function of relative humidity 

(RH).Physicochemical properties of this medicine, including solubility, humidity sensitivity, and 

chemical and physical stability can be improved by cocrystallizing with another compound. This 

research project focused on cocrystallization of theophylline (TP) and p-aminobenzoic acid 

(PA), vitamin B, that can be formed non-covalent interactions between O, N,  and H of TP and 

the NH2 and/or COOH groups from PA which is to improving the physicochemical properties of 

TP. The experiment screening by solid state neat grinding and slurry, and the solution thought 

slow evaporation at room temperature, including solvents, molar ratio and pH stability studies. 

The products were characterized by SEM, XRD, FT-IR/FT-Raman, and DSC techniques. FT-IR 

results show that the screening products are almost identical to the products from slow 

evaporation. The nature of interactions between two components in the lattices was obtained by 

FT-IR and Raman. The 1:1 and 1:2 of TP-PA via ethanol shifted bands (C=O) and (N-H) in TP, 

and bands (C=O), (C-OH) and (N-H) in PA are different shifted to the 1:2 TP-PA via mixed 

water-methanol. It is suggestion that solvents effect to the crystallization and the nature of 

interaction. XRD spectra show that new compounds of 1:1, 1:2 TP-PA in ethanol and the mixed 

solvent water-methanol were formed. The cocrystal of 1:2 TP-PA in water-methanol is depending 

อ.ดร.วีนาวรรณ  สมผล 
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on pH. The amorphous background was decreasing when adjusted pH to 2 and 4 but 

transforms to another phase at pH 7. DSC obtained that the new phases of endothermic points 

appear in cocrystals, suggesting a structure difference such as a new polymorph may have 

been formed and the new structure at pH 7 of the 1:2 TP-PA in water-methanol were formed. 

 

 

บทคัดย่อ 

ทีโอฟิลลีนเป็นยาขยายหลอดลม ใช้ในการรักษาโรคที่ เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ปัญหาของที

โอฟิลลีนคือมีการละลายต่ า การออกฤทธิ์ของเม็ดยาช้า ในสถานะของแข็งมีการเปลี่ยนแปลงฟอร์มระหว่าง

แอนไฮดรัสและโมโนไฮเดรตโดยเป็นฟังก์ชันกับความชื้น สมบัติทางเคมีกายภาพของยานี้ รวมทั้งการละลาย 

การดูดความชื้น และความเสถียรทางเคมีและกายภาพ สามารถปรับปรุงได้โดยการตกผลึกร่วมกับสารอ่ืน ใน

งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาการตกผลึกร่วมของทีโอฟิลลีน (TP) และพาราอะมิโนเบนโซอิกแอซิด (PA) ซึ่งเป็น

วิตามินบีชนิดหนึ่ง เพ่ือปรับปรุงสมบัติทางเคมีกายภาพของยาทีโอฟิลลีน สารทั้งสองสามารถยึดเกาะกันด้วย

แรงที่ไม่ใช่พันธะโคเวเลนต์ระหว่างอะตอม ออกซิเจน ไนโตรเจน และไฮโดรเจนของทีโอฟิลลีน และหมู่อะมิโน 

หรือหมู่คาร์บอกซิลิกของพาราอะมิโนเบนโซอิกแอซิด ซึ่งการทดลองท าการเตรียมผลึกร่วมคัดกรองโดยวิธี 

neat grinding, slurry และตกผลึกโดยวิธี slow evaporation ท าการศึกษาผลของตัวท าละลาย อัตราส่วน 

และความเสถียรของค่าพีเอช วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ผลึกร่วมด้วยเทคนิค SEM, XRD, FT-IR, 

FT-Raman และ DSC จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FT-IR พบว่าสารผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวิธีการคัดกรองมีผล

คล้ายกับผลิตภัณฑ์สมบูรณ์ที่ได้จากวิธี slow evaporation ผลของ FT-IR และ FT-Raman แสดงให้เห็นถึง

การเกิดอันตรกิริยาระหว่างสารทั้งสองคือทีโอฟิลลีนและพาราอะมิโนเบนโซอิกแอซิดในระบบแลตทิช ผลึกร่วม

ของ TP-PA ในอัตราส่วน 1:1 และ 1:2 ที่มีเอทานอลเป็นตัวท าละลาย พบการเลื่อนต าแหน่งของเลขคลื่นของ

