
กําหนดการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยาย  

การประชุมวิชาการ คร้ังที่ 10 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

งานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 2556 

 

วัน 7 ธันวาคม 2556 

สาขาวิศวกรรมเกษตร 

            จํานวน 6 เรื่อง 

สถานที่: ห้อง ศร.2-203  

ประธาน: อ.ดร.อาทิตย์  พวงสมบติั  

เลขานุการ:  อ.ศุภชัย  กลุมุติวัฒน์ 

 

เวลา ชื่อผู้นําเสนอผลงาน เรื่อง 

09.00 น. – 09.10 น. นายเจตพล อําพันมณี การศึกษาการอัดแน่นของดินร่วนปนทรายแป้งในไร่อ้อย 

09.10 น. – 09.20 น. นางสาวชงโค ปะถะคามิน แรงที่เกิดขึ้นบนฝ่าเท้าเมื่อใส่รองเท้าบูทเกษตรเดินบนพ้ืนแข็ง 

09.20 น. – 09.30 น. นายปรีชา ช่างย้อม ปัจจัยทีมีผลต่อเวลาในการผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สของเตาก๊าซชีวมวล 

09.30 น. – 09.40 น. นายรพีพัฒน์ ลาดศรีทา การออกแบบและสร้างแท่นปั๊มพับขึ้นรูปใบพัดลมเครื่องนวดข้าว 

09.40 น. – 09.50 น. นายรพีพัฒน์ ลาดศรีทา การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์เจาะรูใบพัดลมเครื่องนวดข้าวรุ่น 4 ฟุต 

09.50 น. – 10.00 น. นายหัสนัย ช่วยพิมาย การออกแบบและทดสอบกลไกการปลกูสําหรับเครื่องปลูกกล้าข้าวโยน 

 

สาขาวิศวกรรมการอาหาร  

จํานวน 3 เรื่อง 

สถานที่: ห้อง ศร.2-203  

ประธาน: อ.ดร.กอบศักด์ิ  กาญจนาพงศ์กุล  

เลขานุการ: อ.อมรเดช  พุทธิพิพัฒน์ขจร 

 

เวลา ชื่อผู้นําเสนอผลงาน เรื่อง 

10.00 น. - 10.10 น. นายกรกช นนัทะน้อย การออกแบบโครงสร้างการควบคุมแบบทั้งโรงงานของ

กระบวนการ เมทานอล 

10.10 น. - 10.20 น. นายเจษฎา วงษ์อ่อน การเตรียมแผ่นวัสดุผสมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมจากใบ

ยางพารา และพอลิแลคติกแอซิค 

10.20 น. - 10.30 น. นางสาวระรินธร สายแสง

ทอง 

การศึกษาการใช้น้ํามนัเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นสารเติม

แต่งร่วมกับไบโอดีเซล ในดีโซฮอล์ 

 



 

สาขาวิศวกรรมชลประทาน 

          จํานวน 5 เรือ่ง 

สถานที่: ห้อง LH2-203 

ประธาน: อ.ดร.สมชาย  ดอนเจดีย์  

เลขานุการ: อ.ดร.จิระกานต์  ศิริวิชย์ไมตร ี  

 

เวลา ชื่อผู้นําเสนอผลงาน เรื่อง 

10.50 น. - 11.00 น. นางสาวกนกวรรณ แท่น

นอก 
การประยกุต์ใช้โปรแกรม iRIC เพื่อศึกษาด้านชลศาสตร์และการ

เคล่ือนตัวของน้ําหลาก : กรณีศึกษาลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนล่าง 

11.00 น. - 11.10 น. นายเปรม รังสิวณิชพงศ์ อิทธิพลของตวัแปรทางสมทุรศาสตร์ทีม่ีต่อปริมาณน้าํฝนในลุ่มน้ํา

