


วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2560
วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2560

ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ





ค�ำน�ำ

	 การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา	มีภารกิจอยู่	4	ด้าน	ได้แก่	ด้านการผลิตบัณฑิต	ด้านการวิจัย	ด้าน

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	และด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	เป็น

สถาบนัอดุมศกึษาเฉพาะทาง	มภีารกจิคอืผลตินายทหารสญัญาบตัรหลกัให้แก่กองทพับก	ตามภารกจิด้านการผลติบณัฑติ	

อย่างไรก็ดี	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 ได้ให้ความส�าคัญกับภารกิจส�าคัญอื่นๆ	ด้วย	ทั้งนี้	 เพื่อให้การจัดการ

ศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ได้มาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วไป	

	 กล่าวเฉพาะภารกิจด้านการวิจัย	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ด�าเนินนโยบายสนับสนุนการท�าวิจัยของ

อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามาโดยตลอด	 ขณะเดียวกันก็ได้ให้การสนับสนุนการท�าวิจัยที่เรียกว่าโครงงานวิจัย

ของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่	 4	 ตามหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วย	 โดยในปัจจุบันโรงเรียนนายร้อย	

พระจุลจอมเกล้า	ให้การสนับสนุนการท�าวิจัยและโครงงานวิจัยผ่านกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายพระจุลจอมเกล้า	(กทพ.

รร.จปร.)	ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช	2542

	 ขณะเดียวกัน	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 เห็นความจ�าเป็นที่จะต้องมีพื้นที่ส�าหรับการเผยแพร่ผลงาน

วจิยัและโครงงานวจิยัซึง่ได้รบัการสนบัสนนุข้างต้น	จงึได้จดั	“วนันทิรรศการวชิาการ	โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า”	

เป็นครั้งแรกในเมื่อพุทธศักราช	 2551	 และเพื่อให้งานวันนิทรรศการวิชาการดังกล่าวมีส่วนส่งเสริม	 พัฒนา	 และขยาย

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่น	ทั้งภาค

รฐัและภาคเอกชน	โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า	จงึได้เชญิสถาบนัการศกึษา/หน่วยงานต่างๆ	ร่วมเสนอผลงานด้วย	

ซึ่งได้มีสถาบันการศึกษา/หน่วยงานจ�านวนมากให้ความสนใจและให้เกียรติเข้าร่วมงานเป็นประจ�าทุกปีด้วยดีเสมอมา

	 ส�าหรับ	“วันนิทรรศการวิชาการ	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	2560”	ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่	14	-	15	

พฤศจิกายน	 พุทธศักราช	 2560	 มีการเสนอผลงาน	 4	 ส่วน	 ได้แก่	 โครงการวิจัยของอาจารย์	 โรงเรียนนายร้อย	

พระจุลจอมเกล้า	 ศูนย์วิจัยสหวิทยาการ	 เฉลิมพระเกียรติ	 5	 รอบ	 พลเอกหญิง	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ		

สยามบรมราชกุมารี	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 ผลงานและงานวิจัยของสถาบันภายนอก	 และโครงงานของ

นักเรียนนายร้อย	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

	 วนันทิรรศการวชิาการ	โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า	ในวนัที	่15	พฤศจกิายน	พทุธศกัราช	2560	โรงเรยีน

นายร้อยพระจลุจอมเกล้า	ได้รบัพระมหากรณุาธคิณุจาก	พลเอกหญงิ	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี	

ผูบ้ญัชาการพเิศษโรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า	เสดจ็พระราชด�าเนนิมาทรงเป็นประธานในพธิเีปิดและทอดพระเนตร

นิทรรศการซึ่งเป็นการเสด็จฯ	อย่างต่อเนื่องทุกปี	

	 ในโอกาสนี้	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ขอแสดงความขอบคุณสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทุกแห่ง

ที่เข้าร่วมเสนอผลงาน	 สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมสังเกตการณ์	 รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 ท�าให้การจัดงานในครั้งนี้

ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี	

	 	 	พลโท

	 	 	 (สิทธิพล	ชินส�าราญ)

	 	 	ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	



ก�ำหนดกำร

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

เสด็จพระรำชด�ำเนินมำทรงเป็นประธำนในพิธีเปิดและทอดพระเนตร

งำนวันนิทรรศกำรวิชำกำร โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 2560

14  -  15 พฤศจิกำยน 2560
.......................................................................

วันพุธที่ 15 พฤศจิกำยน 2560
เวลา	08.30	นาฬิกา	 -	 พลเอกหญิง	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จฯ	 โดยรถยนต์	

พระทีน่ัง่	ไปยงัศาลาวงกลม	(ผ้บูงัคบักองทหารถวายพระเกยีรตสิัง่แถวถวายความเคารพ	

วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)

	 -	 ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า,	 รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อย	

พระจุลจอมเกล้า(2),	 เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า,	 รองเสนาธิการ	

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(2)	เฝ้าฯ	รับเสด็จ

	 -	 เสด็จขึ้นบนศาลาวงกลม

	 -	 ทรงวางพานพุ่มประดับดอกไม้

	 -	 ทรงจดุธปูเทยีนเครือ่งทองนอ้ยถวายราชสกัการะพระบรมรปูพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้

เจ้าอยู่หัว

	 -	 เสด็จลงจากศาลาวงกลม

	 -	 ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ	 ไปยังโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย	 โรงเรียนนายร้อย	

พระจุลจอมเกล้า

เวลา	08.40	นาฬิกา	 -	 เสด็จฯ	ถึงโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

	 -	 ผูว้า่ราชการจงัหวดันครนายก,	ผูบ้ญัชาการมณฑลทหารบกที	่12	(กราบบงัคมทลูรายงาน

ตามล�าดับ)

	 -	 นายกเหลา่กาชาดจงัหวดันครนายก	และผูแ้ทนโรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้	ทลูเกลา้ฯ	

ถวายมาลัยข้อพระกร				

	 -	 รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(1),	 ผู้อ�านวยการส่วนการศึกษา	

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า,	 ผู้อ�านวยการส่วนวิชาทหาร	 โรงเรียนนายร้อย

พระจลุจอมเกลา้	และรองเสนาธกิารโรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้(1)	เฝา้ฯ	รบัเสดจ็

	 -	 เสด็จขึ้นบนอาคารโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	

	 	 (เพลงมหาชัย)

	 -	 ทรงพระด�าเนินไปยังที่ประทับภายในโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย	 โรงเรียนนายร้อย	

พระจุลจอมเกล้า

	 -	 ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากราบบังคมทูลรายงานเบิกผู้แทนสถาบัน

	 	 เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก

	 -	 ทรงพระด�าเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการฯ



เวลา	12.00	นาฬิกา	 -	 เสด็จออกจากอาคารโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

	 	 (ผ้บูงัคบักองทหารถวายพระเกยีรตสิัง่แถวถวายความเคารพ	วงดรุยิางคบ์รรเลงเพลงมหาชยั)

	 -	 ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยัง	อาคารกองวิชาประวัติศาสตร์	ส่วนการศึกษา	

	 	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	

	 -	 เสด็จประทับพักพระอิริยาบถ	ณ	ห้องทรงงาน

เวลา	12.15	นาฬิกา	 -	 ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังห้องสุโขทัย	กองบัญชาการ	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

	 -	 เสวยพระกระยาหารกลางวันร่วมกับคณะผู้แทนสถาบันที่ร่วมจัดงานนิทรรศการฯ

เวลา	13.15	นาฬิกา	 -	 เสด็จออกจากกองบัญชาการ	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

	 -		เสด็จพระราชด�าเนินกลับ	

กำรแต่งกำย

ทหารชาย		 เครื่องแบบปกติขาว	คาดกระบี่	ถุงมือ	หมวกทรงหม้อตาล

ทหารหญิง		 เครื่องแบบปกติขาว	หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีก

ข้าราชการพลเรือน		 เครื่องแบบปกติขาว	หมวกทรงหม้อตาล

นักเรียนนายร้อย	 เครื่องแบบปกติขาว

ผู้บริหาร,	คณาจารย์ชาย		 ชุดสากล,	ชุดสุภาพ,	เครื่องแบบสถาบัน

ผู้บริหาร,	คณาจารย์หญิง		ชุดสุภาพ	(กระโปรง),	เครื่องแบบสถาบัน

นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา		 เครื่องแบบนักเรียน	นิสิต	นักศึกษา

บุคคลทั่วไป	 ชุดสุภาพ



วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2560 14-15 พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

 สำรบัญ

หน้ำ

ส่วนที่ 1 โครงกำรวิจัยและผลงำนวิชำกำรของโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 

  กลุ่มวิศวกรรมศำสตร์และกำรทหำร 

	 	 -	 ผนังป้องกันกระสุนปืน	M16	จากวัสดุยางพารา

	 	 -	 การศึกษาการออกแบบการผลิตโครงสร้างของรถสะพานเครื่องหนุนมั่นขนาดหนัก

	 	 	 ของทหารช่างเพื่อการออกแบบทดแทนการสั่งซื้อจากต่างประเทศในอนาคต	

	 	 -	 การพัฒนาระบบเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าออกส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อย

	 	 	 พระจุลจอมเกล้าโดยใช้เทคนิคการตรวจสอบใบหน้า	

  กลุ่มวิทยำศำสตร์และกำรทหำร 

	 	 -	 การศึกษาธรณีสัณฐานวิทยาและการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา

	 	 	 บริเวณปราสาทพระวิหาร	โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	

	 	 -	 การพัฒนาระบบก�าลังพลข้าราชการ	รร.จปร.	

  กลุ่มศิลปศำสตร์และกำรทหำร 

	 	 -	 การออกแบบระบบการศึกษาทางทหารของไทยใหม่เพื่อการผลิตทหารอาชีพและการปฏิรูปกองทัพ	

	 	 -	 การศึกษาและเปรียบเทียบต้นทุนในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรต่อนายต่อปี

	 	 	 ระหว่างระบบปัจจุบันและระบบใหม่	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	

	 	 -	 การศึกษาวิเคราะห์บทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ	5	รอบ	สยามบรมราชกุมารี	

	 	 -	 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผล	และแนวทางการส่งเสริมการปรับตัวของนักเรียนนายร้อยใหม่	

	 	 	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	

	 	 -	 การพัฒนาและส่งเสริมระบบเกียรติศักดิ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	

ส่วนที่ 2 งำนวิจัยจำกโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

  กับสถำบันภำยนอก 

	 	 -	 ศูนย์วิจัยสหวิทยาการ	เฉลิมพระเกียรติ	๕	รอบ	

	 	 	 พลเอกหญิง	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

	 	 	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	

(6)



วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 256014-15 พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

หน้ำ

ส่วนที่ 3 โครงกำร/ผลงำนและงำนวิจัยของสถำบันภำยนอก 

  กรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกลำโหม 

	 	 -	 เครื่องแจ้งเตือนโรคลมแดดอัตโนมัติ	

	 	 -	 เครื่องมือเฝ้าตรวจพื้นที่ระยะไกล	

	 	 -	 อากาศยานไร้คนขับรุ่น	AMIC	III	

	 	 -	 อากาศยานไร้นักบินปีกหมุนแบบนารายณ์	3.0	

  กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 

	 	 -	 รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด	โอกาสใหม่ของธุรกิจ	SMEs		

	 	 -	 การใช้เอ็นไซม์บ�าบัดน�้าเสีย	

	 	 -	 ระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะ	

	 	 -	 เทคนิคการเตรียมน�้าดินพื้นบ้าน	และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา	

	 	 	 กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง	จังหวัดอุดรธานี	

	 	 -	 การสังเคราะห์ซีเมนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากกากของเสียอุตสาหกรรม	

  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

	 	 -	 การพัฒนาเกราะแข็งกันกระสุนพอลิเมอร์คอมพอสิทสมรรถนะสูงจากเมตริกประเภท

	 	 	 พอลิเบนซอกซาซีนร่วมกับเส้นใยเสริมแรงและสารตัวเติมนาโนชนิดต่างๆ	

	 	 -	 การศึกษาการผลิตตงอะลูมิเนียมของสะพานทหารเอ็ม	4	โดยใช้วัสดุภายในประเทศ	

	 	 -	 การพัฒนาวัสดุผสมชนิดใหม่เพื่อต้านทานขีปนาวุธในการใช้งานเกราะกันกระสุน	

	 	 -	 พฤติกรรมของคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็กภายใต้แรงระเบิด	

  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

	 	 -	 วัคซีนโรคสเตรปโตคอคโคซิสปลานิล	

	 	 -	 แบบจ�าลองการระบายน�้าในกรุงเทพมหานคร	

	 	 -	 พลอยขั้วโลกใต้	

	 	 -	 พลอยแพร่ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนของชุมชน	

  มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

	 	 -	 แผนที่ความรู้ผลงานทรงสอนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	

	 	 	 สยามบรมราชกุมารี	ณ	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	

	 	 -	 การพัฒนาเว็บแบบสื่อความหมายส�าหรับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์	

	 	 -	 การพัฒนาคลังดิจิทัลสามมิติกะโหลกคนไทย	

	 	 -	 การวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสาน	
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	 	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม	่

	 	 -	 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานด้านกองทุนเงิน

	 	 	 ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	(กยศ./กรอ.)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

	 	 -	 การพัฒนาระบบฐานความรู้ด้านการแกะสลักไม้	กรณีศึกษากลุ่มช่างแกะสลัก

	 	 	 ในอ�าเภอหางดงและสันป่าตอง	จังหวัดเชียงใหม่	

  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 

  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

	 	 -	 หุ่นยนต์ท�าความสะอาดแผงโซล่าร์เซลบนหลังคาอาคาร	

	 	 -	 การออกแบบและการสร้างต้นแบบขาเทียมแบบเหนือหัวเข่าราคาถูกที่ควบคุม

	 	 	 ด้วยระบบคอมพิวเตอร์	

	 	 -	 แก้วน�้าอัจฉริยะ	วัดระดับพลังงานของเครื่องดื่ม	

  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร 

	 	 -	 โครงฐานสมองกลฝังตัวแบบโมดูลย่อมส�าหรับเซ็นเซอร์	ISFET	เชิงเรียงแถว	

	 	 -	 แขนกล	7	จุดหมุนส�าหรับติดตั้งบนหุ่นยนต์แบบโมบาย	

  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 

	 	 -	 ซอสหอยขม	

	 	 -	 แผ่นแปะผิวหนังจากสารสกัดใบพญายอ	

	 	 -	 แผ่นฟิล์มยึดติดเยื่อบุเมือกจากสารสกัดใบพญายอเพื่อรักษาแผลในช่องปาก	

	 	 -	 ไอศกรีมต้นข้าวหอมมะลิปราศจากน�้าตาล	

	 	 -	 ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวหน้าจากนีโอโซมกะทิ	

  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

	 	 -	 ต้นแบบระบบบ�าบัดน�้าเสียบึงประดิษฐ์แบบน�้าไหลใต้ผิวดินในแนวนอน

	 	 	 โดยใช้หินภูเขาไฟเป็นตัวกรองส�าหรับโฮมสเตย์และรีสอร์ท	ในจังหวัดสมุทรสงคราม	

	 	 -	 บล็อกคอนกรีตเถ้าลอยแม่เมาะผสม	PVC		

	 	 -	 การพัฒนาแนวทางการส�ารวจและประเมินความมั่นคงของโครงสร้างโบราณสถาน	

	 	 -	 แบบจ�าลองทางคอมพิวเตอร์ส�าหรับการวินิจฉัยล่วงหน้าส�าหรับการไหลในแม่น�้าสายหลักและ

	 	 	 คลองผันน�้าบายพาส	กรณีศึกษา	การป้องกันน�้าท่วม	ในแม่น�้าเจ้าพระยา	

	 	 	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

	 	 -	 การจ�าลองด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการวินิจฉัยล่วงหน้าส�าหรับกระบวนการบ�าบัดก้อนมะเร็ง

	 	 	 ด้วยเทคนิคไมโครเวฟ	
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  มหำวิทยำลัยบูรพำ 

	 	 -	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสจากล�าไย	

	 	 -	 ผลของแป้งจากเศษเหลือทิ้งของทุเรียนต่อคุณภาพของพาสต้าปราศจากกลูเตน	

	 	 -	 การประยุกต์พลาสมาแบบสัมผัสเพื่อบริการด้านสุขภาพผิวพรรณ	

	 	 -	 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย	

	 	 -	 ผลของชาเขียวต่อโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุบวกในไต	

  มหำวิทยำลัยมหิดล 

	 	 -	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน	

	 	 -	 ระบบไส้กรองจาก	ZnOnanorods	และ	Nanofiber	

	 	 -	 แผ่นกรองสารปนเปื้อนในอากาศจากเส้นใยธรรมชาติ	

	 	 -	 การบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีฐานเพื่อพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากสมุนไพรส�าหรับ

	 	 	 การป้องกันและรักษาสภาะเสื่อมของร่างกาย	

	 	 -	 ไร่อัจฉริยะและเกษตรแม่นย�าสูง	

  มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 

	 	 -	 นวัตกรรมระบบการผลิตปลาหนังลูกผสมเพื่อชุมชน	

  มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี  

	 	 -	 เกมปริศนา	เรื่อง	“พระมหาชนก”	

	 	 -	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สังขยาผักโขมส�าหรับทาขนมปัง	

	 	 -	 การประยุกต์ใช้น�้าหมักชีวภาพจากกล้วยตานีสุกเป็นสารจับตัวเพื่อใช้ในการผลิตยางก้อนถ้วย	

	 	 -	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่จากน�้าส้มสายชูหมัก	

	 	 -	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมซอร์เบทจากน�้าส้มสายชูหมัก	

  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

	 	 -	 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรกฤษณา	

	 	 -	 สมุนไพรใน	“สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ”	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	

	 	 -	 “มหาบุรุษรัตนโนดม”	บทเพลงเทิดเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	

	 	 -	 ไทด�า:	พลวัตวัฒนธรรมกับการธ�ารงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ผ่านดนตรี	

	 	 -	 องค์ความรู้ซอสามสายของครูเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์	

 มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 

	 	 -	 เทคนิคการปรับปรุงฐานข้อมูลลายนิ้วมือตามช่วงอายุเพื่อการพิสูจน์ตัวตนส�าหรับ

	 	 	 การท�าธุรกรรมทางการเงินในระบบอีคอมเมิส	
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	 	 -	 โคมไฟโลว์โซนส�าหรับปรับสภาพอากาศในห้องพักหรือห้องท�างาน	

	 	 -	 ชุดกรองน�้าแบบพกพาส�าหรับพื้นที่ภัยพิบัติ	

	 	 -	 การประมาณค่าบีโอดีระยะสั้น	(BODst)	โดยวิธีวัดอัตราการใช้ออกซิเจน	

  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

	 	 -	 การพัฒนาบทปฏิบัติการสะเต็มศึกษาส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

	 	 	 ในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์	เรื่อง	9	กิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทางโครงการพระราชด�าริ	

	 	 -	 การพัฒนาแผ่นชุดฝึกหัตถการทางการแพทย์อุปกรณ์ผ่าตัด	และเย็บแผลจากยางพาราธรรมชาติ	

  มหำวิทยำลัยสยำม 

	 	 -	 การใช้เหมืองกระบวนการร่วมกับอินเทอร์เน็ตส�าหรับทุกสรรพสิ่ง	

	 	 -	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้คอนกรีตผสมน�้ายางพาราพัฒนาสระกักเก็บน�้า	

	 	 -	 อิทธิพลของโปรตีนเวย์ต่อความคงตัวของแอลฟ่าแมงโกสตินที่ถูกกักเก็บ

	 	 	 ในเจลเม็ดบีทไบโอพอลิเมอร์	

	 	 -	 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของน�้าตาลในกาแฟโรบัสต้าระหว่างการคั่วโดยใช้

	 	 	 ฟลูอิไดซ์เบดแบบลมร้อนและไอน�้าร้อนยวดยิ่ง	

  โรงเรียนเตรียมทหำร  

	 	 -	 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับน�้าของกระดาษที่ชุบด้วยน�้าตะโกนา	

	 	 -	 กล้องประกบเล็ง		

  โรงเรียนนำยร้อยต�ำรวจ 

	 	 -	 ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

	 	 -	 โครงการโปรแกรมประยุกต์แก้ปัญหาจราจรแห่งประเทศไทย	

	 	 -	 โครงการประยุกต์เพื่อระบบการท�างานต�ารวจไทยยุคดิจิตอล	

	 	 -	 ภาพอนาคตการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์	สู่สถานีต�ารวจ	ในยุคปฏิรูปกิจการต�ารวจ	

	 	 	 (งานตรวจสถานที่เกิดเหตุ)	กรณีศึกษา:	พื้นที่กรุงเทพมหานคร	

	 	 -	 การจัดการความรู้ทางสังคมวิทยาส�าหรับต�ารวจในสถานการณ์ปัจจุบัน	

  โรงเรียนนำยเรือ 

	 	 -	 แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด	

	 	 -	 ระบบรู้จ�าใบหน้านักเรียนนายเรือด้วยการตรวจสอบสีผิว	

	 	 -	 ระบบตรวจจับสัญญาณไฟจราจรด้วยการประมวลผลภาพดิจิตอล	

	 	 -	 ต้นแบบระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ภายในเรือฝึกเอนกประสงค์ส�าหรับโรงเรียนนายเรือ	

	 	 	 รายงานผ่านทางเครือข่าย	LINE	
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	 	 -	 การค�านวณความต้านทานตัวเรือตรวจการณ์	ต.991	ด้วยโปรแกรม	lattice	Boltzmann:	XFlow	

	 	 -	 STEM	Model:	การพัฒนาความรู้และคุณธรรม	ของนักเรียนนายเรือ		

  โรงเรียนนำยเรืออำกำศนวมินทกษัตริยำธิรำช 

	 	 -	 การวิเคราะห์พฤติกรรมการป้องกันภัยคุกคามทางโทรศัพท์มือถือของคนไทยด้วยโปรแกรม	

	 	 	 Rapidminer	

	 	 -	 การเพิ่มประสิทธิภาพกังหันลมแนวดิ่งขนาดเล็ก	

	 	 -	 การวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาโต๊ะท�างานต้นแบบของอาจารย์กองการศึกษา	

	 	 	 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช	ตามหลักเออร์กอนอมิกส์	

	 	 -	 การปรับปรุง	แก้ไข	และดัดแปลงระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมกองทัพอากาศ	บริเวณทุ่งสีกัน	

	 	 -	 การออกแบบเชิงหลักการของอากาศยานไร้คนขับทางยุทธวิธีโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์	

  โรงเรียนปิยชำติพัฒนำ ในพระรำชูปถัมภ์ฯ 

	 	 -	 ชุดออนไลน์ถ่ายทอดสัญญาณภาพจากกล้องจุลทรรศน์	

	 	 -	 จุดแดงในใบหม้อข้าวหม้อแกงลิง	

	 	 -	 ปริมาณแอนโทไซยานินในจุดสีแดงของใบหม้อข้าวหม้อแกงลิง	

  โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหำร 

	 	 -	 การจัดตั้งและประเมินประสิทธิภาพ	หมุดหลักฐานการแผนที่	จปร.	130	

	 	 	 ด้วยวิธีรังวัดจุดเดี่ยวความละเอียดสูง	

	 	 -	 ระบบพิกัดอ้างอิง	ITRF	2014	ของโครงข่ายอ้างอิงประเทศไทย	

  วิทยำลัยพยำบำลกองทัพบก 

	 	 -	 การพัฒนาหุ่นจ�าลองต้นแบบส�าหรับฝึกตรวจช่องท้อง	

	 	 -	 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีจิ๊กซอว์เรื่องกระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน

	 	 	 ต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ของนักเรียนพยาบาล	วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก	

	 	 -	 ถอดบทเรียนการปฏิบัติงานของชุดแพทย์ทหารเผชิญเหตุ	

	 	 	 ในการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว	ประเทศเนปาล	

	 	 -	 สมรรถนะของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ความไม่สงบ	

	 	 	 3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	ประเทศไทย	

	 	 -	 รูปแบบการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก	

  วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ 

	 	 -	 รถเข็นไฟฟ้าส�าหรับคนพิการควบคุมด้วยเสียง	

	 	 -	 บ้านอัจฉริยะควบคุมด้วยเสียง	
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	 	 -	 นวัตกรรมน�้าตาลเดกซ์โทรสรูปแบบเม็ด	ที่ออกฤทธิ์เร็วว่าน�้าตาลชนิดอมทั่วไป	

	 	 	 ส�าหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า		

	 	 -	 ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้ยาแก้ปวดในกลุ่มประชากรชุมชนชนบท	

	 	 	 ต�าบลพระเพลิง	อ�าเภอเขาฉกรรจ์	จังหวัดสระแก้ว	

	 	 -	 ความชุก	และปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเด็กวัยรุ่น

	 	 	 ต�าบลพระเพลิงและชุมชนนายาว	พ.ศ.2559	

	 	 -	 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์	ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์

	 	 	 เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ	

	 	 -	 การพัฒนา	CANSAT	ในประเทศไทย	

	 	 -	 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

	 	 -	 การเก็บรักษาสารส�าคัญจากพืชโดยการใช้เทคนิคนาโนแคปซูล	

	 	 -	 เคมีการค�านวณเพื่อการพัฒนายา	

	 	 -	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	

	 	 -	 ระบบช่วยเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าส�าหรับผู้พิการและผู้บกพร่องทางการมองเห็น

	 	 	 ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา	

	 	 -	 เครื่องวัดความหนาแน่นมวลกระดูก	

	 	 -	 รถเข็นไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทางด้วยล้อแบบ	Mecanum	ส�าหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ	

	 	 -	 ระบบแจ้งเตือนและกล้องสอดแนมทางยุทธวิธี	(เพื่อขยายผลในการใช้งานจริงที่	ฉก.ทพ.4303)	

  สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

	 	 -	 A	Rethinking	about	Water	Management	Plans	in	the	Chao	Phraya	River	

	 	 	 Basin	for	Adapting	to	Climate	Change	and	Urbanization	Risks	

	 	 -	 การจ�าลองการขยายตัวของพื้นที่เมืองในเขตภูมิภาคมหานครด้วยข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	

	 	 -	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาโครงการพระราชด�าริของ

	 	 	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	

	 	 -	 Geospatial	Hotspot	Analysis	of	Lung	Cancer	Patients	Correlated	to	

	 	 	 Fine	Particulate	Matter	(PM2.5),	Wind	and	Related	Factors	in	

	 	 	 A	Coastal	Industrial	Ecosystem	

  ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ 

	 	 -	 โครงการทดลองในอวกาศและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง	
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  ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 

	 	 -	 ต้นแบบอาหารพลังงานสูงส�าหรับพกพา	

	 	 -	 แผ่นยางเพื่อการเลี้ยงสัตว์	

	 	 -	 ทางเลือกในการเพิ่มปริมาณการแปรรูปยางพาราในรูปของ	“ยางโมเสก”	

	 	 -	 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	

	 	 -	 จมูกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อวัดคุณภาพกลิ่นในอากาศ	(Cloud	Nose)	

  สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ 

	 	 -	 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	

	 	 -	 มาตรวิทยากับความมั่นคงของประเทศ	

	 	 -	 มาตรวิทยาเวลาและความถี่	

	 	 -	 สถานีเวลารับสัญญาณจากระบบดาวเทียมน�าทางสากล	

	 	 -	 การถ่ายทอดมาตรฐานด้านเวลาและความถี่ในประเทศไทย	

  ส�ำนักงำนวิจัยและพัฒนำกำรทหำรกองทัพบก 

	 	 -	 โครงการฐานข้อมูลภูมิประเทศเพื่อสถานการณ์ฝึกรมรบพิเศษที่	5	

	 	 -	 กล้องมองกลางคืน		

	 	 -	 Multi-Winch	กู้ซ่อม	

	 	 -	 การยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้งานระบบตรวจสอบใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์	

	 	 	 (e-Certificate)	ในกองทัพภาคที่	3	

  องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ 

  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

	 	 การบูรณาการภูมิปัญญาพระพุทธศาสนากับการสร้างความสมดุลในระบบนิเวศวิทยาชุมชน	

	 	 การประยุกต์ใช้สารวิมุตติในการลดสารพิษไดออกซินในการเผาศพ	

ส่วนที่ 4 โครงงำนของนักเรียนนำยร้อย โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 

  กลุ่มวิศวกรรมศำสตร์และกำรทหำร 

	 	 -	 การศึกษาและออกแบบเครื่องตัดกิ่งไม้ส�าหรับพรรณไม้ล้มลุกขนาดเล็ก	

	 	 	 (กรณีศึกษา	พรรณไม้ชนิดกัญชง)	

	 	 -	 การศึกษารูปแบบและจ�านวนห้องที่มีผลต่อความเร็วต้นของหลอดลดเสียง	

	 	 -	 การปรับปรุงเครื่องย่อยกิ่งไม้ให้เหมาะกับการน�าไปผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล	
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	 	 -	 โครงงานวิจัยวัสดุเพื่อการพัฒนาเกราะป้องกันพลยิงปืนต่อสู้อากาศยาน	12.7	มม.	

	 	 	 ในรถสายพานล�าเลียงพลแบบ	85	

	 	 -	 การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมของระบบท�าความเย็นแบบดูดซึมที่ใช้

	 	 	 พลังงานแสงอาทิตย์	กรณีศึกษาโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	

	 	 -	 การใช้ทฤษฎีระบบแถวคอยกับการให้บริการการรักษาผู้ป่วยนอก	

	 	 	 กรณีศึกษาผู้ป่วยนอกแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	

	 	 -	 ระบบติดตามชุดลาดตระเวน	เฟส	2	

	 	 -	 การพัฒนาระบบการตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยใช้	Software	Radio-Based	Radar	

	 	 -	 ระบบซอฟต์แวร์ตรวจจับรถยนต์โดยใช้การประมวลผลภาพ	

	 	 -	 การศึกษาวิจัยคอนกรีตเสริมไม้ไผ่เพื่อการพัฒนาชนบท	

	 	 -	 หุ่นยนต์ส�ารวจระดับ	

	 	 -	 การพัฒนาวัสดุเฟอร์โรซีเมนต์ส�าหรับสร้างถังเก็บน�้าในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	

	 	 -	 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	กับการศึกษาวรรณกรรมนิยายไทย	

	 	 	 กรณีศึกษา	นวนิยายเรื่องเล็บครุฑเล่ม	1	-	2	

	 	 -	 การส�ารวจและจัดท�าสารสนเทศภูมิศาสตร์พรรณไม้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	

	 	 -	 การปรับแก้โครงข่ายค่าพิกัดทางดิ่ง	พื้นที่ศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	

  กลุ่มวิทยำศำสตร์และกำรทหำร 

	 	 -	 การพัฒนาแผนที่ท่องเที่ยวโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

	 	 -	 ด้วยระบบ	Augmented	Reality	

	 	 -	 การพัฒนาโปรแกรมบันทึกคะแนนทดสอบร่างกายออนไลน์	

	 	 -	 การพัฒนาเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดภาวะโรคลมร้อน	

	 	 -	 การศึกษาเกราะป้องกันกระสุนปืนพกขนาด	9	มม.	และ	11	มม.