แบนด์ (C=O), (N-H) ในทีโอฟิลลีน และแบนด์ (C=O), (C-OH), (N-H) ในพาราอะมิโนเบนโซอิกแอ

ซิด ซึ่งแตกต่างจากการเลื่อนต าแหน่งในผลึกร่วมของ TP-PA อัตราส่วน 1:2 ที่มีตัวท าละลายผสมระหว่างน้ า

กับเมทานอล แสดงว่าตัวท าละลายมีผลต่อการตกผลึกร่วมและอันตรกิริยาของสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น ส าหรับ

การวิเคราะห์ด้วย XRD พบว่าเกิดสารผลึกร่วมชนิดใหม่ของ TP-PA อัตราส่วน 1:1 และ 1:2 ในเอทานอล และ 
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1:2 TP-PA ในตัวท าละลายผสมของน้ าและเมทานอล นอกจากนี้ผลึกร่วม 1:2 TP-PA ในตัวท าละลายผสมนี้ 

ยังขึ้นอยู่กับค่าพีเอช เฟสของของแข็งอสัณฐานจะลดลงเมื่อมีการปรับพีเอชเป็น 2 และ 4 แต่จะมีการ

เปลี่ยนแปลงเป็นเฟสใหม่เมื่อมีพีเอชเท่ากับ 7 ในการวิเคราะห์ด้วย DSC พบพีคการดูดความร้อนปรากฏใน

ผลึกร่วม แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของโครงสร้างเช่น มีการเกิดโพลิมอร์ฟและพบว่ามีการเกิดโครงสร้าง

ใหมข่องผลึกร่วม 1:2 TP-PA ที่พีเอชเท่ากับ 7 ในตัวท าละลายผสมน้ าและเมทานอล  
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Solid State and Thermal Stability Study of 

Cocrystallized Theophylline with Salicylic Acid 
and Picolinic Acid 

 

การศึกษาสถานะของแข็งและความเสถียรทางความร้อนของ
ผลึกร่วมธโีอฟลิลีนด้วย กรดซาลิไซลิกและกรดพิโคลินิก 
 

 

Abstract 
Medical scientists and pharmaceutical scientists are interested in finding improving the 

stability of solid API in thermal thermodynamically phases, high solubility, bioavailability and the 
other physicochemical properties. Pharmaceutical cocrystal is the one of selected to improve 
the physicochemical properties of APIs by cocrystallized with the other or supplementary 
materials via non-covalent interactions. This research project focused on improving the 
physicochemical properties of Theophylline API which is to prevent the transformation of 
anhydrous into monohydrate form as a function of relative humidity (RH) and is to investigate the 
stability of the cocrystals. Theophylline (TP) was cocrystals with salicylic acid (SA) and picolinic 
acid (PI) in a 1:1 molar ratio. The cocrystals of TP-SA and TP-PI were screened by solvent-drop 
grinding and slurry method, and crystal growth by slow solvent evaporation. The solid state 
cocrystals were prepared by neat grinding and thermal treatment methods. Products were 
characterized by XRD, FT-IR/FT-Raman, and DSC techniques. Hygroscopicity study of the 1:1 
TP-SA, 1:1 TP-PI from slow solvent evaporation and pure TP that were stored in room 

temperature at 342 °C with 582% RH for 60 days and their stability examined by FT-IR. 
Vibrational spectroscopy results suggest that cocrystals of the 1:1 TP-SA and TP-PI forms via H-
bonding interactions between TP and SA or PI. DSC analysis suggests 1:1 TP-SA.H2O and 1:1 
TP-PI cocrystals. Results indicate that the neat grinding process could gradually induce the 
cocrystal formation of 1:1 TP-SA at 50-60 min and the heating process at 110-140 ºC, while the 
1:1 TP-PI is from at 15 min-ground and the heat treatment is from at 210 ºC. Solid cocrystals of 

the 1:1 TP-SA and TP-PI are highly stable at 342 °C with 582% RH for 60 days as compared 
to TP anhydrous (API). 

