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คอนเดนเซอรของเครื่องปรับอากาศมาผลิตน้ํารอนก็เปนแนวทางหนึ่งในการประหยัดพลังงาน ซ่ึง
ระบบเครื่องทําน้ํารอนลักษณะนี้มีการประยุกตใชงานไดแลว แตยังไมเคยมีการศึกษาถึงสมรรถนะ
การทํางานของระบบและการออกแบบระบบที่เหมาะสมเพื่อใชประโยชนทั้งในการปรับอากาศและ
การทําน้ํารอน 

งานวิจัยนี้จึงมุงทําการศึกษาถึงสมรรถนะของระบบเครื่องทําน้ํารอนโดยอาศัยความรอน
ทิ้งจากเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาดเล็ก โดยนําความรูทางวิศวกรรมดานการถายเทความ
รอน อุณหพลศาสตร กลศาสตรของไหล และขอมูลจากผูผลิต มาสรางสมการคณิตศาสตรและเขียน
ใหอยูในรูปโปรแกรมคอมพิวเตอร และไดนําผลการคํานวณจากโปรแกรมคอมพิวเตอรไป
เปรียบเทียบกับผลการทดลอง โดยไดมีการทดลองกับเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาดเล็ก
ขนาด 12,000 บีทียู/ช่ัวโมง และถังน้ํารอนขนาดความจุ 102 ลิตร โดยออกแบบระบบที่ใชทดลองที่
แตกตางกันทั้งสิ้น 5 แบบ ทําการทดลองและเปรียบเทียบกับผลการทดลองมากกวา 100 การทดลอง 
ซ่ึงพิสูจนไดวาโปรแกรมคอมพิวเตอรนี้มีความแมนยําสูง และสะดวกในการใชงาน จากนั้นไดนํา
โปรแกรมคอมพิวเตอรนี้มาวิเคราะหพารามิเตอรที่สําคัญ 7 พารามิเตอรที่จะมีผลกระทบกับ
สมรรถนะของระบบซึ่งไดแก ตําแหนงของถังน้ํารอน ความยาวของคอลยทําน้ํารอน เสนผาศูนยกลาง
ของคอลยทําน้ํารอน ความจุของถังน้ํารอน พื้นที่ของคอนเดนเซอร การทํางานของพัดลมที่
คอนเดนเซอร และอัตราการไหลของน้ํารอน นอกจากนี้ยังไดนําเสนอระบบทําน้ํารอนแบบตางๆที่
เหมาะสมสําหรับการใชงานในประเทศไทยรวมถึงไดวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตรไวดวย 
โปรแกรมที่ไดนี้ยังสามารถพัฒนาไปใชกับเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาดตางๆไดอีกดวย 
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ABSTRACT 
 

Thailand largely depends on imported energy, therefore, energy conservation becomes 
one of very important issues for the country. Using waste heat from condensing units of split-type 
air conditioners is one of the possible ways to save the energy to produce hot water. At present, 
split-type air conditioners with water heaters have been practically applied for small hotels, 
however, their performance and system design for application in Thailand have not been fully 
investigated, especially when both cooling and heating effects are desirable.  

The objective of this research was to investigate the performance of split-type air 
conditioners incorporated with water heaters. In this study, mathematical modeling and 
experimentation have been carried out. Mathematical models were built based on the fundamental 
principles of heat transfer, thermodynamics, fluid mechanics, and manufacturer’s data. The 
mathematical model was coded into a computer program for simulation. The experimental system 
composed of 12,000 Btu/hr split-type air conditioner and 102 liters of water heater tank capacity. 
The simulation program were verified by experiments with five different system configurations. 
There were more than one hundred experimental runs which indicated that the program is highly 
accurate. Then the effect of seven important parameters; location of water tank, length of heating 
coil, diameter of heating coil, water heater tank capacity, area of condenser, condensing fan 
operating condition, and water withdrawal rate on the system performance were studied. Finally, 
suitable water heating with air conditioner systems for use in Thailand were suggested. The 
economic analysis for this system was also determined. The program can also be modified to use 
with the different capacities of split-type air conditioners. 
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บทคัดยอ 
 