	 	 	 ท�าด้วยแผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์ประสานด้วยเรซิน	

	 	 -	 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจาก	“หอผลิตไฟฟ้าลมร้อนแสงอาทิตย์จิ๋ว”	

	 	 -	 การศึกษาความเป็นไปได้ในการตรวจหาวัตถุระเบิดทีเอ็นทีในภาคสนาม

	 	 	 โดยใช้เทคนิคการวาวแสง	

	 	 -	 การศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของพืชสมุนไพรในการผลิตสบู่ก้อน	

	 	 -	 ผลของน�้าสกัดจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินต่อการเจริญเติบโตของผักที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์	
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	 	 -	 การศึกษาการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้งที่ปลูกในภาชนะปลูกที่แตกต่างกัน

	 	 	 โดยใช้วิธีปลูกผักในแนวตั้ง	

  กลุ่มศิลปศำสตร์และกำรทหำร 

	 	 -	 การพัฒนาชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ในโครงการ	School	bird	

	 	 	 กรณีศึกษาโรงเรียน	วัดหนองรี	ต�าบล	บ้านพร้าว	อ�าเภอ	บ้านนา	จังหวัด	นครนายก	

	 	 -	 การกระท�าความผิดของนักเรียนนายร้อยที่ตัดคะแนนความประพฤติและแนวทางการแก้ไข	

	 	 -	 การศึกษาการต่อสู้ด้วยมือเปล่า		

(15)
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ผนังป้องกันกระสุนปืน M16 จำกวัสดุยำงพำรำ

Natural Rubber Compound Material for M16 Bulletproof Panel
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บทคัดย่อ
	 งานวจิยันีมุ้ง่เน้นทีจ่ะศกึษาพฒันาและออกแบบผนงักนักระสนุทีม่คีณุสมบตัเิบา	เคลือ่นย้ายได้ง่าย	และสะดวก

ต่อการใช้งาน	สามารถขึน้รปูและผลติได้ง่าย	เพือ่ความปลอดภยัของเจ้าหน้าทีท่หาร	ต�ารวจ	ทีต้่องการความปลอดภยัจาก

วัตถุกระสุนปืนในขณะปฏิบัติงาน	หรือน�าไปสร้างเป็นยุทโธปกรณ์ที่มีความสามารถในการกันกระสุนสูง	รวมถึงพิจารณา

ส่งเสริมวัสดุการเกษตรที่ผลิตขึ้นในภายในประเทศ	 ก่อให้เกิดพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ	 งานวิจัยนี้ช่วย	

ส่งเสรมิให้มกีารผลติใช้งานจรงิภายในประเทศและลดการน�าเข้าได้และพฒันาให้ดยีิง่ขึน้ในล�าดบัต่อไป	โดยงานวจิยันีเ้ลอืก

ใชว้ัสดุยางพาราเป็นส่วนประกอบหลกั	งานวิจยันีไ้ดใ้ชม้าตรฐานการทดสอบ	European	Standard	EN1522:1998Bullet	

Resistance	เพื่อวัดระดับความสามารถในการกันกระสุนของแผ่นผนัง	โดยการทดสอบใช้อาวุธปืน	M16A1	และกระสุน

ขนาด	5.56	มม.	ท�าการยิงที่ระยะ	10	ม.	ในการทดสอบได้ท�าการทดสอบยิงแผ่นยางพาราคอมพาวด์โดยแผ่นทดสอบ

มีขนาด	50	x	50	เซนติเมตร	ความหนา	1	เซนติเมตร	ตามมาตรฐาน	EN	1522	จากนั้นน�าแผ่นทดสอบไปยิงทดสอบ

ที่สนามยิงปืน	ผลการทดสอบพบว่า	กระสุนปืน	M16-A1	ยิงทะลุจนถึงชั้นที่	6	กระสุน	M16-A1	ไม่สามารถทะลุผ่าน

ชั้นที่	6	ของแผ่นยางคอมพาวด์	ซึ่งความสามารถในการกันกระสุนจัดอยู่ในระดับ	FB5	ตามมาตรฐาน	EN1522	

Key word:	ผนังกันกระสุน	ยางพาราคอมพาวด์	ปืนเล็กยาว	M16A1
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กำรศึกษำกำรออกแบบกำรผลิตโครงสร้ำงของรถสะพำนเครื่องหนุนมั่นขนำดหนัก 

ของทหำรช่ำงเพื่อกำรออกแบบทดแทนกำรสั่งซื้อจำกต่ำงประเทศในอนำคต

Production Plan Studies for Structure of the Heavy Support Bridge 

of the Royal Thai Army Crops of Engineers for 

Future Design by the RTA

พันเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล   พันเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชวน จันทวำลย์

พันเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วสันต์ พัฒน์วิชัยโชติ   ร้อยเอก ธนกร งำมจรุงจิต

ร้อยเอก ธัชชำย ธนพิศุทธิ์วงศ์   ร้อยเอก กฤษดำ ศรีโพธิ์อ่อน   ร้อยโท ชลิต สันติธรำรักษ์
กองวิชาวิศวกรรมโยธา	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาการผลิตชิ้นส่วนของโครงสร้างเหล็กหนึ่งช่วงของสะพานเครื่องหนุน

มั่นขนาดหนัก	 (Heavy	 Support	 Bridge)	 ที่สั่งซื้อมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน	 โดยคณะผู้วิจัยจะท�าการทดสอบ

โครงสรา้งเหลก็ของสะพานเครือ่งหนนุมัน่ขนาดหนกั	เพือ่ศกึษาหาแรงทีเ่กดิในโครงสรา้งเมือ่รบัน้�าหนกัในการใชง้าน	ทีใ่ช	้

ในโครงสร้างสะพานเครื่องหนุนมั่นขนาดหนัก	เช่น	พฤติกรรมแรงที่เกิดจากแรงเฉือน	แรงดัด	การแอ่นตัว	และน�าค่าที่

ได้จากการทดสอบน�ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 MIDAS	 GEN	 เพื่อออกแบบ	

ชิ้นส่วนที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับสะพานเครื่องหนุนมั่นขนาดหนักของกองทัพบกไทยได้ในอนาคต

ค�ำส�ำคัญ:	 การผลิต	โครงสร้างเหล็ก	สะพานเหล็ก	เครื่องหนุนมั่น
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กำรพัฒนำระบบเพิ่มควำมปลอดภัยในกำรเข้ำออกส่วนกำรศึกษำ

โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำโดยใช้เทคนิคกำรตรวจสอบใบหน้ำ

Automatics System for Enhancing the Security 

of the Chulachomklao Royal Military Academy Entrance by 

Face Recognition

ร้อยเอก ธนรัตน์ ดิษฐแย้ม

กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

E-mail:	tanarat.di@crma.ac.th

บทคัดย่อ

	 	 งานวิจัยนี้เป็นการสร้างระบบโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ	์ เพื่ออ�านวยความ

สะดวกในการตรวจสอบบุคคลที่เข้าออกโรงเรียนนายร้อยโดยใช้ทฤษฎีการจดจ�าใบหน้าแบบใหม่	 เรียกว่าระบบ	 Deep	

convolutional	 neural	 networks	 (DCNNs)	 การตรวจสอบจุดส�าคัญบนใบหน้าประกอบด้วยสองส่วน	 หนึ่งคือ	

การใช้	DCNNs	ส�าหรับตรวจสอบจุดส�าคัญบนใบหน้า	และส่วนประกอบที่เป็นจุดส�าคัญอื่น	ๆ 	เช่น	คิ้ว	ปาก	โหนกแก้ม	

และดวงตา	 ซึ่งการตรวจสอบนี้จะใช้เป็นองค์ประกอบย่อย	 ในการค�านวนความเหมือนของใบหน้า	 สองใช้	 DCNNs	

ส�าหรับการตรวจสอบการเชื่อมโยงของส่วนต่างขององค์ประกอบบนใบหน้าเพื่อที่จะจับความเกี่ยวข้องของส่วนประกอบ

ใบหน้า	 โดยการใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ระหว่างจุดส�าคัญของรูปร่างใบหน้า	และส่วนประกอบของใบหน้าจะช่วย

เพิ่มความแม่นย�า	และลดการสับสนกว่าการใช้ใบหน้าทั้งหน้าในการตรวจสอบ	ซึ่งการวิจัยนี้เพิ่มขีดความสามารถในการ

จดจ�าใบหน้าจากความถูกต้อง	40%	เพิ่มขึ้นเป็น	91%

ค�ำส�ำคัญ:	การจดจ�าใบหน้า	Deep	Convolutional	Neural	Networks	(DCNNs)
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กำรศึกษำธรณีสัณฐำนวิทยำและกำรใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ชำยแดนไทย-กัมพูชำ

บริเวณปรำสำทพระวิหำร โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ

Using Geo-Informatics Technology for Geomorphology and

Land Use Study of Phra Viharn Temple Area near 

Thailand-Cambodia Border

พันโทหญิง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤตยำภรณ์ เจริญผล
กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

E-mail:	krittaya_porn@hotmail.com

	

บทคัดย่อ

	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาธรณีสัณฐานวิทยา	 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	 และการเปลี่ยนแปลงการใช้

ประโยชน์ทีด่นิในพืน้ทีช่ายแดนไทย-กมัพชูา	บรเิวณปราสาทพระวหิารโดยศกึษาธรณสีณัฐานวทิยาจากข้อมลูทตุยิภมูขิอง

กรมทรพัยากรธรณร่ีวมกบัการวเิคราะห์ธรณสีณัฐานบรเิวณแนวชายแดนแต่ละส่วน	ด้วยการแปลตคีวามแบบจ�าลองพืน้ผวิ

ภูมิประเทศเชิงเลข	(DTM)	โดยใช้โปรแกรม	ArcGIS	10.1	และศึกษาชนิดการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยวิธีการแปลตีความ

ด้วยสายตาจากข้อมูลภาพจากดาวเทียม	LANDSAT-5,	LANDSAT-8	และ	THAICHOTE	ที่บันทึกภาพในปี	พ.ศ.	2548	

พ.ศ.	2553	และ	พ.ศ.2558	และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยวิธี	Comparison	Matrix

	 ผลการศึกษาธรณีสัณฐานวิทยา	 พบว่า	 สภาพพื้นที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนจากแม่น�้าในสภาพ	

ภูมิอากาศแห้งแล้งถึงกึ่งแห้งแล้ง	 และต่อมาเกิดการยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นเทือกเขาพนมดงรัก	 มีน�้าเป็นตัวการใน	

การสร้างตวัของสภาพพืน้ทีโ่ดยการพดัพาตะกอนมาทบัถม	รวมถงึกดักร่อนหรอืกดัเซาะพืน้ผวิภมูปิระเทศให้เกดิลกัษณะเป็น	

ร่องลึก	ภูมิลักษณ์ของแนวเทือกเขาพนมดงรักบริเวณเขาพระวิหารมีลักษณะของภูเขาที่ชั้นหินมีมุมเอียงเทเล็กน้อยจนถึง

ปานกลางท�าให้ภเูขาลาดเอยีงเพยีงด้านเดยีวส่วนอกีด้านหนึง่เป็นหน้าผาตัง้ชนัเรยีกว่า	Cuesta	โดยหน้าผาสงูชนัอยูท่าง

เขตแดนกัมพูชา	ส่วนบนยอดเขาลาดเอียงเทจากทิศใต้มาทางทิศเหนือฝั่งประเทศไทย	ท�าให้ความสูงจากระดับน�้าทะเล	

มีการลดหลั่นลงมา	 โดยบริเวณเส้นเขตแดนมีภูมิสัณฐานเป็นภูเขาสูงชัน	 (Slope	 35%	 ถึง	 >	 50%)	 สลับกับเนินเขา		

ตามมาด้วยพื้นที่ลูกคลื่นลอนชัน	 ลูกคลื่นลอนลาด	 และที่ราบ	 ตามล�าดับ	 พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีความสูง

มากกว่าฝั่งกัมพูชาโดยอยู่ในช่วง	 200-600	 เมตร	 จากระดับน�้าทะเลปานกลางส่วนฝั่งประเทศกัมพูชามีภูมิสัณฐาน

เป็นภูเขาและหน้าผาสูงชันบริเวณเขตแดน	(Slope	35%	ถึง	>	50%)	จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นเนินเขา	ลูกคลื่นลอนชัน		

ลูกคลื่นลอนลาด	 และที่ราบ	 พื้นที่ส่วนใหญ่มีความสูงของภูมิประเทศน้อยกว่า	 100	 เมตร	 จากระดับน�้าทะเลปาน

กลางธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่ศึกษา	 ประกอบด้วย	 หินตะกอนยุค	 Jurassic	 ถึง	 Cretaceous	 เป็นส่วนใหญ่	 โดย

อยู่ในกลุ่มหินโคราชซึ่งเป็นกลุ่มหินตะกอนสีแดงที่เกิดจากการสะสมตัวบนภาคพื้นทวีป	 ประกอบด้วย	 หินทราย	
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หินทรายแป้ง	 และหินดินดาน	 ชั้นหินมีการเอียงเทน้อย	 เฉลี่ยประมาณ	 10	 องศา	 ประกอบด้วย	 หมวดหินย่อย	

ของกลุ่มหินโคราช	 5	 หมวด	 ได้แก่	 หมวดหินภูกระดึง	 (Jpk)	 หมวดหินพระวิหาร	 (JKpw)	 หมวดหินเสา

ขรัว	 (Ksk)	 หมวดหินภูพาน	 (Kpp)	 และหมวดหินโคกกรวด	 (Kkk)	 นอกจากนี้ยังพบหินอัคนีชนิดโอลิวีน	

บะซอลต์ในยุค	Tertiary	ในบางพื้นที่

	 ผลการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทยในช่วงปี	 พ.ศ.

2548-2558	พบว่า	พื้นที่ยางพารามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากที่สุด	128.83%	ในปี	พ.ศ.2558	รองลงมาได้แก่	พื้นที่นาข้าว	

ปาล์มน�้ามัน	พื้นที่ถาง	และชุมชน	หมู่บ้าน	และสิ่งก่อสร้าง	ตามล�าดับ	นอกจากนี้พบว่า	พืชไร่มีแนวโน้มลดลงมาก

ที่สุด	โดยพื้นที่ที่ลดลงส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา	นาข้าว	ปาล์มน�้ามัน	และพืชสวนและไม้ผล	ในส่วน	

ของพืน้ทีป่่าธรรมชาต	ิพบว่า	ป่าดบิ	ป่าเบญจพรรณ	และป่าเตง็รงัมแีนวโน้มลดลงเลก็น้อย	เนือ่งมาจากการบกุรกุท�าลาย

และส่วนใหญ่ถกูเปลีย่นแปลงไปเป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรม	เช่น	ยางพารา	พชืไร่	และนาข้าว	การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์

ที่ดินของประเทศกัมพูชา	ในช่วงปี	พ.ศ.	2548-2558	พบว่า	พื้นที่ชุมชน	หมู่บ้าน	และสิ่งก่อสร้าง	และพื้นที่เกษตร	เช่น	

พืชไร่	 และนาข้าว	 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจ�านวนมาก	 พื้นที่ป่าเบญจพรรณและป่าดิบมีแนวโน้มลดลงมากที่สุด	 โดยลดลง	

53.29%	 และ	 32.38%	 ตามล�าดับในปี	 พ.ศ.	 2558	 โดยพื้นที่ที่ลดลงส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยนไปเป็นพืชไร่	 พื้นที่ถาง		

และนาข้าว	ตามล�าดับ	ผลการประเมินความถูกต้องของการจ�าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ในปี	พ.ศ.	2558	พบว่า	มีค่า

ความถูกต้องโดยรวม	(Overall	Accuracy)	เท่ากับ	98%	และค่า	Kappa	Coefficient	เท่ากับ	97%

ค�ำส�ำคัญ: ธรณีสัณฐานวิทยา	การใช้ประโยชน์ที่ดิน	เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	ชายแดนไทย-กัมพูชา
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กำรพัฒนำระบบก�ำลังพลข้ำรำชกำร รร.จปร.

CRMA Personnel Database Development

พันโท กิจจำ ศรีเมือง1   ร้อยเอก ณรงค์ ภูมิสุข2

กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	

E-mail:	1kijja.sr@crma.ac.th	2narong.ph@crma.ac.th

บทคัดย่อ

	 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กร		

กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์มีนโยบายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่าง	

ต่อเนื่อง	เพื่อให้การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในองค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 รร.จปร.	มกีารพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศมากมาย	โดยพฒันาระบบจากฐานข้อมลูทีพ่ฒันาขึน้มาเองส�าหรบั

แต่ละระบบ	 ท�าให้ข้อมูลพื้นฐานของก�าลังพลมีความซับซ้อน	 ตลอดจนขาดความเป็นปัจจุบันของข้อมูล	 เนื่องจากบาง	

หน่วยงานจัดท�าระบบขึ้นมาแต่ขาดบุคลากรดูแลและจัดการระบบที่ต่อเนื่อง	 ท�าให้ปัจจุบันระบบข้อมูลก�าลังที่แต่ละ	

หน่วยงานใช้ไม่สามารถน�าข้อมูลมาเชื่อมประสานกันได้	 อีกทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบยังไม่รองรับกับระบบ

ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนมากเท่าที่ควร

	 จากปัญหาดังกล่าวผู้จัดท�าได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลก�าลังพลข้าราชการ	 รร.จปร.	 ขึ้น	 เพื่อบูรณาการระบบ

ข้อมลูก�าลงัพลเดมิทีม่ใีช้อยูใ่นแต่ละหน่วยให้เหลอืเพยีงระบบเดยีวทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ	เพือ่ใช้ในการบรหิารการจดัการ

ข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลในการจัดเก็บ	สืบค้น	แก้ไข	เพื่อน�าไปเป็นแหล่งข้อมูลหลักของก�าลังพลข้าราชการ	รร.จปร.	ให้

เป็นปัจจุบัน	และเพื่อเป็นระบบที่คอยช่วยในการก�าหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานต่างๆ	ของผู้บังคับบัญชา

	 ผลจากการพฒันาท�าให้มรีะบบฐานข้อมลูก�าลงัพลของข้าราชการ	รร.จปร.	อ�านวยความสะดวกในด้านการเกบ็

ข้อมูลประวัติก�าลังพล	สรุปข้อมูลต่าง	ๆ 	ที่ฝ่ายก�าลังพลต้องการ	ท�าให้การท�างานมีประสิทธิภาพ	รวดเร็ว	อีกทั้งยังเป็น

เครื่องมือให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลที่ทันท่วงทีเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ

ค�ำส�ำคัญ:	 ระบบก�าลังพลข้าราชการ	รร.จปร.		
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กำรออกแบบระบบกำรศึกษำทำงทหำรของไทยใหม่

เพื่อกำรผลิตทหำรอำชีพและกำรปฏิรูปกองทัพ1 

Redesigning the Thai Military Education System to Produce

Professional Military Officers and Support Military Reform

พันเอก ดร.สรศักดิ์ งำมขจรกุลกิจ
กองวิชาประวัติศาสตร์	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

E-mail:	sngamcac@gmail.com

บทคัดย่อ

	 งานวิจัยนี้น�าเสนอตัวแบบและแนวทางการบรรลุผลในการปฏิรูปกองทัพและประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนและ

มั่นคง	ด้วยหนทางใหม่คือการปฏิรูปจากภายในหรือที่เรียกกันว่า	“ระเบิดจากข้างใน”	ตามหลักทรงงานพัฒนาประเทศ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาลที่	 9	 โดยการสร้างทหารรุ่นใหม่ให้มีลักษณะเป็นทหาร

อาชีพตามแบบสากล	ที่มีความเป็นทหารวิชาการ	ทหารปัญญาชนไปในตัว	และมีข้อเสนอว่าการจะสร้างทหารอาชีพนี้		

ต้องมกีารออกแบบการจดัระบบการศกึษาทางทหารแบบใหม่	โดยเฉพาะระดบัโรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า	(CRMA)	

ด้วยวธิกีารวจิยัเชงิเอกสารและภาคสนาม	จากฐานข้อมลูและองค์ความรูใ้นประเทศประชาธปิไตย	เช่น	โรงเรยีนนายร้อย

ทหารบกของสหรัฐอเมริกา	(อาทิ	Norwich	University,	VMI,	West	Point)	ยุโรป-ฝรั่งเศส	เยอรมนีและอิตาลี	รวมทั้ง

กลุม่ประเทศเปลีย่นผ่านสูป่ระชาธปิไตยจากประเทศเพือ่นบ้านในเอเชยี	เช่น	เกาหลใีต้และอนิโดนเีซยี	ในขัน้สรปุเป็นการ

ออกแบบระบบการศกึษาจากองค์ความรูต่้างประเทศสูก่รณขีองไทย	โดยมข้ีอเสนอในการปรบัระบบการเรยีนการสอนของ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในลักษณะใหม่ใน	3	โมเดลด้วยกัน

	 การออกแบบทัง้	3	โมเดลนีย้งัคงอยูใ่นกรอบแนวคดิตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วั	ทีท่รงก่อตัง้โรงเรยีนทหารสมยัใหม่	เพือ่	“จะผลตินายทหารทีม่คีวามรูค้วามสามารถทัง้ในด้านวชิาการ	ระเบยีบ

วินัย	และมีน�้าใจ”	แต่มีวิธีการหรือขอบเขตของระดับการเปลี่ยนแปลงต่างกัน	กล่าวคือ	

	 (1)		การปรับเล็ก	 (S)	 ยังคงรักษาระบบเดิม	 (CRMA)	 ไว้	 แต่ต้องออกแบบให้ระบบการเรียนการสอนภาค

วิชาการมีความเข้มข้นขึ้นกว่าเดิม	คือให้ทัดเทียมกับทางตะวันตก	ดังแบบของเกาหลีใต้หรืออินโดนีเซีย

	 (2)		การปรับระดับกลาง	 (M)	 ซึ่งจะมีการแยกการเรียนภาควิชาการออกจากการเรียนและฝึกทางทหารตาม

แบบของเยอรมนี	 ออสเตรเลีย	 อิตาลี	 อังกฤษ	 ในลักษณะของการจัดท�ามหาวิทยาลัยทหาร	 หรือความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่าง	 CRMA	 กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและอยู่ใกล้	 เช่น	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	
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	 (3)		การปรับขนาดใหญ่	(L)	คือการจัดตั้งโรงเรียนนายร้อยเอกชนควบคู่กันไปกับของเดิม	ท�านองเดียวกับทาง

สหรัฐอเมริกาที่มี	West	Point	แล้ว	ยังมีโรงเรียนนายร้อยเอกชนอีกหลายแห่ง	เช่น	Citadel,	Norwich	University,	

VMI	จากนัน้จะน�าเสนอผลการวจิยัเชงินโยบายให้กบัฝ่ายการเมอืงและกองทพั	เพือ่ตดัสนิใจเลอืกตวัแบบทีด่ใีห้กบั	CRMA		

ทั้งการพัฒนาในเรื่องคุณภาพทางวิชาการ	คุณภาพของอาจารย์ผู้สอน	และคุณภาพของนักเรียนนายร้อยต่อไป

ค�ำส�ำคัญ:		 การปฏิรูปกองทัพ	ทหารอาชีพ	ระบบการศึกษาทางทหาร

1	งานวิจัยนี้ได้รับทุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	และได้รับการอนุมัติจากกองทัพบก	ปี	2558-2559

และในโอกาสนี้ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับของรร.จปร.และกองทัพบก	 ที่อนุญาตให้ผู้เขียนมีโอกาส	

พัฒนาความเป็น	 “ทหารวิชาการ”	 อย่างดีตลอดมา	 คือ	 มีเสรีภาพในทางวิชาการ	 ทั้งด้านการเรียนการสอน		

การบริการทางวิชาการและการวิจัย
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กำรศึกษำและเปรียบเทียบต้นทุนในกำรผลิตนำยทหำรสัญญำบัตรต่อนำยต่อปี 

ระหว่ำงระบบปัจจุบันและระบบใหม่ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

Studying and Comparing Cost of Producing Army Officers per Head 

per Year between Present and Recommended Systems at 

Chulachomklao Royal Military Academy

พันโทหญิง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชัญญำพัทธ์ วิพัฒนำนันทกุล
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

E-mail:	chanyapat.w@gmail.com

บทคัดย่อ

	 งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	เพือ่ศกึษาและวเิคราะห์แบบจ�าลองการปรบัโครงสร้างและการบรหิารการเรยีน	

การสอนในระบบใหม่	ตามแบบจ�าลอง	3	รูปแบบ	2)	เพื่อวิเคราะห์และค�านวณหาต้นทุนการผลิตนายทหารสัญญาบัตร

จากโรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้าต่อนายต่อปี	(Activity-Based	Costing:	ABC)	ตามระบบปัจจบุนั	3)	เพือ่วเิคราะห์

และค�านวณหาต้นทุนการผลิตนายทหารสัญญาบัตรจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อนายต่อปี	 ตามแบบจ�าลอง	

การปรับโครงสร้างและการบริหารการเรียนการสอนในระบบใหม่	 3	รูปแบบ	4)	 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต	

นายทหารสัญญาบัตรต่อนายต่อปี	 ตามระบบปัจจุบัน	 และแบบจ�าลองการปรับโครงสร้างและการบริหารการเรียน	

การสอนในระบบใหม่	3	รูปแบบ

	 การวจิยันีใ้ช้วธิวีจิยัเชงิปรมิาณโดยการศกึษาและเกบ็ข้อมลูงบประมาณของกองทพับก	ประจ�าปีงบประมาณ	2558	

และงบประมาณที่ได้การสนับสนุนจาก	 กองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 และมูลนิธิโรงเรียนนายร้อย	

พระจลุจอมเกล้า	ข้อมลูค่าใช้จ่ายจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	และมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	ข้อมลูจ�านวนนกัเรยีน

นายร้อยและท�าการวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบต้นทนุค่าใช้จ่ายในการผลตินายทหารสญัญาบตัร	โดยใช้ตามโครงสร้างและ

การบรหิารในระบบปัจจบุนั	และท�าการวเิคราะห์หารายละเอยีดเกีย่วกบัต้นทนุค่าใช้จ่ายทางการศกึษาตามโครงสร้างและ

การบริหารในระบบใหม่	โดยใช้แบบจ�าลอง	3	รูปแบบ	ด้วยวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนพื้นฐาน	(Basic-Cost	Analysis)	เพื่อ

เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจในการแสดงถึงแบบจ�าลองที่เป็นตัวแทนข้อมูลจริงได้ดี	

	 ผลการวจิยัพบว่า	ต้นทนุทางการศกึษาของโรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้ามต้ีนทนุทางตรงทางสงัคมทีเ่กีย่วกบั	

บุคลากร	 ต้นทุนวัสดุการด�าเนินงาน	 และต้นทุนค่าลงทุน	 รวมทั้งสิ้น	 883,621,145	 บาท	 และยังมีต้นทุนทางอ้อม

ทางสังคม	 2,525,206	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 0.36	 โดยต้นทุนในการผลิตนายทหารสัญญาบัตร	 โรงเรียนนายร้อย	

พระจุลจอมเกล้า	 ต่อคนต่อปี	 ตามงบประมาณปี	 2558	 เป็นจ�านวนเงิน	 1,034,685	 บาท	 แต่หากวิเคราะห์ตาม

หน่วยต้นทุนสู่กิจกรรม	 คิดเป็น	 4,711,959	 บาทต่อคนต่อปี	 ในส่วนการค�านวณรูปแบบระบบ	 (S-1)	 เป็นการพัฒนา
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คุณภาพของอาจารย์และระบบการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานหรือใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยชั้นน�า	 มีต้นทุนเป็น

จ�านวนเงิน	 1,059,955	 บาท	 ต่อคนต่อปี	 ตามงบประมาณ	 แต่หากวิเคราะห์ตามหน่วยต้นทุนสู่กิจกรรม	 คิดเป็น	

4,827,035	 บาทต่อคนต่อปี	 ต้นทุนในระบบ	 S-2	 แบบของฝรั่งเศส	 มีการว่าจ้างอาจารย์พลเรือนในสาขาอาชีพ	

มาท�าการสอน	2	แบบคือ	แบบการบรรจุ	โดยมีต้นทุนต่อคนต่อปีเป็นจ�านวน	3,226,560	บาท	และแบบการจ้างแบบ

อัตราจ้าง	3,135,958	บาท	ตามหน่วยต้นทุนสู่กิจกรรม	ส่วนในระบบ	S-3	เป็นการใช้แบบผสมของเยอรมนีและอิตาล	ี

โดยไปศึกษากับนักศึกษาพลเรือนในระดับปริญญา	 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 มีต้นทุนในการผลิตนายทหาร	

ชั้นสัญญาบัตรต่อคนต่อปี	 4,762,247	 บาท	 ส�าหรับมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ	 4,783,887	 บาท	ตามหน่วยต้นทุน

สู่กิจกรรมการปรับแบบกลาง	 (M-1)	 โดยการฝึกวิชาทหารในโรงเรียนนายร้อยให้จบก่อน	 แล้วสามารถเลือกสมัครเรียน

ต่อกับมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ของรัฐหรือเอกชน	 โดยมีค่าใช้จ่ายจากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ที่มีบันทึก	

ข้อตกลง	(MOU)	อยูก่บัทางโรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า	ดงันี	้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	จากเดมิ	883,621,145	บาท		

เป็น	556,915,710	บาท	ลดลง	326,705,435	บาท	คิดเป็น	36.97%	โดยต้นทุนการผลิตนายทหารสัญญาบัตรต่อคน		

ต่อปี	ลดลงจาก	4,711,959	บาท	เป็น	2,969,784	บาท	ตามหน่วยต้นทุนกิจกรรม	ส่วนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

สามารถลดงบประมาณได้จาก	เดิม	883,621,145	บาท	เป็น	556,973,890	บาท	ลดลง	326,647,255	บาท	คิดเป็น	

36.51%	โดยต้นทนุต่อการผลตินายทหารชัน้สญัญาบตัรต่อคนต่อปี	ลดลง	เป็น	2,991,424	บาท	ตามหน่วยต้นทนุกจิกรรม
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กำรศึกษำวิเครำะห์บทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สยำมบรมรำชกุมำรี1 

The Study and Analysis of Poems to Celebrate 

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 60th Birthday

ร้อยเอกหญิง ฉัฐรภรณ์ ยศสุนทร 
กองวิชาอักษรศาสตร์	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

	 งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา	 กลวิธีการน�าเสนอ	 ศิลปะการใช้ภาษา	 และโลกทัศน์ของ	

ผูป้ระพนัธท์ีป่รากฏในบทรอ้ยกรองเฉลมิพระเกยีรต	ิ5	รอบ	สยามบรมราชกมุาร	ีโดยศกึษาบทรอ้ยกรองเฉลมิพระเกยีรต	ิ

5	รอบ	สยามบรมราชกุมารีที่ผ่านเกณฑ์คณะกรรมการรอบคัดเลือก	จ�านวน	205	ส�านวนจากการวิจัยพบว่า	เนื้อหาที่

ปรากฏในบทรอ้ยกรองเฉลมิพระเกยีรตฯิ	ประกอบดว้ย	พระราชกรณยีกจิ	พระอจัฉรยิภาพ	การเฉลมิพระเกยีรต	ิการถวาย	

พระพรชัยมงคล	พระราชจริยวัตร	การแสดงความจงรักภักดี	และการถวายพระเกียรติยศ	กลวิธีการน�าเสนอที่ปรากฏ

ในบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติฯ	 มีทั้งการน�าเสนอตามจุดประสงค์การประพันธ์และการน�าเสนอตามขนบการประพันธ์	

ศิลปะการใช้ภาษาที่ปรากฏในบทร้อย-กรองเฉลิมพระเกียรติฯ	 พบการเล่นเสียงสัมผัส	 การเล่นค�า	 และการเลือกสรร	

ค�าใช้ในงานประพันธ์	ส่วนโลก-ทัศน์ของผู้ประพันธ์นั้นพบว่า	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารีทรงเป็น

นกัปราชญ	์มพีระราชจรยิวตัรงดงาม	ทรงเปน็ศนูยร์วมใจ	ทรงเปน็แบบอยา่งทีด่แีกพ่สกนกิร	ทรงเปน็ทีพ่ึง่ของประชาชน	

และทรงเป็นสยามบรมราชกุมารีแห่งแผ่นดิน	

ค�ำส�ำคัญ:	 การศึกษาวิเคราะห์	บทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ	5	รอบ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

1	ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและพัฒนา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ประจ�าปี	2559
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กำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผล และแนวทำงกำรส่งเสริมกำรปรับตัวของ

นักเรียนนำยร้อยใหม่ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

The Study of Factors and Guidelines for Supporting 

the New CRMA Cadet Adaptation

พันโทหญิง ดร.รุ่งอรุณ วัฒยำกร
กองจิตวิทยาและการน�าทหาร	กรมนักเรียนนายร้อย	รักษาพระองค์	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

	 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัว	และ	หาแนวทางการส่งเสริมการปรับ

ตัวของนักเรียนนายร้อยใหม่	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	(CRMA)	โดยมีประเด็นที่ศึกษา	2	ประเด็น	ได้แก่	การ	

หาปัจจยัทีส่่งผลต่อการปรบัตวัของนกัเรยีนนายร้อยใหม่	แล้วจงึน�าไปสูก่ารหาแนวทางการส่งเสรมิการปรบัตวัของนกัเรยีน

นายร้อยใหม่	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย	 นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่	 1	

โรงเรยีนนายร้อย	พระจลุจอมเกล้า	ภาคการศกึษาที	่1	ปีการศกึษา	2560	จ�านวน	227	คน	นกัเรยีนนายร้อยชัน้ปีที	่5	ที่

เป็นนกัเรยีนบงัคบับญัชา	จ�านวน	21	คน	และผูบ้รหิาร	โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า	จ�านวน	10	คน	รวมผูใ้ห้ข้อมลู

ทั้งสิ้น	258	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบส�ารวจข้อมูลทั่วไป	และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง	สถิติที่ใช้ในการ

วเิคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	ค่าความถี	่ค่าร้อยละ	การวเิคราะห์เนือ้หา	และการวเิคราะห์ข้อมลูแบบสร้างข้อสรปุ	แล้วน�าเสนอ	

ผลการวิเคราะห์โดยวิธีพรรณนา	ตาราง	และภาพ	

	 ผลการศึกษา	พบว่า	

	 1.	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวต่อระบบนักเรียนนายร้อยใหม	่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 เกี่ยวข้อง	

กับ	3	ปัจจัยหลัก	ได้แก่

	 	 1.1	ปัจจัยด้านโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 จ�าแนกเป็น	 1)	 ระบบการปกครองบังคับบัญชา	 และ		

2)	ระบบการเรียน	

	 	 1.2	ปัจจัยส่วนบุคคลด้านนักเรียนนายร้อย	 จ�าแนกเป็น	 1)	 แรงจูงใจในการเข้ามาเป็นนักเรียนนายร้อย		

2)	เจตคติ	และการรับรู้ต่อเป็นนักเรียนนายร้อยและนายทหารสังกัดกองทัพบก	3)	เป้าหมายในการประกอบอาชีพของ

นักเรียนนายร้อย	4)	สุขภาพกาย	และสุขภาพจิตของนักเรียน	นายร้อย	5)	ความสัมพันธ์ของนักเรียนนายร้อย	ประกอบ

ด้วย	 5.1)	 ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนใหม่กับเพื่อนนักเรียนใหม่	 และ	 5.2)	 ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนใหม่กับ

นักเรียนบังคับบัญชาและนักเรียนรุ่นพี่	

	 	 1.3	ปัจจัยด้านครอบครัวของนักเรียนนายร้อย	 จ�าแนกเป็น	 1)	 สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของ	

ผู้ปกครองของนักเรียนนายร้อย	2)	ความคาดหวังของผู้ปกครองของนักเรียนนายร้อย	3)	ล�าดับที่ในการเกิดของนักเรียน
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นายร้อย	4)	รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของนักเรียนนายร้อย	และ	5)	สัมพันธภาพภายในครอบครัวของนักเรียนนายร้อย	

	 2.	แนวทางการส่งเสริมการปรับตัวของนักเรียนนายร้อยใหม่	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	มีดังนี้

	 	 2.1	อยู่ภายใต้ข้อก�าหนดเบื้องต้นที่ว่า	 1)	 นักเรียนนายร้อยใหม่ที่ได้รับการคัดเลือก	 เข้ามาเป็นทหาร	 มี

ความรัก	ศรัทธา	และมีอุดมการณ์ที่ดีในการเป็นทหาร	2)	การมีนักเรียนบังคับบัญชาที่ถูกหล่อหลอมมาแล้วเป็นอย่างดี	

3)	ไม่มีระบบการลงโทษที่นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ที่ก�าหนด	รวมทั้ง	4)	บุคลากรทุกฝ่ายและผู้ที่ท�าหน้าที่อบรมสั่งสอน

ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่	และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

	 	 2.2	มุ่งเสริมสร้างให้	นักเรียนนายร้อย	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	เป็นผู้ที่	1)	มีความกตัญญูรู้คุณ

ต่อแผ่นดินและองค์การเป็นหลัก	2)	มีความยุติธรรม	3)	มีความแข็งแกร่งทั้งทางร่างกายและจิตใจ	และ	4)	ยึดถือระบบ