เจ้าพระยา 

11.10 น. - 11.20 น. นางสาวพิไลวรรณ ศรี

สงคราม 
การประยกุต์ใช้โปรแกรม iRIC เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางชลศาสตร์ของ

คันดินพังทลาย 

11.20 น. - 11.30 น. นายศิววุธ สงสุทธิต การกําหนดปจัจัยทางเลือกในการบริหารจัดการน้ําโดยใช้กระบวนการ

ตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาผกัไห่ 

11.30 น. - 11.40 น. นายสหัสชัย ปริวัตรพันธ์ การลดปริมาณการรั่วซึมของน้ําโดยการใช้ปุ๋ยคอก 

 



สาขาวิศวกรรมโยธา 

          จํานวน 15 เรื่อง 

สถานที่: ห้อง LH2-204  

ประธาน: ผศ.ดร.นันทวัฒน์  ขมหวาน  

เลขานุการ: อ.ดร.สิรัญญา  ทองชาต ิ  

 

เวลา ชื่อผู้นําเสนอผลงาน เรื่อง 

09.00 น. - 09.10 น. นางสาวกมลวรรณ ปราณ

อมรกิจ 

การส่งเสริมการใช้จักรยานสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 

09.10 น. - 09.20 น. นายกิตติรพ คาวีรัตน์ แบบจําลองปริมาณความต้องการเรียกใช้รถจากศูนย์รถแท็กซ่ี 

09.20 น. - 09.30 น. นายคมศักดิ์ หารไชย การศึกษารูปแบบการเลี้ยง เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตไข่ไก่ กลุ่ม

เกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไข่ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษา ฟาร์มไก่ไข่

ขนาดเล็ก ตําบลบ้านกลาง จังหวัดนครพนม 

09.30 น. - 09.40 น. นายเจนศักดิ์ คชนิล การศึกษาการปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประหยัด

พลังงาน 

09.40 น. - 09.50 น. นายณัฏฐพงษ์ เถาวัลย์ การวิเคราะห์เสถียรภาพของคันดินบางโฉมศรีกับดินเหนียวราชบุรี

โดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 

09.50 น. - 10.00 น. นายณัฐพงศ์ รงัสิมันตุชาติ การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของไม้ปาล์มน้ํามันด้วยวิธีรีด 

10.00 น. - 10.10 น. นายถาวร เกื้อสกูล ประสิทธิภาพของการควบคุมการกัดเซาะของลาดชันโดยใช้หญ้าแฝก 

10.10 น. - 10.20 น.  นายขรินทร์ธร บุญทัน การคาดการณ์ช่วงรายได้ของด้านภายในสายทางพิเศษศรีรัช ของ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยเปรียบเทียบด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ 

และ โครงข่ายประสาทเทียม 

10.20 น. - 10.30 น. นายประเสริฐ จิตรเอียด อิฐมวลเบาผสมฟางข้าวเพื่อเป็นฉนวนกันความร้อน 

10.50 น. - 11.00 น. นางวรรณรัชต์ คชศิลา อิทธิพลของแรงงานต่างด้าวต่อผลิตภาพการทํางานก่อสร้างอาคาร : 

กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี 

11.00 น. - 11.10 น. นายวราธร แก้วแสง เม็ดดินเผามวลเบาจากดินเหนียวอ่อนกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็น

วัสดุก่อสร้าง 

11.10 น. - 11.20 น. นายสรยุทธ วงษ์ช่างหล่อ ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแทน

การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 

11.20 น. - 11.30 น. นายสุริยกาล ชุมแสง การศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขันห่วงโซ่อุปทาน 

ระหว่างตลาดน้ําวัดลําพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ.122 

11.30 น. - 11.40 น. นายอรุณเดช บุญสูง กําลังแรงอัดแกนเดียวของวัสดุถมกลับแบบเหลวจากกากดินขาว  