การศึกษาเปรียบเทียบการซึมผานสารภายนอกรางกายโดยใช เกล็ดคราบงูจงอาง 
(Ophiophagushannah) จากตัวอยางงูโตเต็มวัยจํานวน 9 ตัว ที่มีอายุระหวาง 5-20 ป และหนังกําพรา
ของคน (human epidermis) จากตัวอยางผิวหนังผูหญิงอายุระหวาง 30-77 ป จํานวน 20 คน เปน    
เมมเบรนเยื่อกั้นเพื่อทดสอบการซึมผานสารทดสอบที่เปนสารเดี่ยว 10 ชนิด และสารผสม 1 ชนิด
คือสารสกัดลูกใตใบ ตัวอยางผิวหนังแตละการทดสอบการซึมผานของสาร 1 ชนิดไดมาจากการสุม
อยางนอยที่สุดจากงู 3 ตัวหรือคน 3 คน เปรียบเทียบโดยอาศัย Fick’s fist law และใชเซลลทดสอบ
ชนิดซึมผานดานขาง ควบคุมอุณหภูมิที่ 32 ºC การไหลเวียนของเหลวดวยความเร็ว 600 รอบตอ
นาทีและควบคุมภาวะศูนย เซลลสวนใหเปนสารละลายอิ่มตัวของสารทดสอบในบัฟเฟอรซิเตรต
ฟอสเฟต pH 5.6 และสวนรับเติมสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร pH 7.4 พบวา สารทดสอบกลุมที่ 1-4 
มีลําดับของคาสัมประสิทธิ์การซึมผานเมมเบรนทั้งที่เปนเกล็ดคราบงูหรือหนังกําพราของคน
เหมือนกันแตมีอัตราสวนตางกัน อีกทั้งคาสัมประสิทธิ์ การซึมผานแปรตามคาสัมประสิทธิ์การแบง
สวนของสารทั้ง 10 ตัว เปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์การซึมผานในสารกลุมที่ 1 เรียงตามลําดับดังนี้
บิวทิลพาราเบน โพรพิลพาราเบน และเมทิลพาราเบน มีอัตราสวนของการซึมผานเกล็ดคราบงูเปน 
5:4:1 สวนการซึมผานหนังกําพราของคน 7:3:1 สารกลุมที่ 2 พบวามีอิทธิพลของการแตกตัวเปน    
อิออนของสารซึมผานเกี่ยวของดวย มีคาสัมประสิทธิ์การซึมผานเรียงลําดับดังนี้ไอบูโพรเฟนได
โคลฟแนคโซเดียม และพาราเซตามอล และมีอัตราสวนของการซึมผานเกล็ดคราบงู 39:29:1 หนัง
กําพราของคน 199:81:1 ตามลําดับ และกลุมที่ 3 กรดซาลิไซลิค เกลือโซเดียมซาลิไซเลต และเมทิล
ซาลิไซเลต คาสัมประสิทธิ์ซึมผานเรียงตามลําดับจากคาสูงไปต่ํา ไดแก เมทิลซาลิไซเลต กรดซาลิ
ไซลิค และโซเดียมซาลิไซเลต 932:8:1 หนังกําพราของคน 13016:264:1 สารกลุมที่ 4 ฟนอลมีคา
สัมประสิทธิ์การซึมผานเกล็ดคราบงูและชั้นกําพราของคน 2 เทา การวิเคราะหตาม Fick’s first law 
และสมการของ Potts, Guy (1992) เมื่อทดสอบดวยสารเดี่ยวทั้ง 10 ชนิดแสดงใหเห็นความสอดคล
องกัน ของความสัมพันธในลักษณะเสนตรงระหวางการซึมผานภายนอกรางกายของสารทดสอบ
มวลโมเลกุลระหวาง 152-318 g/mole มีคาลอการิทึมของสัมประสิทธิ์การแบงสวน (log K o/w) 
ระหวาง 1.87-2.9 อีกทั้งพบวา เกล็ดคราบงูจงอางกับหนังกําพราของคนใหคาพารามิเตอรตาง ๆ 
สอดคลองกัน คาสัมประสิทธิ์การซึมผานเกล็ดคราบงูจงอางกับคาสัมประสิทธิ์การซึมผานหนังกําพร
าของคน มีความสัมพันธในลักษณะที่คอนขางเปนเสนตรง (r2 > 0.890) โดยหนังกําพราของคนใหคา
สูงกกวาเกล็ดคราบงู 1.9 เทา ในการศึกษาโดยใชสารผสมซึ่งเปนสารสกัดลูกใตใบ พบวามีการซึมผาน
ของสารตาง ๆ ผานเกล็ดคราบงูในทํานองเดียวกันกับหนังกําพราของคน สารสกัดลูกใตใบบางตัว
สามารถซึมผานเกล็ดคราบงูสูงกกวาผิวหนังคน จึงสรุปวาเกล็ดคราบงูจงอางสามารถใชเปน       
เมมเบรนเยื่อกั้น สําหรับศึกษาการซึมผานภายนอกรางกายของสารเดี่ยวแทนผิวหนังคนได แตควร
ตองมีการศึกษาเพิ่มเติมในกรณีของสารผสมในลักษณะตาง ๆ 
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ABSTRACT 
 

Scales of shed skin of adult king cobras (Ophiophagus hannah) (SS) 5-20 (n=9) years and 
human epidermis (HE) 33-70 years (n=20) were compared as barrier membranes in this in vitro 
permeation study of 10 known substances and an unknown mixture of compounds from 
Phyllanthus amarus extract.  Each substance was subjected to 6 replicates of at least 3 different 
sheets of specimens from SS or HE.  The comparison was performed by followed Fick’s first law 
and using side-by-side diffusion cells.  Donor solution was saturated with each substance at pH 
5.6 and receptor solution was buffer at pH 7.4 controlled temperatures at 32 ˚C and constantly 
stirred at 600 rpm.  The experiment was performed by maintaining sink condition.  It was found 
that permeability of the 10 known substances generally depended on partition coefficients and the 
orders of permeability were the same between SS and HE.  The permeabilities of butylparaben, 
propylparaben and methylparaben through SS and HE were as ratio 5:4:1 and 7:3:1, respectively.  
The permeabilities of ibuprofen, sodium diclofenac and paracetamol with different degree of 
ionization were 39:29:1 (SS) and 199:81:1 (HE), respectively. The permeabilities of methyl 
salicylate, salicylic acid and sodium salicylate were found at a ratio 932:8:1 through SS and 
13016: 264: 1 through HE, respectively.  The permeability of phenol through HE was about twice 
that of SS. Overall analysis of the 10 known substances using Fick’s first law and Pott and Guy’s 
equation, these substances, with a range of molecular weights of 152-318 g/mole and partition 
coefficients of 1.87-2.9 showed good correlation between SS and HE with linearity regression 
(r2 > 0.890).  Multi regression showed that the influence of partition coefficient was substantial.  
The permeabilities of these substances through HE was 1.9 times higher than those through SS.  
The mixture of permeants, studied by suing P.amarus extract showed that there were certain 
permeants through the SS and HE in similar pattern.  It was found that a certain substance 
permeated through SS better than HE.  It leads to conclude that SS could be used as an alternative 
barrier membrane to the human epidermis for known substances.  Further studies are needed to 
understand the mixed permeation. 
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บทคัดยอ 
 

ระบบอุปถัมภไดเขามาเปนสวนหนึ่งในวิถีการดําเนินชีวิตของสังคมไทยมาอยางชานาน  
ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดจริยศาสตรของคานตเขามามองระบบอุปถัมภในสังคมไทย  เพื่อจะไดรูวาใน
มุมมองของคานตไดมองวิธีการปฏิบัติของระบบอุปถัมภอยางไร   