เกียรติศักดิ์	ซึ่งได้แก่	4.1)	ไม่กล่าวค�าเท็จ	4.2)	ไม่ทุจริต	4.3)	ไม่ขโมย	และ	4.4)	ไม่เพิกเฉยต่อการรายงานผู้กระท�า

ผิดดังกล่าว

	 	 2.3	ทุกภาคส่วนของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 ได้แก่	 กองบัญชาการ	 โรงเรียนนายร้อย	

พระจุลจอมเกล้า,	กรมนักเรียนนายร้อย	รักษาพระองค์	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า,	ส่วนฝึกศึกษา	ทั้งส่วนวิชา

ทหาร	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	และส่วนการศึกษา	โรงเรียน	นายร้อยพระจุลจอมเกล้า,	โรงพยาบาลโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 และส่วนสนับสนุนต่างๆ	ตระหนักในหน้าที่	 มีความรับผิดชอบ	 และมีส่วนร่วมตามบทบาท

หน้าทีข่องตน	ทัง้ยงัไม่เพกิเฉยต่อการกระท�าความผดิของนกัเรยีนนายร้อย	รวมถงึไม่เพกิเฉยต่อการชืน่ชมในการท�าความ

ดีของนักเรียนนายร้อยด้วยเช่นกัน	

ค�ำส�ำคัญ:	 การปรับตัว	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัว	แนวทางการส่งเสริมการปรับตัว	นักเรียนนายร้อยใหม่	

	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
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กำรพัฒนำและส่งเสริมระบบเกียรติศักดิ์ของโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

The Enhancement of Chulachomklao Royal Military 

Academy’s Honor System

ร้อยตรี ดร.เทพฤทธิ์ วงศ์ภูมิ
กองจิตวิทยาและการน�าทหาร	กรมนักเรียนนายร้อย	รักษาพระองค์	โรงเรียนนายร้องพระจุลจอมเกล้า	

E-mail:	tum1313@hotmail.com

บทคัดย่อ
	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อทราบองค์ประกอบระบบเกียรติศักดิ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	

และ	 2)	 เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมระบบเกียรติศักดิ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 โดยมี	

การด�าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	(Participatory	Action	Research:	PAR)	ซึ่งประกอบด้วย	3	ขั้นตอน

คือ	 1)	 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับระบบเกียรติศักดิ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 จากเอกสาร	 ระเบียบ	

ข้อบังคับ	งานวิจัยและการสัมภาษณ์	2)	การพัฒนาองค์ประกอบระบบเกียรติศักดิ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	

ด้วยการน�าผลการวิจัยในขั้นตอนที่	 1	 มาท�าการระดมสมอง	 (Brainstorming)	 เพื่อแสวงหาองค์ความรู้และการสร้าง	

ความตระหนักให้กลุ่มเป้าหมาย	3)	การประเมินผลและการขยายผลการด�าเนินงานจากขั้นตอนที่	2	ให้กลุ่มเป้าหมาย	

ได้ร่วมคิดวางแผน	 (Plan)	 ร่วมปฏิบัติ	 (Act)	 และสังเกตการณ์	 (Observe)	 ด�าเนินการขยายผลด้วยการจัดท�า	 KM		

(Knowledge	 Management)	 และการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับองค์ประกอบระบบเกียรติศักดิ์ของโรงเรียนนายร้อย	

พระจุลจอมเกล้า	 ให้แก่บุคลากรกรมนักเรียนนายร้อย	 รักษาพระองค์	 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมระบบ

เกยีรตศิกัดิข์องโรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า	กลุม่เป้าหมายของการวจิยัครัง้นีค้อื	โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า	

ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย	ผู้บริหารกองทัพบก	ผู้บริหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ผู้บริหารกรมนักเรียนนายร้อย

รักษาพระองค์	ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	โดยมีผลการวิจัย	ดังนี้

	 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	องค์ประกอบระบบเกียรติศักดิ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าประกอบด้วย	 1)	 กฎเกียรติศักดิ์		

2)	 คณะกรรมการพัฒนาระบบเกียรติศักดิ์	 3)	 คณะกรรมการศาลเกียรติศักดิ์	 4)	 คณะกรรมการโรงเรียนนายร้อย		

พระจุลจอมเกล้าว่าด้วยกฎเกียรติศักดิ์	

	 2.	แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมระบบเกียรติศักดิ์	ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้แก่	1)	พัฒนา

ระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าว่าด้วยระบบเกียรติศักดิ์ให้เป็นปัจจุบัน	 2)	 พัฒนาระเบียบ	 กรมนักเรียน	

นายร้อย	 รักษาพระองค์	 ว่าด้วยศาลเกียรติศักดิ์ให้สอดรับกับการเปลี่ยนของระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	

ว่าด้วยระบบเกียรติศักดิ์	 3)	 พัฒนาระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ

และการลงทัณฑ์นักเรียนนายร้อย	 4)	 ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องระบบเกียรติศักดิ์ให้แก่บุคลากรและนักเรียน	

นายร้อย

ค�ำส�ำคัญ:	ระบบเกียรติศักดิ์	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
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ศูนย์วิจัยสหวิทยำกำร เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ 

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

พันเอก รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรัตน์ เลิศล้�ำ
ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยฯ	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

E-mail:	suratbrb@gmail.com

บทคัดย่อ

	 โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า	ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั	(สกว.)	ร่วมกบัหน่วยงานทัง้ภายในและ

ภายนอกประเทศอีก	11	หน่วยงาน	ได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยและประสานงานเครือข่ายการศึกษาเชิงสหวิทยาการ

ด้านวฒันธรรมในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	เพือ่ให้เกดิการด�าเนนิงานวจิยัและการพฒันา	รวมทัง้การให้การศกึษา

แก่เยาวชน	และเป็นส่วนหนึง่ของกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรต	ิ5	รอบ	พลเอกหญงิ	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรม

ราชกมุาร	ีโดยพลเอกหญงิ	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารทีรงมพีระมหากรณุาธคิณุรบัเป็นองค์ประธาน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของศูนย์วิจัยฯและพระราชทานนามศูนย์วิจัยว่า	 “ศูนย์วิจัยสหวิทยาการ	 เฉลิมพระเกียรติ	 5	 รอบ	

พลเอกหญิง	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”	ทรงท�าพิธีเจิมป้าย	

เปิดศูนย์วิจัยฯ	 อย่างเป็นทางการในวันที่	 16	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2558	 โดยมีกรอบการด�าเนินงานและพันธกิจหลัก		

4	งาน	ดังนี้

	 1. กำรจัดตั้งศูนย์วิจัย:	 ศูนย์วิจัยเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนด้านนโยบายและการเผยแพร	่ จัดประชุม	

สัมมนาและจัดการอบรม	 เพื่อความเป็นเลิศและบูรณาการการศึกษาวิจัยเชิงสหวิทยาการ	 รวมถึงการพัฒนาห้องปฏิบัติ

การวิทยาศาสตร์ประยุกต์	แขนงต่างๆ	ที่ใช้ในการส�ารวจและกระบวนการวิจัย	

	 ผลกำรด�ำเนินงำน 

	 	 1.1 ด้ำนนโยบำย	 มีการประชุมหารือกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งในและภายนอก	 เพื่อวางแนวทางการ	

ด�าเนินงานรวมถึงเครือข่ายทุนวิจัย	 เพื่อความเป็นเลิศในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ	 การเผยแพร่สู่สาธารณชน

ทั้งภายในระดับภูมิภาคและนานาชาติ

	 	 1.2 จัดกำรประชุม	การจัดสัมมนาเพื่อน�าเสนอผลงานวิชาการ	รวมถึงการจัดการอบรมเพื่อเผยแพร่ผลงาน

สู่สาธารณะ	ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

	 	 1.3 กำรจัดให้มีกำรส�ำรวจพื้นที่ศึกษำร่วมกัน	 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการและองค์ความรู้ใน

มุมมองของแต่ละประเทศ
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โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

	 2. กำรพฒันำห้องปฏบิตักิำรวิทยำศำสตร์ประยกุต์ โดยรว่มมอืกบัภาคเีครอืข่าย	พัฒนาเทคโนโลยสีาขาต่างๆ	

สามารถน�าไปใช้ในการวิจัย	 เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา	ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการสารสนเทศ	ห้องปฏิบัติ

การคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และห้องปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ	(Drone)

	 3. งำนวจิยัระดบัภมูภิำค:	ศกึษาวจิยั	“วฒันธรรมร่วม”	บรูณาการการศกึษาวจิยัเชงิสหวทิยาการทางวฒันธรรม

ในระดบัภมูภิาค	อาท	ิด้านประวตัศิาสตร์	โบราณคด	ีมานษุยวทิยาและศลิปกรรมกบัการประยกุต์ใช้เทคโนโลยแีขนงต่างๆ	

เกิดกลไกและองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ที่มีศักยภาพอันจะน�ามาซึ่งความเข้าใจ	 และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง	

ประเทศผ่านมิติการวิจัยและพัฒนาภายใต้ผลการด�าเนินงานโครงการวิจัย	3	โครงการ

	 ผลกำรด�ำเนินงำน

	 	 3.1 กำรศกึษำระบบกำรคมนำคมโบรำณและเครอืข่ำยวฒันธรรมในภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้:	ได้องค์

ความรูเ้กีย่วกบัระบบคมนาคมโบราณในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ทีเ่ชือ่มโยงวฒันธรรมร่วมของภมูภิาคผ่านระบบ

คมนาคมโบราณทางบกและทางน�้า	 ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และ

กระบวนการสืบทอดอันสืบเนื่องจากระบบคมนาคมโบราณจากอดีตมาถึงปัจจุบัน

	 	 3.2 กำรศึกษำกำรแพร่กระจำยของกลุ่มวัฒนธรรมรัฐเริ่มแรกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในพื้นที่ประเทศไทย: 

สามารถจัดจ�าแนกความซับซ้อนของชุมชนระดับเมือง	ตามหลักฐานโบราณคดีทางกายภาพ	รวมถึงการกระจายตัวของ

ชุมชน	พัฒนาการของเมืองที่มีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น	รวมถึงเส้นทางการแลกเปลี่ยนสินค้าและ

เส้นทางการค้าโบราณในประเทศและระดับภูมิภาค

	 	 3.3 กำรศึกษำงำนศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศำสนำและควำมเชื่อจำกหลักฐำนโบรำณคดีและประวัติศิลปะ

โครงกำร“เทวรูปพระวิษณุในประเทศไทย: เข้าใจความเป็นมาตลอดจนคติการสร้างและพัฒนาการด้านรูปแบบศิลปะ	

เทวรูปพระวิษณุในประเทศไทยและความสัมพันธ์ระดับภูมิภาค	 ตลอดจนเส้นทางการเผยแพร่ศาสนา	 การค้าและ	

การคมนาคมโบราณทั้งในประเทศและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

	 4. สร้ำงและสนับสนุนกำรพัฒนำเครือข่ำยของภำคีกำรวิจัยในระดับภูมิภำค	โดยการพัฒนาความสัมพันธ์ของ

ภาคีวิจัยที่ได้มีการร่วมด�าเนินการวิจัยร่วมกันมาตั้งแต่	พ.ศ.	2548	จนถึงปัจจุบัน	ให้เกิดเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วย

งานทีเ่ป็นตวัแทนด้านการศกึษาทางด้านวฒันธรรมของแต่ละประเทศ	โดยศนูย์วจิยัฯ	ท�าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงานเครอืข่าย	

ที่เกิดขึ้นเพื่อท�าให้เกิดการท�างานบนความร่วมมือของเครือข่ายวิชาการจากประเทศในภูมิภาคโดยเฉพาะนักวิชาการ	

ท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน	และเครือข่ายระดับนานาชาติ

	 ผลกำรด�ำเนินงำน 

	 	 4.1 เกดิเครอืข่ำยควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรด้ำนวฒันธรรม	ทัง้ในประเทศและระดบัภมูภิาค	ทีส่ามารถท�างาน

วิจัยร่วมกัน	 สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งของนักวิชาการในเชิงลึกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับภูมิภาค	

และได้รับการยอมรับในระดับสากล

	 	 4.2 กำรพัฒนำเครือข่ำยวิชำกำร	 รวมทั้งการถ่ายทอดความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาไปสู่เครือข่ายและ	

นักวิชาการในระดับภูมิภาค	อาทิ
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โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

	 	 			-	 การส�ารวจกรณีภัยภิบัติด้วยการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ(Drone)	 การจัดท�าแผนที่ที่	

ความละเอียดสูง	ณ	สหภาพเมียนมา	เมื่อเดือนสิงหาคม	2559	

	 	 			-	 การจดัอบรมการใช้ข้อมลูสามมติแิละแผนทีค่วามละเอยีดสงูแก่นกัวชิาการและข้าราชการ	กองโบราณ	

คดี	กระทรวงวัฒนธรรม	สหภาพเมียนมา	

	 	 			-	 การส�ารวจและพัฒนาข้อมูลสามมิติ	พื้นที่แหล่งโบราณคดี	เมือง	Anh	Khe	สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม

	 5. พฒันำศนูย์เยำวชนระดบัภมูภิำค โดยส่วนหนึง่ของศนูย์วจิยัจะท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์กลางการด�าเนนิการส่งเสรมิ	

การศึกษาของเยาวชนในประเด็นด้านประวัติศาสตร์	 โบราณคดีวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์	 และจัดกิจกรรม

เยาวชนพร้อมทั้งจดัตั้งศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและประเทศเพือ่นบ้าน	เพือ่ให้เกิดการขยายและถ่ายทอด

องค์ความรู้ไปสู่กิจกรรมเยาวชน	 ยุววิจัยที่จัดขึ้นเป็นระยะ	 กระตุ้นจิตส�านึกและช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชน	 ผ่าน

กระบวนการวิจัย	นอกจากนี้ยังสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น	ส�าหรับเป็นศูนย์กลางชุมชนในการแลกเปลี่ยน	

องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงชุมชนกับวิถีวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ	ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อน

บ้าน

	 ผลกำรด�ำเนินงำน 

	 	 5.1	เกดิการพฒันาและถ่ายทอดองค์ความรูไ้ปสูก่ระบวนการยวุวจิยัของเยาวชนเกดิศนูย์กลางในการด�าเนนิ

งานด้านเยาวชนกบัวฒันธรรมระดบัภมูภิาค	เพือ่ให้เกดิความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างประเทศในอนาคต	รวมทัง้สามารถน�าไป	

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและภูมิภาคในระดับมัธยม	 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคม

อ�าเภอบ้านกรวด	จงัหวดับรุีรัมย์	โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย	อ�าเภอพนุพนิ	จงัหวัดสรุาษฎรธ์านี	โรงเรยีนประถมและโรงเรียน

มัธยมบันทาย-ฉมาร์	จังหวัดบันเตียนเมียนเจย	โรงเรียนก�าปงเณอเตียล	จังหวัดก�าปงธม	ราชอาณาจักรกัมพูชา	และ	

ระดับอุดมศึกษา	 Department	 of	 Archaeology,	 Yangon	 University	 สหภาพเมียนมา	 ภาควิชาทัศนศิลป์		

คณะศิลปกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 ส่วนการศึกษา	 โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า	

	 	 5.2	พัฒนาและสนับสนุนจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น	 มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ท้องถิ่น	 บ้านโคกตาด้วง		

ต�าบลทัพไทย	 อ�าเภอตาพระยา	 จังหวัดสระแก้ว	 ส�าหรับเป็นศูนย์กลางชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ	

วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น	 รวมถึงความเชื่อมโยงวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค	 เกิดการตระหนักถึงความส�าคัญของวัฒนธรรม	

ที่จะสืบสานและอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป	รวมทั้งพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

	 การด�าเนินงานของศูนย์วิจัยฯ	 สามารถด�าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์	 ตามเป้าหมายและผลการด�าเนินงาน		

ที่วางไว้ทุกประการจากความร่วมมือของหน่วยงานและสถาบันเครือข่ายทั้งในและภายนอก	 เกิดการพัฒนาองค์ความรู้

และการเผยแพร่	เป็นที่ยอมรับรวมถึงประโยชน์สู่สาธารณะ	ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค	มาโดยตลอดระยะเวลา	2	

ปีที่ผ่านมา

ค�ำส�ำคัญ:	 สหวิทยาการ	การคมนาคมโบราณ	วัฒนธรรมร่วม	ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

เครื่องแจ้งเตือนโรคลมแดดอัตโนมัติ

Automatically heat stroke warning system

ร้อยเอก เจษฎำ ลำวัลย์
กองบิน	46

E-mail:	bornpatriot@hotmail.com

บทคัดย่อ

	 ปัจจุบันโลกของเราได้รับผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากจะส่งผลกระทบต่อ	

สิ่งแวดล้อมโดยรวมแล้วยังก่อภัยคุกคามต่อชีวิตมนุษย์เราโดยตรงได้เช่นกัน	 โดยเฉพาะบุคคลที่ปฏิบัติงานกลางแจ้งและ

ได้รับรังสีความร้อนตลอดเวลา	ก�าลังพล	นักเรียนทหาร	หน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพไทย	นับว่าเป็นก�าลังพลที่ส�าคัญ

ต้องท�าหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติในอนาคต	จ�าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ	ให้มี

ความเข้มแข็ง	ระเบียบวินัย	สมกับความเป็นทหาร	ท่ามกลางแสงแดดที่ร้อน	ดังนั้น	การรู้เท่าทันและการป้องกันการได้

รบัอนัตรายจากความรอ้นตัง้แตเ่นิน่ๆ	จะสง่ผลดตีอ่แผนยทุธการและการฝกึใหด้�าเนนิไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและปลอดภยั	

คณะผู้จัดท�าจึงได้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องแจ้งเตือนโรคลมแดดอัตโนมัติ	 โดยอาศัยเทคโนโลยีระบบการตรวจจับอุณหภูมิ	

และความชืน้สมัพทัธใ์นอากาศ	แลว้สง่ผา่นเทคโนโลยเีครอืขา่ย	และประมวลผลคอยสัง่การการแจง้เตอืนสภาวะอากาศที่

มีความเสี่ยงพร้อมให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติ	เพื่อป้องกันการเกิดโรคลมแดด	โดยค�านึงถึงความเป็นไปได้	ความคุ้มค่าทาง

เศรษฐศาสตร์และสังคม	ผลการประดิษฐ์พบว่า	เครื่องแจ้งเตือนสภาวะอากาศสามารถท�างานตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว

ภายใน	5	วินาที	ช่วยลดระยะเวลา	ลดขั้นตอนการปฏิบัติที่ยุ่งยาก	ซับซ้อนแบบเดิมๆ	และน�าไปสอบเทียบมาตรฐานกับ

ฝ่ายข่าวอากาศ	ผนบ.บน.	46	พบว่า	ค่าอุณหภูมิ	และค่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่ได้มีค่าใกล้เคียงกัน	คิดเปอร์เซนต์

ความแตกต่างเท่ากับ	1.45	และ	0.13	เปอร์เซนต์	ตามล�าดับ	และพบว่า	การสอบเทียบกับมาตรฐานมีความสัมพันธ์กัน	

ที่ระดับความเชื่อมั่นที่	 0.01	 ส�าหรับสถานที่ที่น�าไปทดสอบและใช้งานจริง	 ได้แก่	 บริเวณสนามฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่

พัน.อย.บน.46	ใช้เป็นเครื่องต้นแบบในกองทัพอากาศ	พร้อมทั้งได้ปรับเปลี่ยนแผนการฝึกให้สอดคล้องกับสภาวะอากาศ	

และอบรมความรู้โรคลมแดด	การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	การช่วยเหลือชีวิตฟื้นคืนชีพ	การตรวจติดตามและประเมินผล

หลังการน�าไปใช้งาน	พบว่า	ดัชนีชี้วัดเชิงปริมาณเครื่องสามารถแจ้งเตือนได้	100	เปอร์เซ็นต์	เมื่อมีค่าดัชนีความร้อน

ของอากาศสูงมากกว่า	38	องศาเซลเซียส	และดัชนีชี้วัดเชิงคุณภาพของทหารกองประจ�าการพบว่า	ทหารกองประจ�า

การไม่เจ็บป่วยด้วยโรคลมแดดเมื่อมีการปฎิบัติตามค�าแนะน�า
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โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

เครื่องมือเฝ้ำตรวจพื้นที่ระยะไกล

Remote Area Monitoring : RAM

ร้อยโท ฐำนิช สุขเกษม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร	กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

E-mail:	tanich.s9@gmail.com

บทคัดย่อ

	 ศวพท.วท.กห.	ได้ด�าเนินการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือเฝ้าตรวจพื้นที่ระยะไกลและน�าไปขยายผลใช้งานจริงใน

หน่วยของ	ทบ.	และ	ทร.	(กปช.จต.)	กช.ศวพท.วท.กห.	ได้ด�าเนินการวิจัย	พัฒนาและปรับปรุงต้นแบบเครื่องมือเฝ้า

ตรวจพื้นที่ระยะไกลมาโดยตลอดให้ทันตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป	 ให้มีขีดความสามารถสูง	 และมีความทันสมัย

ตามเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน	โดยเครื่องมือเฝ้าตรวจพื้นที่ระยะไกลจะใช้อุปกรณ์ตรวจจับทั้งหมด	3	ชนิด	คือ	เครื่อง

ตรวจจับการสั่นสะเทือน	(Seismic	Sensor)	เครื่องตรวจจับภาพ	(Camera	Sensor)	และเครื่องตรวจจับคลื่นความร้อน	

(Infrared	 Sensor)	 ซึ่งใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูงในการเขียนโปรมแกรมให้อุปกรณ์ตรวจจับการสั่นสะเทือนสามารถแยกแยะ

ประเภทของผูบ้กุรกุได้	อกีทัง้เครือ่งมอืตรวจจบัทัง้	3	ชนดิ	ยงัท�างานรว่มกนัในการตรวจจบัการบกุรกุภายในบรเิวณพืน้ที่

เฝา้ระวงั	อปุกรณด์งักลา่วใชส้�าหรบัเฝา้ตรวจและแจง้เตอืนการบกุรกุตามพืน้ทีแ่ละชอ่งทางทีอ่ยูห่า่งไกล	สามารถรายงาน	

ผลการแจ้งเตือนไปยังชุดปฏิบัติการที่ก�าลังปฏิบัติงานในพื้นที่	 และไปยังหน่วยควบคุมที่ตั้งอยู่ห่างไกลออกไป	 โดย	

ใชก้ารสง่สญัญาณผา่นคลืน่ความถี	่900MHz	สามารถใชส้นบัสนนุการปฏบิตักิารทางทหารไดห้ลายประการ	เชน่	ตรวจจบั	

การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดน	 การสกัดกั้นการขนส่งยาเสพติดในพื้นที่ป่าเขา	 และการป้องกัน

ฐานปฏิบัติการในสนาม	 เป็นต้น	 	 เครื่องมือดังกล่าวสามารถน�าไปฝังและซ่อนพรางไว้ในพื้นที่ได้เป็นระยะเวลานาน	

จึงสามารถใช้ในการหาข่าวความเคลื่อนไหวในพื้นที่และช่องทางได้โดยไม่ต้องใช้ก�าลังพลไปเฝ้าตรวจในพื้นที่จริง	 นับว่า

เป็นประโยชน์ต่อหน่วยที่ปฏิบัติการในสนามเป็นอย่างยิ่ง	มีความต้องการใช้งานสูง
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โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

อำกำศยำนไร้คนขับรุ่น AMIC III

Unmanned Aerial Vehicle AMIC III

พันเอก สุภกิจ รู้หลัก
หน่วยข่าวกรองทางทหาร

E-mail:	supakit2738@gmail.com

บทคัดย่อ

	 	 หน่วยข่าวกรองทางทหารได้ด�าเนินการวิจัยและพัฒนาอากาศยานตรวจการณ์ไร้คนขับขนาดเล็กรุ่น	AMIC	

III	ซึ่งเป็นการต่อยอดผลงานวิจัย	Mini	UAV	ของหน่วยฯ	ที่ได้ด�าเนินการมาแล้ว	เพื่อให้อากาศยานไร้คนขับที่หน่วยฯ	

ได้พัฒนามามีขีดความสามารถที่สูงขึ้น	 สอดคล้องกับภารกิจและความต้องการของหน่วยใช้และหน่วยรับการสนับสนุน

ในปัจจุบัน	 อากาศยานเป็นอากาศยานส�าเร็จรูปที่มีขายอยู่ในต่างประเทศ	 โดยอากาศยานผลิตจากโฟมที่มีคุณภาพสูง

มีความเหนียวและทนทานต่อแรงเค้นและแรงเฉือนตามแนวแกนและแรงเฉือนตั้งฉาก	 อย่างไรก็ตามหน่วยฯ	 โดยส่วน

โครงการ	ได้เพิ่มความแข็งแรงล�าตัวอากาศยานกับการน�ามาห่อหุ้มด้วยผ้าคาร์บอนแคบร่าอีก	1	ชั้น	ท�าให้อากาศยาน

มีความแข็งแรงสูงยิ่งขึ้น	อากาศยานตรวจการณ์ไร้คนขับขนาดเล็ก	รุ่น	AMIC	III	มีความคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งในเชิงมูลค่า	

เนื่องจาก	 AMIC	 III	 มีคุณลักษณะเทียบเท่า	 UAV	 ต่างประเทศ	 ที่มีคุณลักษณะและขีดความสามารถที่ใกล้เคียงกัน	

แต่	AMIC	 III	มีราคาถูกกว่า	 70-80%	 เลยที่เดียว	ซึ่งหาก	AMIC	 III	 ได้รับการสนับสนุนเข้าสู่สายการผลิตจะท�าให้	

กองทัพบกประหยัดงบประมาณได้เป็นจ�านวนมาก	นอกจากนี้	AMIC	 III	ยังสามารถส่งก�าลัง	และซ่อมบ�ารุงได้ภายใน

ระยะเวลาอันสั้น	 เนื่องจากส่วนประกอบส่วนใหญ่ของระบบสามารถจัดหาทดแทนได้ภายในประเทศ	 และยังสามารถใช้

ชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนในกรณีที่ส่วนประกอบบางอย่างขาดตลาดหรือหมดสายการผลิต	 AMIC	 III	 มีคุณลักษณะและ	

ขดีความสามารถทีท่นัสมยัเหมาะสมกบัการใชง้านของหนว่ยทหารขนาดเลก็ในปจัจบุนัซึง่จะสามารถน�าไปขยายผลในการ

เข้าสู่สายการผลิตเพื่อแจกจ่ายหน่วยใช้ทั้งในกองทัพบก	 และกลาโหม	 ทั้งยังจะสามารถน�าไปให้หน่วยงานภาครัฐ	 และ

เอกชนต่างๆ	 ที่มีความจ�าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ประเภทดังกล่าวน�าไปใช้งานได้	 อาทิ	 กรมป่าไม้	 กรมบรรเทาสาธารณะ

ภัย	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 และภาคเอกชนต่างฯ	 นอกจากนี้	 คณะผู้วิจัยของ	 ขกท.	 ก็มีแผนที่จะขยายขีดความ

สามารถของ	AMIC	III	ให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น	เพื่อให้สามารถสนับสนุนภารกิจทางด้านความมั่นคงได้อย่างกว้าง

ขวาง	 และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยใช้ต่างๆ	 ของกองทัพบกในปัจจุบัน	 ซึ่งแผนการพัฒนาในอนาคตทาง	

คณะผู้วิจัยจะพัฒนาให้	AMIC	 III	บินได้ไกลกว่า	30	กิโลเมตร	และบินปฏิบัติการได้ไม่น้อยกว่า	180	นาที	 โดยจะ

พัฒนาจาก	Mini	UAV	เป็น	Small	UAV	ในอนาคตอันใกล้	อย่างไรก็ตาม	คณะผู้วิจัยของ	ขกท.	ก็พร้อมที่จะแสวงหา

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	เพื่อพัฒนาต่อยอดอากาศยานตรวจการณ์ไร้คนขับในรูปแบบอื่นๆ	ในอนาคตเพื่อความ

ก้าวหน้าของบุคลากร	หน่วยงาน	และเสริมสร้างองค์กรด้านการวิจัยพัฒนาอากาศยานไร้คนขับต่อไป
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อำกำศยำนไร้นักบินปีกหมุนแบบนำรำยณ์ 3.0

Quad-Rotor UAV NARAI 3.0

นำวำเอก ภำนุพงศ ขุมสิน 
ส�านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ

E-mail:	panuti@panuti.net.in

บทคัดย่อ

	 ส�านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ	 เป็นศูนย์รวมและถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์	

ในการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้นักบินส่งต่อไปยังนักวิจัยหลายๆ	รุ่น	หนึ่งในอากาศยานไร้นักบินที่ประสบผลส�าเร็จ	

ไดร้บัการตอบสนองและมคีวามตอ้งการจากหนว่ยผูใ้ชม้ากทีส่ดุคอื	อากาศยานไรน้กับนิปกีหมนุแบบนารายณ	์เริม่ตน้จาก	

การศึกษาทดลองประกอบอากาศยานไร้นักบินปีกหมุนแบบต่างๆ	 ตามมาตรฐานเครื่องบินวิทยุบังคับสมัครเล่น	 (RC)	

นักวิจัยจึงมีข้อมูลและประสบการณ์ในการคัดเลือก	ดัดแปลง	หรือเพิ่มเติมส่วนประกอบของอากาศยานแบบต่างๆ	เพื่อ

ให้ได้คุณลักษณะเป็นการเฉพาะของการปฏิบัติงานทางทหาร	 ซึ่งยังรวมถึงองค์ความรู้ที่ช่วยให้พัฒนาตนเองจากการ

เป็นผู้วิจัยกลายเป็นผู้ผลิตอย่างครบวงจร	ตั้งแต่การศึกษา	พัฒนา	ผลิต	อบรม	ตลอดไปจนถึงวงรอบการบ�ารุงรักษา	

(Operation	Life	Cycle)

	 หลังจากเสร็จสิ้นโครงการวิจัยและพัฒนาแล้ว	 ส�านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือได้ถ่ายทอด

องค์ความรู้ให้กับนักวิจัยในรุ่นต่อๆ	ไป	ท�าการปรับปรุงและเข้าสู่สายการผลิตมาหลายครั้งจนกระทั่งปัจจุบัน	นับได้ว่า

เป็นการปรับปรุง	(Major	Change)	เข้าสู่รุ่นที่	3	ซึ่งมีคุณลักษณะที่เน้นการปฏิบัติภารกิจในการหาข่าวในพื้นที่	ที่ยาก	

ต่อการเข้าถึง	 มีรัศมีการท�าที่ไม่ไกลมาก	 (ไม่เกิน	 4	 กิโลเมตร)	 เน้นการคัดเลือกส่วนประกอบที่มีคุณภาพและง่าย	

ต่อการจัดหาจากท้องตลาด	(Commercial	off-the-shelf	–	COTS)	ผสมผสานกับการประดิษฐ์ชิ้นส่วนและการพัฒนา

ระบบงานที่เป็นองค์ความรู้เฉพาะในด้านการปฏิบัติการทางทหาร	 เช่น	 ความสามารถในการเปลี่ยนกล้องตรวจการณ์	

ทีเ่หมาะสมตอ่ภารกจิไดท้ัง้ในเวลากลางวนัและกลางคนื	คณุลกัษณะในการจดัเกบ็ทีเ่ลก็และทนทานตอ่การปฏบิตักิารทาง

ทหาร	และที่ส�าคัญคือ	ได้มีการบูรณาการเข้ากับงานวิจัยและพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาแบบพกพา	(Command	

&	Control	Mobile	Link	System	–	CCMLS)	ท�าให้อากาศยานไร้นักบินแบบนารายณ์	3.0	มีระบบควบคุมภาคพื้น	

(Ground	Control	Station)	ที่ท�าให้นารายณ์	3.0	กลายสภาพเป็นระบบตรวจจับ	(Sensor)	ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล	

ทั้งพิกัดและภาพวิดีโอเข้ากับนารายณ์ระบบอื่นๆ	 ศูนย์บัญชาการรบ	 หรือแม้แต่ศูนย์ปฏิบัติการของทุกเหล่าทัพ	

ในแบบเวลาจริง	(Real-Time)	ซึ่งในปัจจุบันนอกเหนือจากหน่วยต่างๆ	ในกองทัพเรือแล้ว	นารายณ์	3.0	ยังได้ถูกผลิต	

เข้าประจ�าการในต่างเหล่าทัพ	เช่น	กองก�าลังผาเมือง	และกองก�าลังสุรนารีของกองทัพบกอีกด้วย
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รำงวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอำด โอกำสใหม่ของธุรกิจ SMEs 

Clean Technology Innovation Award, New Opportunity for SMEs 

ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ1   ดร.อัครวัฒน์ ดวงนิล2   สลิตำ ศิลปบดินทร์3

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

E-mail:	1worawit@dip.go.th	2dakarawat999@gmail.com	3salita@dip.go.th

บทคัดย่อ

	 รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด	โอกาสใหม่ของธุรกิจ	SMEs	เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ	GEF	UNIDO	

Cleantech	 Programme	 for	 SMEs	 in	 Thailand	 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก	 (GEF)	 โดย	

กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม	(กสอ.)	ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต	ิ(สวทช.)	ส�านกังานคณะกรรมการ

นโยบายวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	 (สวทน.)	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

(มก.)	ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ	(องค์การยูนิโด)	ร่วมรับผิดชอบด�าเนินโครงการ	โดยเริ่ม

ด�าเนินโครงการในปี	พ.ศ.	2559	และรับสมัครผู้ประกอบการ	SMEs/Startups	ที่มีนวัตกรรมใน	4	สาขา	ได้แก่	สาขา	

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 สาขาการใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ	 สาขาการใช้ของเสียเป็นพลังงาน	 และสาขา

พลงังานหมนุเวยีน	และในปี	พ.ศ.	2560	ได้เพิม่การรบัสมคัรเป็น	6	สาขา	ได้แก่	สาขาอาคารสเีขยีว	และสาขาการขนส่ง	

โดยเปลี่ยนจากสาขาการใช้ของเสียเป็นพลังงานเป็นการของเสียเป็นประโยชน์	

	 ปัจจัยสู่ความส�าเร็จของโครงการ	คือ	กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมของผู้ประกอบการ	SMEs/Startups	