อ.ดร.วีนาวรรณ  สมผล 
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บทคัดย่อ 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์และนักวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมมีความสนใจในการหาแนวทางปรับปรุงใน

การเตรียมของแข็ง API ให้มีความเสถียรของผลึกทางด้านการเปลี่ยนแปลงทางความร้อน การละลายที่ดีขึ้น 
การดูดซึมและสมบัติทางเคมีกายภาพอ่ืนๆ การเตรียมผลึกร่วมผลิตภัณฑ์ยา เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ
ปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของยา APIs โดยการเตรียมร่วมกับสารอ่ืนหรือสารเสริมฤทธิ์ผ่านปฏิกิริยา
แบบที่ไม่ใช่พันธะโควาเลนต์ งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของยาธีโอฟีลลีน API ซึ่ง
จะไปขัดขวางจากเปลี่ยนรูปแบบจากแอนไฮดรัสไปเป็นรูปแบบโมโนไฮเดรต  ที่เป็นผลมาจากการดูดความชื้น 
และท าการศึกษาความเสถียรของผลึกร่วม  ในการทดลองนี้ท าการตกผลึกร่วมกับธีโอฟีลลีน (TP) กับกรดซาลิ
ไซลิก (SA) และกรดพิโคลินิก (PI) คือ TP-SA และ TP-PI ในอัตราส่วน 1:1 ท าการตรวจสอบเบื้องต้นโดยวิธี 
solvent-drop grinding และ slurry และตกผลึกโดยวิธี slow solvent evaporation นอกจากนี้ยังเตรียม
ผลึกร่วมในรูปของแข็งด้วยวิธี neat grinding และ thermal treatment ท าการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่เตรียม
ได้ด้วยเทคนิค XRD FT-IR/FT-Raman และ DSC ศึกษาการดูดความชื้นของผลึกร่วม 1:1 TP-SA และ 1:1 

TP-PI ที่เตรียมจากวิธี slow solvent evaporation และสารตั้งต้น TP ที่อุณหภูมิ 342 °C และความชื้น

สัมพัทธ์ 582% RH เป็นเวลา 60 วัน และน าไปตรวจสอบความเสถียรของสาร ด้วยเทคนิค FT-IR จากผล
การวิเคราะห์การสั่นทางวิธีสเปกโตรสโกรปีบ่งบอกได้ว่า รูปแบบการรวมตัวของผลึกร่วม 1:1 TP-SA และ TP-
PI มีการเกิดผ่านพันธะไฮโดรเจนระหว่าง TP กับ SA และ PI และผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค DSC แสดงให้
เห็นว่าผลึกร่วมดังกล่าวคือ 1:1 TP-SA.H2O และ 1:1 TP-PI ส่วนวิธีการเตรียมผลึกร่วมรูปแบบของแข็งโดย
กระบวนการ neat grinding พบว่าจะเกิดเป็นผลึกร่วม 1:1 TP-SA เมื่อใช้เวลาในการบดที่ 50-60 นาที และ
วิธีทางความร้อนจะเกิดที่อุณหภูมิ 110-140 องศาเซลเซียส ขณะที่ผลึกร่วม 1:1 TP-PI เริ่มเกิดเป็นผลึกร่วมที่
เวลาในการบด 15 นาที  และวิธีทางความร้อนเริ่มเกิด ที่อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส จากการตรวจสอบ
ความเสถียรทางความชื้นพบว่าผลึกร่วมในรูปของแข็ง 1:1 TP-SA และ TP-PI ที่สังเคราะห์ได้ มีความเสถียรสูง

ที่อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 342 °C/582% RH โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงฟอร์มของสาร เมื่อ
เปรียบเทียบกับ TP anhydrous (API) เป็นเวลา 60 วัน 
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Synthesis, Characterization and Luminescent 

Properties of M
2+ 

(M = Zn, Cd) Coordinated with 
Mix Carboxylate and Pyridine Ligands 

 