งานวิจัยนี้มุงที่จะศึกษาแนวความคิดเรื่องระบบอุปถัมภในสังคมไทย  ทฤษฎีจริยศาสตร
ของคานต  และวิเคราะหทฤษฎีจริยศาสตรของคานตเพื่อนํามาปฏิบัติพรอมทั้งแกปญหาที่เกิดขึ้น
จากระบบอุปถัมภในสังคมไทย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  ผูวิจัยจึงไดอาศัยตําราที่ผูรูไดรวบรวมไวจากตํารา
ตางประเทศและในประเทศ  และขอมูลอีกทางหนึ่งซึ่งไมไดบันทึกไวในเอกสาร  แตยังมีผูรูจัก
ระบบอุปถัมภในสังคมไทย  ทั้งในระบบราชการและหนวยงานเอกชน  ดังนั้นผูวิจัยจึงใชเทปบันทึก
ขอมูลจากทานผูรูเหลานั้น 

จากการวิจัยพบวาระบบอุปถัมภที่สังคมไทยใชกันอยูไดสรางปญหาใหกับสังคมไทยอยาง
มาก  เชน  ทําลายกฎหมายหรือกฎเกณฑของสังคม  ทําลายคุณคาความเปนมนุษย  ทําลายความ
เสมอภาค  สรางระบบอิทธิพล  เกิดการคอรัปชั่น  และทําลายความสามัคคี  เนื่องมาจากระบบ
อุปถัมภจะใชผลประโยชนที่ตนเองและพวกพองจะไดรับเปนหลักกําหนดวาควรหรือไมควรทําสิ่ง
ใด  เมื่อมองผานทฤษีจริยศาสตรของคานตพบวาคานตไมเห็นดวยกับหลักปฏิบัติที่ระบบอุปถัมภใช
กันอยู  โดยคานตเห็นวามนุษยควรทําตามหนาที่ที่เกิดจากเจตนาดีเทานั้น โดยไมตองคํานึงถึงผลที่
จะเกิดขึ้นตามมาจากการกระทํานั้น  หากสังคมไทยนําหลักจริยศาสตรของคานตมาเผยแพรใหคน
ในสังคมปฏิบัติตาม  ก็จะทําใหระบบอุปถัมภและปญหาที่เกิดขึ้นไดหายไปจากสังคมไทยไดอยาง
แนนอน 
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ABSTRACT 
 

Patronage has been involved in Thai’s society and Thai people way of life since an 
ancient time therefore researcher would like to apply Kant’s moral philosophy for analyzing and 
assessing Patronage in our society in order to gain knowledge from Kan’s point of view when 
applied with system of Patronage 

The purpose of this research is to study Patronage system in Thai society and to analyze 
Kan’s moral philosophy for being used as a tool to finally solve a problem of  patronage system  
in  our society. 

This research is a qualitative research in which we have referred to several books written 
by foreign and Thai scholars as well as from unwritten sources of information. Furthermore, we 
have obtained the information from cassette tape of various Thai society patronage’s guru. 

From this research, it revealed that Patronage system which has been influenced in Thai 
society such as, destroy the law or, the criterion of the social, destroy humanity worth, destroy the 
equality, build influence system, be born corrupting, and destroy the unity, for many decades 
causes so many problems and obstacles for development of our country due to Patronage would 
consider whether to do or not to do by mainly their self interests rather than interests of society as 
a whole. Analysis patronage by applying with Kant’s moral philosophy theory resulted that 
Kant’s disagreed with the system of Patronage. He encouraged people in society to conduct their 
duties which originated by good intention without considering the consequences from that action. 
Also, this research is pointing out and suggesting if our society would introduce and adapt to use 
Kant’s moral philosophy to each and everyone in our society, all problems or bad outcomes as 
well as Patronage could be absolutely devastated out of our country. 
 



 

ตัวอยางหนาคาํอุทิศ ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิทยานิพนธนี้ขอมอบสวนดีใหบุพการีและคณาจารย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวอยางหนาคาํอุทิศ ภาษาองักฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goodness Portion to the Present Thesis is Dedicated 
for my Parents and Entire Teaching Staff 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวอยางกิตติกรรมประกาศ ภาษาไทย 
กิตติกรรมประกาศ 

 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณเปนอยางดีไดดวยความชวยเหลือ และการใหคําปรึกษาจากคณะ
อาจารยที่ปรึกษา ไดแก รองศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ปรีเปรม  รองศาสตราจารย ดร. ธีระ ฤทธิรอด และ        
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ผดุงขวัญ จิตโรภาส  คําแนะนําในทุกขั้นตอนที่ไดทําการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ   
การวางแผนการศึกษาทั้งหลักสูตร  การออกแบบการทดลอง กระบวนการศึกษาทดลองเพื่อใหไดคําตอบ 
ที่ถูกตองตามหลักวิชา การสนับสนุนและเปดโอกาสใหไดรับทุนในการศึกษาการวิจัยและการนําเสนอผลงาน 
ตลอดจนการเขียนรายงานทางวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัย การตรวจสอบ แกไขขอบกพรองตางๆ ของงานทุก
อยาง รวมทั้งวิทยานิพนธฉบับนี้   ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติที่ใหทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยนี้   
ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร. ธเนศ พงศจรรยากุล คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ไดให
คําแนะนําเกี่ยวกับการศึกษาการซึมผานเมมเบรนเยื่อก้ัน และรองศาสตราจารย ดร.  ปราณีต โอปณะโสภิต       
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดใหคําแนะนําและตรวจสอบความบกพรองในการทําเคาโครง
วิทยานิพนธ รวมทั้งใหคําแนะนําที่เปนประโยชนในการทําวิทยานิพนธใหสําเร็จลุลวง ขอกราบขอบพระคุณ
อาจารย ดร. เมธิน ผดุงกิจ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ใหความชวยเหลือและแนะนําเกี่ยวกับ
การวิเคราะหปริมาณสารสกัดลูกใตใบที่ซึมผานเมมเบรน ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.ปยะดา                
ธีระกุลพิศุทธิ์  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และอาจารย ดร.ทวีศักดิ์  ฐิติเมธาโรจน 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือเพื่อวินิจฉัยตัวอยางพืช ขอกราบ
ขอบพระคุณคณาจารยประจําคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนทุกทานที่ไดใหการสั่งสอนรายวิชาที่เปน
พ้ืนฐานในการศึกษาและทํางานวิจัยทางเภสัชศาสตร ใหคําแนะนํา และขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอการทํา
วิทยานิพนธ ขอขอบคุณ  คุณธานี  เทศศิริและเจาหนาที่ศูนยบริการทางวิชาการและวิจัย เจาหนาที่และบุคลากร
คณะเภสัชศาสตรทุกทานที่ไดใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ ขอขอบคุณนักศึกษา
ปริญญาโทและนักศึกษาปริญญาเอกคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนทุกทานที่ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ
และเปนกําลังใจในการศึกษาตลอดมา  