ให้มคีวามพร้อมน�านวตักรรมของตนเองเข้าสูเ่ชงิพาณชิย์	โดยพีเ่ลีย้ง	(Mentor)	จากหลากหลายสาขาอาชพี	ประสบการณ์	

ความถนัด	ทักษะและความเชี่ยวชาญ	จ�านวนกว่า	100	คนจากทั่วประเทศ	เข้าสู่กระบวนการจับคู่	(Matching)	กับ	

ผู้ประกอบ	 SMEs/Startups	 โดยผลคะแนนการจับคู่ของพี่เลี้ยงและผู้ประกอบการ	 ถือเป็นเครื่องมือส�าคัญบ่งบอกว่า	

พีเ่ลีย้งคนใดและจ�านวนกีค่นในฐานข้อมลูพีเ่ลีย้งทีม่คีณุลกัษณะสอดคล้องกบัความต้องการของ	SMEs/Startups	ตามล�าดบั	

คะแนนมากน้อย	แต่ผลคะแนน	Matching	สูงอาจเป็นพี่เลี้ยงที่ไม่เหมาะสมได้	สาเหตุมาจากผลประโยชน์ทับซ้อนเชิง

ธุรกิจ	การเก็บรักษาความลับ	ความเป็นนักทฤษฎีมากกว่านักปฏิบัติของพี่เลี้ยงเอง	ทัศนคติและมุมมองที่ไม่สามารถเข้า

กันได้	หรือความกังวลใจของผู้ประกอบการ	ทั้งนี้	ผลคะแนน	Matching	ถือเป็นแนวทางส�าคัญควบคู่กับการเปิดเวที

พูดคุยระหว่างพี่เลี้ยงและผู้ประกอบการ	SMEs/Startups	ให้รู้ถึงนิสัย	มุมมอง	ทัศนคติ	และเหตุผลความต้องการแท้จริง

ของผู้ประกอบการ

	 ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด	โอกาสใหม่ของธุรกิจ	SMEs	ประจ�าปี	พ.ศ.	2559	

รางวลัชนะเลศิ	ได้รบัเงนิรางวลั	30,000	ดอลลาร์สหรฐั	ถ้วยรางวลัและทนุสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปร่วมน�าเสนอ

ผลงานนวตักรรมของตนในงาน	Cleantech	Open	Global	Forum	ณ	เมอืงซานฟรานซสิโก	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	ได้แก่	
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ทีมต้อม	คาซาว่า	(Tom	Casava	Team)	สาขาการใช้ของเสียเป็นพลังงาน	น�าโดย	นางพลอยฉัตรชนก	วิริยาทรพันธุ์	

เป็นการผลิตถ่านกัมมันต์	 (Activated	 Carbon)	 จากเหง้ามันส�าปะหลัง	 ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร	 โดยใช้	

เตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง	และรางวัลรองชนะเลิศ	3	รางวัล	ได้รับเงินรางวัลทีมละ	10,000	ดอลลาร์สหรัฐ	ถ้วยรางวัล	

และโอกาสเข้าร่วมน�าเสนอผลงานนวตักรรมของตนในงาน	Cleantech	Open	Global	Forum	ณ	เมอืงซานฟรานซสิโก	

ประเทศสหรัฐอเมริกา	ได้แก่	ทีมไฮบริดจ์	ซูปเปอร์แอเรเตอร์	(Hybrid	Super	Aerator	Team)	สาขาการใช้พลังงาน

อย่างมปีระสทิธภิาพ	น�าโดย	นายบญุฤทธิ	์สญูพ้นไร่	เป็นการผลติเครือ่งบ�าบดัน�า้เสยีโดยใช้ฟองอากาศขนาดเลก็	(Micro	

Bubble)	ทีมอีโคสมาร์ทกรีนเฮาท์	(Eco	&	Smart	Green	House	Team)	สาขาการใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ	น�าโดย	

นายคมสันต์	สุขเสนา	เป็นระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะซึ่งช่วยในการประหยัดน�้า	และทีมไบโอเวย์	(Bioway	Team)	

สาขาการใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ	 น�าโดย	 นายสุบิน	 พันเลิศจ�านรรจ์	 เป็นการใช้จุลินทรีย์ในการบ�าบัดน�้าเสียและ	

การท�าความสะอาดต่างๆ	โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	www.gcipthai.com	

ค�ำส�ำคัญ:	Startups,	Business	Incubation,	นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด,	Clean	technology,	Innovation	Award	
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กำรใช้เอ็นไซม์บ�ำบัดน้�ำเสีย

The Use of Enzymes to Cure Waste Water

ดร.มำรวย ปณะรำช1   สุบิน พันเลิศจ�ำนรรจ์2

บริษัทไบโอเวย์	จ�ากัด

E-mail:	1moontra09@gmail.com	2Subin2505@hotmail.com

บทคัดย่อ

	 การใช้เอ็นไซม์บ�าบัดน�้าเสีย	 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในระบบบ�าบัดน�้าเสียและสร้างความพึงพอใจแก่ผู ้ใช้		

ซึง่ในการทดลองครัง้นีไ้ด้รบัความร่วมมอืจากโรงพยาบาลครบรุี	อ�าเภอครบรุ	ีจงัหวดันครราชสมีา	ร่วมกนักบับรษิทัไบโอเวย์	

จ�ากัด	 ผลการทดลองพบว่าการด�าเนินการทดสอบการใช้เอ็นไซม์บ�าบัดน�้าเสีย	 ในโรงพยาบาลครบุรี	 โดยใช้ผลิตภัณฑ์	

ของไบโอเวย์	 จ�ากัด	 ในส่วนหน่วยจากกลางได้แก่	 การล้างอุปกรณ์การแพทย์	 แผนกซักผ้า	 แผนกแม่บ้าน	 แผนก	

ทันตกรรม	โดยได้ด�าเนินการ	ในขั้นที่	1	เก็บผลของค่าน�้าจากบ่อบ�าบัดน�้าเสีย	โดยได้ค่า	BOD	เท่ากับ	15	และค่า		

COD	เท่ากับ	110	และค่า	COD	เท่ากับ	18	ค่า	Spended	Solid	 เท่ากับ	48	ขั้นที่	 2	น�าผลิตภัณฑ์ไบโอเวย	์

เข้ามาใช้แทนผลิตภัณฑ์เดิม	เก็บผลของค่าน�้าจากบ่อบ�าบัดน�้าเสีย	โดยได้ค่า	BOD	เท่ากับ	4	และค่า	COD	เท่ากับ	

18	ค่า	Spended	Solid	เท่ากับ	28	ผลของน�้าดีมากที่สุด	นอกจากค่า	BOD	และ	COD	ดีขึ้นแล้วยังพบว่า	การใช้	

ผลติภณัฑ์ไบโอเวย์	ลดการใช้พลงังานในการบ�าบดัน�า้เสยี	ลดต้นทนุการซกัล้าง	มากกว่าร้อยละ	30	อายกุารใช้งานของผ้า	

ยาวขึน้	ผูใ้ช้ลดการสวมอปุกรณ์ป้องกนัภยัขณะทีซ่กัผ้า	ลดพืน้ทีใ่นการเกบ็รกัษาผลติภณัฑ์ไบโอเวย์	ผลติภณัฑ์ก�าจดักลิน่	

และบ�าบัดน�้าเสีย	 นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้น�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และเป็นการใช้เอ็นไซม์จากจุลินทรีย์ในการ

บ�าบัดน�้าเสียและท�าความสะอาดได้อย่างมีคุณภาพและลดพลังการบ�าบัดน�้าเสียได้จริง

	 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	www.biowatnature.com	

ค�ำส�ำคัญ:	 ไบโอเวย์	ผลิตภัณฑ์ก�าจัดกลิ่นและรักษาสิ่งแวดล้อม
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ระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะ

Environment and Climate Control with Automatic Plant 

Growing System

นำยคมสันต์ สุขเสนำ1   นำยบริสุทธิ์ สุขเสนำ2

บริษัท	อี	พาวเวอร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	

E-mail:	1komsonexport@hotmail.com,	2epower_th@yahoo.com	

บทคัดย่อ

	 เนื่องจากในปัจจุบันสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจากภาวะโลกร้อน	 ท�าให้อุณภูมิมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	 ท�าให้	

การท�าการเกษตรของประเทศไทยท�าได้ยากและไม่สามารถควบคุมผลผลิตได้ตามที่ต้องการ	และพืชผลต่างๆ	 เกิดการ	

เสียหายมากขึ้นทุกปี	 ตลอดจนทรัพยากรน�้าซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการท�าการเกษตร	 มีแนวโน้มที่ไม่เพียงพอต่อการ	

ท�าเกษตรในแต่ละปี	ดงันัน้	จงึต้องมกีารคดิค้นอปุกรณ์และเครือ่งมอืเครือ่งใช้ทีช่่วยประหยดัทรพัยากรน�า้	และขณะเดยีวกนั	

ก็ต้องประหยัดพลังงงานไฟฟ้าด้วย	 จึงจะช่วยให้เกษตรกรลดการสิ้นเปลืองจากการใช้น�้าเกินความจ�าเป็นในการเกษตร	

และอีกทั้งช่วยประหยัดพลังงานในแต่ละปีลงอีกด้วย

	 ผูพ้ฒันาจงึได้คดิค้นระบบควบคมุโรงเรอืนอจัฉรยิะ	(Environment	and	Climate	Control	with	Automatic	

Plant	 Growing	 System)	 ขึ้น	 ซึ่งการท�างานของระบบควบคุมโรงเรือนนั้น	 ทางผู้พัฒนาได้ออกแบบให้เหมาะกับ	

การควบคุมพืชที่ปลูกในระบบปิด	 โดยระบบจะท�าการควบคุมปัจจัยหลักในการปลูกพืช	 คือ	 การให้น�้า	 การให้แสง		

สภาพอากาศในโรงเรือน	การให้ปุ๋ยหรือธาตุอาหาร	

	 ระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะจะติดต่อกับชุดเซ็นเซอร์ต่างๆ	 ที่ติดตั้งไว้ภายในโรงเรือน	 โดยระบบ	

การให้น�า้นัน้จะมชีดุเซน็เซอร์วดัความชืน้ภายในดนิหรอืวสัดปุลกู	และชดุเซน็เซอร์ส�าหรบัวดัสภาพอากาศภายในโรงเรอืน

จะท�าการเปรียบเทียบกับสมการที่ทางผู้พัฒนาได้เขียนโปรแกรมไว้	เช่น	หากอุณหภูมิต�่าและความชื้นสูง	ระบบก็จะหยุด	

การให้น�้า	หรือปรับการให้น�้าน้อยลง	หรือหากอุณหภูมิสูง	ระบบก็จะพ่นหมอกอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความชื้น	ดังนั้น	ท�าให้

น�า้ทีจ่่ายออกไปในระบบไม่สญูเปล่า	ขณะเดยีวกนัระบบจะปรบัรอบความเรว็ของมอเตอร์พดัลม	เพือ่ช่วยถ่ายเทความร้อน

ออกจากโรงเรือนและช่วยปรับสภาพอากาศ	ส่วนระบบการให้แสง	หากมีแสงเกินกว่าค่าที่ก�าหนดไว้	โดยเซ็นเซอร์วัดค่า	

ความเข้มของแสงจะส่งสัญญาณให้ระบบท�าการพรางแสงอัตโนมัติ	 ชุดขับเคลื่อนการพรางแสงจะท�างานทันที	 เพื่อ	

ช่วยลดแสงที่มากเกินไป	นอกจากนี้	ผู้พัฒนายังคิดค้นระบบการให้ปุ๋ยแบบอัตโนมัติ	ซึ่งระบบจะท�าการผสมปุ๋ยน�้า	ตาม

สูตรที่เกษตรกรสามารถตั้งได้เองจากหน้าจอระบบสัมผัสที่มีสูตรปุ๋ยให้เลือก	 อีกทั้งผู้พัฒนายังได้ออกแบบโปรแกรมให้

สามารถเก็บข้อมูลรายงานต่างๆ	 ที่จ�าเป็นส�าหรับเกษตรกร	 เพื่อน�าไปใช้ในการวางแผนการผลิตและพิจารณาต้นทุน	

ในการปลูกแต่ละรอบการปลูกได้	ระบบผสมปุ๋ยอัตโนมัตินั้นจะช่วยลดความเสี่ยงจากให้ปุ๋ยเกินและปุ๋ยขาด	ซึ่งถ้าให้ปุ๋ย	
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เกินอาจเกิดภาวะใบไหม้ในพืชได้	หรือถ้าให้น้อยไป	ผลผลิตก็จะได้คุณภาพต�่ากว่าที่เกษตรกรต้องการ	ทั้งนี้ชุดควบคุม	

มีการค�านวณค่า	 EC	 หรือธาตุอาหารตามที่พืชต้องการอย่างเหมาะสม	 นอกจากนี้ยังช่วยลดอันตรายที่เกิดจากการใช้	

สารเคมี	ในการปรับค่า	pH	ลงด้วย	เนื่องจากระบบมีการปรับค่าน�้า	(pH)	ได้แบบอัตโนมัติ	

	 จากผลงานวิจัยและพัฒนาดังกล่าวผู้พัฒนาได้ทดลองติดตั้งให้กับเกษตรกรใช้งานจริงในหลายพื้นที่ของ

ประเทศไทย	 พบว่า	 สามารถช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรน�้าลงได้เป็นอย่างดี	 อีกทั้งยังสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพของ

ผลผลิตทางเกษตรขึ้นด้วย	 ปัจจุบันทางผู้พัฒนาได้น�าผลงานออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์และได้รับการตอบรับเป็นอย่าง

มากจากเกษตรกรในประเทศไทยและเริ่มจัดจ�าหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศด้วย	 ทั้งนี้ทางทีมผู้พัฒนามีความมุ่งมั่นใน

การท�าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีเทคโนโลยีด้านการเกษตรแบบครบวงจรต่อไปอีกในอนาคต	

	 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	www.epower.co.th

ค�ำส�ำคัญ:	ระบบควบคุมโรงเรือน,	Greenhouse	Automatic	Controller,	Environment	and	Climate	Control
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เทคนิคกำรเตรียมน้�ำดินพื้นบ้ำน และพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผำ

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผำบ้ำนเชียง จังหวัดอุดรธำนี

นำยสุขสันติ์ ชัยชนะ
นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ	กลุ่มพัฒนาเซรามิกและวัสดุอุตสาหกรรม

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	

E-mail:	suksan@dip.go.th

บทคัดย่อ
	 เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีการขุดค้นพบมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์	 มีอายุราว	

5,000-7,000	ปี	ซึ่งมีการขุดค้นพบที่หมู่บ้านบ้านเชียง	อ�าเภอหนองหาน	จังหวัดอุดรธานี	เป็นเครื่องปั้นดินเผาประเภท

หม้อ	ไห	แจกัน	มีการตกแต่งเขียนลายที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยสีแดงเป็นลวดลายต่างๆ	เช่น	ลายก้นหอย	ลายสัตว์	ฯลฯ	

	 ปัจจุบันการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง	 เป็นการผลิตขึ้นเพื่อเลียนแบบเครื่องปั้นดินเผาบ้าน

เชียงสมัยโบราณ	ท�าเป็นของที่ระลึกจ�าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว	จากการปั้นขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แล้วเผา	พบว่าหลังการเผา

ผลิตภัณฑ์มักมีความแข็งแกร่งน้อย	มีความพรุนตัวค่อนข้างสูง	จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หลังการเผาแตกหักเสียหายได้ง่าย	

ความสูญเสียที่เกิดหลังการเผาผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ	ร้อยละ	30	ซึ่งถือว่าสูงมาก	ประกอบกับการตกแต่ง

ผลติภณัฑ์หลงัการเผา	เดมิมกีารใช้ดนิสอพองผสมกาวลาเทก็ซ์ทาเพือ่ปิดรอยต�าหนต่ิางๆ	และใช้สนี�า้มนัในการเขยีนลาย

บนผิวผลิตภัณฑ์	จึงท�าให้เกิดปัญหาสีหลุดล่อนได้ง่าย	ไม่คงทน	ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินค้าของวิสาหกิจชุมชนเป็น

อย่างมาก

	 จากการทดลองปรับปรุงเทคนิคการเตรียมน�้าดิน	 โดยเติม	 Deflocculant	 เพื่อให้น�้าดินมีการไหลตัวได้ดีขึ้น	

จากนั้นกรองน�้าดินผ่านตะแกรง	35	mesh	ค่าความถ่วงจ�าเพาะน�้าดินได้	1.4	แล้วน�ามาปั้นขึ้นรูปผลิตภัณฑ์	หลังจาก

ปั้นขึ้นรูปเสร็จแล้ว	จะใช้เอนโกบน�ามาทาหรือชุบเคลือบผลิตภัณฑ์ให้ผิวด้านนอกมีความเนียนมากขึ้น	โดยใช้ดินบ้านค�า

อ้อ	30%	ผสมกับดินขาวจีน	70%	น�าไปปั่น	แล้วกรองผ่านตะแกรง	100	-	200	mesh	ค่าความถ่วงจ�าเพาะ	1.3	ทา

หรือชุบเคลือบผลิตภัณฑ์ก่อนน�าไปเขียนลายต่อไป

	 การพัฒนาสูตรสีเขียนลายใช้วัตถุดิบ	ดินแดงบ้านเชียง	:	สีสเตนสีแดง	:	ดินด�าบ้านค�าอ้อ	ในอัตราส่วน	60	:	

20	:	20	น�าวัตถุดิบทั้งหมดปั่นรวมกัน	แล้วกรองผ่านตะแกรง	200	mesh	แล้วมาเขียนลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ก่อน

น�าไปเผา

	 จากการพฒันาปรบัปรงุเทคนคิการเตรยีมน�า้ดนิพืน้บ้าน	และพฒันาสตูรสเีขยีนลาย	พบว่าหลงัการเผาผลติภณัฑ์

มกีารสญูเสยีลดลงอยูท่ีป่ระมาณ	ร้อยละ	10	ผลติภณัฑ์ได้รบัการพฒันาให้มคีณุภาพ	และพฒันารปูแบบผลติภณัฑ์ทีด่ขีึน้	

วิสาหกิจชุมชนสามารถน�าไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต	เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ต่อไปในอนาคต	

ค�ำส�ำคัญ:	เครื่องปั้นดินเผา	การเตรียมน�้าดิน	กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
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กำรสังเครำะห์ซีเมนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจำกกำกของเสียอุตสำหกรรม

Synthesis of Environmental-friendly Cement from Industrial Wastes

ดร.อัจฉรำ รุ่งเชตุ
กลุ่มพัฒนาเซรามิกและวัสดุอุตสาหกรรม	กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

E-mail:	atchara.ke@gmail.com

บทคัดย่อ
	 ปัจจุบันปัญหาของการขาดแคลนพลังงาน	ภาวะโลกร้อน	 และข้อจ�ากัดของการฝังกลบกากอุตสาหกรรมของ

โรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ	มเีพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งทกุปี	โดยอตุสาหกรรมผลติปนูซเีมนต์ปอร์ตแลนด์	(Portland	cement	

industry)	 เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูงในการผลิต	 อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมล�าดับต้นๆ	 ที่ปลดปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์	(CO
2
)	ออกสูช่ัน้บรรยากาศ	อนัก่อให้เกดิภาวะเรอืนกระจก	ซึง่เป็นสาเหตขุองสภาวะโลกร้อนและสภาพ

อากาศที่แปรปรวนในปัจจุบัน	จากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดังกล่าว	ท�าให้เกิด

แรงผลักดันที่จะท�าการวิจัยและพัฒนาวัสดุซีเมนต์ชนิดใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้นมาทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	

ดั้งเดิม	

	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท�าการสังเคราะห์วัสดุซีเมนต์ชนิดแคลเซียมซัลโฟอะลูมิเนตจากกากของเสีย

อตุสาหกรรม	3	ประเภท	ได้แก่	แบบพมิพ์ปนูปลาสเตอร์ทีห่มดอายจุากอตุสาหกรรมเซรามกิ	กากตะกอนอะลมูเินยีมจาก

อุตสาหกรรมการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยอะลูมิเนียม	และเปลือกหอยจากอุตสาหกรรมอาหารทะเล	ด้วยวิธีการสังเคราะห์

แบบไฮโดรเทอร์มอล-แคลไซน์เนชัน	 (Hydrothermal-Calcination)	 ปัจจัยที่ท�าการศึกษา	 ประกอบด้วย	 ระยะเวลา	

การไฮโดรเทอร์มอล	 อุณหภูมิและระยะเวลาการเผา	 วัสดุซีเมนต์ที่สังเคราะห์ได้	 น�าไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางแร่	

สมบัติทางกายภาพ	ความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน	และสมบัติทางกลของวัสดุ	เปรียบเทียบกับซีเมนต์ชนิด

แคลเซียมซัลโฟอะลูมิเนตเกรดการค้า

	 จากผลการทดลองพบว่า	 การสังเคราะห์แบบไฮโดรเทอร์มอล-แคลไซน์เนชัน	 ท�าให้เกิดซีเมนต์แคลเซียม

ซัลโฟอะลูมิเนตตามที่ต้องการ	 โดยสภาวะที่เหมาะสมส�าหรับการสังเคราะห์คือ	 ท�าการไฮโดร-เทอร์มอล	 ที่อุณหภูมิ		

100	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	1	ชั่วโมง	และเผาที่อุณหภูมิ	1200	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	0.5	ชั่วโมง	วัสดุซีเมนต์ที่

ได้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐานการก�าหนดคุณสมบัติของซีเมนต์ชนิดแข็งตัวเร็ว	(rapid	hardening	cement)	ตาม

มาตรฐาน	 ASTM	C1600	 ดังนั้นจึงสามารถยืนยันได้ว่า	 ซีเมนต์ชนิดแคลเซียมซัลโฟอะลูมิเนตที่สังเคราะห์ได้จากกาก

ของเสียอุตสาหกรรมมีศักยภาพสูงพอส�าหรับใช้ในงานวิศวกรรมได้อย่างหลากหลาย	เช่น	เป็นวัสดุซ่อมบ�ารุง	(repairing	

materials)	ซึ่งต้องการคุณสมบัติการก่อตัวไวและให้ก�าลังอัดได้เร็ว	ใช้ในงานคอนกรีตที่ท�าในฤดูหนาว	(winter	con-

struction)	ซึ่งถอดแบบในเวลาอันสั้น	และใช้ในการผลิตแผ่นคอนกรีตส�าหรับปูพื้นรันเวย์สนามบิน	(airport	pavement	

panel)	เป็นต้น

ค�ำส�ำคัญ:	 ซีเมนต์ชนิดแคลเซียมซัลโฟอะลูมิเนต	(calcium	sulfoaluminate	cement),	กากอุตสาหกรรม	(industrial		

	 waste	materials)
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กำรพัฒนำเกรำะแข็งกันกระสุนพอลิเมอร์คอมพอสิทสมรรถนะสูงจำกเมตริก

ประเภทพอลิเบนซอกซำซีนร่วมกับเส้นใยเสริมแรงและสำรตัวเติมนำโนชนิดต่ำงๆ

Development of High Performance Ballistic Armor from Nanoparticles 

and Fibers Reinforced Polybenzoxazine Composites

ศำสตรำจำรย์ ดร.ศรำวุธ ริมดุสิต และคณะ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

E-mail:	sarawut.r@chula.ac.th

	

บทคัดย่อ
	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผ่นเกราะกันกระสุนส�าหรับติดรถยนต์	 และเสื้อเกราะกันกระสุนชนิด	

เกราะแขง็	ทีผ่ลติจากพอลเิมอร์คอมพอสทิชนดิพอลเิบนซอกซาซนีร่วมกบัเส้นใยเสรมิแรงและสารตวัเตมิขนาดนาโนชนดิ

ต่างๆ	ประกอบด้วยวัสดุ	2	ส่วน	คือ	แผ่นปะทะผลิตจากพอลิเบนซอกซาซีนที่เสริมแรงด้วยเส้นใยแก้วและสารเสริมแรง	

นาโนซลิกิา	และแผ่นดดูซบัแรงผลติจากพอลเิบนซอกซาซนี-พอลยิรูเีทน	ทีเ่สรมิแรงด้วยเส้นใยอะรามดิและท่อนาโนคาร์บอน	

ให้มีความสามารถในการป้องกันการเจาะทะลุในระดับ	3+	ตามมาตรฐาน	NIJ	0101.06	และ	กมย.กห	1/2547	ส�าหรับ

เสื้อเกราะกันกระสุน	และ	NIJ	0108.01	และ	กมย.กห	2/2547	ส�าหรับแผ่นเกราะกันกระสุน	จากผลการทดสอบพบว่า

แผ่นเกราะกันกระสุนที่ผลิตได้สามารถต้านทานการเจาะทะลุจากกระสุนขนาด	7.62×51	มม.	(M	60)	ความเร็ว	847±9	

เมตร/วินาที	(แสดงดังภาพที่	1)	และกระสุนขนาด	5.56×45	มม.	(M855)	ความเร็ว	920±30	เมตร/วินาที	(แสดงดัง

ภาพที่	2)	สูงสุดถึง	6	นัด	และมีรอยยุบตัวของวัสดุหนุน	ไม่เกิน	44	มิลลิเมตร	และสามารถต้านทานกระสุนขนาด	

5.56×45	มม.	(M193)	ที่ความเร็ว	964±12	เมตร/วินาที	(แสดงดังภาพที่	3)	ได้สูงถึง	5	นัด	และยังคงรักษาโครงสร้าง

โดยรวมของเกราะกันกระสุนไว้ได้	มีความหนาแน่นเชิงพื้นที่เท่ากับ	5.13	กรัมต่อตารางเซ็นติเมตร

	 นอกจากนี้	ผลการศึกษาการใช้เทคนิคไฟไนต์อิลิเมนต์	เพื่อจ�าลองการกระแทกแบบขีปนะของวัสดุคอมพอสิท

เปรียบเทียบกับการทดสอบจริง	พบว่า	ผลจากการท�าลองการกระแทกมีความใกล้เคียงกับผลการทดสอบจริง	แสดงให้

เห็นถึงคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการวิจัยมีความเหมาะสม	และสามารถใช้เพื่อท�านายขีดจ�ากัดสูงสุดของวัสดุคอมพอสิท

ที่ผลิตได้	โดยพบว่า	วัสดุคอมพอสิทที่พัฒนาได้จากงานวิจัย	สามารถต้านทานการเจาะทะลุจากกระสุนชนิด	5.56×45	

มม	(M	855)	ที่ความเร็วสูงสุด	1050	เมตร/วินาที	นอกจากนั้นจากแบบจ�าลองยังพบว่า	สามารถลดความหนาของชิ้น

งานทดสอบได้ถึง	10%	โดยยังสามารถต้านทานการเจาะทะลุจากกระสุนชนิดดังกล่าวที่ความเร็ว	920	เมตร/วินาทีได้

	 จากผลการศกึษาแสดงให้เหน็ว่า	แผ่นเกราะกนักระสนุทีพ่ฒันาได้	มสีมรรถนะสงูและมนี�า้หนกัเบา	สามารถผลติ	

เป็นแผ่นเกราะกนักระสนุส�าหรบัตดิรถยนต์และเสือ้เกราะกนักระสนุต้นแบบทีม่รีะดบัการป้องกนัระดบั	3+	ตามมาตรฐาน	

NIJ	และ	กมย.กห.	ของกองทัพไทย	ที่เหมาะแก่การใช้งานจริง	เพื่อลดการจัดซื้อเกราะกันกระสุนที่มีราคาแพงได้

ค�ำส�ำคัญ:	 เกราะกันกระสุน	 พอลิเมอร์คอมพอสิท	 พอลิเบนซอกซาซีน	 เส้นใยเสริมแรง	 สารตัวเติมขนาดนาโน		

	 แรงปะทะแบบขีปนะ
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กำรศึกษำกำรผลิตตงอะลูมิเนียมของสะพำนทหำรเอ็ม 4 

โดยใช้วัสดุภำยในประเทศ

A Study of the Fabrication of M4 Military Bridge Aluminium 

Floor Joists Using Domestic Materials

ร้อยโท ชลิต สันติธรำรักษ์1,    รองศำสตรำจำรย์ ดร.อัครวัชร เล่นวำรี2,    

พันเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล1
1กองวิชาวิศวกรรมโยธา	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	
2ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ 

	 วตัถปุระสงค์ของงานวจิยันีเ้พือ่ศกึษาการผลติตงอะลมูเินยีมของสะพานทหารเอม็	4	โดยใช้วสัดภุายในประเทศ	

การศึกษาประกอบด้วยการส�ารวจข้อมูลอะลูมิเนียมที่มีจ�าหน่ายในประเทศไทย	 ท�าการทดสอบความสามารถในการขึ้น

รูปอะลูมิเนียมชนิดต่างๆ	โดยวิธีการขึ้นรูปเย็นและการเชื่อม	ซึ่งพบว่า	วิธีการขึ้นรูปตงสามารถท�าได้ทั้งวิธีการขึ้นรูปเย็น	

และการยึดด้วยสลักเกลียว	 ส่วนวิธีการเชื่อมนั้นไม่เหมาะในการขึ้นรูป	 ดังนั้น	 จึงขึ้นรูปหน้าตัดประกอบด้วยวิธีการยึด

ด้วยสลักเกลียว	 โดยอ้างอิงวิธีการออกแบบโครงสร้างอะลูมิเนียมตามมาตรฐานอังกฤษ	 BS.8118	 ผลการทดสอบพบว่า	

ตรงอะลูมิเนียมสามารถรับน�้าหนักบรรทุกได้ตามที่ออกแบบ	โดยมีค่าตัวคูณความปลอดภัยของก�าลังโมเมนต์ดัดและแรง

เฉอืนเท่ากบั	2.1	และ	2.7	ตามล�าดบั	เมือ่พจิารณาภาวะสดุขดีบรกิารทีก่�าลงัโมเมนต์ดดัใช้งานมกีารโก่งตวัในการทดสอบ

ไม่เกินการโก่งตัวที่ยอมให้	ดังนั้น	จึงสามารถน�าตงอะลูมิเนียมที่ออกแบบนี้ไปใช้งานทดแทนตงสะพานทหารเอ็ม	4	ที่	

เสียหายได้

	

ค�ำส�ำคัญ:	 ตง	อะลูมิเนียม	สะพานทหาร	เอ็ม	4
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กำรพัฒนำวัสดุผสมชนิดใหม่เพื่อต้ำนทำนขีปนำวุธในกำรใช้งำนเกรำะกันกระสุน

Development of Novel Composite Materials for BallIstic 

Resistance in Armor Applications

ธีระนันท์ มำลัยวงศ์1*   เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย2   พันเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล3
1ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2สาขาวิชาวิศวกรรมโลหะการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3	กองวิชาวิศวกรรมโยธา	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

E-mail:	1teeranan.m@student.chula.ac.th

บทคัดย่อ

	 การพัฒนาผนังวัสดุผสมจากยางพารามาตรฐาน	 STR	 5L	 เพื่อการป้องกันกระสุน	 โดยท�าการศึกษาเกี่ยวกับ

พารามิเตอร์ที่ส�าคัญที่มีผลต่อการป้องกันกระสุน	เช่น	ความหนาของวัสดุผสม,	การเรียงล�าดับชั้นวัสดุผสมที่เลือกใช้ใน	

การออกแบบ	และการเลอืกใช้วสัด	ุเป็นต้น	อกีทัง้ยงัต้องพจิารณาถงึน�า้หนกัทีม่คีวามเหมาะสมในการใช้งาน	รวมถงึต้นทนุ	

ในการผลิตจริง	ซึ่งการวิเคราะห์ผลการวิจัยจะใช้ทฤษฏีพลังงานจลน์	(Kinetic	Energy)	เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลอง

ระหว่างการจ�าลองการทดสอบความเร็วต�่าในห้องปฏิบัติการและการทดสอบยิงกระสุนจริงภาคสนาม	 ตามมาตรฐาน	

การทดสอบ	NIJ	0108.01	โดยการน�ายางพารา	STR	5L	ทีผ่่านกระบวนการแปรรปูแล้วมาขึน้รปูโดยการอดั	โดยการเสรมิแรง	

ด้วยลวดตาข่ายเหล็ก	มาทดสอบในห้องปฏิบัติการ	พบว่า	การเสริมแรงด้วยลวดตาข่ายเหล็กท�าให้วัสดุสามารถรับแรง

เจาะทะลไุด้เพิม่ขึน้โดยสามารถเพิม่ขึน้สงูสดุได้เท่ากบั	5	ชัน้	ต่อความหนาชิน้งานเท่ากบั	12	mm.	โดยคดิเป็นอตัราส่วน

เท่ากับ	2.4	mm/Layer	ซึ่งการเพิ่มขึ้นของจ�านวนลวดตาข่ายเหล็กส่งผลโดยตรงกับน�้าหนักที่เพิ่มขึ้นของชิ้นงานทดสอบ

วัสดุผสม	โดยการเพิ่มจ�านวนชั้นลวดที่	5	ชั้นมีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ	1,992.01	kg/m3	และมีค่าความหนาแน่น

เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการไม่เสริมด้วยเส้นลวดตาข่ายเหล็กคิดเป็นเปอร์เซ็นต์	8.2%	ซึ่งมีค่า	Ultimate	Tensile	Strength	

เท่ากับ	5.01x106	N/m2	และมีค่า	Yield	Strength	2%	เท่ากับ	0.58	N/mm2	และมีค่า	Young’s	Modulus	เท่ากับ	

0.05	 GPa	 เมื่อน�าไปทดสอบการยิงด้วยกระสุนจริงพบว่า	 วัสดุผสมตามด้วยแผ่นอลูมิเนียมสามารถให้ความหนาที่ใช้

ในการป้องกันกระสุนน้อยกกว่า	 การใช้แผ่นอลูมิเนียมประกบหน้าวัสดุผสมถึง	 54%-60%	 ซึ่งมีขนาดความหนาและ	

น�้าหนักที่เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์	ARMORCOR	[3]	โดยมีความหนาน้อยกกว่าเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์	0.72%	และ	

มีความหนามากกว่าเท่ากับ	106%	และมีน�้าหนักต�่าสุดน้อยกว่า	0.018	%	และมีน�้าหนักสูงสุดมากว่า	132%	ตามล�าดับ