11.40 น. - 11.50 น. นายอัชวิน เจริญสิน เสถียรภาพของเกเบี้ยนเสริมแรงด้วยจีโอเท็กซ์ไทล์ และใช้ส่วนผสม

ทราย-ยางรถยนต์ใช้แล้วย่อยเป็นดินถม 
 

 



สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

          จํานวน 15 เรื่อง 

สถานที่: ห้อง LH2-206 

ประธาน: อ.ดร.หทัยเทพ  วงศ์สุวรรณ  

เลขานุการ: อ.ดร.ณัฐดนัย  ตัณฑวิรฬุห ์  

เวลา ชื่อผู้นําเสนอผลงาน เรื่อง 

13.00 น. - 13.10 น. นายเกรียงไกร เฉลิมธํารงค์ ปั๊มสูบน้ําด้วยกําลังไอน้ําโดยการนําความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ 

13.10 น. - 13.20 น. นายคมศักดิ์ หารไชย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเปอร์เซ็นต์ DRC กับความแข็ง

ของยางก้อนถ้วย 

13.20 น. - 13.30 น. นายจตุภูมิ พวงช่อ การประหยัดพลังงานสําหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดย

ปรับต้ังอุณหภูมิจุดน้ําค้างของอีวาพอเรเตอร์ 

13.30 น. - 13.40 น. นายจิรัฏฐ์ จิรธันยาวงศ์ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

แบบถ่านหินบดชนิดความดันตํ่ากว่าวิกฤติด้วยวิธีการประเมินวัฏ

จักรชีวิต 

13.40 น. - 13.50 น. นายจีระศักดิ์ เพ็งคุณ ศึกษาการดักจบัก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ในแก๊สชีวภาพโดยใช้วิธี

ดูดซับและดูดซึม 

13.50 น. - 14.00 น. นางสาวชณิดา มณีสาร การผลิตน้ํามันชีวมวลจากกากเมล็ดกาแฟร่วมกับน้ําและเอทานอล

ภาวะใต้วิกฤติ: ผลของตัวเร่งปฏิกิริยา HZSM-5 Na2CO3 และ 

KOH 

14.00 น. - 14.10 น. นางสาวชนิดา ป้อมเสน การศึกษาการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน

ร่วมกับพลังงานความร้อนทิ้งเหลือใช้ 

14.10 น. - 14.20 น. นายดํารงมิตร เหียนขุนทด อิทธิพลกระแสเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมต่อความแข็งแรงกระแทก

เหล็กกล้า JIS SKD 11 

14.20 น. - 14.30 น. นายถนัดกิจ ศรีโชค ออกแบบและพัฒนาแพขุดไม้ใต้น้ําโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าท่ี

เชิงคุณภาพ 

14.50 น. - 15.00 น. นายธนิษฐ์ สุธาทิพย์พิมาน แบบจําลองการคํานวณพลศาสตร์ของไหลของอากาศที่ไหนผ่านผิว

ท่อเซาะร่อง 

15.00 น. - 15.10 น. นายธีรพงศ์ จุนเจริญวงศา การออกแบบโครงสร้างการควบคุมแบบท้ังโรงงานของกระบวนการ

ไฮโดรดีอัลคิเลชัน 

15.10 น. - 15.20 น. นายประดิษฐ์ สังข์ศิริ ผลกระทบของความเร็วรอบและเวลากดแช่ที่ส่งผลต่อค่าความ

ต้านทานแรงดึงเฉือนของการเชื่อมเสียดทานกวนแบบจุด รอยต่อเกย

อลูมิเนียมผสม AA5052 กับทองแดง C11000 

15.20 น. - 15.30 น. นายพลกฤษณ์ อนุกูล การลดเสียงของมอเตอร์ปัดนํ้าฝน 

15.30 น. - 15.40 น. นางสาววรพรรณ ลาภยุติธรรม การปรับปรุงคณุภาพนํ้ามันชีวมวลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกริยาผสม 