สุดทายผลอันจะเปนประโยชน ความดีความงามทั้งปวง ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาวิทยานิพนธนี้ ขอมอบแด
คุณพอและคุณแมที่เคารพยิ่งและหากมีขอบกพรองดวยประการใดๆผูวิจัยขอนอมรับไวดวยความขอบคุณยิ่ง  

 
 

ศรายุธ ระดาพงษ 
 

 



 

ตัวอยางกิตติกรรมประกาศ ภาษาองักฤษ 
ACKNOWLEDGEMENTS 

 
 

I    would    like   to   express my   deepest   and   sincere   gratitude   to   my     advisor, 
Associate Professor Dr. Somnuk Theerakulpisut for his kindness in providing an opportunity to 
be his advisee. I am also appreciated for his valuable supervision, suggestions, encouragement, 
supporting, guidance and criticism throughout the course of my study. 

I would like to express my greatest appreciation and sincere gratitude to my co-advisor, 
Associate Professor Dr. Sommai Priprem for his valuable advices, kindness useful comment and 
suggestion. Sincere thanks and appreciation are also due to my graduate committee,           
Associate Professor Dr. Norkun Sitthiphong, Assistant Professor Dr. Chatchai Benjapiyaporn, and 
my qualify examination committee, Assistant Professor Dr. Denpong Soodphakdee for their helpful 
suggestion. I am also grateful to Assistant Professor Dr. Julaporn Benjapiyaporn for her advice on 
the choice of the computer language used in this project. Appreciation is also expressed to 
Assistant Professor Dr. Kulachate Pianthong and Assistant Professor Dr. Umpaisak Teeboonma, 
Mechanical Engineering Department, Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University for 
their advices on experimental set-up and data analysis. My special additional thanks are also to 
Mr. Choochai Ngamchauchit for his advices on the original hot water heater with air conditioner 
system. 

This study was supported by the Energy Policy and Planning Office, Thailand, the 
Energy Management and Conservation Office, Khon Kaen University, Thailand, the Graduate 
School Khon Kaen University, Thailand and Ubon Ratchathani University, Thailand. 

Finally, I would like to express my sincere gratitude and appreciation to my dear parents, 
Mr. Poolsawat and Mrs. Laddawan who gave me a chance to study and have strongly supported 
me. I deeply thank my brother and sisters, especially Mr. Pichai, who took care of my family.        
I also thank my wife, Mrs. Pongpun who worked hard during my absence from home. 
 

Pisit Techarungpaisan 
 



 

ตัวอยางหนาสารบัญ ภาษาไทย 
สารบัญ 

 
 
 หนา 
บทคัดยอภาษาไทย ก 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ข 
คําอุทิศ ค 
กิตติกรรมประกาศ ง 
สารบัญตาราง ช 
สารบัญภาพ ฌ 
รายการสัญลักษณและคํายอ ฎ 
บทที่ 1 บทนํา 1 
 1.  ความเปนมาและความสําคัญ 1 
 2.  วัตถุประสงค 2 
 3.  ขอบเขตและขอตกลงเบื้องตนของการวิจัย 2 
 4.  ขอตกลงเบื้องตน 2 
 5.  สถานที่ทําการวิจัย 2 
 6.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 3 
บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 4 
 1.  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับมะกรูด 4 
 2.  การแบงประเภทของพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 8 
 3.  ทฤษฎีการทําแหง 9 
 4.  กลไกการทําแหง 10 
 5.  ความสําคัญของน้ําในอาหาร 11
 6.  ซอรพชันไอโซเทิรม 12
 7.  เครื่องทําแหง 16 
 8.  แบบจําลองที่ใชในการหาคาดีซอรพชันไอโซเทิรม 20 
 9.  แบบจําลองการทําแหง 22 
 10.  ผลการทําแหงตอคุณภาพอาหาร 24 
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย 28 
 1.  วัสดุ อุปกรณและสารเคมี 28 
 2.  การเตรียมวัตถุดิบ 29 
 3.  การศึกษาความแกออนของใบมะกรูด 29 



 

ตัวอยางหนาสารบัญ ภาษาไทย 
สารบัญ (ตอ) 

 
 
 หนา 
 4.  การศึกษาดีซอรพชันไอโซเทิรม 29 
 5.  การศึกษาการทําแหง 30 
 6.  การศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพของใบมะกรูดหลังการทําแหง 30 
บทที่ 4 ผลการวิจัยและอภิปรายผล 33 
 1.  การศึกษาความแกออนของใบมะกรูด 33 
 2.  การสรางดีซอรพชันไอโซเทิรม 37 
 3.  การศึกษาการทําแหง 40 
 4.  การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพและเคมีของใบมะกรูด 51 
      หลังการทําแหง  
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 58 
 1.  สรุปผลการวิจัย 58 
 2.  ขอเสนอแนะ 59 
เอกสารอางอิง 60 
ภาคผนวก    65 
 ภาคผนวก  ก วิธีวิเคราะหหาปริมาณความชื้น ปริมาณน้ํามัน 66 
  และปริมาณสารซิโทรเนลลาล 
 ภาคผนวก  ข ขอมูลการวิจัย 69 
 ภาคผนวก  ค ผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 75 
 ภาคผนวก  ง กราฟโครมาโทกราฟ และสารละลายมาตรฐาน 105 
ประวัติผูเขียน  109 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวอยางหนาสารบัญ ภาษาไทยแบบไมใสเลขกํากับหัวขอ 
สารบัญ 