ค�ำส�ำคัญ:	 STR	5L,	Natural	Rubber	Composited,	Ballistic	Resistance	Wall,	ผนังป้องกันกระสุน,	 Fracture		

	 Energy

38



วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 256014-15 พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

พฤติกรรมของคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็กภำยใต้แรงระเบิด

Behaviour of Steel Fiber Reinforced Concrete Unded Blast Load

ศักย์เกษม สุวรรณรัต
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

	 จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า	 การเสริมเส้นใยเหล็กในคอนกรีตสามารถเพิ่มความสามารถในการรับแรงดึงโดย

เฉพาะเมื่อเกิดการการดึงด้วยความเร็วสูง	 งานวิจัยนี้น�าเสนอผลการทดลองและผลจากโปรแกรมวิเคราะห์สมรรถนะของ

แผ่นคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็กเปรียบเทียบกับแผ่นคอนกรีตธรรมดาที่ไม่มีการเสริมเส้นใยเหล็กเมื่อถูกกระแทกด้วยแรง

ระเบดิ	มกีารหล่อแผ่นคอนกรตีสองแผ่นต่อสดัส่วนเส้นใยเหลก็ตัง้แต่	0	(คอนกรตีไม่เสรมิเส้นใย),	30,	และ	60	กโิลกรมั

ต่อลูกบาศก์เมตร	 จ�านวนแผ่นคอนกรีตมีจ�านวนรวมทั้งหมด	 6	 แผ่น	 โดยมีการควบคุมค่าก�าลังอัดของคอนกรีตให้อยู่

ระหว่าง	55-60	MPa	ชนิดของเส้นใยที่ใช้เป็นแบบปลายตะขอมีสัดส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ	80	จาก	

การศกึษาทีผ่่านมาพบว่า	เส้นใยชนดิดงักล่าวสามารถรบัแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี	แผ่นคอนกรตีถกูกระท�าโดยแรงระเบดิ	

TNT	ปริมาณ	1lb	และ	2	lb	ที่ระยะคงที่เท่ากับ	0.5	เมตร	ในการทดลองมีการตรวจวัดการเคลื่อนที่ของแผ่นคอนกรีต

และอัตราเร่งของแผ่นคอนกรีต	จากนั้นได้ท�าการจ�าลองด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยโปรแกรม	ABAQUS	เพื่อท�า	

การเปรียบเทียบกับผลการทดลอง	 ผลจากการทดลองแสดงให้เห็นว่า	 แผ่นคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก	 มีความสามารถ

ในการรับแรงระเบิดที่ดีกว่าแผ่นคอนกรีตธรรมดา	 และผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย	 ABAQUS	 ก็มีความใกล้เคียงกับ	

ผลการทดลอง

	

ค�ำส�ำคัญ:	 Behaviour,	Steel,	Fiber,	Blast	Load
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วัคซีนโรคสเตรปโตคอคโคซิสปลำนิล

Streptococcosis Tilapia Vaccine

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิมนัส อุณจักร์1    รองศำสตรำจำรย์ ดร.นนทวิทย์ อำรีย์ชน2    

ดร.กรณ์ทิพย์ กรรณิกำ3    นำงสำวสุกัญญำ มณีนิล1
1ภาควิชาชีวเคมี	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้�า	คณะประมง	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3สาขาวิชาการประมง	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	มหาวิทยาลัยพะเยา

บทคัดย่อ

	 ปลานลิ	เป็นปลาน�า้จดืเศรษฐกจิทีเ่ลีย้งเพือ่การบรโิภคภายในประเทศและเพือ่การส่งออกทีส่�าคญัชนดิหนึง่ของ

ประเทศไทย	ซึ่งมีการเลี้ยงตลอดทั้งปีและกระจายการเลี้ยงตามแหล่งน�้าทั่วประเทศ	จึงเป็นปลาที่สามารถสร้างรายได้ให้

กับประชากรไทยในครัวเรือนขนาดเล็ก	จนกระทั่งถึงระดับอุตสาหกรรม	แต่ในระหว่างการเลี้ยงปลานิลมักเกิดปัญหาโรค	

ตดิเชือ้ทีท่�าให้ปลามอีตัราการตายสงู	และท�าให้เกดิความสญูเสยีทางเศรษฐกจิเป็นจ�านวนมาก	ซึง่โรคสเตรปโตคอคโคซสิเป็น	

โรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหลักที่เกิดจากเชื้อ	Streptococcus	agalactiae	ที่ท�าให้เกิดความเสียหายในช่วงระหว่างการ

เลี้ยงจนกระทั่งถึงการจับจ�าหน่าย	 ดังนั้น	 คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จึงได้พัฒนาวัคซีนควบคุมโรคดัง

กล่าวจากเชื้อตัวอย่างที่เก็บมาจากภาคต่างๆ	ของประเทศไทย	โดยประสบความส�าเร็จในการผลิตวัคซีน	2	รูปแบบคือ	

วัคซีน	StrepKU-I	ซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อตาย	และ	StrepKU-II	ซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อตายผสม	subunit	vaccine	 โดยผลลัพธ์	

ในการทดสอบในภาคสนามพบว่า	 วัคซีน	 StrepKU-I	 สามารถเพิ่มอัตราผลผลิตของเกษตรกรในการเลี้ยงปลานิลได้ถึง

ร้อยละ	70	-	80	ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญกับกลุ่มปลาที่ไม่ได้รับวัคซีน	ซึ่งมีอัตรารอดเหลือเพียงร้อยละ	50	

เท่านั้น	และ	StrepKU-II	สามารถเพิ่มอัตรารอดของปลานิลที่ติดโรคได้สูงกว่า	StrepKU-I	แต่ขณะนี้ผลการทดสอบยังอยู่

ในระดับห้องปฏิบัติการ	ดังนั้น	ทางคณะวิจัยจึงคาดหวังว่า	วัคซีนปลานิลที่ผลิตขึ้นนี้	จะสามารถช่วยเพิ่มความเข้มแข็ง	

ของศักยภาพการผลิตสัตว์น�้าเศรษฐกิจให้เกษตรกรไทย	 เพิ่มรากฐานความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจทั้งในและนอก

ประเทศ	ตลอดจนเพิ่มความแข็งแรงของชุมชนได้

ค�ำส�ำคัญ:	 วัคซีน	ปลานิล	โรคสเตรปโตคอคโคซิส
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แบบจ�ำลองกำรระบำยน้�ำในกรุงเทพมหำนคร

Drainage Network Model in Bangkok

รองศำสตรำจำรย์ ดร.มนตรี มำลีวงศ์1    รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก2

ดร.ลัญจกร กิตติรัตนวศิน1    ดร.พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ3 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญฤทธิ์ อินทิยศ4    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กรุง สินอภิรมย์สรำญ4

ดร.ธิดำ พงศ์สงวนสิน
1ภาควิชาคณิตศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์	คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	

บทคัดย่อ

	 ประเทศไทยประสบปัญหาด้านทรพัยากรน�า้เป็นประจ�าทกุปี	ทัง้อทุกภยัและภยัแล้ง	ส่วนหนึง่ได้รบัผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ก่อให้เกิดภัยพิบัติที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น	สร้างความเสียหาย	

ต่อชีวิตความเป็นอยู่และทรัพย์สินของประชาชน	 และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้าง	 เช่น	

เหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี	2554	ที่ผ่านมา

	 คณะกรรมการยทุธศาสตร์เพือ่วางระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรน�้า	(กยน.)	เหน็ความส�าคญัของการมข้ีอมลู

และสารสนเทศทีพ่ร้อมเพือ่การตดัสนิใจในการรบัมอืกบัภยัพบิตัแิละการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

ทันท่วงที	 จึงได้มีมติจัดท�าแผนงานระยะเร่งด่วนด้าน	 “พัฒนาคลังข้อมูล	 ระบบพยากรณ์	 และเตือนภัย”	 โดยได้มี	

การจดัตัง้ศนูย์คลงัข้อมลูน�า้และภมูอิากาศแห่งชาต	ิทีเ่ป็นระบบกลางในการรวบรวมข้อมลูด้านทรพัยากรน�า้	ทัง้ข้อมลูพืน้ที่	

ข้อมูลคาดการณ์	 รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 โดยให้สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร	 (องค์การมหาชน)	

เป็นหน่วยงานด�าเนินการเพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูลน�้าและภูมิอากาศแห่งชาติ		

	 เพือ่ให้ระบบคลงัข้อมลูน�า้มคีวามสมบรูณ์แม่นย�ายิง่ขึน้	โครงการวจิยันีจ้งึได้เสนอแนวทางการพฒันาแบบจ�าลอง

ทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจเรื่องการจัดการระบายน�้าในกรุงเทพมหานคร	 ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ส�าคัญ

ปัญหาหนึ่ง	โดยในการสร้างแบบจ�าลองนั้น	ต้องอาศัยกฎทรงมวลและโมเมนตัมทางฟิสิกส์	จากนั้นจะพัฒนาระเบียบวิธี

เชิงตัวเลขที่มีความแม่นย�า	 ประสิทธิภาพสูงเพื่อประมาณค่าและจ�าลองสภาพการไหลน�้าในคลองในกรณีต่างๆ	 ภายใต้

การก�าหนดเงื่อนไขขอบเขตและเงื่อนไขเริ่มต้นที่เหมาะสม	 โดยที่ผลลัพธ์ของโครงการจะมุ่งเน้นไปที่ระบบการพยากรณ์

ปริมาณน�้าในคลองต่างๆ	ของพื้นที่ศึกษากรุงเทพมหานครในกรณีที่มีฝนตกเป็นปริมาณมาก	ดังนั้น	แบบจ�าลองที่ได้ต้อง

สามารถอธิบายสภาพการไหลที่ขึ้นกับเวลา	 ให้ผลการวิเคราะห์ค่าความเร็วและค่าความสูงของน�้าในคลองต่างๆ	ณ	ที่	
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เวลาใดๆ	ได้	ซึง่จะท�าให้เราทราบถงึคลองทีเ่ป็นปัญหาหรอืเป็นคอขวดของระบบ	และในการระบายน�า้ของคลองทีเ่ป็นปัญหา	

นั้น	จ�าเป็นที่จะต้องใช้ปั๊มน�้าช่วยเพื่อให้เกิดระบายที่มากขึ้นกว่าปกติ	ดังนั้น	จึงมีค�าถามตามมาคือ	แล้วเราจะระบาย

โดยใช้ป๊ัมน�า้อย่างไรให้เกดิประสทิธภิาพสงูทีส่ดุในแง่ของปรมิาณน�า้ทีจ่ะถกูระบายในขณะทีจ่ะต้องประหยดัทรพัยากรหรอื

จ�านวนป๊ัมน�า้ด้วย	จากความจ�าเป็นดงักล่าวโครงการนีจ้งึได้พฒันาแบบจ�าลองค่าเหมาะสดุขึน้อกีสองแบบจ�าลอง	เพือ่ช่วย

แนะน�าการบรหิารจดัการระบายโดยใช้ป๊ัมน�า้ซึง่ผลทีไ่ด้จากแบบจ�าลองทัง้สองจะถกูน�ามาเปรยีบเทยีบกนั	และจะถกูน�าไป

ก�าหนดเป็นค่าน�าเข้าในแบบจ�าลองการไหลที่ขึ้นกับเวลาอีกครั้งหนึ่ง	เพื่อจ�าลองให้เห็นภาพว่าสภาพปัญหาการระบายน�้า

ในขณะนั้นได้ถูกแก้ไขไปอย่างไร	ซึ่งจะน�าไปสู่ผลการตัดสินใจการระบายน�้าในสถานการณ์จริงได้ดียิ่งขึ้น

ค�ำส�ำคัญ:	 การระบายน�้า	แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์	คอขวด	การหาค่าเหมาะสุด	คลอง	กรุงเทพฯ
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พลอยขั้วโลกใต้

ประหยัด นันทศีล    บวรลักษณ์ อ�ำนำจเมตตำ    เพ็ญจันทร์ ถำวรด�ำรงสกุล 

และกัณฐวีร์ จินตำนนท์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ

	 ทวีปแอนตาร์กติกถูกปกคลุมด้วยน�้าแข็งประมาณร้อยละ	 98	 ของพื้นที่	 และพื้นที่นับตั้งแต่แนวสันเขา	

ทรานสแอนตาร์กตกิไปทางตะวนัออกถกูรองรบัด้วยหนิแปรอายเุก่าแก่มากกว่า	600	ล้านปี	เป็นส่วนใหญ่	ในการร่วมคณะ

ส�ารวจทวีปแอนตาร์กติกรุ่นที่	58	ของประเทศญี่ปุ่น	(58th	Japanese	Antarctic	Research	Expedition,	JARE58)	

โดย	ดร.ประหยัด	นันทศีล	อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนักวิจัยของโครงการวิจัยขั้วโลกใน	พลเอก	สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ระหว่างเดือนพฤศจิกายน	2559	ถึง	มีนาคม	2560	นั้นพบว่า	บริเวณอ่าว	

Lützow	Holm	Bay	ของทวีปแอนตาร์กติกมีความหลากหลายของพลอยคอรันดัมที่สูงมาก	ดังต่อไปนี้	

	 1)	Akarui	Point	พลอยเกิดในหินแปรแกรนูไลต์สีเข้ม	(mafic	granulite)	ที่แปรสภาพมาจากหินอัคนีสีเข้ม	

(mafic	igneous	rock)	ที่เป็นส่วนประกอบของเปลือกโลกตอนล่าง	(lower	crust)	หินแปรนี้ประกอบด้วยแร่	orthopy-

roxene,	spinel,	hornblende,	biotite,	apatite,	plagioclase,	olivine,	garnet,	sapphirine	และพบทับทิมสีชมพู	

(ruby)	 เกิดเป็นแถบอยู่ร่วมกับแร่เหล่านี้	 มีข้อสังเกตว่าแร่	 sapphirine	และ	 ruby	 ไม่เกิดร่วมในแถบเดียวกัน	ทั้งนี้

เนื่องจากสัดส่วนของซิลิกา	(SiO
2
)	ของหินดั้งเดิมแต่ละชั้นมีไม่เท่ากัน	หากชั้นใดที่มีซิลิกามากจะเกิดเป็น	Sapphirine	

ที่มีสูตรเคมีว่า	(Mg,Al)
8
(Al,Si)

6
O

20
	แต่ชั้นที่มีซิลิกาน้อยจะได้แร่คอรันดัม	(Al

2
O

3
)	ซึ่งในพื้นที่นี้มีสีแดงจึงเรียกว่าทับทิม	

(ruby)	

	 2)	Tenmondai	Rocks	การเกิดของพลอยคอรันดัมที่นี่เป็นกรณีพิเศษที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยนัก	ในตัวหินแปรเป็น

หนิ	metagranodiorite	ทีแ่ปรสภาพมาจากหนิอคันเีช่นกนั	คอรนัดมัปรากฏเป็นกระจกุขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางประมาณ	

5-10	เซนติเมตร	ภายในกระจุกมีแร่	corundum,	magnetite,	plagioclase	และ	biotite	พลอยที่พบในกระจุกแร่นี้

มีขนาดประมาณ	2-5	เซนติเมตร	มีสีเทาด�า	เป็นที่เชื่อกันว่าน่าจะเกิดจากกระบวนการ	Desilification	ที่ซิลิกาถูกดึง

ออกไปจากบริเวณนี้มากเกินไปจนท�าให้เกิดสภาวะขาดแคลนซิลิกาแต่มีอะลูมินา	(Al
2
O

s
)	มากเกินที่แร่ต่างๆ	ต้องการ

จนต้องกลายเป็นแร่ของตนเองคือ	คอรันดัม	

	 3)	 West	 Ongul	 Island	 -	 Ruby-bearing	 Calcsilicate	 พลอยที่นี่เกิดอยู่ในเลนส์ของหินแคล์กซิลิเกต	

(calcsilicate	lens)	ทีแ่ทรกขนานไปกบัชัน้ของหนิแปรชาร์นอ็กไกต์	(Charnockite)	ทีแ่ปรสภาพมาจากหนิอคัน	ีภายใน

หินแคล์กซิลิเกตนี้	คอรันดัมสีชมพู	หรือทับทิมสีชมพู	เกิดเป็นแถบอยู่ที่แกนกลางของเลนส์แคล์กซิลิเกตที่ประกอบด้วย

แร่	 fosterite,	diopside,	 spinel,	wollastonite,	biotite	และ	scapolite	พลอยบางผลึกยังคงรูปผลึกของ	biotite	
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(pseudomorph	 after	 biotite)	 เนื่องจากสองแร่นี้สามารถเปลี่ยนไปมาได้ตามสภาวะทางเคมีที่อยู่ในระบบ	 ทับทิมที่

ปรากฏในพื้นที่นี้มีขนาดตั้งแต่ระดับมิลลิเมตรถึงประมาณ	7	เซนติเมตร	แถบของทับทิมหนาประมาณ	1-5	เซนติเมตร	

	 4)	 Skallevikhalsen	 พลอยคอรันดัมที่ปรากฏในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่มีสีน�้าเงินอมเขียวเข้มแต่ทับทิมสีชมพูอ่อนก็

ปรากฏให้เหน็บ้างประปราย	พลอยคอรนัดมัจะพบมากเป็นพเิศษในกระเปาะของแร่ไมกา	(mica	pocket)	รปูเลนส์ทีม่ขีนาด

ประมาณ	10x30	เซนตเิมตร	ซึง่แทรกอยูใ่นชัน้หนิอ่อน	(marble)	ทีป่ระกอบด้วยแร่	calcite,	spinel,	diopside,	clinohumite	

และ	fosterite	ภายในกระเปาะไมกาประกอบด้วยแร่	pholgopite	(mica),	spinel,	corundum,	dioside,	clinohumite,	

calcite	และ	fosterite		

	 จากการส�ารวจภาคสนามเบื้องต้นดังกล่าวพบว่า	พื้นที่อ่าว	Lützow	Holm	Bay	ทางด้านตะวันตะวันออกของ	

ทวีปแอนตาร์กติกมีความหลากหลายของรูปแบบการเกิดของพลอยคอรันดัมอย่างสูงทั้งในแง่ของชนิดหิน	 และกลไก	

การเกิดของพลอย

ค�ำส�ำคัญ:	 พลอยคอรันดัม	แอนตาร์กติก	Lützow	Holm	Bay	หินแปร
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พลอยแพร่ทรัพยำกรเพื่อควำมยั่งยืนของชุมชน

Phrae Sapphire: The Resource for Sustainable Local Community

ดร.สมฤดี สำธิตคุณ    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรสวำท วัฒนกูล    

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษณ์ วันอินทร์    เสริมรักษ์ อิงคะวณิช, 

จักรกริช บุญมี    ดร.ณัฐพงศ์ โมนฤมิตร    อุมำพร พลำยระหำร    รัตนวลี ชูยัง 

จิดำภำ หมอกมืด
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ
	 จังหวัดแพร่	เป็นแหล่งก�าเนิดอัญมณีภาคเหนือที่ส�าคัญของประเทศไทย	บริเวณต�าบลไทรย้อย	อ�าเภอเด่นชัย		

มปีระวตักิารขดุพบพลอยไพลนิในพืน้ทีเ่กษตรกรรม	และยงัพบหลมุขดุพลอยเก่าในอดตีกระจายอยูใ่นพืน้ที	่จากการลงพืน้ที่	

ศึกษา	พบพื้นที่ศักยภาพที่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีและอัญมณี	 2	พื้นที่	 ได้แก่	 ม่อนพลอย

ล้านปี	ซึ่งมีจุดเด่นของของพื้นที่คือ	หินบะซอลต์รูปเหลี่ยมซึ่งเป็นหินน�าพลอย	และน�้าตกตาดผามุง	ปัจจุบันชาวบ้านยัง

สามารถร่อนพลอยได้จากชั้นกะสะใต้แผ่นหินบะซอลต์ซึ่งอยู่บริเวณก้นน�้าตก	 โดยพบพลอยไพลินสีน�้าเงินเข้ม	 ไปจนถึง

น�า้เงนิอ่อน	และน�า้เงนิอมเขยีว	ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางประมาณ	0.5-1.5	เซนตเิมตร	พบนลิจ�านวนมาก	ขนาดประมาณ	

1-3	เซนติเมตร	และพลอยโกเมน	เพทาย	ขนาดเล็กกว่า	0.5	เซนติเมตร

	 จากการศึกษาพื้นที่ร่วมกับชุมชน	พบว่า	ชาวบ้านในชุมชน	ต�าบลไทรย้อย	ได้ขุดหาพลอยและเก็บสะสมนิลไว้	

จ�านวนมาก	แต่ยังไม่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมได้	ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ	คณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จึงได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้แก่วิทยาลัยเทคนิคแพร่	และกลุ่มเครื่องเงินจังหวัด

แพร่	ในหัวข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญมณี	และท�าความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	จัดการอบรม

การเจยีระไนอญัมณแีบบหลงัเบีย้,	การเจยีระไนแบบเหลีย่มรปูทรงต่างๆ,	การฝัง,	การชบุ,	การขึน้รปูเครือ่งประดบัอญัมณี	

และตรวจสอบอญัมณีเพือ่นกัธรุกจิรุน่ใหม่	โดยคณาจารย์	และชา่งฝีมอืเครือ่งเงนิทีผ่่านการอบรม	สามารถน�าความรู้ทีไ่ด้

ไปถ่ายทอดให้แก่	นักเรียน	และผู้สนใจ	ในต�าบลไทรย้อย	อ�าเภอเด่นชัย	จังหวัดแพร่	ซึ่งปัจจุบันชุมชนสามารถเจียระไน

พลอยแบบหลงัเบีย้	และท�าของทีร่ะลกึในรปูแบบเครือ่งเงนิประดบัด้วยนลิ	เป็นการเพิม่มลูค่าทรพัยากรในท้องถิน่	สร้างงาน	

สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน	เตรียมพร้อมการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีและอัญมณีต่อไป

	 พื้นที่แหล่งก�าเนิดพลอยจังหวัดแพร่	เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษา	และผู้สนใจ	ทั้งนี้	ภาควิชา

วทิยาศาสตร์พืน้พภิพ	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ได้ร่วมกบัองค์การบรหิารส่วนต�าบลไทรย้อย	จดัตัง้	

ศูนย์เรียนรู้แหล่งพลอยจังหวัดแพร่	 เพื่อจัดแสดงความรู้ด้านการก�าเนิดอัญมณี	ตัวอย่างแร่	 และหินชนิดต่างๆ	รวมถึง

แนะน�าสถานที่ศึกษาทางธรณีวิทยาในบริเวณใกล้เคียง	โครงการวิจัยได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี	สะท้อนให้

เห็นว่า	ชุมชนมีความต้องการร่วมสร้างรากฐานการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็ง	ร่วมกับการใช้ทรัพยากรอัญมณีในท้องถิ่น

ให้เกิดมูลค่าสูงสุด	ตามแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ค�ำส�ำคัญ:	 พลอยแพร่	การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	
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แผนที่ควำมรู้ผลงำนทรงสอนในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี ณ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

รองศำสตรำจำรย์ กุลธิดำ ท้วมสุข1     รองศำสตรำจำรย์ วนิดำ แก่นอำกำศ2     

พันเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ปรัชญำ อำรีกุล3     พลตรีหญิง ปิยนุช รัตนวิชัย4
1,2กลุ่มวิจัยมนุษยศาสตร์ดิจิทัล	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

4กองวิชาประวัติศาสตร์	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

	 การวจิยันีเ้ปน็การวจิยัสหสาขาวชิาตามแนวทางการวจิยัมนษุยศาสตรด์จิทิลั	(Digital	Humanities	Research)	

โดยการน�านวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร	์ เพื่อจัดการสารสนเทศ	

ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลให้สามารถบันทึกและน�ามาใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายมิติ	ประกอบด้วย	เทคโนโลยีจดหมายเหตุ

ดิจิทัล	(Digital	archive	technology)	และเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย	(Semantic	web	technology)	ในงาน

วิจัยเรื่องนี้เป็นการน�าเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในการจัดการเอกสารที่มีคุณค่าในทางมนุษยศาสตร์คือ	 ผลงานทรงสอน	

ในพลเอกหญิง	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ณ	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	

2523-2557	โดยในการวิจัยระยะที่	1	เป็นการทดสอบจัดการข้อมูลผลงานทรงสอนในช่วงปี	พ.ศ.	2556	-2557	ที่แปลง

จากเอกสารให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล	ประกอบด้วยไฟล์หลากหลายประเภทจ�านวนทั้งสิ้น	448	ไฟล์	ผู้วิจัยด�าเนินการสร้าง

แผนที่ความรู้ที่ปรากฏในผลงานทรงสอน	ตามขั้นตอนและวิธีการดังนี้	(1)	สกัดข้อมูลที่ปรากฏในผลงานทรงสอน	ด้วย

วิธีการ	Metadata	extraction	โดยใช้เครื่องมือที่พัฒนาโดย	National	Library	of	New	Zealand	ที่สามารถสกัด

ข้อมูลจากไฟล์ในรูปแบบ	PDF,	Image,	Sound,	Microsoft	Office	และอื่นๆ	ได้	และสร้าง	metadata	ในรูปแบบ

มาตรฐานในภาษา	XML	(2)	วิเคราะห์เนื้อหาและจัดกลุ่มความรู้โดยใช้เทคนิค	Text	analysis	และ	Topic	mapping	

และ	(3)	น�าเสนอผลบนเว็บโดยใช้	Web	scraper	และการจัดการแสดงผลแบบ	Timeline	ผลการพัฒนาแผนที่ความรู	้

ในระยะที่	 1	 นี้จะน�าไปใช้ต่อยอดในการจัดการข้อมูลผลงานทรงสอนทั้งหมดตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2523-2557	 และน�าไป	

สูก่ารพฒันาระบบตน้แบบในการจดัการความรูผ้ลงานสอนทีเ่ปน็เนือ้หาความรูท้ีม่ลีกัษณะเฉพาะ	ซึง่ประกอบดว้ยมาตรฐาน

โครงสร้างเมทาเดตา	 (Metadata)	 และโครงสร้างระบบความรู้	 (Knowledge	 organization)	 ที่จะเป็นประโยชน์ใน

การน�าไปใช้จัดการความรู้ผลงานสอนอื่นๆ	ต่อไป
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กำรพัฒนำเว็บแบบสื่อควำมหมำยส�ำหรับเหตุกำรณ์ประวัติศำสตร์

Development of Semantic Web for Historical Events

เอกชัย แซ่จึง1   รองศำสตรำจำรย์ กุลธิดำ ท้วมสุข2
1สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2กลุ่มวิจัยมนุษยศาสตร์ดิจิทัล	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาบนกรอบแนวคิดการจัดการสารสนเทศทางประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับแหล่ง

ข้อมลูมาตรฐานสากล	(Linked	data)	พฒันาเป็นเวบ็แบบสือ่ความหมาย	(Semantic	Web)	ทีส่ามารถจดัการสารสนเทศ	

และน�าเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันจากองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กัน	 เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา

เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อ	(1)	ศึกษาชุดข้อมูลที่จะน�ามาใช้เป็นกรณีศึกษา	(2)	จัดหมวดหมู่	

ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์	 และ	 (3)	 พัฒนาเว็บแบบสื่อความหมายส�าหรับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์	

แบ่งการวิจัยเป็น	2	ระยะ	ได้แก่	ระยะที่	1	พัฒนาโครงสร้างความรู้เหตุการณ์ประวัติศาสตร์	ใช้รูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ	และวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	Analysis)	 จากทรัพยากร

สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง	 ประกอบด้วย	 (1)	 ชุดศัพท์ควบคุม	 Getty	 Vocabularies	 จาก	 The	 Getty	 Research		

Institute	 (2)	 ฐานข้อมูลงานวิจัยจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (3)	 ระบบฐานข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ

จดัการข้อมลูประวตัศิาสตร์	ระยะที	่2	พฒันาเวบ็แบบสือ่ความหมายส�าหรบัเหตกุารณ์ประวตัศิาสตร์ด้วยหลกัการพฒันา	

ระบบ	(System	Development	Life	Cycle:	SDLC)	และใช้รูปแบบวิจัยเชิงปริมาณ	ส�ารวจความส�าเร็จของการพัฒนา

ระบบเพื่อตอบสนองการเรียนรู้	(Information	System	Success	Model)	จากนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	จ�านวน	300	

คน	ผลการวิจัยในระยะที่	1	พบว่า	การวิเคราะห์เนื้อหาจากโครงการวิจัยเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุดข้อมูลประวัติศาสตร์

ของประเทศไทยจากฐานข้อมูลงานวิจัยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	มีจ�านวน	6	เรื่อง	วิเคราะห์ร่วมกับชุดศัพท์

ควบคุม	Getty	Vocabularies	ที่ประกอบด้วยชุดข้อมูล	(1)	AAT	(the	Art	&Architecture	Thesaurus)	เกี่ยวกับ

ข้อมูลงานศิลปะ	 สถานที่	 สิ่งก่อสร้าง	 (2)	 TGN	 (Thesaurus	 of	Geographic	 Names)	 เกี่ยวกับข้อมูล	 สถานที่		

สิ่งก่อสร้างที่เชื่อมโยงกับสถานที่ทางประวัติศาสตร์	 (3)	ULAN	 (Union	 List	of	Artist	Names)	 เกี่ยวกับบุคคลด้าน

ศิลปะ	การแสดง	และสถาปนิก	 (4)	CONA	 (Cultural	Objects	Name	Authority)	 เกี่ยวกับวัตถุ	 จดหมายเหตุ		

สิ่งที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วิเคราะห์ร่วมกับระบบฐานข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลประวัติศาสตร์	เช่น	ระบบ

ภูมิสารสนเทศ	แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม	กรมศิลปากร	ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ชุดข้อมูลเหล่านั้น	น�ามา

จัดหมวดหมู่และโครงสร้างความรู้ของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์	จะได้ชุดข้อมูล	5	ชุด	(Classed)	ได้แก่	(1)	ยุคสมัย	

(Period)	(2)	เหตุการณ์	(Event)	(3)	สถานที่ประวัติศาสตร์	(Place)	(4)	โบราณวัตถุ	(Object)	(5)	บุคคล	(Person)
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กำรพัฒนำคลังดิจิทัลสำมมิติกะโหลกคนไทย

ศตพล ยศกรกุล1   รองศำสตรำจำรย์ กุลธิดำ ท้วมสุข2
1สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2กลุ่มวิจัยมนุษยศาสตร์ดิจิทัล	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยสหวิทยาการ	 โดยน�าเอาแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคลังข้อมูลดิจิทัลมาใช้ในการจัดการ

ข้อมูลกะโหลกมนุษย์คนไทย	 เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ใช้ในการศึกษาเรียนรู้ขั้นสูงในเรื่องเกี่ยวกับกะโหลกมนุษย์	 โดย

สามารถเห็นภาพกะโหลกแบบสามมิติเคลื่อนไหวได้	และสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงกระดูก	และ	Cranial	Index	

ทีว่เิคราะหต์ามหลกัวชิากายวภิาคศาสตรใ์นระดบักะโหลกรายบคุคลและเปน็กลุม่ตามเพศ	อาย	ุและหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง	

อื่นๆ	ได้	ด�าเนินการวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยและพัฒนา	แบ่งการวิจัยออกเป็น	3	ระยะ	ได้แก่	(1)	การศึกษาความต้องการ

ศึกษาโครงกะโหลกมนุษย์ขั้นสูงของนักศึกษาและนักวิชาการทางการแพทย	์ ศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้	

ค�าตอบที่จะน�าไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบ	 (2)	 การวิเคราะห์คุณลักษณะ	 จัดกลุ่มและจัดระบบชุดข้อมูล

กะโหลกคนไทย	 ใช้แนวคิดทฤษฎีการจัดระบบความรู้	 และการพัฒนา	 Metadata	 ตามหลักการจัดการข้อมูลทาง	

การแพทย์ที่เป็นมาตรฐานสากล	 (3)	 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของระบบคลังดิจิทัลสามมิติกะโหลกคนไทย	

โดยใชเ้ทคนคิการพฒันาภาพสามมติแิละแอนนเิมชัน่และเทคโนโลยคีลงัขอ้มลูดจิทิลัส�าหรบัภาพและขอ้มลูกะโหลกคนไทย	

ที่น�ามาใช้เป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษาได้มาจากงานวิจัย	 เรื่อง	Craniometry	 Study	 of	 Skulls	 in	Northeastern	

Adult	Thais	โดย	ปัญญา	ท้วมสุข,	นงนุช	โนนศรีจันทร์	และจุฑาทิพย์	ศิริศิลป์	(2556)	จ�านวน	224	กะโหลก	เป็น

กะโหลกที่ได้จากการท�า	CT	Scan	ประกอบด้วย	ข้อมูลเบื้องต้นที่จ�าแนกตาม	เพศ	อายุ	ภูมิล�าเนา	และขนาดของ

แต่ละองค์ประกอบของกะโหลก	เป็นต้น
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กำรวิเครำะห์เนื้อหำควำมรู้ที่ปรำกฏในภำพจิตรกรรมฝำผนังอีสำน

สุวรรณี ห้วยหงษ์ทอง1     ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ กันยำรัตน์ เควียเซ่น2

1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2กลุ่มวิจัยมนุษยศาสตร์ดิจิทัล	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์	

ลักษณะทางกายภาพและเนื้อหาความรู้ที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนัง	 และจัดท�าข้อก�าหนดความต้องการเมทาดาทา		

(Metadata	 Requirement)	 เพื่อน�ามาวิเคราะห์หาองค์ประกอบเมทาดาทาส�าหรับการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลภาพ

จิตรกรรมฝาผนังที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้	 โดยศึกษาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ได้รับการขึ้นทะเบียน	

โบราณสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ�านวน	22	แห่ง	ใน	19	วัด	การวิจัยนี้แบ่งการวิจัยเป็น	3	ระยะ	ได้แก่	ระยะที่	

1	การศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและเนื้อหาความรู้ที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนัง	(Content	Analysis)	

โดยการวิเคราะห์จากเอกสาร	 (Documents	Analysis)	ที่เกี่ยวกับภาพจิตรกรรมฝาผนัง	ลงพื้นที่ส�ารวจภาพจิตรกรรม	