CoMo/MCM-41 และ CoMo/AI203 

15.40 น. - 15.50 น. นายอรุณรัตน์ แสนสิ่ง การศึกษาการหล่อเย็นปริมาณน้อยที่มีผลต่อความหยาบผิวในการตัด

ปาดผิวเหล็กSKD61 



สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

         จํานวน 15 เรื่อง 

สถานที่: ห้อง LH2-302 

ประธาน: ผศ.ดร.อมรฤทธิ์  ฤทธิรณ  

เลขานุการ: อ.ดร.ปาริฉัตร  เสริมวุฒิสาร  

 

เวลา ชื่อผู้นําเสนอผลงาน เรื่อง 

13.00 น. - 13.10 น. นายกายรัฐ เจริญราษฎร์ ระบบตรวจสอบการจราจรข้อมูลและโปรเซสของเครื่อง

คอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

13.10 น. - 13.20 น. นายกีรดิษ สายพัทลุง ระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณพลังงานทดแทนร่วมใน

ระยะไกล 

13.20 น. - 13.30 น. นายจกัรพงศ์ แต่งวัฒนานุกลู เครื่องบนัทึกสภาวะคนขับรถจกัร ALSTHOM พลังงาน

แสงอาทิตย์ 

13.30 น. - 13.40 น. นายธนภูมิ เฟื่องเพียร ระบบควบคุมเครื่องเชื่อมไฟฟ้าอัตโนมติั 

13.40 น. - 13.50 น. นายธวัชชัย สอนสนาม การศึกษาผลของแรงดันเกินทรานเชียนต์ต่อความต้านทาน

ระหว่างหลักดินกับดินภายใต้กระแสอิมพัลส์ 

13.50 น. - 14.00 น. นายธวัชชัย สอนสนาม หม้อแปลงแรงดันสูงความถี่สูง 

14.00 น. - 14.10 น. นางสาวประภาพรรณ เคลือบวัณณ

รัตน์ 
เครื่องคัดและนับมะนาวอัตโนมัติด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิก

คอนโทรล 

14.10 น. - 14.20 น. นายปยิะพงษ์ คํ้าคูณ การศึกษารูวัสดุอินโคเนล718 ด้วยระบบการกัดเซาะด้วย

ไฟฟ้าระดับไมโคร 

14.20 น. - 14.30 น. นายยศ พานโพธิ์ทอง ผลกระทบของการต่อตัวต้านทานและตวัเหนี่ยวนําลงดินที่จุด

นิวทรัลเพื่อลดแรงดันตกช่ัวขณะในระบบจําหน่ายของการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

14.50 น. - 15.00 น. นายไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร เครื่องประจแุบตเตอรี่ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

15.00 น. - 15.10 น. นายศิริชัย งามละม้าย ชุดสาธิตการควบคุมมิเตอร์วัดกําลังไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 

15.10 น. - 15.20 น. นางสาวศิริพร ด่านคชาธาร การพัฒนาระบบวิเคราะห์การเกิดอุบตัิเหตุในการทํางาน 

กรณีบริษัทบริหารงานขายรถจักรยานยนต์ 

15.20 น. - 15.30 น. นายสันติสุข สว่างกล้า การพัฒนาหน่วยควบคุมขนาดพกพาสําหรับหุ่นยนต์กูภ้ัย 

โดยใช้ Chronos-eZ430 

15.30 น. - 15.40 น. นางสาวอนุทิตา  เล็กเพชร การพยากรณ์การพ้นสภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคเปรียบเทียบกับวิธี

ตรรกศาสตร์คลุมเครือ  

15.40 น. - 15.50 น. นางสาวสุนิษา  ภารตระศรี ศึกษาความหนาแน่นของกระแสทีม่ีผลต่อพลาสมาการอาร์ค  

ในสูญญากาศ บริเวณกระแสต่ําสําหรับแคโทดวัสดุผสม 

 