 
 
 หนา 
บทคัดยอภาษาไทย ก 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ข 
คําอุทิศ ค 
กิตติกรรมประกาศ ง 
สารบัญภาพ ฉ 
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ ช 
บทที่ 1  บทนํา 1 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1 
วัตถุประสงค 6 
นิยามศัพทเฉพาะ 6 
ขอบเขตของการวิจัย 7 
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัย 7 
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  7 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 9 

บทที่ 2  ระบบอุปถัมภในสังคมไทย 10 
ความหมายของความสัมพันธแบบอุปถัมภ 10 
กตัญูกตเวทีของพระพุทธศาสนา 16 
ลักษณะของความสัมพันธแบบอุปถัมภ 23 
ลักษณะเฉพาะของผูอุปถัมภ 28 
ฐานทรัพยากรของผูอุปถัมภ 31 
ฐานทรัพยากรของผูรับอุปถัมภ 33 
โครงสรางของกลุมอุปถัมภ 34 
การกระจายของคุณลักษณะตางๆ  ภายในกลุมอุปถัมภ 36 
การเปลี่ยนแปลงหรือพลวัตของความสัมพันธแบบอุปถัมภ 38 

บทที่ 3  จริยศาสตรและเกณฑตัดสินจริยธรรมของอิมมานูเอ็ล  คานต 46 
จริยศาสตรของคานต 46 
เกณฑตัดสินจริยธรรม 58 

บทที่ 4  การวิเคราะหระบบอุปถัมภในสังคมไทยผานทฤษฎีจริยศาสตรของคานต 66 
การนําทฤษฎีจริยศาสตรของคานตมาปฏิบัติเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นจากระบบอุปถัมภ 72 

บทที่ 5  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 85 
เอกสารอางอิง 89 
ประวัติผูเขียน 93 



 

ตัวอยางหนาสารบัญ ภาษาองักฤษ 
TABLE OF CONTENTS 

 

 Page 
ABTRACT (IN THAI) i 
ABTRACT (IN ENGLISH) iii 
DEDICATION v 
ACKNOWLEDGEMENTS vi 
LIST OF TABLES ix 
LIST OF FIGURES x 
LIST OF ABBREVIATIONS xii 
CHAPTER I INTRODUCTION 1 
     1.1  Background and rationale of the study 1 
     1.2  The scope and limited of the study   3 
     1.3  Research questions 3 
     1.4  Objectives of the study 4 
     1.5  Anticipated outcomes 4 
CHAPTER II LITERATURE REVIEWS 5 
     2.1  Overview of renal stone formation 5 
     2.2  Etiology of stone disease 6 
     2.3  The theory of renal stone formation 7 
     2.4  K depletion and renal stone disease 12 
     2.5  Potassium homeostasis and physiological function  14 
     2.6  Free radicals  25 
     2.7  Antioxidant defense systems 31 
CHAPTER III RESEARCH METHODOLOGY 35 
     3.1  Chemicals and reagents 35 
     3.2  Instrumentation 37 



 

ตัวอยางหนาสารบัญ ภาษาองักฤษ 
TABLE OF CONTENTS (Cont.) 

 

 
 
 
 

 Page 
     3.3  Animals 37 
     3.4  Ethical condition 38 
     3.5  K-deficiency diets 38 
     3.6  Samples collection 38 
     3.7  Laboratory analysis  39 
     3.8  Statistical analysis 44 
CHAPTER IV RESULTS 45 
     4.1  Physical appearances and clinical biochemistry 45 
     4.2  Superoxide anion production 48 
     4.3  Superoxide dismutase activity 49 
     4.4  GSH/GSSG levels 50 
     4.5  Malondialdehyde (MDA) determination 51 
     4.6  N-acetyl-γ-glucosaminidase (NAG) assay 52 

  4.7  γ-Glutamyltransferase (γ-GGT) activity 53 
  4.8  Correlations among renal damage markers 54 

     4.9  Kidney histology 59 
CHAPTER V DISCUSSION AND CONCLUSION 64 
REFERENCES 71 
APPENDICES 95 
VITAE 111 



 

ตัวอยางหนาสารบัญตาราง ภาษาไทย 
สารบัญตาราง 

 
 
 หนา 
ตารางที่ 1 คุณคาทางอาหารของมะกรูดในสวนที่กินได 100 กรัม 5 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบสารประกอบทางเคมีที่พบในน้ํามันหอมระเหยของใบและผิวของผลมะกรูด 6 
ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอาหารในระหวางการทําแหง 24 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธของความหนาของใบมะกรูดตอรอยละของปริมาณความชื้น 33 
 ปริมาณน้ํามัน และปริมาณซิโทรเนลลาล(มิลลิกรัม/100 กรัมของน้ําหนักใบมะกรูดสด) 
ตารางที่ 5 คาสีของใบมะกรูดในแตละกลุม 34 
ตารางที่ 6 ความสัมพันธระหวางคาอัตราสวน a*/b* (a*/b* ratio) คามุมของคาสี และคาสี 35 
ตารางที่ 7 คาคงที่ของแบบจําลองดีซอรพชันไอโซเทิรมของใบมะกรูด 37 
ตารางที่ 8 คาปริมาณความชื้นสมดุลที่ไดจากการทํานายโดยใชแบบจําลอง Modified Halsey 40 
 โดยการใชเครื่องทําแหงแบบลมรอนและเครื่องทําแหงแบบลดความชื้นโดยใชเครื่องสูบ 
ตารางที่ 9 คาคงที่ของแบบจําลองการทําแหงของใบมะกรูด โดยการใชเครื่องทําแหงแบบลมรอน 41 
ตารางที่ 10 คาคงที่ของแบบจําลองการทําแหงของใบมะกรูดโดยการใชเครื่องทําแหงแบบลดความชื้น 44 
 โดยใชเครื่องสูบ 
ตารางที่ 11 คาคงที่การทําแหง (K, min-1) ของเครื่องทําแหงแบบลมรอน และเครื่องทําแหง 48 
 แบบลดความชื้นโดยใชเครื่องสูบ 
ตารางที่ 12 .... 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวอยางหนาสารบัญตาราง ภาษาองักฤษ 
LIST OF TABLES 