ฝาผนงัของจรงิ	และการสมัภาษณเ์ชงิลกึจากผูรู้้	ระยะที	่2	การประเมนิความตอ้งการเขา้ถงึสารสนเทศ	จากผูป้ฏบิตังิาน	

ในองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาพจติรกรรมฝาผนงั	3	หนว่ยงาน	และระยะที	่3	การจดัท�าขอ้ก�าหนดความตอ้งการเมทาดาทา	

ซึง่การน�าเสนอในครัง้นี	้จะน�าเสนอสว่นหนึง่ของผลการวจิยัในระยะที	่1	คอื	ผลการวเิคราะหเ์นือ้หาความรูท้ีป่รากฏในภาพ	

จิตรกรรมฝาผนัง	 ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์	 น�ามาจัดกลุ่มข้อมูลตามแนวจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้โดยใช้แนวคิด

การจัดระบบหมวดหมู่ความรู้	(Knowledge	Classification	Approach)	จัดกลุ่มข้อมูล	ที่มีเนื้อหาเป็นเรื่องเดียวกันอยู่

ด้วยกัน	ซึ่งสามารถจัดกลุ่มเนื้อหาได้	7	กลุ่มได้แก่	1)	พุทธศาสนา	2)	วิถีชีวิต	3)	ภูมิปัญญา	4)	วัฒนธรรมประเพณี	

5)	ความเชื่อ	6)	วรรณกรรมพื้นบ้าน	และ	7)	การละเล่นพื้นบ้าน
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กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศเพื่อบริหำรจัดกำรงำน

ด้ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ./กรอ.) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

(Analysis and Design of Student Loan Management Information 

System for Chiang Mai University)

ธัญญ ชัยมงคล1   ดร.ชัยวัฒน์ นันทศรี2 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

E-mail:	1tchrd50@gmail.com,	2chaiwat.n@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

	 วตัถปุระสงค์ของการศกึษาค้นคว้าแบบอสิระ	คอื	การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพือ่บรหิารจดัการ

งานด้านกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา	(กยศ./กรอ.)	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ประกอบด้วยการจดัท�าฐานข้อมลูผูกู้ย้มืใน

แต่ละปีการศึกษา	โดยใช้ระบบ	Chiang	Mai	University	Management	Information	System	(CMU	MIS)	เข้ามา	

ช่วยในการด�าเนินงานเพื่อให้	การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	เป็นขั้นตอน	มีแบบแผนมาตรฐาน	ช่วยลดขั้น

ตอนการท�างาน	อ�านวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ส�านักทะเบียนและประมวลผล	กองคลัง	ทุกคณะ	

รวมถงึหน่วยงานอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	ภายในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ทีต้่องการใช้ฐานข้อมลูดงักล่าวในการวางแผนยทุธศาสตร์

การพัฒนาองค์กร	ด�าเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบฯ	โดยใช้เครื่องมือ	ดังนี้	 ระบบ	Chiang	Mai	University	

Management	 Information	 System	 (CMU	 MIS)	 ซอฟต์แวร์	 (Software)	 ที่ใช้ในการพัฒนาระบบประกอบด้วย		

1.	ระบบปฏบิตักิาร	Microsoft	Window	8.1	pro	2.	โปรแกรม	Microsoft	Visual	Studio	2015	พฒันาระบบด้วยภาษา	

ซีชาร์ปดอตเน็ต	(C#.NET	Programming	Language)	ภายใต้	ASP.NET	web	framework	3.	โปรแกรม	SQL	Server	

2016	4.	โปรแกรมเสริม	DevExpress	16.2.3	ใช้ในการแสดงผลข้อมูล	ส�าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่

การสังเกตและแบบสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จ�านวน	 21	 คน	

(คณะละ	1	คน)	และใช้แบบสอบถามเพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานด้านกองทุนเงิน

ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	(กยศ.)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส�าหรับระบบดังกล่าว	ออกแบบและวิเคราะห์โปรแกรมโดยใช้ภาษา	

UML	-	Unified	Modeling	Language	โดยผลที่ได้คือ	ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพือ่การศกึษา	(กยศ./กรอ.)	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	สามารถตรวจสอบข้อมลูทีไ่ม่ถกูต้องจากระบบ	e-Studentloan	โดย

เฉพาะปัญหาทีเ่กดิจากกรอกข้อมลูของตวัผูกู้ย้มื	เช่น	รหสันกัศกึษาทีพ่บว่า	ผูกู้ย้มืบางรายกรอกรหสันกัศกึษาของตนเอง

ไม่ถูกต้อง	ปัญหาที่เกิดจากระบบ	e-Studentloan	 เช่น	 การเลือกคณะในระบบ	e-Studentloan	 ไม่ส�าเร็จเนื่องจาก

ระบบ	 e-Studentloan	 ยังไม่สามารถรองรับ	 Browser	 บางประเภทได้	 ซึ่งมีปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาเกิดขึ้นในทุกปี	

การศกึษา	ส�าหรบัการตรวจสอบข้อมลูทีไ่ม่ถกูต้องจากฐานข้อมลูภายนอกมหาวทิยาลยั	ระบบ	CMU	MIS	จะใช้เลขประจ�า
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ตวัประชาชนในการตรวจสอบข้อมลูจากกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา	ส�าหรบัฐานข้อมลูภายในมหาวทิยาลยั	เช่น	การ

ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา	ผลการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาจากส�านักทะเบียนและประมวลผล	การช�าระค่าเล่า

เรยีน	จากกองคลงัจะใช้รหสัประจ�าตวันกัศกึษาในการตรวจสอบข้อมลู	ทัง้นี	้ระบบดงักล่าวยงัสามารถเกบ็รวบรวมข้อมลู

ผู้กู้ยืมในกลุ่มผู้กู้ยืมทุกกลุ่ม	อีกทั้งระบบฯ	ยังสามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ยืมตามเกณฑ์ที่กองทุนฯ	ก�าหนด	(รายได้

ครอบครัว	ชั่วโมงจิตอาสา	และผลการศึกษา)	เพื่อให้สะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ยืม	และสามารถคัด

กรองผู้กู้ยืม	จนถึงการพิจารณาผลการกู้ยืม	สามารถตรวจสอบการท�างานได้อย่างโปร่งใส	

ค�ำส�ำคัญ:	 ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 (กยศ./กรอ.)	 มหาวิทยาลัย	

	 เชียงใหม่
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กำรพัฒนำระบบฐำนควำมรู้ด้ำนกำรแกะสลักไม้ กรณีศึกษำกลุ่มช่ำงแกะสลัก

ในอ�ำเภอหำงดงและสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่

Development of Knowledge-based System for Wooden Handicraft: 

A Case study of Carvers in Hang Dong and San Pa Tong Districts, 

Chiang Mai Province

ชัยวัฒน์ นันทศรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

E-mail:	chaiwat.n@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

	 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการแกะสลักไม้	และพัฒนาระบบฐานความรู้ด้าน

การแกะสลักไม้	 โดยใช้กรณีศึกษากลุ่มช่างแกะสลักในอ�าเภอหางดงและสันป่าตอง	 จังหวัดเชียงใหม่	 งานวิจัยชิ้นนี้ใช้

แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 approach)	 โดยใช้วิธี	 วิเคราะห์เอกสาร	 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ

ไม่มีส่วนร่วม	การสัมภาษณ์เชิงลึก	และแบบมีโครงสร้าง	โดยผลการวิจัยเป็นดังนี้ได้ดังนี้คือ	1)	สภาพปัจจุบันของการ

แกะสลักไม้และสินค้าหัตถกรรมในเขตพื้นที่อ�าเภอหางดงและอ�าเภอสันป่าตอง	 พบว่ายังมีการรวมกลุ่มวิสาหกิจ	 แต่

จ�านวนช่างแกะสลกั	รวมถงึร้านค้ามอีตัราลดลงอย่างต่อเนือ่ง	ช่างแกะสลกัรุน่ใหม่มจี�านวนน้อยลงมาก	2)	การจดัระบบ	

ความรู้	 ผู้วิจัยด�าเนินตามหลักการจัดระบบความรู้	 (Knowledge	 organization)	 โดยเลือกใช้วิธีการจัดหมวดหมู่		

(Classification	approach)	โดยการก�าหนดหวัข้อเนือ้หาใหญ่	(Main	topic)	ตามกรอบหลกัการจดัการจดัระบบความรู้

เพือ่ให้ได้แนวทางและแนวคดิเชงิทฤษฎี	ของระบบการจดัระบบความรู้	สามารถจดักลุม่ความรูเ้ป็นหมวดหมูต่่างๆ	ได้แก่	

เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลัก	ประเภทไม้ที่ใช้ในการแกะสลัก	วิธีการ/กระบวนการแกะสลัก	เทคนิค	ลวดลาย

ของไม้แกะสลักที่เป็นเอกลักษณ์	และรายชื่อช่างแกะสลักที่เชี่ยวชาญ	(ครูช่าง)	3)	การออกแบบระบบฐานความรู้ด้าน

การแกะสลักไม้	ผู้วิจัยได้ใช้	UML	Diagram	ในการออกแบบระบบฐานความรู้ด้านการแกะสลักไม้	โดยใช้	Data	flow	

diagram,	Use	case	diagram,	Class	diagram	และ	Activity	diagram	และออกแบบหน้าจอในส่วนผู้ใช้	โดย

ท�าการแบ่งแยกเป็นส่วนผู้ใช้ทั่วไป	 และผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องแสดงตัวตน	 และพัฒนาระบบฐานความรู้

ด้านการแกะสลักไม้	โดยผลการประเมินการใช้งานระบบผู้วิจัยอยู่ในเกณฑ์ดี

	

ค�ำส�ำคัญ:	 ระบบการจัดการความรู้	ฐานความรู้	แกะสลักไม้

52



วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 256014-15 พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

หุ่นยนต์ท�ำควำมสะอำดแผงโซล่ำร์เซลบนหลังคำอำคำร

Solar Rooftop Cleaning Robot

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ1    ธนพล ศรเดช
ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	

E-mail:	1pornsak.s@eng.kmutnb.ac.th

บทคัดย่อ

	 โครงการนีไ้ด้พฒันาหุน่ยนต์ท�าความสะอาดแผงโซล่าร์เซลขึน้	โดยเน้นออกแบบหุน่ยนต์เพือ่ใช้ส�าหรบัท�าความ

สะอาดแผงโซล่าร์เซลบนหลงัคาอาคารแทนการใช้แรงงานคนเพือ่ท�าความสะอาดแผงโซล่าร์เซลมคีวามยากล�าบากและใช้

เวลานาน	โดยเฉพาะบนหลังคาอาคารซึ่งมีพื้นที่การท�างานค่อนข้างจ�ากัดเสี่ยงอันตรายจากการพลัดตก	จากการศึกษา

พบว่าประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าร์เซลจะลดลง	5-10%	หากไม่มีการท�าความสะอาดที่เหมาะสม

	 หุน่ยนต์ท�าความสะอาดจะสามารถควบคมุได้ทัง้ระบบสัง่ตามค�าสัง่	(manual)	และระบบอตัโนมตั	ิ(automatic)	

ท�าความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 การเคลื่อนที่อาศัยล้อแบบสายพานตีนตะขาบเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่บนพื้น

กระจกของแผงโซล่าร์เซลได้	 และเคลื่อนที่ผ่านช่องว่างระหว่างแผงได้สะดวก	 โดยไม่ท�าให้เกิดความเสียหายบนแผง	

โซล่าร์เซล	 หุ่นยนต์มีระบบความปลอดภัยในการเคลื่อนที่ไม่ให้วิ่งออกมานอกแผง	 หุ่นยนต์ท�าความสะอาดจะติดตั้ง

เซนเซอร์ชนดิต่างๆทีส่ามารถส่งข้อมลูกลบัมายงัคอมพวิเตอร์เพือ่ใช้ควบคมุหุน่ยนต์ให้เคลือ่นทีอ่ย่างถกูต้องและเกบ็ข้อมลู

ส�าหรับใช้วิเคราะห์	หุ่นยนต์ถูกออกแบบให้กันน�้าและสามารถดูแลรักษาง่าย	

ค�ำส�ำคัญ:	 Solar	Rooftop,	Cleaning	Robot,	Autonomous	Mobile	Robots
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กำรออกแบบและกำรสร้ำงต้นแบบขำเทียมแบบเหนือหัวเข่ำรำคำถูก

ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

Designing and Creating a Prototype of Low-Cost 

Computerized Transfemoral Prosthesis

รองศำสตรำจำรย์ ดร.นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร1   นำยเทพภำกร สิทธิวันชัย2    นำยอัฐพล ขำวนวล2 

นำยญำธิป เอื้ออำมร2    นำยณัฐ จำตุรนต์ลักษณ์2    ร้อยโท ธีรภัทร์ พันธ์กล้ำ2 
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ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
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E-mail:	1nantakrit@gmail.com

บทคัดย่อ
	 Recent	statistics	reveal	that	more	than	40	million	people	of	all	ages	from	all	over	the	

world	suffer	amputations	and	only	5%	of	them	in	need	have	access	to	assistive	products.	The	

most	common	causes	of	amputation	are	congenital	deformities,	vascular	diseases,	diabetes,	and	

accidents.	A	prosthesis	is	an	assistive	product	that	replaces	a	missing	part	of	body.	The	traditional	

prostheses	are	mostly	passive	products	with	some	of	limitations	and	drawbacks.	It	has	been	found	

that	a	trend	in	the	utilization	of	active	actuators/prostheses	can	overcome	some	of	limitations	and	

drawbacks	of	traditional	prostheses.	This	research	project	aims	at	designing,	developing	and	creat-

ing	a	prototype	of	low-cost	prosthesis	for	individuals	with	a	transfemoral	(above	knee)	amputation.	

Findings	show	the	new	design	of	a	microprocessor-controlled	lower	limb	prosthesis,	using	feedback	

from	sensors	to	adjust	joint	movements	on	a	real-time	basis,	and	human	factors	engineering	and	

ergonomics	design	principles.	This	on-going	research	project	is	conducted	in	the	collaboration	of	(1)	

King	Mongkut’s	University	of	Technology	North	Bangkok,	(2)	King	Mongkut’s	Institute	of	Technology	

Ladkrabang,	(3)	Sirindhorn	School	of	Prosthetics	and	Orthotics,	Faculty	of	Medicine	Siriraj	Hospital,	

Mahidol	University,	(4)	Veterans	General	Hospital	of	Thailand,	and	(5)	Chulachomklao	Royal	Military	

Academy.	This	work	is	funded	by	the	National	Research	Council	of	Thailand	in	2017.

ค�ำส�ำคัญ:	 Transfemoral	(above	knee)	Amputation,	Lower	Limb	Prosthesis,	Human	Factors	Engineering		

	 and	Ergonomics
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แก้วน้�ำอัจฉริยะ วัดระดับพลังงำนของเครื่องดื่ม

Smart Cup – Energy in Beverage Tracking 

ดร.ณัทเดชำธร พวงเงินมำก
คณะวิทยาศาสตร์	พลังงานและสิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	วิทยาเขตระยอง

E-mail:	nutdechatorn.p@sciee.kmutnb.ac.th

บทคัดย่อ

	 ผลิตภัณฑ์	แก้วน�้าอัจฉริยะ	คือ	อุปกรณ์	IOT	อัจฉริยะที่สามารถวัดระดับปริมาณพลังงาน	หรือ	น�้าตาล	ที่

อยู่ในเครื่องดื่มได้	โดยการ	“ริน”	เครื่องดื่มลงในอุปกรณ์จากนั้น	ระบบเซนเซอร์ภายในจะท�าการตรวจวัด	และส่งค่ามา

แสดงผลยังอุปกรณ์	mobile	device	เช่น	มือถือ	หรือ	smart	watch

	 จากงานวจิยัทีท่�าต่อเนือ่งในต่างประเทศและต่างประเทศของทมีงาน	ซึง่มสีมาชกิในทมีงานเป็นนกัวจิยั	ณ	ขณะ

ท�าการวิจัยที่สถาบัน	IHF	ที่มหาวิทยาลัย	Aachen	Germany	เรื่องการตรวจจับความปนเปื้อนของโลหะหนักในน�้าเสีย	

(Characterization	of	Heavy	Metal	Contaminated	Wastewater	Using	a	Coaxial	Sensor	and	Electro-

magnetic	Wave	Reflection	Technique.	Applied	Mechanics	and	Materials	548-549,	678-682)	และการวัด

ความบริสุทธิ์ของน�้ามันไบโอดีเซล	ด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง	 (Transmission	 Line	 Based	Wideband	

Microwave	Sensor	for	Determination	of	Biodiesel	Purification.	ENGINEERING	JOURNAL	19/5,	29-41)	ที่น�า

เสนอในวารสารวิชาการนานาชาติ	โดยการอ่านค่า	Reflection	coefficient	ของระบบเครื่องมือวัดซึ่งจะเห็นได้การปน

เปื้อนของของเหลวที่ต้องการวัดนั้น	จะมีการเปลี่ยนแปลงของค่า	dielectric	constant	หรือ	ค่า	relative	permittivity	

ของของเหลว	 ซึ่งจะส่งผลต่อค่า	 Reflection	 coefficient	 จากหลักการนี้เองท�าให้ทีมงานสามารถออกแบบเซนเซอร์

คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าความถีส่งูในการตรวจจบัระดบัน�า้ตาลในเครือ่งดืม่	ส�าหรบัผลติภณัฑ์	RINN	smart	cup	โดยอปุกรณ์

เซนเซอร์ต้องท�างานสอดคล้องกับระบบการท�างานอื่นๆ	ของผลิตภัณฑ์

	 ส�าหรับแก้วน�้าอัจฉริยะได้พัฒนาให้สามารถเป็นผลิตภัณฑ	์ โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ	์ RINN	 คือ	 อุปกรณ	์ IOT	

อัจฉริยะที่สามารถวัดระดับปริมาณพลังงาน	หรือ	น�้าตาล	ที่อยู่ในเครื่องดื่มได้	โดยการ	“ริน”	เครื่องดื่มลงในอุปกรณ์

จากนั้น	ระบบเซนเซอร์ภายในจะท�าการตรวจวัดและส่งค่ามาแสดงผลยังอุปกรณ์	mobile	device	เช่น	มือถือ	หรือ	

smart	watch

ค�ำส�ำคัญ:	 แก้วน�้าอัจฉริยะ	วัดระดับปริมาณพลังงาน	IOT	Smart	cup
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โครงฐำนสมองกลฝังตัวแบบโมดูลย่อมส�ำหรับเซ็นเซอร์ ISFET เชิงเรียงแถว

Compact Modular Platform for Embedded ISFET 

Array Sensor Development

ธนวรรธน์ โชติศิริ1

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภำนวีย์ โภไคยอุดม2

1ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
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บทคัดย่อ

	 บทความนี้น�าเสนอการพัฒนาโครงฐานแบบโมดูลส�าหรับเซนเซอร์	 ISFET	 เชิงเรียงแถวที่มีสมองกลฝังตัว	 มี

ลกัษณะเด่นด้านความคล่องตวัในการวจิยัพฒันาและปรบัเปลีย่นส�าหรบัการใช้งานทีห่ลากหลาย	มขีนาดย่อม	รวมถงึอาศยั

แหล่งพลังงานและเชื่อมต่อข้อมูลกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ	ผ่านพอร์ตมาตรฐาน	USB	โปรแกรมฝังตัวออกแบบ

ให้ท�าการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่	ปรับเทียบและชดเชยความแปรปรวนของแรงดันขีดเริ่มใน	ISFET	เชิงเรียงแถวแต่ละตัว	

รวมถงึค�านวณค่าเฉลีย่ความไวและความแปรปรวนของพารามเิตอร์เพือ่ตรวจสอบสมรรถนะของ	ISFET	โดยรวมก่อนการใช้

งาน	เพื่อสาธิตให้เห็นถึงการใช้งานจริง	ได้มีการทดสอบวัดค่า	pH	ของสารละลายด้วยเซนเซอร์	ISFET	ที่พัฒนา	ผลการ	

ทดสอบแสดงค่าความไวแรงดนัขดีเริม่ต่อ	pH	ทีค่่ากลาง	44.3	mV/pH	และความแปรปรวน	4.0mV/pH	ส่วนคา่แปรผนั

จากเส้นตรง	R2	ไม่ต�่ากว่า	0.998	เมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับเครื่องมือมาตรฐาน	โครงฐานเซนเซอร์	ISFET	แสดงค่า	pH	

ที่แม่นย�า	อีกทั้งยังให้ความละเอียดของค่า	pH	ที่สูงกว่า
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แขนกล 7 จุดหมุนส�ำหรับติดตั้งบนหุ่นยนต์แบบโมบำย

7 Degree of Freedom Robotic Arm for Mobile Robot

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภำนวีย์ โภไคยอุดม1

นำยวรนล กิติสำธร2
1คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

E-mail:	1panavy@hotmail.co.uk	2woranon.pk@gmail.com

บทคัดย่อ

	 การวิจัยและพัฒนา	แขนกล	 7	จุดหมุนอิสระ	 (7	DOF)	 เกิดขึ้น	 เนื่องจากผู้วิจัยต้องการพัฒนาขีดความ

สามารถในการผลิตแขนกลเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย	 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและ

พัฒนาโดยบริษัท	ซีเกท	เทคโนโลยี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	แขนกลถูกวิจัยและพัฒนาให้เป็นแขนกลที่มีความเหมาะสม

ต่อการตดิตัง้อยูเ่ข้ากบัหุน่ยนต์อกีระบบหนึง่	ซึง่เป็นหุน่ยนต์ทีม่หีน้าทีน่�าพาแขนกลไปยงัจดุต่างๆ	ทีต้่องการโดยอตัโนมตัิ	

แขนกลจึงเป็นแขนกลที่มีน�้าหนักเบา	สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย	 รวมทั้งมีระบบปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมต่อการใช้

งานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	แขนกลมีความยาว	109	เซนติเมตร	(รวมมือจับ)	ซึ่งมีความใกล้เคียง

กับมือของมนุษย์	 ถูกออกแบบให้มีน�้าหนักเบาเพื่อง่ายต่อการขนย้ายแต่ในขณะเดียวกันต้องมีความแข็งแรงมากพอเพื่อ

หลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นขณะแขนกลถูกพาให้เคลื่อนที่ไปตามสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน	ระบบปฏิบัติการ

ใช้ระบบสมองกลฝังตัว	โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์	STM	32	จ�านวน	3	ตัวเป็นระบบปฏิบัติการภายในท�างานคู่ขนาน

กัน	 ท�าให้ระบบสั่งการมีขนาดเล็ก	 ระบบสมองกลฝังตัวมีหน้าที่ค�านวณและสั่งการการเคลื่อนที่ของจุดหมุนต่างให้เป็น

ไปตามต้องการและมีความสัมพันธ์กัน	ใช้หลักการการค�านวณแบบ	Forward	Kinematic,	Inverse	Kinematic,	Path	

Planning	และ	Trajectory	Planning	เป็นอลักอรทิมึหลกัในการค�านวณการเคลือ่นทีไ่ปยงัจดุต่างๆของแขนกล	สามารถ

ติดต่อสื่อสารกับแขนกลผ่านโปรโตคอล	TCP/IP,	RS232	และ	RS485	สามารถควบคุมแขนกลได้หลายวิธี	โดยมีโหมด

การท�างานที่หลากหลายเพื่อใช้งานตามสถานการณ์ต่างๆ	 เช่น	 ผู้ใช้สามารถป้อนเพียงแต่ต�าแหน่งที่ต้องการให้แขนกล	

ระบบปฏบิตัิการจ�าท�าการค�านวณการหมุนของแต่ละจดุหมุนเองโดยอตัโนมัติ	และน�าพาปลายของแขนกลไปยังต�าแหน่ง

ที่ผู้ใช้ต้องการ	เป็นต้น	หรือ	การเลือกให้แขนกลท�างานตามแกนอ้างอิง	เช่น	การสั่งให้แขนกลเคลื่อนที่ไปตามแนวแกน	

Z	แขนกลจะท�าการเคลื่อนที่โดยรักษาระนาบแนวแกนไว้	เป็นต้น	และเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงแขน-กล	ผู้วิจัยได้ท�าการ

พัฒนาระบบ	Graphical	User	Interface(GUI)	แบบปุ่มกดขึ้น	เพื่อให้ง่ายต่อการสั่งงาน	และสามารถป้อนค�าสั่งแบบ	

Command	Line	ได้	โดยระบบจะท�าการถอดรหัสค�าสั่ง	และน�าค�าสั่งนั้นไปท�าการค�านวณและปฏิบัติต่อไป

ค�ำส�ำคัญ:	 แขนกล	หุ่นยนต์แบบโมมาย
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ซอสหอยขม

Pond Snail Sauce

นำยณัฐชรัฐ แพกุล1    นำงสำวนุจรีย์ เจียกกลำง
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

E-mail:	1natcharat_p@rmutt.ac.th

บทคัดย่อ

	 ปัจจุบันการประกอบอาหาร	ซอสหอยถือเป็นวัตถุดิบที่ส�าคัญโดยเฉพาะอาหารประเภทผัด	การผลิตซอสหอย	

มีวัตถุดิบที่ส�าคัญ	 คือ	 หอยนางรม	 ในอดีตการท�าซอสหอยนางรมของประเทศไทยต้องน�าเข้าวัตถุดิบหอยนางรมจาก

ต่างประเทศ	 ซึ่งมีราคาสูง	 และราคาหมุนเวียนตามความต้องการของตลาด	 แต่ในปัจจุบันหอยนางรมมีการเพาะพันธุ	์

ในประเทศไทยเปน็อยา่งมาก	ทัง้ทะเลทางภาคตะวนัออก	และภาคใต	้แตอ่ยา่งไรกต็าม	การผลติหอยนางรมสดยงัไมเ่พยีง

พอตอ่ความตอ้งการของโรงงานการผลติซอส	เพราะหอยนางรมสดมคีวามตอ้งการในการบรโิภคสด	อกีทัง้ปญัหาใหญข่อง

การเพาะเลี้ยงหอยนางรม	คือ	คุณภาพของหอยที่เคยพบสารพบเปื้อนในท้องทะเลไทย	จึงไม่เหมาะในการน�ามาแปรรูป

ในด้านต่าง	 และในการเพาะเลี้ยงหอยนางรมต้องมีการควบคุมคุณภาพของน้�าและระบบนิเวศเป็นอย่างมาก	 เนื่องจาก	

หอยนางรมหากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพน้�าและอากาศอย่างรวดเร็วจะท�าให้ตายได้ง่าย	 อีกทั้งด้านโภชนาการที่ส่งผลให้	

ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการบริโภคหอยนางรมคือ	 มีปริมานของคลอเรสเตอรอลอยู่ที่	 350	 มิลลิกรัม/100	 กรัม	 ซึ่งอยู่ใน	

ระดับที่สูง

	 หอยขมเป็นหอยน้�าจืดที่มีขนาดเล็ก	สามารถหาบริโภคได้ตลอดทั้งปี	มีกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

ทั้งในธรรมชาติ	 และการเพาะเลี้ยงเพื่อการค้าโดยสามารถเพาะเลี้ยงได้ตลอดปี	 หอยขมสามารถทนต่อสภาพน้�า	 และ

อากาศได้มากกว่าหอยทุกชนิด	และไม่เป็นหอยผลิตสารพิษเหมือนกับหอยโข่ง	หรือหอยเชอรี่	ซึ่งจะมีผลต่อระบบนิเวศ

ให้พืชน้�าตายส่งผลให้น้�าเน่าเสีย	 ซึ่งหอยขมเป็นหอยที่กินแพลงตอนในน้�า	 หอยขมจึงเป็นหอยที่ช่วยที่จะบ�าบัดน้�าให้	

มีคุณภาพที่ดีได้	 โดยไม่เกิดสารพิษในตัวหอย	 แต่ปัจจุบันหอยขมยังไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากมีผลิตภัณฑ์สัตว์น้�าอื่นเข้ามา

ในเป็นตัวเลือกในการบริโภคมากขึ้น	หอยขมจึงไม่เป็นที่แพร่หลายในท้องตลาด	หอยขมมีคุณค่าทางโภชนาการ	คือ	มี	

โปรตีนร้อยละ	12	คาร์โบไฮเดรตร้อยละ	4	ไขมันร้อยละ	2	และความชื้นร้อยละ	78	และมีปริมานคลอเรสเตอรอล	

ต่�ากว่าหอยนางรมโดยมีเพียง	50	มิลลิกรัม	/	100	กรัม	อีกทั้งยังมีราคาที่ต่�ากว่า	โดยคณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี	 ได้กล่าวว่าในต�าราแพทย์แผนไทย	 หอยขมถือเป็นยาชนิดส�าคัญชนิดหนึ่ง	 โดยมีสรรพคุณแก้กระษัย	

ปวดเมือ่ยตามรา่งกาย	กระษยัทอ้งมาน	กระษยัลิน้กระบอื	แกธ้าตดุนิพกิาร	บ�ารงุกระดกู	รกัษาอาการปวดกระดกู	ขบัเมอืก	

มันในล�าไส้	บ�ารุงถุงน้�าดี	บ�ารุงล�าไส้	แก้ต้อต่างๆ	แก้ริดสีดวงทวาร	แก้ร้อนในกระหายน้�า	ขับนิ่ว	ขับนิ่วในถุงน้�าดี	นิ่ว
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ในกระเพาะปัสสาวะ	ขับปัสสาวะ	แก้ไข้ปวดศีรษะ	ชาตามมือตามเท้า	รักษาอาการอยู่ไฟไม่ได้	แก้โรคกระเพาะอาหาร	

เป็นต้น	

	 จากขา้งตน้การพฒันาผลติภณัฑซ์อสหอย	โดยใชห้อยขมแทนการใชห้อยนางรม	เปน็สว่นชว่ยใหก้ระตุน้การใช้

วัตถุดิบในไทยที่มีอยู่อย่างแพร่หลาย	และมีราคาต่�า	 ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น	อีกทั้งลดการน�าเข้าหอยจากต่างประเทศ	

ทีม่รีาคาสงู	และยงัมสีว่นชว่ยกระตุน้ใหเ้กษตรกรผูเ้ลีย้งหอยมแีนวทางในการพฒันาผลติจากการผลติซอสหอยเพือ่จ�าหนา่ย	

หรือเพาะหอยขมเพื่อขายแก่ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากหอยขม

ค�ำส�ำคัญ:	ซอส	หอยขม
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แผ่นแปะผิวหนังจำกสำรสกัดใบพญำยอ

Transdermal Patches from Clinacanthus nutans (Burm. f.)