การสังเคราะห์ สมบตัิเฉพาะทางกายภาพและสมบตัิลมูิเนสเซนต์

ของโลหะ (2+) ไอออน (สังกะสี, แคดเมียม) ร่วมกับลิแกนด์

ผสมคาร์บอกซิเลต และไพริดีน  

Abstract 
Metal-organic frameworks (MOFs) are promising multifunctional luminescent materials 

because of their properties combining good strength of inorganic and organic moieties, and 
strong metal-ligand charge transfer bands (MLCT) or guest molecules in the MOFs to 
induce/emit luminescence. This research project focused on synthesis and characterization of 
the metal-organic compounds for luminescent application. The mixed-ligands complexes 
prepared from d10 M(II) acetate (M = Zn, Cd) reacted sequentially with 1,4-benzenedicar boxylic 
acid (BDC) as a primary ligand (L1) and the neutral ligands as 2,2’-bipyridines (bpy) and 1,10-
phenanthroline (phen) as a second ligand (L2) with sodium hydroxide via slow evaporation at 
room temperature and hydrothermal method at 120, 140 and 180 ºC for 3 days. Crystals were 
charactered by SEM/EDX, XRD, FT-IR techniques and thermal stability studied by TGA and 
DSC. The twelve compounds of  Zn-BDC-bpy at RT (1), 120 ºC (2), 140 ºC (3), 180 ºC (4), Cd-
BDC-bpy at 120 ºC (5), 140 ºC (6) 180 ºC (7), Zn-BDC-phen at 120 ºC (8), 140 ºC (9), Cd-BDC-
phen at RT (10), 120 ºC (11), 140 ºC (12) were obtained. Compound (6) is [Cd(BDC)2(bpy)]n; 
BDC = 1,4 benzenedicarboxylate, bpy = 2,2’-bipyridine. FT-IR spectra indicates that the nature 

of metal-ligand coordination environment, through as(COO), s(COO), (C=C/C=N), (O-
H). Compounds (2)-(7) showed that metal (ZnII and CdII) coordinated to 1,4-
benzenedicarboxylate as bidentate bridging ligand and also act to 2,2’bipyridine as bidentate 
ligand. The ligand 1,10-phenanthroline is obtained compound (12) as [Cd(BDC)2(phen)(H2O)] n; 
BDC = 1,4-benzenedicarboxylate, phen = 1,10-phenanthroline. Spectra data of compounds (8)-
(12) exhibited that ZnII/CdII coordinated to 1,4-benzenedicarboxylate as monodentate ligand 
and to 1,10-phenanthroline as bidentate ligand as well. The fluorescence spectra at room 

อ.ดร.วีนาวรรณ  สมผล 
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temperature reveal that all compounds, MII-BDC-bpy (1) to (7) and MII-BDC-phen (8) to (12), 
have photoemission in the violet regions.  

 

 

บทคัดย่อ 

โลหะสารอินทรีย์ (MOFs) มีการน ามาประยุกต์ใช้ในด้านวัสดุลูมิเนสเซนต์ได้อย่างหลากหลาย 
เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดีในการเกิดสารประกอบรวมกันระหว่างสารอนินทรีย์กับสารอินทรีย์ และมีการ
แลกเปลี่ยนประจุระหว่างโลหะกับลิแกนด์ที่ดี โมเลกุลรอบข้างในสารประกอบโลหะอินทรีย์มีการเหนี่ยวน าหรือ
เปล่งแสงลูมิเนสเซนต์ งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการสังเคราะห์ และพิสูจน์เอกลักษณ์ของโลหะสารอินทรีย์ เพ่ือการ
ประยุกต์งานด้านลูมิเนสเซนต์ สารประกอบเชิงซ้อนแบบลิแกนด์ผสมถูกเตรียมจากโลหะ d10 อะซิเตท (เมื่อ
โลหะ คือ สังกะสี และแคดเมียม) ท าปฏิกิริยากับลิแกนด์หลัก (L1) ได้แก่ 1,4-benzenedicarboxylic acid 
(BDC) และลิแกนด์รองที่เป็นกลาง (L2) ได้แก่ 2,2’-bipyridine (bpy) และ 1,10-phenanthroline (phen) 
ร่วมกับ sodium hydroxide โดยการสังเคราะห์ผ่านวิธีระเหยอย่างช้าที่อุณหภูมิห้อง และวิธีการสังเคราะห์
ด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 120, 140 และ 180°C เป็นเวลา 3 วัน ท าการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะผลึก
สารประกอบด้วยเทคนิค SEM/EDX, XRD, FT-IR และศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนด้วยเทคนิค TGA และ 
DSC ซึ่งสารประกอบทั้ง 12 ชนิดที่เกิดขึ้น ได้แก่ Zn-BDC-bpy ที่อุณหภูมิห้อง (1), 120 ºC (2), 140 ºC (3), 
180 ºC (4), Cd-BDC-bpy ที่อุณหภูมิ 120 ºC (5), 140 ºC (6) 180 ºC (7), Zn-BDC-phen ที่อุณหภูมิ 120 
ºC (8), 140 ºC (9), Cd-BDC-phen ที่อุณหภูมิห้อง (10), 120 ºC (11), 140 ºC (12) โดยสารประกอบที่ (6) 
มีสูตรโครงสร้างคือ [Cd(BDC)2(bpy)]n เมื่อ BDC = 1,4-benzenedicarboxylate, bpy = 2,2’-bipyridine 
ผลของอินฟราเรดสเปกตราแสดงให้เห็นถึงการเกิดโคออร์ดิเนตระหว่างโลหะ-สารอินทรีย์ โดยแสดงค่าการสั่น 