 
          Page 

Table 1   Clinical manifestrations of K depletion      18 
Table 2   Classification of ROS and RNS      27 
Table 3   List of the chemicals and reagents used in this study    35 
Table 4   The base-line data on kidney weight, water and feed intake, urine    46 
                and blood parameters between the control and K-depleted (KD) rats 
Table 5   The histopathological appearances in controls and KD rats   63 
Table 6  … 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวอยางหนาสารบัญภาพ ภาษาไทย 
สารบัญภาพ 

 
 หนา 
ภาพที่ 1 โครงสรางของสารซิโทรเนลลาล 7 
ภาพที่ 2 เสนโคงการเปลี่ยนแปลงของอัตราการทําแหงของอาหาร 10 
ภาพที่ 3 ประเภทของซอรพชันไอโซเทิรมของอาหารโดยแบงจากการดูดความชื้น 13 
ภาพที่ 4 ซอรพชันไอโซเทิรม 14 
ภาพที่ 5        เครื่องทําแหงแบบลดความชื้นโดยใชเครื่องสูบ 17 
ภาพที่ 6 หลักการทํางานของเครื่องสูบ 18 
ภาพที่ 7 แสดงจุดของคา a* และ b* และคามุมของสีตามลักษณะของสีตางๆ 35 
ภาพที่ 8 ใบมะกรูดกลุมตางๆ 36 
ภาพที่ 9 กราฟดีซอรพชันไอโซเทิรมของใบมะกรูดเปรียบเทียบคาที่ไดจากการทดลอง 38 
 และคาที่ไดจากการทํานายดวยแบบจําลอง Modified  Oswin 
 ในรูปฟงกชัน Xe = f (RHe, T) 
ภาพที่ 10 กราฟดีซอรพชันไอโซเทิรมของใบมะกรูดเปรียบเทียบคาที่ไดจากการทดลอง 38 
 และคาที่ไดจากการทํานายดวยแบบจําลอง Modified Henderson  
 ในรูปฟงกชัน Xe = f (RHe, T) 
ภาพที่ 11 กราฟดีซอรพชันไอโซเทิรมของใบมะกรูดเปรียบเทียบคาที่ไดจากการทดลอง 39 
 และคาที่ไดจากการทํานายดวยแบบจําลอง Modified Halsey  
 ในรูปฟงกชัน Xe = f (RHe, T) 
ภาพที่ 12 .... 
 .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวอยางหนาสารบัญภาพ ภาษาอังกฤษ 
LIST OF FIGURES 

 
 

Figure 12         … 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Page 
Figure 1   Cell-oxalate and cell-CaOx interacts at cellular response 9 
Figure 2   Oxalate induced mitochondrial oxidative stress 11 
Figure 3   A diagram showing the possible mechanisms involved in the  pathogenesis 

of the metabolic syndromes 
13 

Figure 4  Internal and external K homeostasis 14 
Figure 5   The proposed of K-depletion effects at cellular level in mammalian cell 

apoptosis adapted from neurodegenerative model 
24 

Figure 6   The role of major antioxidants defense to free radical 31 
Figure 7   Superoxide anion levels of the kidney tissue homogenate 48 
Figure 8   Activities of MnSOD and CuZnSOD in rat kidney homogenate 49 
Figure 9   Level of GSH in kidney tissue homogenate 50 
Figure 10   The levels of MDA in plasma and kidney homogenate 51 
Figure 11   Urinary NAG activity 52 



 

ตัวอยางหนาสญัลักษณและคํายอ ภาษาไทย 
รายการสัญลักษณและคํายอ 

 
 
 A   คือ คาคงที่  

B  คือ คาคงที่ 
C, C1, C2, C3 คือ คาคงที่ 
%d.b.  คือ ฐานแหง (รอยละของน้ําหนกัแหง) 
%w.b.  คือ ฐานเปยก (รอยละของน้ําหนักเปยก) 
K  คือ คาคงที่การทําแหง (Drying constant) (นาที-1) 

 X  คือ ปริมาณความชื้น (% d.b.) 
 RH  คือ คาความชื้นสัมพัทธของอากาศ 
 MR  คือ อัตราสวนความชื้น (Moisture ratio) 

n  คือ คา Drying exponent 
 m  คือ จํานวนขอมูล 
 t  คือ  เวลา (นาที) 
 T   คือ อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

Deff   คือ   สัมประสิทธิ์การแพร (Effective moisture diffusivity) (m2/s) 
 L     คือ   คร่ึงหนึ่งของความหนาของแผนบาง (เมตร) 

  
       ตัวหอย   
 0  คือ เร่ิมตน 

e  คือ สมดุล 
m  คือ จากการทดลอง 
p  คือ จากการทํานาย 

 
 
 
 
 



 

ตัวอยางหนาสญัลักษณและคํายอ ภาษาอังกฤษ 
LIST OF ABBREVIATIONS 

 
 
ϒ-GGT gamma-glutamyltranspeptidase 
µg/mL microgram per milliliter 
µg/mL microgram per milliliter 
µL micro liter (s) 
ANOVA Analysis of varience 
BHT Butylated hydroxytoluene 
0C degree Celcius 
Ca calcium 
CaOx calcium oxalate 
cm centimeter (s) 
DI water deionized water 
dl deciliter 
DW distilled water 
DTNB 5,5′-dithiobis-(2-nitrobenzoic acid) 
Fe2+ ferrous ion 
Fe3+ ferric ion 
g/day gram per day 
GAG glucosaminoglycan 
GPx Glutathione peroxidase 
GSH reduce glutathione 
GSSG oxidized glutathione 
H2O2 Hydrogenperoxide 

.... 
 