Lindau Leave Extract

เภสัชกรหญิง เอมอร ชัยประทีป
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

E-mail:	emon_c@rmutt.ac.th

บทคัดย่อ

	 พญายอหรือเสลดพังพอนตัวเมียเป็นสมุนไพรที่มีการใช้ตามภูมิปัญญาไทยมาอย่างยาวนานในสรรพคุณต่างๆ	

ซึ่งตามบัญชียาหลักแห่งชาติ	พ.ศ.	2559	ระบุว่ายาครีม	ยาโลชัน	และยาขี้ผึ้งจากใบพญายอสามารถบรรเทาอาการของ

โรคเริมและงูสวัด	ผดผื่นคัน	ลมพิษ	ตุ่มคัน	อาการอักเสบ	ปวด	บวม	จากแมลงกัดต่อย	โดยทายาบริเวณที่มีอาการ

บ่อยถึงวันละ	5	ครั้ง	ซึ่งไม่สะดวกในการใช้งาน	แผ่นแปะผิวหนังจากสารสกัดใบพญายอจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�าหรับ

ผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าว

	 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่ารูปแบบยาส่วนใหญ่ที่ใช้ในการรักษาเริม	 งูสวัด	 และอาการแพ้	 ผด	ผื่นคัน

ของยาแผนปัจจุบันและยาพัฒนาจากสมุนไพรพญายอจะอยู่ในรูปแบบยาเม็ดรับประทาน	 และยาทาที่ผิวหนังแบบครีม	

สารละลาย	ซึ่งมีข้อบกพร่องในการใช้	ถ้าเป็นการใช้ยาในรูปแบบรับประทาน	ยาอาจถูกท�าลายได้ในระบบทางเดินทาง

อาหาร	หรอืยาอาจถกูท�าลายได้โดยกรดในกระเพาะอาหาร	เกดิการเมแทบอลซิมึทีต่บั	(hepatic	first	pass	metabolism)	

ถ้าเป็นรูปแบบยาครีมหรือสารละลายจะไม่สะดวกในการใช้	 มีคุณสมบัติในการยึดติดผิวหนังต�่า	 ผู้ใช้จ�าเป็นต้องบริหาร

ยาหลายครั้งต่อวัน	 จึงมีการพัฒนายาให้อยู่รูปแบบแผ่นแปะผิวหนัง	 (transdermal	 patch)	 ซึ่งตัวยาหรือสารส�าคัญ

สามารถออกฤทธิ์ผ่านทางผิวหนัง	เข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดได้	และสามารถออกฤทธิ์ได้ตรงจุดยังบริเวณที่เป็น	(Patel	

et	 al.,	 2012)	 คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นประโยชน์ในการพัฒนายาจากพญายอในรูปแปะผิวหนังซึ่งอยู่ในรูปแบบที่สามารถ

ยึดติดที่ผิวหนังได้ดีขึ้นและมีระยะเวลาในการยึดติดที่ผิวหนังได้นานกว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเดิมที่เป็นสารละลาย

หรือครีม	ท�าให้สะดวกในการใช้มากขึ้น	รวมทั้งได้มาตรฐานทั้งทางเคมีและกายภาพ	เพื่อยกระดับภูมิปัญญาไทยให้เป็น

ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ค�ำส�ำคัญ:	พญายอ	เสลดพังพอนตัวเมีย	แผ่นแปะผิวหนัง
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แผ่นฟิล์มยึดติดเยื่อบุเมือกจำกสำรสกัดใบพญำยอเพื่อรักษำแผลในช่องปำก

Mucoadhesive Films from Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau 

Leave Extract for Oral Ulcer 

เภสัชกรหญิง เอมอร ชัยประทีป
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

E-mail:	emon_c@rmutt.ac.th

บทคัดย่อ
	 ปัจจุบันผู้ป่วยโรคมะเร็งมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก	 ซึ่งร้อยละ	 80	 ของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับ

การรกัษาด้วยการฉายแสงและ/หรอืเคมบี�าบดัจะเกดิผลข้างเคยีงคอืแผลในปาก	พญายอเป็นสมนุไพรทีใ่ช้ตามภมูปัิญญา

ไทยมายาวนานในสรรพคุณรักษาแผลในปาก	ซึ่งตามบัญชียาหลักแห่งชาติ	พ.ศ.	2559	(บัญชียาจากสมุนไพร)	ระบุว่า

ยาพญายอในรปูแบบสารละลาย	(ส�าหรบัป้ายปาก)	เป็นสมนุไพรเพยีงชนดิเดยีวทีใ่ช้ในการรกัษาแผลในปาก	แผลในปาก

ที่เกิดจากการฉายรังสีและเคมีบ�าบัดโดยทากลีเซอรีนพญายอบริเวณที่มีอาการบ่อยๆ	ถึงวันละ	5	ครั้ง	ซึ่งอาจไม่สะดวก

ในการใช้	แผ่นฟิล์มพญายอยึดติดเยื่อบุเมือกจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�าหรับผู้ที่มีปัญหาแผลในช่องปาก

	 จากข้อมูลรายงานการวิจัยพบว่าแผ่นฟิล์มยึดติดเยื่อบุเมือกจากสารสกัดใบพญายอ	 มีลักษณะเป็น	 2	 ชั้น	

ประกอบด้วย	ชั้นที่	1	เป็นชั้นแผ่นฟิล์มที่ไม่มีตัวยา	(backing	layer)	ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ละลายน�้าจึงเป็นชั้นที่กันตัวยา

ไม่ให้สัมผัสกับน�้าลาย	คือ	สารละลายร้อยละ	5	ของพอลิเมอร์ก่อฟิล์มที่ไม่ละลายในน�้า	คือ	 เอทิลเซลลูโลส	 (ethyl	

cellulose)	ปริมาณ	8-10	มิลลิลิตร	ชั้นที่	2	เป็นชั้นแผ่นฟิล์มที่มีส่วนผสมของตัวยา	(drug	containing	layer)	จาก

สารสกัดใบพญายอ	 พอลิเมอร์ก่อฟิล์มที่เป็นตัวท�าละลาย	 (Polyvinyl	 alcohol)	 ปริมาณร้อยละ	 25-35	 โดยน�้าหนัก		

พอลิเมอร์ก่อฟิล์ม	(Carbopol,	Sodium	alginate)	ปริมาณร้อยละ	15-25	โดยน�้าหนัก	พอลิเมอร์ก่อฟิล์มที่ช่วยควบคุม

การปลอดปล่อยของตวัยา	(Polymethacrylates)	ปรมิาณร้อยละ	10-15	โดยน�า้หนกั	พอลเิมอร์ก่อฟิล์มทีไ่ม่ละลายในน�้า	

(Ethyl	cellulose)	ปริมาณร้อยละ	8-10	โดยน�้าหนัก	สารพลาสติไซเซอร์	(Glycerine,	Polyethylene	glycol)	ปริมาณ

ร้อยละ	10-15	โดยน�้าหนัก	สารแต่งรส	(Menthol,	Pepermint	oil)	ปริมาณร้อยละ	8-10	โดยน�้าหนัก	สารสกัดจาก	

ใบพญายอ	ปริมาณร้อยละ	4-6	โดยน�้าหนัก	ทวีน	80	(tween-80)	ปริมาณร้อยละ	1-2	โดยน�้าหนัก	โซเดียมเบนโซเอต	

(sodium	benzoate)	ปริมาณร้อยละ	0.5-1	โดยน�้าหนัก	เป็นสูตรที่เหมาะสมของการผลิตแผ่นฟิล์มยึดติดเยื่อบุเมือก

จากสารสกัดใบพญายอที่มีลักษณะเคมีและกายภาพที่ดี	คือ	แผ่นฟิล์มที่ได้มีสีเขียวเป็นแผ่นเรียบ	สม�่าเสมอ	ลอกออก

จากภาชนะบรรจไุด้ง่าย	ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ประโยชน์ในการพฒันาแผ่นฟิล์มยดึตดิเยือ่บเุมอืกจากสารสกดัใบพญายอเพือ่ใช้

ในการบรรเทาแผลในช่องปาก	โดยตวัแผ่นฟิล์มจะสามารถยดึตดิบรเิวณทีเ่ป็นแผลในช่องปากได้ดแีละนานขึน้	จงึสามารถ

ลดความถีใ่นการใช้ยา	เพิม่ความร่วมมอืในการใช้ยาของผูป่้วย	ลดการใช้ยาแผนปัจจบุนักลุม่	สเตยีรอยด์ทีม่ผีลข้างเคยีง

สูง	และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาไทย	เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติได้

ค�ำส�ำคัญ:	พญายอ	สมุนไพร	แผ่นฟิล์ม

61



วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2560 14-15 พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

ไอศกรีมต้นข้ำวหอมมะลิปรำศจำกน้�ำตำล

ณัฐชรัฐ แพกุล1   จีรวัฒน์ เหรียญอำรีย์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

E-mail:	1natcharat_p@rmutt.ac.th

บทคัดย่อ

	 ไอศกรีมเป็นอาหารหวานที่มีผู้บริโภคนิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายในทุกเพศทุกวัย	 และเป็นที่รู้จักและ	

ชืน่ชอบในประเทศต่างๆ	ทัว่โลกรวมถงึประเทศไทย	เนือ่งจากมรีสชาตทิีห่ลากหลาย	ผสานกบัความเยน็ทีเ่มือ่รบัประทาน

จงึรูส้กึสดชืน่	ท�าให้ความนยิมบรโิภคไอศกรมีแพร่หลายรวดเรว็	ข้าวหอมมะลเิป็นข้าวสายพนัธุท์ีม่เีสยีงทีส่ดุในประเทศไทย	

ปลกูมากในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	และภาคกลาง	นอกจากความเหนยีวนุม่ของข้าวทีด่แีล้ว	ยงัมกีลิน่หอมคล้ายดอกมะลิ

ท�าให้เป็นข้าวที่ชื่นชอบขอบผู้บริโภค	(ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร.	2557)	นอกจากเมล็ดข้าวที่น�ามารับประทาน

แล้ว	ยังมีส่วนที่น่าสนใจอีก	คือ	ต้นอ่อนของข้าวหอมมะลิ	ซึ่งจะมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวคือ	กลิ่น	สี	ที่สามารถน�าไป

ประกอบอาหารทั้งคาวและหวานได้	จไุรทิพย์	(ม.ป.ป.)	ได้ศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ	สารคลอโรฟิลล์	ในต้นข้าว	

อ่อนหอมมะลิ	พบว่า	ในต้นข้าวอ่อนหอมมะลิมีสารต้านอนุมูลอิสระ	และสารคลอโรฟิลล์สูง

	 ไอศกรีมนมที่มีการน�าสารสกัดคลอโรฟิลล์จากต้นข้าวหอมมะลิมาใช้เป็นส่วนประกอบหลักโดยต้นข้าวที่น�ามา

ใช้	ได้มากจากต้นข้าวหอมมะลิที่งอกหลังจากการเกี่ยวข้าว	จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าว	และเป็นข้าวที่ปลูกแบบ

เกษตรอินทรีย์ส่วนประกอบไอศกรีมนมไม่มีส่วนประกอบของน�้าตาล	 แต่ใช้สารทดแทนความหวานจากมอลทิทอลมา

เป็นสารให้ความหวานไอศกรีมต้นข้าวหอมมะลิอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระสูง	 ซึ่งได้จากสารคลอโรฟิลล์	 เอ	 และ	

คลอโรฟิวล์	บี	เมื่อน�าไปผ่านการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี	FRAB	และDPPH	มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ

ที่สูง	ไอศกรีมนมมีพลังงานต�่ากว่าไอศกรีมนมโดยทั่วไป	อีกทั้งยังไม่มีส่วนประกอบของน�้าตาล	ผู้ที่ควบคุมระดับน�้าตาล

ในเลือดจึงสามารถรับประทานได้	หรือผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพ	ไอศกรีมได้ผ่านการยอมรับจากผู้บริโภค	(Consumer	Test)	

ซึ่งได้รับความพึงพอใจในระดับชอบมาก

ค�ำส�ำคัญ:	 ต้นอ่อนข้าวหอมมะลิ	ไอศกรีมนม
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ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวหน้ำจำกนีโอโซมกะทิ

Cocovita-C Milky Serum 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทคัดย่อ

	 กะทิเป็นพืชจากธรรมชาติที่มีสารที่มีระบบอิมัลชันตามธรรมชาติแบบน้�ามันในน้�า	(Oil	in	water	emulsions)	

ประกอบไปด้วยอนุภาคน้�ามันมะพร้าวกระจายแขวนลอยในวัฏภาคน้�า	ที่ยึดเกาะกันระหว่างโปรตีน	น้�ามันและน้�า	หยด

น้�ามนัในกะทถิกูลอ้มรอบดว้ยฟอสโฟลปิดิของเยือ่หุม้เซลล	์ท�าหนา้ทีเ่ปน็อมิลัซไิฟเออร	์(Emulsions)	ชว่ยใหอ้นภุาคน้�ามนั

มะพร้าวสามารถแขวนลอยอยู่ในน้�า	อิมัลชันกะทิมีลักษณะไม่คงตัว	อนุภาคน้�ามันจะเกาะกันเป็นกลุ่ม	เมื่อตั้งทิ้งไว้ระยะ

เวลาหนึง่อนภุาคน้�ามนัจะลอยแยกเปน็ชัน้ครมีสขีาวดา้นบนและชัน้น้�าดา้นลา่งซึง่เกดิจากการรวมตวักนัของอนภุาคน้�ามนั

แบบไมถ่าวร	อมิลัชนัชนดิน้�ามนัในน้�าประกอบดว้ยสว่นทีเ่ปน็เฟสของน้�า	(Aqueous	phase)	และเฟสของน้�ามนัมะพรา้ว	

(Oil	phase)	ซึ่งไม่ละลายซึ่งกันและกัน	

	 ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวหน้าจากนีโอโซมกะทิ	เป็นผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวหน้าจากการพัฒนานีโอโซมกะทิในการกักเก็บ

สารส�าคัญ	เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการเตรียมนีโอโซมด้วยนวัตกรรมใหม่จากธรรมชาติ	โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

บ�ารุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของนีโอโซมกะทิขนาดอนุภาคนาโนท�าให้สารส�าคัญออกฤทธิ์ได้ดี	 และเนื้อครีมมีความละเอียด

มากขึ้น	ไม่สูญเสียคุณสมบัติของสารนีโอโซมที่กักเก็บสารส�าคัญจะค่อยๆ	แตกตัว	โดยการส่งผ่านสารลงสู่ชั้นใต้ผิวหนัง	

ช่วยบ�ารุงผิวได้อย่างล้�าลึก	ท�าให้หน้าขาวกระจ่างใส	และยังช่วยในการดูซึมสู่ผิวได้ดีขึ้นด้วยขนาดอนุภาคนาโนไม่ท�าให้

เหนียวเหนอะหนะ	

ค�ำส�ำคัญ:	กะทิ	นีโอโซม	อิมัลชัน
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ต้นแบบระบบบ�ำบัดน้�ำเสียบึงประดิษฐ์แบบน้�ำไหลใต้ผิวดินในแนวนอน

โดยใช้หินภูเขำไฟเป็นตัวกรองส�ำหรับโฮมสเตย์และรีสอร์ท ในจังหวัดสมุทรสงครำม

Prototype of Sub-Surface Flow Constructed Wetland Using Volcanic 

Rockas Media for Treating Wastewater from Homestays and Resorts 

in Samutsongkram Province

ดร.ลักขณำ เบญจวรรณ์1   ดร.วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม2   

ศ.ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ2   นำยอเนก สุขเจริญ3

1ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง	ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

คณะเกษตร	ก�าแพงแสน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์

3ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ
	 ในช่วงที่ผ่านมา	 ภาครัฐได้น�านโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผสมผสานกับแนวคิดด้านการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืนมาใช้เป็นแนวทางเพื่อการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น	 ซึ่งครอบคลุมถึงการส่งเสริมให้เกิดสถานประกอบ

การสเีขยีวของธรุกจิทีพ่กัประเภทโฮมสเตยแ์ละรสีอรท์ในจงัหวดัตา่งๆ	ทัว่ประเทศ	อยา่งไรกต็าม	ในปจัจบุนัพบวา่มเีพยีง

สว่นนอ้ยเทา่นัน้ทีส่ามารถด�าเนนิการตามนโยบายนีไ้ด้	ในภาพรวมนัน้ธรุกจิทีพ่กัประเภทโฮมสเตยแ์ละรสีอรท์สว่นใหญย่งั

ไม่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การไม่มีระบบบ�าบัดน้�าเสีย	ท�าให้น้�าเสียถูกปล่อยลงสู่

แหลง่น้�าโดยไมไ่ดร้บัการบ�าบดั	จงึอาจเปน็ปจัจยัเรง่ส�าคญัอยา่งหนึง่ทีส่ง่ผลตอ่สภาพความเสือ่มโทรมของคณุภาพน้�ารวม

ไปถึงผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้�า	

อันจะกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตได้	ดังนั้น	เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดกระบวนการ

แกไ้ขปญัหาดา้นจดัการน้�าเสยีอยา่งเหมาะสมอกีทัง้ยงัเปน็การสนบัสนนุแนวโยบายในการพฒันาประเทศของรฐับาลปจัจบุนั

ที่เรียกว่า	ประเทศไทย	4.0	ด้วย	ในการนี้	คณะวิจัยจึงท�าการพัฒนาออกแบบระบบบ�าบัดน้�าเสียบึงประดิษฐ์แบบน้�าไหล	

ใต้ผิวดินในแนวนอน	 โดยใช้หินภูเขาไฟเป็นตัวกรอง	 เพื่อใช้เป็นต้นแบบส�าหรับการบ�าบัดน้�าเสียของธุรกิจที่พักประเภท

โฮมสเตย์และรีสอร์ท	 โดยเลือกจังหวัดสมุทรสงคราม	 ผลการศึกษาพบว่า	 สามารถบ�าบัดน้�าเสียจากรีสอร์ทที่มีค่า	

บีโอดี	ทีเคเอ็น	และของแข็งแขวนลอย	อยู่ในช่วง	1-500	mg/L,	2-85	mg/L	และ	9-228	mg/L	ตามล�าดับ	ให้ได้น้�าทิ้ง	

ที่มีค่าบีโอดีน้อยกว่า	40	mg/L	ทีเคเอ็นน้อยกว่า	40	mg/L	และของแข็งแขวนลอยน้อยกว่า	30	mg/L	ซึ่งผ่านเกณฑ์

มาตรฐานน้�าทิ้งจากอาคารประเภท	 ค.	 ระบบบ�าบัดน้�าเสียดังกล่าวสามารถน�าไปประยุกต์ใช้เพื่อการบ�าบัดน้�าเสียให้กับ

ธรุกจิทีพ่กัประเภทโฮมสเตยแ์ละรสีอรท์ของประเทศไทยไดเ้ปน็อยา่งดี	นอกจากนีไ้ดท้�าการตรวจวเิคราะหป์รมิาณโคลฟิอรม์

แบคทีเรียในน้�าทิ้งเพื่อส่งเสริมการน�าน้�ากลับมาใช้ใหม่	พบมีการปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานในบางครั้ง	ดังนั้นจึงแนะน�าให้

ใช้ประโยชน์น้�าทิ้งได้เฉพาะส�าหรับกิจกรรมที่ไม่ต้องสัมผัสกับร่างกายเท่านั้น

ค�ำส�ำคัญ:	ระบบบ�าบัดน้�าเสีย	ณ	แหล่งก�าเนิด	บึงประดิษฐ์	น้�าทิ้ง	โฮมสเตย์และรีสอร์ท	หินภูเขาไฟ
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บล็อกคอนกรีตเถ้ำลอยแม่เมำะผสม PVC 

(PVCMae Moh Fly Ash Concrete Block)

รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ1     วรรณำ บุญก่อเกื้อ     พงศธร กิติเรียงลำภ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

E-mail:	1cburacha@engr.tu.ac.th

บทคัดย่อ

	 ปจัจบุนัรปูแบบการกอ่สรา้งสว่นใหญป่ระกอบดว้ยคอนกรตี	(Concrete)	เปน็องคป์ระกอบหลกัในการกอ่สรา้ง	

อาคาร	สะพาน	ที่พักอาศัย	รวมถึงสิ่งก่อสร้างพื้นฐานต่างๆ	ซึ่งคอนกรีตดังกล่าวประกอบไปด้วยปูนซีเมนต์	(Cement)	

หิน	 ทราย	 และน้�า	 หรืออาจมีการเติมสารผสมเพิ่มเข้าไปด้วย	 เมื่อพิจารณาจากส่วนประกอบของคอนกรีตจะพบว่า

ปูนซีเมนต์เป็นส่วนส�าคัญที่สุด	 ซึ่งกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ได้มาจากการระเบิดภูเขาหินปูน	 ในประเทศไทยพบมาก

ที่สุดแถบ	 อ�าเภอแก่งคอย	 จังหวัดสระบุรี	 เมื่อระเบิดภูเขาหินปูนแล้วน�ามาผ่านกระบวนการเผาที่อุณหภูมิ	 1,400	 ถึง	

1,500	องศาเซลเซยีสและบดใหอ้ยูใ่นลกัษณะเปน็ผงปนูซเีมนต์	จากกระบวนการขา้งตน้ผลติภณัฑท์ีเ่กดิขึน้คอื	ปนูซเีมนต์

และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อพิจารณาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	พบว่าเป็นบ่อเกิดของภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน	และใน

อีก	100	ปีข้างหน้าประชากรบนโลกเพิ่มจ�านวนมากขึ้น	การก่อสร้างที่พักอาศัยหรือโครงสร้างในการอ�านวยความสะดวก

ต่างๆก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน	ส่งผลให้อัตราการใช้ปูนซีเมนต์	หิน	ทราย	น้�า	มากขึ้นจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ	เป็นผลให้

ทรัพยากรธรรมชาติลดลงและอาจหมดไปในอนาคต	เมื่อพิจารณาสาเหตุข้างต้นวัสดุทดแทนจึงจ�าเป็นอย่างมากในการใช้

คอนกรีตที่ผลิตจาก	ปูนซีเมนต์	หิน	ทราย	น้�า	โดยวัสดุทดแทนนั้นจะใช้เถ้าลอยร่วมกับปูนซีเมนต์	เพื่อลดปริมาณการ

ใช้ปูนซีเมนต์	เถ้าลอย	(Fly	Ash)	เป็นเถ้าหรือวัสดุเหลือทิ้งจากการเผาถ่านหินเพื่อให้พลังงาน	ในการผลิตกระแสไฟฟ้า	

มีลักษณะเป็นฝุ่นผงละเอียด	 ฟุ้งกระจายง่าย	 มีสีเทา	 หรือสีเทาด�า	 เถ้าลอยนี้ส่วนใหญ่เป็นออกไซด์ของซิลิกาและ	

อะลูมินา	โดยใช้เถ้าลอยจากแม่เมาะในการศึกษา	เพราะว่าเถ้าลอยที่แม่เมาะมีคุณสมบัติดีที่สุด	เนื่องจากมีการติดตาม

คุณภาพเถ้าลอย	โดยจะมีการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน	ASTM	C-311	และทดสอบคุณสมบัติทางเคมีโดยประกอบด้วย	

Sulfur	Trioxide	สูงสุดไม่เกินร้อยละ	5.0	และ	Free	CaO	สูงสุดไม่เกินร้อยละ	3.0	นอกจากนี้ใช้เส้นใยพลาสติก	PVC	

(Polyvinyl	Chloride)	ซึ่งเป็นขยะเหลือใช้จากฉลากขวดพลาสติกแทนมวลรวมหินทราย	อีกด้วย	เมื่อพิจารณาภาพรวม

แลว้พบวา่	วสัดใุหมม่นี้�าหนกัเบาและรบัแรงดงึไดม้ากกวา่บลอ็กคอนกรตีปกตชินดิไมร่บัน้�าหนกั	ดงันัน้จงึท�าการศกึษาผล

ของเสน้ใยพลาสตกิ	PVC	ตอ่สมบตัทิางวศิวกรรมของบลอ็กคอนกรตีเถา้ลอยแมเ่มาะ	ซึง่การทดลองจะก�าหนดอตัราสว่น

ผสมร้อยละของน้�าหนักเส้นใยพลาสติกแทนที่ในมวลรวมหินทราย	 เท่ากับ	 0,3,5,7	 และให้อัตราส่วนผสมของเถ้าลอย

แม่เมาะแทนที่ในปูนซีเมนต์ร้อยละ	20	จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถน�าไปใช้ในการทดแทนบล็อกคอนกรีตปกติชนิด

ไม่รับน้�าหนักในการก่อสร้างในอนาคต	 รวมถึงการน�าวัสดุเหลือใช้จากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกและวัสดุเหลือทิ้ง

จากการเผาถ่านหินกลับมาใช้ทดแทนปูนซีเมนต์	และมวลรวมหินทราย	ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนของวัสดุก่อสร้าง	และ

ลดการเกิดขยะทางอุตสาหกรรมต่างๆ	ได้อีกด้วย	

ค�ำส�ำคัญ:	บล็อกคอนกรีตเถ้าลอยแม่เมาะผสม	PVC
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กำรพัฒนำแนวทำงกำรส�ำรวจและประเมินควำมมั่นคงของโครงสร้ำงโบรำณสถำน

Development of Procedures for Inspection and Structural Assessment 

of Historic Structures

รองศำสตรำจำรย์ ดร. นคร ภู่วโรดม    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. นเรศ ลิมสัมพันธ์เจริญ 

อำจำรย์ ดร. กฤษฎำ ไชยสำร    นำยภคพงศ์ ภัทรำคม 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	

บทคัดย่อ

	 ประเทศไทยมโีบราณสถานทีส่�าคญัทีม่คีวามงดงามและทรงคณุค่าทางประวตัศิาสตร์มากมาย	ซึง่หลายแห่งได้รบั

การยกย่องให้เป็นมรดกโลก	โบราณสถานเหล่านีเ้ป็นหลกัฐานทางศลิปวฒันธรรมอนัสงูค่าของประเทศชาติ	เพราะเป็นการ

แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน	และเป็นศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาของประชาชนทั่วไป	อย่างไรก็ดี	

โครงสร้างโบราณสถานจ�านวนมากที่สร้างมานานหลายร้อยปี	 และได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ	 อย่าง

ต่อเนื่อง	 ท�าให้มีผลต่อการเสื่อมสภาพและความมั่นคงแข็งแรง	 ปัญหาด้านการอนุรักษ์โบราณสถานของปัจจุบันคือการ

ขาดข้อมูลที่ใช้ช่วยในการตัดสินใจและวางแผนเพื่อด�าเนินการอนุรักษ์ให้มีความมั่นคงสืบต่อไป	 ด้วยองค์ความรู้ใหม่ใน

ปัจจบุนัท�าให้ข้อมลูเหล่านีส้ามารถท�าการศกึษาและรวบรวมมาด้วยกระบวนการและเทคนคิทีท่นัสมยัได้โดยหลกัวศิวกรรม	

ดงันัน้	เพือ่การเริม่ต้นการอนรุกัษ์โบราณสถานด้วยกระบวนการทีเ่หมาะสม	จงึจ�าเป็นต้องมกีารน�าความรูด้้านวศิวกรรมที่

ได้พฒันาใช้กบัโครงสร้างสมยัใหม่และมคีวามเหมาะสมต่อโครงสร้างโบราณสถานมาประยกุต์ใช้เพือ่การเกบ็ข้อมลูลกัษณะ

สภาพปัจจุบันและท�าความเข้าใจต่อปัญหา	 เพื่อการด�าเนินการด้านการบ�ารุงรักษาให้โบราณสถานมีความแข็งแรงและ

มั่นคงสืบไป

	 โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการวิจัยส�าหรับการส�ารวจและประเมินความมั่นคงของ

โครงสร้างโบราณสถานโดยหลักวิศวกรรมที่เหมาะสม	และน�าองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้กับตัวอย่างโครงสร้าง

โบราณสถานที่เลือกศึกษา	 โดยมีแนวทางการด�าเนินการและขอบเขตของการวิจัยประกอบด้วย	 การรวบรวมข้อมูลพื้น

ฐานของโครงสร้างโบราณสถาน	 การพัฒนาเทคนิคการส�ารวจรูปทรงสามมิติด้วยการถ่ายภาพ	 การตรวจวัดคุณสมบัติ

เชิงพลศาสตร์ของโครงสร้างโบราณสถาน	 การศึกษาผลกระทบจากการสั่นสะเทือนที่มาจากการจราจรและแรงลม	 การ

ประเมนิความมัน่คงของโครงสร้างโบราณสถานด้วยการวเิคราะห์โครงสร้าง	และพฒันาแนวทางส�าหรบัการประเมนิความ

มั่นคงของโครงสร้างโบราณสถานเพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ได้ต่อไป	 ซึ่งตัวอย่างโครงสร้างโบราณสถานที่เลือกศึกษา	

คือ	 องค์พระเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 และพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม	 ราชวรมหาวิหาร	

กรุงเทพมหานคร	ผลการศึกษาที่ส�าคัญที่จะได้รับคือ	ข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลเชิงพฤติกรรมในการรับน�้าหนัก	ณ	

สภาพปัจจบุนัของโครงสร้าง	รวมทัง้ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากแรงจากสภาพแวดล้อม	ทีส่ามารถใช้ช่วยในการตดัสนิใจ	
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และวางแผนเพือ่ด�าเนนิการอนรุกัษ์ให้มคีวามมัน่คงและสามารถตรวจตดิตามการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเป็นผลต่อความแขง็แรง	

ของโบราณสถานในอนาคต	 และได้แนวทางปฏิบัติเพื่อการประเมินความมั่นคงของโบราณสถานแห่งอื่นๆ	 ของประเทศ

เพื่อการอนุรักษ์และบ�ารุงรักษาให้โครงสร้างเหล่านั้นมีความมั่นคงแข็งแรงสืบไป

ค�ำส�ำคัญ:	โครงสร้างโบราณสถาน	การอนุรักษ์	การรวบรวมบันทึกข้อมูล	การประเมินโครงสร้าง

Keywords:	Historic	Structure,	Conservation,	Documentation,	Structural	Assessment
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แบบจ�ำลองทำงคอมพิวเตอร์ส�ำหรับกำรวินิจฉัยล่วงหน้ำส�ำหรับกำรไหลในแม่น้�ำ

สำยหลักและคลองผันน้�ำบำยพำส กรณีศึกษำ กำรป้องกันน้�ำท่วม 

ในแม่น้�ำเจ้ำพระยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

Computer Modelling for Diagnosis of Flow in Main River and Bypass 

Floodway, Case Study: Protecting Flooding in Chao Phraya River, 

Ayutthaya

นำยชำติชำย ชุมจันทร์1   ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช2

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

E-mail:	1chartchayc@gmail.com	2ratphadu@engr.tu.ac.th		

บทคัดย่อ

	 ผลงานนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาความเปน็ไปไดใ้นการปอ้งกนัน้�าทว่มเขตเทศบาลเมอืงพระนครศรอียธุยาโดยใช	้

คลองผันน้�าบายพาส	 (Bypass	 Floodway)	 ออกจากแม่น้�าเจ้าพระยาก่อนที่จะไหลเข้าเขตป้องกันน้�าท่วมและไหลกลับ

สู่แม่น้�าสายเดิมในนอกเขตป้องกัน	ในการศึกษาความเป็นไปได้นี้ได้ใช้แบบจ�าลองคอมพิวเตอร์	3	มิติ	ด้วยระเบียบวิธี

ปริมาตรสืบเนื่อง	(Finite	Volume	Method,	FVM)	ในการวิเคราะห์และวินิจฉัยล่วงหน้าส�าหรับการไหลของทางน้�าเปิด	

(Open	Channel	Flow)	และมีการไหลแบบปั่นป้วนร่วมด้วย	เพื่อความแม่นย�าของแบบจ�าลองการศึกษานี้จึงมุ่งน�าแบบ

จ�าลองลาร์จเอ็ดดี	 (LES)	 ร่วมกับเทคนิคการติดตามการเปลี่ยนแปลงของผิวน้�าอิสระที่เรียกว่าแบบจ�าลองชนิดปริมาตร

ของของไหล	 (VOF)	 เพื่อน�าไปประมาณค่าความเร็ว	 ความลึกและแสดงพื้นที่ที่เกิดน้�าท่วมได้	 จากผลการจ�าลองและ

วินิจฉัยล่วงหน้าพบว่าการใช้คลองผันน้�าก่อนไหลเข้าเขตเมืองสามารถลดผลกระทบจากน้�าท่วมได้	ซึ่งพื้นที่น้�าท่วมลดลง

เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่มีคลองผันน้�า

ค�ำส�ำคญั: คลองผนัน้�าบายพาส	ระเบยีบวธิปีรมิาตรสบืเนือ่ง	แบบจ�าลองลารจ์เอด็ด	ีแบบจ�าลองชนดิปรมิาตรของของไหล
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กำรจ�ำลองด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อกำรวินิจฉัยล่วงหน้ำ

ส�ำหรับกระบวนกำรบ�ำบัดก้อนมะเร็งด้วยเทคนิคไมโครเวฟ

วุฒิพงษ์ ปรีชำพลกุล1   นิธิ ไทรชมพู2   ศำสตรำจำรย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนะเดโช3

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

E-mail:	1job.wutipong@gmail.com	2niti.scp@gmail.com	3ratphadu@engr.tu.ac.th	

บทคัดย่อ

	 กระบวนการรกัษามะเรง็ด้วยเทคนคิไมโครเวฟ	(Microwave	ablation,	MWA)	เป็นกระบวนการทีน่�าพลงังาน

จากคลื่นไมโครเวฟส่งผ่านท่อนคลื่นไปสู่บริเวณเซลล์มะเร็งเพื่อท�าให้เนื้อเยื่อมะเร็งบริเวณนั้นเกิดความร้อน	และไม่ส่งผล	

ต่อเนื้อเยื่อดีที่อยู่ข้างเคียง	 โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการน�าเอาแบบจ�าลองทางคอมพิวเตอร์มาศึกษาพฤติกรรมและ

ท�านายผลของกระบวนการรกัษามะเรง็ตบัด้วยเทคนคิไมโครเวฟ	โดยผ่านท่อน�าคลืน่ชนดิแกนร่วม	(Microwave	Coaxial	

Antenna,	 MCA)	 แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษามีการค�านวณควบคู่กันของสมการการแพร่กระจาย	

ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	 (Electromagnetic	wave	equation),	สมการไบโอฮีต	 (Bioheat	equation)	และสมการ	

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุ	 (Mechanical	 deformation	 equation)	 โดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ผ่าน

คอมพิวเตอร์	 เพื่อท�านายพฤติกรรมต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการรักษา	 อย่างเช่น	 การกระจายตัวของ

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	การกระจายตัวของอุณหภูมิ	การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแบบจ�าลองที่เกิดขึ้น	โดยมีการเปรียบเทียบ

พฤติกรรมที่ได้จากแบบจ�าลองต่างๆ	ผลพบว่าแบบจ�าลองที่มีการไหลผ่านของหลอดเลือดส่งผลให้อุณหภูมิที่เกิดขึ้นมีค่า

ต�่าลง

ค�ำส�ำคัญ:	ท่อน�าคลื่นชนิดแกนร่วม	การรักษามะเร็งด้วยเทคนิคไมโครเวฟ	มะเร็งตับ	ระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์
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กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสจำกล�ำไย

Development of Seasoning Powder Product from Longan

ดร.นรินทร์ เจริญพันธ์
อาจารย์ประจ�าคณะเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยบูรพา	วิทยาเขตสระแก้ว

E-mail:	narinch@buu.ac.th

	

บทคัดย่อ

	 ผงปรุงรสเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสังเคราะห์หลากหลายชนิด	 ใช้เพื่อปรับปรุงรสชาติของอาหาร		

การใช้ประโยชน์จากล�าไยตกเกรดมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตผงปรุงรสเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ	 ที่สามารถสร้าง

มลูค่าเพิม่ให้กบัเกษตรกรผูป้ลกูล�าไยได้	เนือ่งจากล�าไยมกีลิน่หอมเฉพาะ	มรีสหวานอร่อย	วตัถปุระสงค์ของงานวจิยันีเ้พือ่

ศึกษาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของเกลือโซเดียมคลอไรด์	น�้าตาล	และเนื้อล�าไยผงในการผลิตผงปรุงรสโดยใช้แผนการ

ทดลองแบบมิกเจอร์ดีไซด์	 และศึกษาผลของการใช้โพแทสเซียมคลอไรด์ทดแทนโซเดียมคลอไรด์ต่อคุณภาพการยอมรับ

ทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค	พบว่า	อัตราส่วนที่เหมาะสมของเกลือโซเดียมคลอไรด์	น�้าตาล	และล�าไยผง	ในการ

ผลิตผงปรุงรส	เท่ากับ	ร้อยละ	25,	35	และ	40	ตามล�าดับ	ผลของการทดแทนเกลือโซเดียมคลอไรด์ด้วยโพแทสเซียม

คลอไรด์	พบว่า	การเพิ่มปริมาณโพแทสเซียมคลอไรด์ส่งผลต่อความเค็ม	ความขม	และความชอบรวมของผู้บริโภค	แต่

ไม่ส่งผลต่อกลิ่นรสรวมและความหวาน	 (p	 >	 0.05)	 ของผงปรุงรส	 โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมของการใช้โพแทสเซียม	

คลอไรด์ทดแทนโซเดียมคลอไรด์	 คือร้อยละ	 25	 ซึ่งมีคะแนนความชอบรวมสูง	 ดังนั้นสูตรที่เหมาะสมในการผลิต	

ผงปรุงรสจากล�าไยตกเกรดประกอบด้วย	 เนื้อล�าไยผง	 น�้าตาล	 โซเดียมคลอไรด์	 โพแทสเซียมคลอไรด์	 เนื้อปลาผง		

พริกไทยผง	และกระเทียมผง	เท่ากับ	ร้อยละ	32,	28,	15,	5,	16,	2,	และ	2	ตามล�าดับ

ค�ำส�ำคัญ:	 ล�าไย	โซเดียมคลอไรด์	โพแทสเซียมคลอไรด์	ผงปรุงรส
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ผลของแป้งจำกเศษเหลือทิ้งของทุเรียนต่อคุณภำพของพำสต้ำปรำศจำกกลูเตน