as(COO), s(COO), (C=C/C=N) และ  (O-H) ซึ่งสารประกอบที่ (2)-(7) แสดงให้เห็นว่า โลหะไอออน
คือสังกะสี  (+2) และแคดเมียม (+2) เกิดโคออร์ดิ เนตแบบไบเดนเทตกับลิแกนด์ 1,4-
benzenedicarboxylate และแบบไบเดนเทตกับลิแกนด์ 2,2’bipyridine เช่นเดียวกัน ส่วนสารประกอบที่ 
(12) มีสูตรโครงสร้างคือ [Cd(BDC)2(phen)(H2O)] เมื่อ BDC = 1,4-benzenedicarboxylate, phen = 
1,10-phenanthroline จากข้อมูลสเปกตรัมของสารประกอบ (8)-(12) แสดงให้เห็นว่า โลหะสังกะสี (2+) 
หรือโลหะแคดเมียม (2+) เกิดการโคออร์ดิเนตกับลิแกนด์ 1,4-benzenedicarboxylate แบบโมโนเดนเทต 
และเกิดการโคออร์ดิเนต แบบไบเดนเทตกับลิแกนด์ 1,10-phenanthroline  ผลของฟลูออเรสเซนต์ที่
อุณหภูมิห้องแสดงให้เห็นว่าสารประกอบ MII-BDC-bpy (1) ถึง (7) และ MII-BDC-phen (8) ถึง (12) มีการ
เปล่งแสงในช่วงแถบสีม่วง  
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Synthesis of Manganese telluride (MnTe) quantum 

dots as a photosensitizer on Boron-doped 

nanostructured metal oxide photoelectrode for 

solar cell applications 

 

การสังเคราะห์อนุภาคควอนตัมแบบจุดของแมงกานีสเทลลูไรด์

เพื่อใช้เป็นสารรับไวแสงบน โครงสร้างนาโนของโลหะออกไซด์ที่

เจือด้วยโบรอนเพ่ือใช้เป็นเซลล์แสงอาทติย์  

 

Abstract

We demonstrate a tailoring manganese telluride quantum dot (MnTe QDs)- sensitized 

boron-doped TiO2 (B-doped TiO2) photoelectrode for solar cell applications. The successive 

ionic layer absorption and reaction (SILAR) technique was employed in this experiment. Each 

SILAR cycle, i.e., 3, 5, 7, 9 and 11 cycles were used to deposit the MnTe QDs on B-doped TiO2 

surface. The highest photo-  of 0.033% via an optimal 

SILAR cycle of seven, compared with undoped sample of 0.002%. The photovoltaic parameters 

of the best SILAR cycle include a photocurrent density (Jsc) of 0.078 mA/cm2, an open-circuit 

voltage (Voc) of 0.630 V, a fill factor (FF) of 66.9% were also obtained under a solar simulator 

with the irradiance of 100 mW/cm2 (AM 1.5G). The photon energy were deciphered from the 

absorption spectra of TiO2/ MnTe(7) and B-TiO2/MnTe(7) were 1.36 and 1.18 eV, respectively. It 

can be noted that boron doping leads to change the characteristics of TiO2 particles and 

optical properties in sample 

อ.ดร.อัฐสิษฐ์  ทับทิมแท ้
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     บทคัดย่อ 