 
 



 

ตัวอยางหนาเอกสารอางอิง ภาษาไทย 
เอกสารอางอิง 

 

กรมสามัญศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ. (2541). รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2541. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา. 

กระทรวงสาธารณสุข. (2546). ปฏิทินสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: อัลฟา รีเสิรช. 
______. (2549). การดําเนินงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข. คนเมื่อ 27 มิถุนายน 

2549, จาก http://www.moph.go.th/other/inform/hcrp/page5.htm 
กฤษดา แสวงดี. (2547). ตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล. กรุงเทพฯ: สํานักการพยาบาล

กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข. 
กองการพยาบาล. (2542). มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล ฉบบัปรับปรงุครัง้ท่ี 1. กรุงเทพฯ: 

กลุมมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล กองการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข. 

______. (2544). มาตรฐานการพยาบาลในชุมชน ฉบับปรับปรงุครัง้ท่ี 2. กรุงเทพฯ:  
กลุมมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล กองการพยาบาล  สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข. 

กิตติ ตยัคคานนท. (2532). เทคนิคการสรางภาวะผูนํา. พมิพคร้ังที่ 5. กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ 
บัตเตอรฟลาย. 

กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2532). การพัฒนารปูแบบการฝกปฏิบัติการพยาบาลเนนชุมชนสําหรับ
นักศึกษาพยาบาล: วิธีเชิงสมรรถนะ. วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 .  .  . 
Barber, J.M. (1979). Mosby’s Manual of Emergency Care: Practices and Procedures.       

St. Louis: Mosby. 
Bench, S. (2003). Developing a competency framework for critical care to match patient need. 

Intensive and Critical Care Nursing, 19(2), 136-142. 
Benner, P. (1984). From Novice to Expert: Excellence and Power in Clinical Nursing 

Practice. Menlo Park, California: Addison – Wesley Pub. 
 



 

ตัวอยางหนาเอกสารอางอิง ภาษาองักฤษ 
REFERENCES 

 
 
Achilles, W., Dekanic, D., Burk, M., Schalk, C., Tucak, A. and Karner, I. (1991). Crystal growth 

of calcium oxalate in urine of stone-formers and normal controls. Urol Res, 19(3),     
159-164. 

Adler, S. and Fraley, D. S. (1977). Potassium and intracellular pH. Kidney Int, 11(6), 433-442. 
  . and Huang, H. (2004). Oxidant stress in kidneys of spontaneously hypertensive rats 

involves both oxidase overexpression and loss of extracellular superoxide dismutase.  
Am J Physiol Renal Physiol, 287(5), F907-913. 

Aihara, K., Byer, K. J. and Khan, S. R. (2003). Calcium phosphate-induced renal epithelial injury 
and stone formation: Involvement of reactive oxygen species. Kidney Inter, 64,      
1283-1291. 

Amlal, H., Habo, K. and Soleimanni, M. (2000a). Potassium deprivation upregulates expression 
of renal basolateral Na+-HCO3

- cotransporter (NBC-1). Am J Physiol Renal Physiol, 
279, F532-F543. 

  , Krane, C. M., Chen, Q. and Soleimani, M. (2000b). Early polyuria and urinary 
concentrating defect in potassium deprivation. Am J Physiol Renal Physiol, 279,   
F655-F663. 

Asahina, T., Kashiwagi, A., Nishio, Y., Ikebuchi, M., Harada, N., Tanaka, Y., et al. (1995). 
Impaired activation of glucose oxidation and NADPH supply in human endothelial cells 
exposed to H2O2 in high-glucose medium. Diabetes, 44(5), 520-526. 

 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวอยางหนาแรกของภาคผนวก ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวอยางหนาแรกของภาคผนวก ภาษาองักฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APPENDICES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวอยางหนาแรกของภาคผนวกยอย ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ตัวอยางเครื่องมือการวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวอยางหนาแรกของภาคผนวกยอย ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPENDIX  A 
Reagents for Preparation of Metacercariae 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวอยางหนาการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ ภาษาไทย 
การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ 

 
 

1. ศรายุธ ระดาพงษ, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, ธีระ ฤทธิรอด, อรุณศรี ปรีเปรม.  (2549).  การซึมผานเมมเบรนเยื่อ
ก้ันของเกล็ดคราบงูจงอางในหลอดทดลองของสารพาราเบน. ใน  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย รวมกับที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ (ทคบร.) (บรรณาธิการ).   
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ คร้ังที่ 6; 13-14 ตุลาคม 2549.  กรุงเทพฯ:     
โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

2. อรุณศรี ปรีเปรม, ศรายุธ ระดาพงษ, ศรีสมพร ปรีเปรม.  (2549).  การซึมผานเยื่อก้ันจากเกล็ดคราบงูจงอางใน
หลอดทดลองของสารสกัดลูกใตใบ. ใน: The Science Society of Thailand under the Patronage of His 
Majesty the King, Chulalongkorn University, editors. 2nd Congress on Science and Technology of 
Thailand (STT.32); 10 - 12 October 2006.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

3. ศรายุธ ระดาพงษ, อรุณศรี ปรีเปรม, ธีระ ฤทธิรอด, ผดุงขวัญ จิตโรภาส. (2549).  การซึมผานภายนอกรางกาย
ของพาราเบนในเมมเบรนคราบงูจงอางเปรียบเทยีบกับผิวหนังคน. วารสารเภสชัศาสตรอีสาน, 2(2), 131. 

4. Sarayut Radapong, Aroonsri Priprem, Srisomporn Preeprame. Padungkwan Chitropas.  2006. Development 
of method to determine herbal Phyllanthus amarus.  In: Guangxi Traditional Chinese Medicine 
University and Khon Kaen University. Editors.  1st STCTMNHP.  Proceeding to the 1st Sino-Thai 
Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products; 2006 Nov 13-19; Nanning, 
Guangxi, P.R. China.  (P. 113-118).  Guangxi: Jinxiu Shengtang Pharmacy Co., Ltd.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวอยางหนาการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ ภาษาองักฤษ 
RESEARCH PUBLICATIONS 

 
 
1. Saijuntha W, Sithithaworn P, Wongkham S, Laha T, Pipitgool V, Petney TN, 

Chilton NB, Andrews RH. Enzyme markers to identify and characterize 

Opisthorchis viverrini in Thailand and Lao PDR. Southeast Asian J Trop 

Med Public Health 2006; 37 Suppl 3: 43-7. 

2.  Saijuntha W, Sithithaworn P, Wongkham S, Laha T, Pipitgool V, Petney TN, 

Andrews RH. Genetic markers for the identification and characterization of 

Opisthorchis viverrini, a medically important food borne trematode in 

Southeast Asia. Acta Trop 2006; 100: 246-51. 

3. Saijuntha W, Sithithaworn P, Wongkham S, Laha T, Pipitgool V, Tesana S, 

Chilton NB, Petney TN, Andrews RH. Evidence of a species complex within 

the food-borne trematode Opisthorchis viverrini and possible co-evolution 

with their first intermediate hosts. Int J Parasitol 2007; 37: 695-703. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวอยางหนาประวัติผูเขียน ภาษาไทย 
ประวัติผูเขียน 

 
 
ประวัติสวนตวั 

นายศรายุธ ระดาพงษ 
วัน เดือน ปเกิด 20 สิงหาคม พ.ศ. 2525  
ภูมิลําเนา บานเลขที่ 26 หมู 5 ต. เหลาบก อ. มวงสามสิบ จ. อุบลราชธานี  

การศึกษา 
ปริญญาตรี (ป พ.ศ. 2544-2548) ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน       

ผลงานทางวชิาการ 
ศรายุธ ระดาพงษ, ธีระ ฤทธิรอด, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, อรุณศรี ปรีเปรม.  สารหนู : ยาใหมใชรักษามะเร็ง

เม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโปรมัยอีลอยด. คลินิก เวชภัณฑนารู 2548; 252(21):1034-1038. 
ศรายุธ ระดาพงษ, ธีระ ฤทธิรอด, เมธิน ผดุงกิจ. วัคซีนปองกันมะเร็งปากมดลูก. ฟารมาไทม 2549; 4(44): 

31-33. 
Padungkwan Chitopas, Aroonsri Priprem, Chidchanok Khamlert. Sarayut Radapong. Stability of a 

developed rice bran tablet. In: National Center for Engineering and Biotechnology(BIOTEC), National Science 
and Technology Development Agency (NSTDA), Ministry of Science and Technology (MOST),  editors. 
BioThailand 2005. Challenges in the 21st century; 2-5 Nov 2005; Queen Sirikit National Convention Center. 
Bangkok: n.p.; 2005. 202. 

ศรายุธ ระดาพงษ, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, ธีระ ฤทธิรอด, อรุณศรี ปรีเปรม. การซึมผานเมมเบรนเยื่อก้ันของ
เกล็ดคราบงูจงอางในหลอดทดลองของสารพาราเบน. ใน: บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ ที่
ประชุมคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ (ทคบร.) (บรรณาธิการ). การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ คร้ังที่ 6; 13-14 ตุลาคม 2549;  กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 386. 

อรุณศรี ปรีเปรม, ศรายุธ ระดาพงษ, ศรีสมพร ปรีเปรม. การซึมผานเยื่อก้ันจากเกล็ดคราบงูจงอางในหลอด
ทดลองของสารสกัดลูกใตใบ. ใน: The Science Society of Thailand under the Patronage of His Majesty the 
King, Chulalongkorn University, editors. 2nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT.32); 10 
- 12 October 2006; กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

Sarayut Radapong, Aroonsri Priprem, Srisomporn Preeprame. Padungkwan Chitropas.  2006. 
Development of method to determine herbal Phyllanthus amarus.  In: Guangxi Traditional Chinese Medicine 
University and Khon Kaen University. Editors.  1st STCTMNHP.  Proceeding to the 1st Sino-Thai Conference 
on Traditional Medicine and Natural Health Products; 2006 Nov 13-19; Nanning, Guangxi, P.R. China.  
Guangxi: Jinxiu Shengtang Pharmacy Co., Ltd.; 2006. 113-118. 

ศรายุธ ระดาพงษ, อรุณศรี ปรีเปรม, ธีระ ฤทธิรอด, ผดุงขวัญ จิตโรภาส. การซึมผานภายนอกรางกายของ
พาราเบนในเมมเบรนคราบงูจงอางเปรียบเทียบกับผิวหนังคน. IJPS 2006. 2(2): 131. 
 



 

ตัวอยางหนาประวัติผูเขียน ภาษาไทย 
ประวัติผูเขียน 

 
 
 นายณัฐนันท  ธนัทพิพัฒนกุล  เกิดเมื่อวันที่ 6  มีนาคม  พ.ศ. 2521  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พุทธศาสตรบัณฑิต  ( เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)   สาขาวิชาปรัชญา   จากคณะพุทธศาสตรมหาวิทยาลัย                    
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแกน  เมื่อปการศึกษา 2548  เขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชา
ปรัชญา คณะมนุษยศาสตรลังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  เมื่อปการศึกษา  2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวอยางหนาประวัติผูเขียน ภาษาองักฤษ 
VITAE 

 
 

Name:   Mr. Pisit Techarungpaisan 
Day of Birth:   February 13rd,1968 
Place of Birth Ubon   Ratchathani Province, Thailand. 
Address:   1001, Moo 2, Warin-Sisaket Road, Nonphung, Warinchamrab, 

  Ubon Ratchatani. Thailand 34190. 
 
Education: 
1998-1999   Master Degree of Engineering (Energy Technology) 

  Asian Institute of Technology (AIT), Prathumtani, Thailand. 
  Thesis :  “A study of temperature and flow distribution in a natural 

circulation solar water heater system” 
1986-1989   Bachelor Degree of Mechanical Engineering.(Second Class honor) 

  Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand. 
Project :   “Rice Husk Gasifier” 
 
Career   Assistant Professor 

  Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, 
  Ubon Ratchatani University, Thailand. 