เราได้ท าการสาธิตอนุภาคควอนตัมแบบจุดแมงกานีสเทลลูไรด์ เป็นสารรับไวแสงบนโฟโต้อิเล็กโทรด
ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยโบรอนเพ่ือใช้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ ขั้นตอนของการเคลือบควอนตัมแบบจุดบน
ผิวไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยโบรอนจะใช้เทคนิควิธีการตกสะสมของไอออนที่ได้จากสารละลายและการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี โดยจ านวนรอบที่ใช้ในการทดลองนี้ คือ 3, 5, 7, 9 และ 11 รอบ ของการตกสะสมของ
อนุภาคควอนตัมแบบจุดแมงกานีสเทลลูไรด์ บนฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยโบรอน ค่าประสิทธิภาพ
สูงสุดที่ได้คือ 0.033% ที่จ านวน 7 รอบ ได้ค่าความหนาแน่นกระแสของลัดวงจร 0.078 mA/cm2 ค่าความ
ต่างศักย์วงจรเปิด 0.630 V ค่าฟิลล์แฟกเตอร์ 66.9% เมื่อเปรียบเทียบกับฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ไม่ได้
เจือด้วยโบรอนที่จ านวนรอบเดียวกันแล้ว ได้ค่าประสิทธิภาพเพียง 0.002% ภายใต้ความเข้มแสง 
100mW/cm2 (AM 1.5G) ค่าพลังงานโฟตอนที่ได้จากการดูดกลืนแสง ของ TiO2/MnTe(7) และ B-doped 
TiO2/MnTe(7) มีค่า 1.32 eV และ 1.30 eV ตามล าดับ จะสังเกตได้ว่าการเจือโบรอนน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะและคุณสมบัติเชิงแสงของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ 
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Ethanol Production from Aquatic Plants Using 

Two Different Fermentation Processes by 

Candida shehatae TISTR 5843 

 

การผลิตเอทานอลจากวัชพืชน้ าด้วยการใช้สองกระบวนการ

หมักที่ต่างกัน โดยเชื้อยสีต ์Candida shehatae TISTR 5843 

 

Abstract 

This study aims to produce ethanol from pretreated aquatic plants (water hyacinth 

(Eichhornia crassipes (Mart.) Solms), water lettuce (Pistia stratiotes L.) andcattail (Typha 

angustifolia L.)) by two different fermentation processes, namely,separate hydrolysis and 

fermentation; SHF and simultaneous saccharification and fermentation; SSF using free and 

alginate-immobilized cell of Candida shehatae TISTR 5843. The reaction was carried out under 

static fermentation at 30°C for 48 h. The result shows that SHF with alginate-immobilized cell 

was the most effective process which gave ethanol production yield of 21.38 g/l and obtained 

efficiency yield of 84.31% compared with the others (p<0.05). This approach may serve an 

alternative technique for ethanol production and utilization of aquatic plants in the future. 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการผลิตเอทานอลจากวัชพืชน้ าที่ผ่านปรับสภาพ ได้แก่ ผักตบชวา 

(Eichhornia crassipes (Mart.) Solms), จอกน้ า (Pistia stratiotes L. ) และธูปฤาษี (Typha angustifolia 

L. ) โดยใช้สองกระบวนการหมักที่แตกต่างกัน คือกระบวนการย่อยเป็นน้ าตาลแยกจากการหมัก(Separate 

อ.ดร.รัชพล  พะวงศ์รัตน์ 
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Hydrolysis and Fermentation; SHF) และกระบวนการย่อยท าให้เป็นน้ าตาลพร้อมการหมัก 

(Simultaneous Saccharification and Fermentation; SSF) โดยใช้เซลล์อิสระและเซลล์ตรึงรูปด้วยอัลจิ

เนตของเชื้อยีสต์ Candida shehatae TISTR 5843 ปฏิกิริยาถูกด าเนินการภายใต้สภาวะการหมักแบบคงที่ 

ที่อุณหภูม ิ30 ° C เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ผลที่ได้คือกระบวนการหมักแบบ SHF โดยใช้เซลล์ตรึงรูปด้วยอัลจิเนต

เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งให้ผลผลิตเอทานอลเท่ากับ 21.38 กรัม/ลิตร และประสิทธิภาพ

การหมักที่ได้รับคือ 84.31% เมื่อเทียบกับวิธีการหมักแบบอ่ืนๆ (p<0.05) วิธีนี้อาจใช้เป็นเทคนิคทางเลือก

ส าหรับการผลิต เอทานอลและการใช้ประโยชน์จากวัชพืชน้ าในอนาคต 
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CREATING SPRAY COATED COUNTER-

ELECTRODE FOR DYE-SENSITIZED SOLAR 

CELL 

การสร้างเคาน์เตอร์อเิล็กโทรดแบบพ่นเคลือบส าหรับเซลล ์

แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง 

Abstract 

The objectives of this project are testing of spray coating technique of  poly(3,4-

ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate) (PEDOT: PSS) on glass substrate to make the 

conductive glass and making the platinum nanoparticles on top of the film. Then it can be used 

as the counter-electrode of dye-sensitized solar cell (DSSC). It was found that the 10 times of 

PEDOT: PSS spraying on the glass, can give the most conductivity at 2.23 k    From the 

scanning electron microscope (SEM) results, it could be seen that section showed that the 

PEDOT: PSS covered all the glass area. The pictures of the cross section showed that the 10 

times of  PEDOT: PSS spraying glass had the most smooth film. The polyol method by using 

ethylene glycol to chang chloroplatinic acid to platinum nanoparticles was used at 120, 180 and 

200   . From the e-ray photoelectron spectroscopy (XPS) measurements, the platinum 

nanoparticles were found at all temperature used and at 180 , showed the most smooth film 

and the most conductive at 114.1   

 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือ เพื่อทดสอบการใช้เทคนิคการพ่นเคลือบพอลี(3,4-เอทิลีนไดออกซีไท
โอฟีน)-พอลี(สไตรีนซัลโฟเนต) บนกระจกซับสเตรทเพื่อให้กระจกน าไฟฟูาได้ และสร้างแพลทินัมนาโนพาทิเคิล
เป็นชั้นที่สอง ส าหรับน าไปใช้เป็นเคาน์เตอร์อิเล็กโทรดของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไว-แสง และจากการ

อ.ดร.วีรมลล์  ไวลิขิต 
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ตรวจสอบการน าไฟฟูาด้วยเครื่องโวลมิเตอร์ พบว่า การสเปรย์พอลี(3,4-เอทิลีนไดออกซีไทโอฟีน)-พอลี(สไตรีน
ซัลโฟเนต)  10 ครั้ง มีค่าความต้านทานเฉลี่ยต่ าสุดที่ 2.23 กิโลโอห์ม และทดสอบเอกลักษณ์ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด เพ่ือดูลักษณะพ้ืนผิว และภาพตัดขวาง ปรากฏเส้นพอลี(3,4-เอทิลีนได
ออกซีไทโอฟีน)-พอลี(สไตรีนซัลโฟเนต) ทั่วทั้งกระจก และภาพตัดขวางที่การสเปรย์พอลี(3,4-เอทิลีนไดออกซี
ไทโอฟีน)-พอลี(สไตรีนซัลโฟเนต)  10 ครั้ง สม่ าเสมอที่สุด ผลจากการทดลองด้วยเครื่องสเปคโตรสโคปีของ
อนุภาคอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยด้วยรังสีเอกซ์ ที่ได้จากการเตรียมแพลทินัม นาโนพาทิเคิล ด้วยสารละลาย
คลอโรแพลทินิคแอซิดเฮก-ซะไฮเดรต ที่อยู่ในเอทิลีนไกลคอล ด้วยวิธีพอลิออ พบว่าที่อุณหภูมิ 120 180 และ 
200 องศา-เซลเซียส เกิดเป็นแพลทินัม นาโนพาทิเคิลทุกอุณหภูมิ  
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Educating the Local Community - helping farmers 

understand their chemicals, and introducing high-

school students to experimental chemistry 

 ความรู้เคมสีู่ชุมชน (ช่วยให้เกษตรกรเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ 

และน าเสนอการทดลองเคมีให ้นักเรียนระดับมัธยมปลาย)  

Abstract 

This research will lead the chemical knowledge to people who involve with chemicals, 

school chemistry people and farmers. The five “Convenient Chemistry” experiments will be 

designed to be easy convenient cheap and safety. After use of the experiments to a school, the 

questionnaire would be collected to check the satisfaction of the experiments. For the farmers, 

questionnaire would be used to survey what farmers in a village in Kamphaeng Sean district 

would like to know about chemistry. Then the training would be done to provide such the 

knowledge. 

 

บทคัดย่อ 

ในงานวิจัยนี้ จะน าความรู้เคมีสู่ชุมชนสองกลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับสารเคมี คือ กลุ่มโรงเรียนและกลุ่ม

เกษตรกร ส าหรับโรงเรียนจะท าการออกแบบบทปฏิบัติการ Convenient Chemistry ที่ง่าย, สะดวก, 

ประหยัด, ปลอดภัย และสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมีมัธยมปลายทั้ง 5 บทปฏิบัติการจะท าการทดลองกับครู

และนักเรียน โดยมีการวัดผลความพึงพอใจต่อการประยุกต์ใช้ได้จริงของปฏิบัติการกับการเรียนการสอนจริง

ของโรงเรียน ส าหรับกลุ่มเกษตรกรจะให้เกษตรกรของหมู่บ้านในอ าเภอก าแพงแสนท าแบบสอบถามเพ่ือวัด

ความต้องการเกี่ยวกับความรู้ทางสารเคมี และจะมีจัดอบรมเพ่ือมอบความรู้ดังกล่าวให้ 

 

อ.ดร.วีรมลล์  ไวลิขิต 



68 
 

REMOVAL OF COPPER FROM SYNTHETIC 

WASTEWATER BY CEMENTATION ON 

IRON NAILS 
 

 

การแยกโลหะทองแดงออกจากน้ าเสียสังเคราะห์ โดยใช้เทคนิค 

ซีเมนเทชันด้วยตะปูเหล็ก 

Abstract 
Copper is valuable and expensive metal, which is widely used in the industry. The 

control systems of copper quantity in wastewater from many industries have been done in 
Thailand, although the wastewater from some industries may be still contained by copper. The 
objective of this study is to isolate the copper from synthetic wastewater by using cementation 
method with iron nails. There are many methods used to isolate copper such as chemical 
precipitation, ion exchange, cementation, and others. However, the cementation is the simple 
method and the most appropriate for this study. The iron nail, is available and inexpensive 
material, was used in this study. The optimal pH, time, and concentration of copper to ion 
exchange were measured in the study. The results showed that the optimal conditions for 

copper isolation were at pH 4, 6 iron nails,  32.49  2.16 mg/L. of initial concentration and 120 
minutes. It was able to remove more than 80.71% of copper and it is first order reaction. 

 

 
 

บทคัดย่อ 
โลหะทองแดงเป็นโลหะที่มี่คุณค่า ราคาค่อนข้างแพง และยังเป็นโลหะที่ใช้ในอุตสาหกรรม อย่าง

แพร่หลาย น้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งอาจมีโลหะทองแดงปนอยู่ในน้ า เสีย จึงให้ ความสนใจใน

การแยกโลหะหนักทองแดงออกจากน้ าเสีย วิธีการแยกมีหลายวิธี เช่น การตกตะกอน ทางเคมี การแลกเปลี่ยน
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ไอออน และวิธีซีเมนเทชั้น เป็นต้น วิธีซีเมนเมชัน เป็นวิธีที่สามารถทาได้ง่าย ในประเทศไทยมีมาตรการในการ

ควบคุมปริมาณโลหะหนักในน้ าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมก่อน ปล่อยลงสู่แหล่งน้ า การศึกษานี้เป็น

การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการแยกโลหะทองแดงออกจากน้ าเสีย สังเคราะห์ โดยใช้เทคนิคซีเมนเทชัน

ด้วยตะปูเหล็ก ซึ่งตะปูเหล็กเป็นวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายและ ราคาไม่แพง การทดลองนี้จะศึกษาอิทธิพลของ 

สภาพความเป็นกรด-เบส เวลา และความเข้มข้น ของโลหะหนักทองแดงต่อพ้ืนผิวของเหล็กที่เหมาะสม ผล

การทดลองพบว่าประสิทธิภาพในการแยกทองแดงท่ีเหมาะสมคือสภาพความเป็นกรด-เบส 4 จานวนตะปูเหล็ก 

6 ตัว ความเข้มข้นเริ่มต้นของสารละลายทองแดง 32.49  2.16 มิลลิกรัมต่อลิตร ในเวลา 120 นาที ทั้งนี้ลด

ปริมาตรทองแดงได้ถึงร้อยละ 80.71 และปฏิกิริยาที ่เกิดข้ึนเป็นปฏิกิริยาอันดับ 1 

 

 