Effect of Flour from Durian Waste on Quality of Gluten Free Pasta

ดร.นรินทร์ เจริญพันธ์1    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิยดำ กวำนเหียน2

1อาจารย์ประจ�าคณะเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยบูรพา	วิทยาเขตสระแก้ว
2อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาสหเวชศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	

E-mail:	1narinch@buu.ac.th		2kwiyada@wu.ac.th

	

บทคัดย่อ

	 พาสต้าปราศจากกลูเตนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการทางการค้าในระดับสูง	 โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคที่มี

การอาการแพ้กลูเตน	งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมและผลของแป้งจากส่วนเนื้อ	เมล็ด	และ

เปลือกทุเรียนต่อคุณภาพของพาสต้าปราศจากกลูเตน	 โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์	 พบว่า	 ค่าความแน่น

เนื้อ	(g)	และความเหนียวของพาสต้า	(g.cm)	ปราศจากกลูเตนแปรผันตรงกับปริมาณแป้งทุเรียน	ค่าความสว่าง	(L*)	

ค่า	b*	และ	คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของพาสต้าปราศจากกลูเตนมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณแป้งทุเรียน

ที่เพิ่มขึ้น	 สูตรที่เหมาะสมในการผลิตพาสต้าปราศจากลูเตนจากแป้งทุเรียน	 ประกอบด้วย	 แป้งข้าวเจ้า	 แป้งมันฝรั่ง		

แป้งมันส�าปะหลัง	 แป้งจากเนื้อทุเรียน	แป้งจากเมล็ดทุเรียน	แป้งจากเปลือกทุเรียน	แซนแทนกัม	 ไข่ไก่	 เกลือ	และ

น�้ามันมะกอก	เท่ากับ	35.1,	13.5,	5.4,	18,	18,	10,	2,	60,	1	และ	2	กรัม	ตามล�าดับ	โดยมีคะแนนการยอมรับ

ทางประสาทสัมผัสจากผู้บริโภคประมาณเท่ากับ	7.58+0.75	ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ชอบปานกลาง

ค�ำส�ำคัญ:	 แป้ง	ปราศจากกลูเตน	พาสต้า	ทุเรียน	เนื้อสัมผัส
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กำรประยุกต์พลำสมำแบบสัมผัสเพื่อบริกำรด้ำนสุขภำพผิวพรรณ

A Contact-typed Plasma System for Skin Care Treatment

วรัมพำ สุวรรณรัตน์1   นำยแพทย์ วิชำญเกิดวิชัย2   พรรณภัทร อินทฤทธิ์3   ชลกร ขวัญชัยนนท์4

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร	มหาวิทยาลัยบูรพา

E-mail:	1warumpa@go.buu.ac.th	2wicharn@buu.ac.th	3phannapat@go.buu.ac.th	4chuleeko@buu.ac.th

บทคัดย่อ

	 พลาสมาเยน็แบบสมัผสัเป็นเครือ่งมอืทีม่กีารใช้กนัอย่างกว้างขวางในวงการอตุสาหกรรม	ปัจจบุนัมกีารพุง่ความ

สนใจที่จะใช้ในวงการแพทย์เพื่อช่วยกระตุ้นเนื้อเยื่อและช่วยรักษาป้องกัน	 ชะลอการเสื่อมสภาพ	 ช่วยฟื้นฟูสภาพของ	

คอลลาเจน	และอีลาสติน	ไฟเบอร์	โดยน�ามาทดสอบกับอาสาสมัครที่มีลักษณะผิวหน้าที่ไม่พึงประสงค์	ซึ่งสามารถมอง

เห็นด้วยตาเปล่า	 ได้แก่	 การลดลงของความตึงผิว	 การมีริ้วรอยเหี่ยวย่น	 ความไม่เรียบเนียนของผิว	 ความหมองคล�้า

ของสีผิว	ท�าการทดสอบโดยแบ่งอาสาสมัครเป็น	 2	กลุ่ม	 กลุ่มที่หนึ่งใช้พลาสมาเย็นแบบสัมผัสเพียงอย่างเดียว	กลุ่ม

ที่สองใช้พลาสมาเย็นแบบสัมผัสร่วมกับครีมบ�ารุงผิวหน้าสมุนไพร	 “เอมบลิกาพลัส”	 ที่ผ่านการทดสอบประสิทธิผลและ

ความปลอดภยัมาแล้วว่าสามารถเพิม่ความตงึของผวิหน้าเพิม่ความยดืหยุน่แก่ผวิหน้า	ลดรอยเหีย่วย่น	ท�าให้ผวิหน้าเรยีบ

เนียน	 และเพิ่มความขาวกระจ่างใส	พบว่าหลังท�าการทดสอบอาสาสมัครทั้ง	 2	 กลุ่ม	 มีสภาพผิวหน้าดีขึ้นตามล�าดับ

หลังท�าการทดสอบติดต่อกันทุกสัปดาห์	เป็นระยะเวลา	12	สัปดาห์	โดยลักษณะผิวหน้าที่เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน

อย่างมีนัยส�าคัญ	(p	–	value	<	0.05)	คือ	ความตึงผิว	ริ้วรอย	ความเรียบเนียน	ความขาว	และสภาพผิวโดยรวม	

และเมื่อท�าการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพบว่ากลุ่มที่ใช้พลาสมาแบบสัมผัสร่วมกับครีมเอมบลิกามีประสิทธิภาพในการ

รักษาดีกว่ากลุ่มที่ใช้พลาสมาแบบสัมผัสเพียงอย่างเดียวทุกด้าน	ยกเว้น	ประสิทธิภาพในการรักษาเรื่องริ้วรอยให้ผลการ

รักษาไม่แตกต่างกัน	แสดงให้เห็นว่าพลาสมาเย็นแบบสัมผัสช่วยให้กระซึมผ่านของครีมเข้าสู่ชั้นผิวหนังได้ดีขึ้น	เป็นการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา

ค�ำส�ำคัญ:	 พลาสมาเย็นแบบสัมผัส	ครีมเอมบลิกา	ลักษณะผิวหน้าที่ไม่พึงประสงค์	ความยืดหยุ่นผิว	ริ้วรอยเหี่ยวย่น	

	 ความขาวกระจ่างใส
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กำรสร้ำงเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุด้วยกำรแพทย์แผนไทย

Thai Traditional Health Promotion for the Elderly

สุนันทำ โอศิริ1   พรรณภัทร อินทฤทธิ์2   วรัมพำ สุวรรณรัตน์3   สถำพร บัวธรำ4

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร	มหาวิทยาลัยบูรพา

E-mail:	1sosiri@buu.ac.th	2phannapat@go.buu.ac.th	3warumpa@go.buu.ac.th	4s_buatara101@hotmail.co.th

บทคัดย่อ

	 การแพทย์แผนไทยนับเป็นภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม	 ตามหลักธรรมานามัยที่ประกอบด้วย		

กายานามัย	จิตตานามัย	และชีวิตานามัย	งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิปัญญาไทย

ทีเ่หมาะสมสหรบัดแูลสขุภาพผูส้งูอาย	ุเพือ่พฒันาหลกัสตูร	ฝึกอบรม	และประเมนิผล	โดยใช้กระบวนการจดัการความรู้	

(KM)	ในการจัดท�าคู่มือ	สื่อ	และพัฒนา	หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	ผู้เข้าร่วมโครงการ	48	คน	ประกอบด้วยกลุ่ม

ผู้สูงอายุ	38	คน	และ	กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข	(อสม.)	ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขอ�าเภอเมืองชลบุรี	จังหวัด

ชลบุรี	10	คน	การประเมินผลพบว่ากิจกรรมที่ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมากที่สุด	 เป็น	กิจกรรมที่	

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมีส่วนร่วม	 ได้แก่	 การท�าอาหารเพื่อสุขภาพ	 กายบริหารท่าฤาษีดัดตน	 การนวดตนเอง		

การท�าลกูประคบสด	การสวดมนต์	การเดนิจงกรม	และบทพจิารณาความตาย	หลงัการอบรมผูเ้ข้าร่วมโครงการมคีวามรู้	

ความเข้าใจ	เพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ(p	<	0.001)	การประเมนิผลโดยใช้แบบสอบถามทีม่คีวามเทีย่งวดัค่าสมัประสทิธิ์

แอลฟาเท่ากบั	.836	พบว่า	หลงัการอบรมคณุภาพชวีติและการเหน็คณุค่าตนเองเพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ(p	=	0.011),	

(p	=	0.009)	การติดตามผลในระยะเวลา	2	เดือนหลังการอบรม	พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการ	สามารถน�าความรู้ที่ได้รับ

ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 น�าไปเผยแพร่และช่วยเหลือผู้สูงอายุอื่นได้อย่างบูรณาการ	 จึงสรุปได้ว่าคู่มือและหลักสูตรการ

ฝึกอบรมนี้	 สามารถสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	การเห็นคุณค่าตนเองเพิ่มมากขึ้น	สามารถน�าไป	

เผยแพร่เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุอื่น	และสามารถพัฒนาเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุด้วยกันต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: ผู้สูงอายุ	การสร้างเสริมสุขภาพ	การแพทย์แผนไทย	หลักธรรมานามัย
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ผลของชำเขียวต่อโปรตีนขนส่งสำรอินทรีย์ประจุบวกในไต

The Effect of Green Tea with Organic Cation 

Transporter Protein in Kidney

ชลิยำ ใจเย็น อะอิดะ1

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชุติมำ ศรีมะเริง2
1คณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร	มหาวิทยาลัยบูรพา

2คณะแพทยศาสตร์	สาขาสรีรวิทยา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

E-mail:	1Chaliya.ja@buu.ac.th	2csnid07@gmail.com

บทคัดย่อ

	 ชาเขียว	 Green	 Tea	 (GT)	 มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	 Camellia	 Sinensis	 สารส�าคัญที่พบมากที่สุด	 ได้แก่		

สารกลุม่คาเทชนิ	ประกอบด้วย	อพิแิกลโลคาเทชนิแกลเลต	(Epigallocatechin-3-Gallate,	EGCG)	อพิคิาเทชนิแกลเลต	

(Epicatechin-3-gallate,	ECG)	อิพิแกลโลคาเทชิน	(Epigallocatechin,	EGC)	อิพิคาเทชิน	(Epicatechin,	EC)	และ

คาเทชิน	(Catechin)	ซึ่งสารเหล่านี้พบว่า	มีประโยชน์ต่อสุขภาพ	เช่น	ป้องกันการเกิดโรคมะเร็งป้องกันความเป็นพิษ

ต่อตับ	และยังมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ	จากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า	GT	และสาร	ECG	มีผลยับยั้งการขนส่ง

สารอินทรีย์ประจุลบผ่านทางโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบชนิดโพลีเพปไปด์	 (OATP)	 ในขณะที่	GT	 และ	 EGCG	

กระตุ้นการขนส่งสาร	 1-เมทธิล-4-ฟีนิลไพริดิเนี่ยม	 (1-Methyl-4-Phenylpyridinium,	 MPP+)	 ซึ่งเป็นสารประจุบวกใน	

เซลล์ล�าไส้เพาะเลี้ยงของมนุษย์ซึ่งผลดังกล่าวต่างจากผลของสารไมริซิทิน	(Myricetin)	และคาเฟอีน	(Caffeine)	ที่ไม่มี

ผลต่อการขนส่งสาร	MPP+

	 เป็นที่ทราบกันดีว่าโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุบวกชนิดที่	2	(OCT2)	มีการแสดงออกมากที่สุดในไต	และ

มีบทบาทส�าคัญในการขนส่งยาที่เป็นสารอินทรีย์ประจุบวกเพื่อขับออกจากร่างกาย	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ปฏิสัมพันธ์ของ	

สารสกดัชาเชยีว	(Green	Tea	Extract,	GTE)	และสารอนพุนัธ์ต่อโปรตนีขนส่งสารอนิทรย์ีประจบุวกชนดิที	่2	ในไตยงัไม่เป็น	

ที่ทราบแน่ชัด	ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปฏิสัมพันธ์ของสารสกัดชาเขียวและสารกลุ่มคาเทชิน

ต่อโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุบวกชนิดที่	2	ในไต	โดยการใช้เนื้อไตส่วนนอกของหนูขาว	และเซลล์ท่อไตเพาะเลี้ยง

ที่มีการแสดงออกของโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุบวกชนิดที่	2	ของหนูขาวและของมนุษย์	เพื่อศึกษาผลของสารสกัด

ชาเขียวและสารกลุ่มคาเทชินต่อการขนส่งสารติดแถบรังสี	MPP+	ผ่านทางโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุบวกชนิดที่	2	

	 ผลการศึกษาพบว่า	ทั้ง	GTE	และ	ECG	ยับยั้งการขนส่งสารติดแถบรังสี	MPP+	ผ่านเนื้อไตส่วนนอกของ	

หนขูาวอย่างมนียัส�าคญัทางสถติติามความเข้มข้นทีเ่พิม่ขึน้	โดยสารสกดัชาเขยีวและ	ECG	มค่ีาคงทีข่องการยบัยัง้ได้ครึง่
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หนึ่งหรือค่า	IC50	เท่ากับ	2.71	±	0.360	มก/มล	และ0.87	±	0.151	มิลลิโมลาร์	ตามล�าดับ	ในขณะที่สาร	EGCG,	

EGC,	EC,	Catechin,	Caffeine,	ธีอะนีน	(Theanine)	ไม่มีผลยับยั้งการขนส่งสารติดแถบรังสี	MPP+	แต่อย่างไร

กต็ามการยบัยัง้นีเ้ป็นแบบชัว่คราว	ซึง่ผลดงักล่าวนีส้อดคล้องกบัผลการศกึษาการขนส่งสารสารตดิแถบรงัส	ีMPP+ในเซลล์	

ท่อไตทีม่กีารแสดงออกของโปรตนีขนส่งสารอนิทรย์ีประจบุวกชนดิที่	2	ของหนขูาวโดยพบว่า	GTE	และ	ECG	ยบัยัง้การ

ขนส่งสารติดแถบรังสี	MPP+	โดยมีค่า	IC50	เท่ากับ1.90	±	0.087	มก/มลและ1.67	±	0.088	มิลลิโมลาร์ตามล�าดับ	

และผลของสาร	GTE	และ	ECG	ในการยับยั้งการขนส่งสารติดแถบรังสี	MPP+	ตามความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นนี้	เกิดขึ้น

ในเซลล์ท่อไตที่มีการแสดงออกของโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุบวกชนิดที่	 2	 ของมนุษย์เช่นเดียวกันโดยมีค่า	 IC50	

เท่ากับ	1.49	±	0.080	มก/มล	และ1.27	±	0.109	มิลลิโมลาร์ตามล�าดับจากข้อมูลทั้งหมดนี้	แสดงให้เห็นว่า	GTE	และ	

ECG	มปีฏสิมัพนัธ์ต่อโปรตนีขนส่งสารอนิทรย์ีประจบุวกชนดิที่	2	ทัง้ของหนขูาวและมนษุย์โดยมค่ีา	IC50	ทีใ่กล้เคยีงกนั	

ซึ่งค่า	 IC50	 ที่ได้จากผลการทดลองครั้งนี้สูงกว่าค่าความเข้มข้นของสารดังกล่าวที่สามารถตรวจพบในเลือดภายหลัง

จากการบริโภคชาเขียวในชีวิตประจ�าวันหรือการบริโภคในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 ดังนั้น	 จึงแสดงให้เห็นว่า	

ปฏิสัมพันธ์ของ	GTE	และ	ECG	ต่อโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุบวกชนิดที่	2	ทั้งของหนูขาวและมนุษย์มีระดับต�่า	

และเป็นแบบชั่วคราว	 ดังนั้น	 จึงสามารถบ่งชี้ได้ว่า	 การบริโภคชาเขียวและการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากคาเทชินม	ี

ความปลอดภัย	 และไม่มีผลต่อการขับออกของยาที่มีประจุบวกที่ถูกขับออกทางโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุบวกชนิด

ที่	2	แต่อย่างไรก็ตาม	การใช้สาร	GTE	และ	ECG	ในปริมาณที่สูงเพื่อการรักษายังคงมีความเป็นไปได้ที่จะท�าให้เกิด

ผลเสียจากการเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารสกัดชาเขียวต่อยาที่มีประจุบวก	 ซึ่งอาจส่งผลต่อการขับยาประจุบวกออกจาก

ร่างกายผ่านทางไต

ค�ำส�ำคัญ:	 ชาเขียว	โปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุบวก	Drug	Interaction
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วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
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	 ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัมหดิล	มุง่ให้บคุลากรเกดิการบรูณาการด้านแนวคดิในการเสรมิสร้างความรบัผดิชอบ	

ต่อสังคมสู่การปฏิบัติ	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดกับชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของ

มหาวทิยาลยั	คอื	ความส�าเรจ็ทีแ่ท้จรงิอยูท่ีก่ารน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อมวลมนษุยชาติ	และสอดคล้อง

กบัวฒันธรรมองค์กรด้านการมุง่ผลเพือ่ผูอ้ืน่	ซึง่ในทีน่ี	้คอื	การบ�าเพญ็ประโยชน์เพือ่ชมุชน	สิง่แวดล้อม	และสงัคมทีย่ัง่ยนื	

คณะวิทยาศาสตร์จึงได้ริเริ่มโครงการที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเสริมสร้างจิตส�านึกให้รักองค์กร	

ตลอดจนการสร้างความรบัผดิชอบต่อสงัคมของนกัศกึษาและบคุลากร	อนัเป็นกลไกส�าคญัในการพฒันาการเรยีนการสอน	

การปฏิบัติงาน	การพัฒนาสังคม	และการพัฒนาประเทศ	โดยปีงบประมาณ	2556-2559	ได้เริ่มต้น	ณ	อุทยานแห่งชาติ

ปางสดีาและโรงเรยีนร่มเกล้าวฒันานคร	สระแก้ว	รชัมงัคลาภเิษก	จงัหวดัสระแก้ว	ด�าเนนิการสร้างฝายชะลอน�า้	ท�าโป่ง	

อาหารสัตว์ป่าและมีกิจกรรมเตรียมน้องสู่มหาวิทยาลัย	 โดยมีครูและนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร	 สระแก้ว		

รัชมังคลาภิเษก	จังหวัดสระแก้ว	เข้าร่วมกิจกรรม	

	 ต่อมาปีงบประมาณ	2560	คณะวทิยาศาสตร์ได้สอบถามความต้องการของชมุชน	ก่อนทีจ่ะจดัท�าโครงการไปยงั

พื้นที่ชุมชนบ้านองจุ	อ�าเภอศรีสวัสดิ์	จังหวัดกาญจนบุรี	ซึ่งประกอบไปด้วย	วัด	โรงเรียนและชุมชนโดยรอบ	ขาดแคลน

น�า้ในการอปุโภคและบรโิภค	เนือ่งจากยงัไม่มวีธิบีรหิารจดัการน�า้	ประกอบกบัปัญหาภยัแล้งและตัง้อยูบ่นพืน้ทีส่งูจงึท�าให้

ขาดแคลนน�้าส�าหรบัอปุโภคและบรโิภค	โดยปกตชิมุชนจะมโีอกาสกกัเกบ็น�้าในเวลาสัน้ๆ	ในช่วงเวลาเช้าเท่านัน้เพราะน�้า

จะไหลตามล�าห้วยปกติ	เมื่อฝนตกน�้ามาก	ประปาภูเขาก็จะไหลแรง	หากหมดฤดูฝนน�้าก็จะไหลน้อย	เนื่องจากปัญหา	

ภัยแล้งและการไม่มีที่กักเก็บน�้าท�าให้ประสบปัญหาในการบริหารจัดการน�้าแบบยั่งยืน	 คณะวิทยาศาสตร์จึงได้ด�าเนิน

กิจกรรมหลายรูปแบบ	ดังนี้	

	 กิจกรรมสร้างฝายชะลอน�้า	จัดสร้างฝายกักเก็บน�้าขนาด	35	เมตร	โดยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท

น�้าตาลท่ามะกา	ชาวบ้านบริเวณรอบๆ	ชุมชนบ้านองจุ	และผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์	บริเวณชุมชนบ้านองจุ	ซึ่ง

ประกอบด้วย	 หมู่บ้าน	 วัด	 และโรงเรียน	 ให้ได้มีฝายกักเก็บน�า้และไหลแรงเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคตลอด	

ทั้งปี	 โดยมีน�้าอยู่ในฝายประมาณ	 1,250,000	 ลิตร	 และปัจจุบันชุมชนได้ต่อยอดโดยการของบประมาณจากองค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาสวน	และได้รับงบประมาณต่อท่อประปา	จ�านวน	350,000	บาท	ในโครงการต่อท่อประปาจากฝาย

ชะลอน�้าไปยังชุมชน	โรงเรียนและวัด	ท�าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	(จากการสัมภาษณ์ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านองจุ	และ	

เจ้าอาวาสวัดองจุ)
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	 กจิกรรมความหลากหลายทางชวีภาพของแมลงน�า้บรเิวณฝายชะลอน�า้	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความหลากหลาย	

ของแมลงน�้าในบริเวณฝายชะลอน�้าและความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์	โดยลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง	6	ครั้งในช่วง	1	ปี	

ในช่วงระยะเวลาก่อนและหลังการสร้างฝายชะลอน�้า	 พื้นที่ศึกษาแบ่งเป็น	 3	 จุด	 ครอบคลุมพื้นที่บริเวณเหนือ	

จดุสร้างฝาย	บรเิวณฝายชะลอน�า้	และบรเิวณใต้จดุสร้างฝาย	ผลการศกึษา	พบว่า	เกบ็แมลงน�า้ได้ทัง้หมด	1,510	ตวั	จาก	

แมลงน�้า	 8	 อันดับ	 48	 วงศ์	 กลุ่มแมลงน�้าที่พบจ�านวนมากคือ	 กลุ่มของลูกน�้ายุง	 และตัวอ่อนแมลงวัน	 (Diptera)		

กลุม่มวน	(Hemiptera)	กลุม่ตวัอ่อนชปีะขาว	(Ehemeroptera)	และกลุม่ตวัอ่อนแมลงปอ	(Odonata)	ในช่วงก่อนสร้าง	

ฝายกลุม่มวน	และกลุม่ตวัอ่อนแมลงปอพบจ�านวนมากทีส่ดุ	ซึง่ตวัอ่อนแมลงปอมบีทบาทส�าคญัเป็นผูล่้าในระบบนเิวศใน

น�า้	ขณะทีช่ว่งหลังสรา้งฝาย	พบกลุม่ของลกูน�้ายงุและตวัอ่อนแมลงวันมากทีสุ่ด	ซึง่สอดคล้องกบัจ�านวนของผูล้า่ทีล่ดลง	

ในการค�านวณค่าดชันคีวามหลากหลายแสดงถงึความหลากหลายของแมลงน�า้ทีม่แีนวโน้มลดลงหลงัจากทีม่กีารสร้างฝาย	

ชะลอน�้า	 อย่างไรก็ตาม	 ค่าดัชนีความหลากหลายไม่มีความแตกต่างกัน	 ขณะที่ความหลากหลายและความอุดมของ	

แมลงน�้ามีความสัมพันธ์กับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปในตลอดทั้งปี

	 กจิกรรมแบ่งรอยยิม้	ปันความสขุปันความสขุสูส่งัคม	ณ	ต.เขาโจด	อ.ศรสีวสัดิ์	จงัหวดักาญจนบรุ	ีน�าอปุกรณ์

ที่จ�าเป็นต่อการเรียน	ตลอดจนเครื่องอุปโภค	บริโภค	ไปมอบให้แก่ชุมชน	เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านองจุและนักเรียน

อนุบาลในพื้นที่ต�าบลเขาโจดมีอุปกรณ์ที่จ�าเป็น	 ตลอดจนเครื่องอุปโภค	 บริโภค	 และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทาง

เศรษฐกิจของผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่ง

	 กิจกรรมเตรียมน้องสู่มหาวิทยาลัย	 ด�าเนินการจัดค่ายวิชาการระยะสั้นและสร้างห้องสมุดให้แก่โรงเรียน	 โดย

ผลลัพธ์ที่ได้คือ	นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้	ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์	เคมี	ฟิสิกส์	ชีววิทยา	และภาษา

อังกฤษเพิ่มขึ้น	 รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาดังกล่าวเพิ่มขึ้นตลอดจนมีหนังสือด้านวิทยาศาสตร์ในห้องสมุดเพื่อศึกษา

หาความรู้ในเรื่องที่สนใจต่อไป	

ค�ำส�ำคัญ:	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สิ่งแวดล้อม	ความรับผิดชอบต่อสังคม
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ระบบไส้กรองจำก ZnOnanorods และ Nanofiber

Integrated Nanofilter from ZnONanorods and Nanofiber

ดร.กิตติทัศน์ สุบรรณจุ้ย   นำยกิตติคุณ โคตรมุงคุณ
คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 	 				

บทคัดย่อ

	 สืบเนื่องจากงานในเฟสก่อนหน้านี้	 ที่เราสามารถก�าจัด	 Vibrio	 Parahaemolyticus	 Bacteria	 ที่เป็นเชื้อ

ก่อโรคในบ่อกุ้งได้ถึง	 100%	 โดยอาศัยหลักการฆ่าเชื้อด้วย	 ZnOnanorods	ซึ่งจะท�างานร่วมกับแสงขาว	 (ซึ่งสามารถ	

เทยีบเคยีงได้กบัแสงอาทติย์)	และหลกัการกรองเชือ้ทีเ่หลอืออกด้วยนาโนไฟเบอร์อย่างไรกด็แีผ่นกรองในเฟสก่อนหน้านีแ้ม้

จะมปีระสทิธภิาพสงูแต่ก�าลงัการผลติยงัต�า่มาก	ไม่สามารถน�าออกมาใช้จรงิในชวีติจรงินอกห้องแลบได้เพือ่สานต่องานใน

เฟสก่อนหน้านี้	ท�าให้มีการพัฒนาการสร้างแผ่นกรองนาโนให้ก้าวหน้ามากขึ้น	โดยการพัฒนานี้ได้ต่อยอดโดยการพัฒนา

ขีดความสามารถในการสร้างวัสดุนาโนทั้งสองให้ได้ในปริมาณที่มากขึ้น	 เพื่อให้พร้อมในการน�าไปขยายก�าลังการผลิต

ส�าหรับเป็น	Pilot	plant	ความยากของงานนี้อยู่ที่การ	Upscale	ก�าลังการผลิตวัสดุนาโนให้มีปริมาณมากพอที่จะน�าไป

ใช้ได้จรงิในท้องตลาด	จงึเกดิเป็นเทคโนโลยกีารผลติ	ZnOnanorods	โดยใช้พลาสม่าจากรงัสไีมโครเวฟขึน้	ซึง่เทคโนโลยี

นี้	 ปัจจุบันถือเป็นเทคโนโลยีในการผลิต	 ZnOnanorods	ที่รวดเร็วและสะดวกที่สุดในโลก	และได้ปริมาณมากกว่าเดิม

หมื่นเท่าเมื่อเทียบเวลาการผลิตที่เท่ากัน	ในขณะที่ต้นทุนการผลิตกลับลดลงมาก	เป็นนาโนเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นเองใน

ประเทศ	ส่วนการเพิ่มก�าลังการผลิตนาโนไฟเบอร์	ได้มีการเปลี่ยนการผลิตจากเทคนิค	Electrospinning	มาเป็นเทคนิค	

Force	spinning	โดยได้มกีารสร้างเครือ่ง	Force	Spinning	Machine	ขึน้มาโดยเฉพาะ	ซึง่เป็นระบบทีส่ามารถผลตินาโน

ไฟเบอร์ได้ครั้งละมากๆ	ด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว	ซึ่งโดยปรกติเครื่องนี้สามารถหาซื้อได้จากบริษัท	Oxford	Instrument	

Ltd.	 แต่การที่เราผลิตเครื่องได้เองด้วยการออกแบบของเราเองท�าให้ประหยัดต้นทุนในการผลิตนาโนไฟเบอร์ลงไปได้อีก	

และท�าให้สามารถมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง	 นอกจากนั้น	 ประสิทธิภาพของเฉพาะเส้นใยนาโนไฟเบอร์ที่ได้ยังอยู่ใน

ระดับเดียวกับ	HEPA	filter	ทั้งที่พื้นที่หน้าตัดในการกรองน้อยกว่าหลายสิบเท่า	(HEPA	filter	เป็น	Filter	ที่ใช้ในระบบ	

Cleanroom	 และห้องปลอดเชื้อต่างๆ)	 และความส�าเร็จในการพัฒนาการผลิตวัสดุนาโนให้ได้ปริมาณมาก	 ท�าให้เรา

สามารถผลติแผ่นกรองนาโนจาก	ZnOnanorods	และนาโนไฟเบอร์ได้ในปรมิาณมากอย่างมปีระสทิธภิาพ	และแผ่นกรอง	

นาโนนี้นอกจากจะสามารถน�าไปใช้ในบ่อเลี้ยงสัตว์น�้าแล้วยังสามารถน�าไปใช้กรองอากาศในระบบปลอดเชื้อใน	

ห้องแลป	และตามโรงพยาบาลอกีด้วย	นอกจากนี	้ผลพลอยได้จากเทคโนโลยเีหล่านีย้งัมอีกีมากมาย	จงึเป็นอกีเทคโนโลยี

ที่สามารถท�าขึ้นเองโดยอาศัยเทคโนโลยีที่มีอยู่ภายในประเทศ

ค�ำส�ำคัญ:	 Filter,	ZnOnanorods,	Nanofiber,	Microwave	Plasma,	Force	Spinning
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แผ่นกรองสำรปนเปื้อนในอำกำศจำกเส้นใยธรรมชำติ

Chemical Filter for Contaminated Air from Natural Fiber

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
ศูนย์พลังงานยั่งยืนและวัสดุสีเขียว	ภาควิชาเคมีและศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี	

คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

E-mail:	taweechai.amo@mahidol.ac.th

บทคัดย่อ

	 อากาศเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นมากส�าหรบัการด�ารงชพีของมนษุย์	ในปัจจบุนัอากาศในทีต่่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นในเมอืงใหญ่	

ในที่ท�างาน	หรือสถานที่สาธารณะที่มีคนจ�านวนมากไปอยู่รวมกัน	 เช่น	 โรงพยาบาล	หรือแม้แต่ในบ้านก็มีสิ่งปนเปื้อน

มากมาย	ทัง้ทีเ่ป็นอนภุาคของแขง็ขนาดเลก็	รวมทัง้สารเคมต่ีางๆ	ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ	ดงันัน้	การตรวจวดัคณุภาพ

อากาศ	(ปริมาณสารปนเปื้อนต่างๆ)	และการบ�าบัดคุณภาพอากาศจึงมีความส�าคัญอย่างมาก

	 ภาควชิาเคมี	มอีาจารย์	และนกัวจิยัทีศ่กึษาการตรวจวดัคณุภาพอากาศ	และการจบัหรอืท�าลายสารเคมต่ีางๆ	

ทีม่อียูใ่นอากาศเพือ่คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้	อปุกรณ์กรองอากาศโดยส่วนใหญ่เน้นทีก่ารกรองอนภุาคของแขง็ออกจากอากาศ	

ส�าหรับการกรองสารเคมีนั้นจ�าเป็นต้องมีวิธีการพิเศษ	แนวทางหนึ่งในการก�าจัดสารเคมีออกจากอากาศที่มีการศึกษาใน

ภาควชิาเคม	ีคอื	การใช้สารธรรมชาตทิีด่ดัแปรให้สามารถสร้างอนัตรกริยิาทีจ่�าเพาะกบัสารบางชนดิได้	เช่น	ฟอร์มาลดไีฮด์	

หรือคาร์บอนไดออกไซด์	 หรือการใช้อนุภาคนาโนในการออกซิไดซ์สารเคมีปนเปื้อนให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่มี

พิษน้อยกว่า

	 นอกจากนี้แล้ว	ยังเป็นที่ทราบกันดีว่า	วัสดุที่มีประสิทธิภาพสูงในการดูดซับสารเคมีและผลิตได้ง่าย	คือ	ถ่าน

กมัมนัต์	ซึง่โดยทัว่ไปมกัใช้ในรปูอนภุาคหรอืผงซึง่ต้องมวีสัดหุ่อหุม้ในการใช้งาน	แม้จะมกีารผลติถ่านกมัมนัต์ในรปูเส้นใย

ที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับได้อย่างรวดเร็วแต่ก็มีขั้นตอนที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมจึงยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก	จึงได้มี

การศกึษาการใช้เส้นใยธรรมชาตทิีม่ขีนาดเลก็เหมาะสมในการผลติเส้นใยถ่านกมัมนัต์ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูในการดดูซบัสาร

เคมี	 โดยเส้นใยที่ใช้นี้คือเส้นใยใบสับปะรดซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ	 3	 ไมโครเมตร	 สามารถแปรรูปให้มี

ลักษณะต่างๆ	ได้โดยง่ายแล้วจึงน�าไปเผา	และกระตุ้นให้เป็นถ่านกัมมันต์	รวมถึงการเพิ่มความสามารถพิเศษบางอย่าง

ได้ง่าย	(เช่น	การเคลือบด้วยสารดักจับอนุภาค)	สามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ	และยังเป็นการสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับของเหลือทิ้งทางการเกษตรอีกด้วย

ค�ำส�ำคัญ:	แผ่นกรองอากาศ	สารปนเปื้อน	เส้นใยคาร์บอนกัมมันต์
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กำรบูรณำกำรนวัตกรรมเทคโนโลยีฐำนเพื่อพัฒนำเภสัชภัณฑ์จำกสมุนไพรส�ำหรับ

กำรป้องกันและรักษำสภำวะเสื่อมของร่ำงกำย

ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ1,2    ดร.นภวรรณ รังคเสนี1    ดร.บ�ำรุง มั่นอยู่1 

รศ.ดร.นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสำท1,3    รศ.ดร.ภก.สัณหภำส สุดวิลัย1,3    รศ.ดร.อำทิตย์ ไชยร้องเดื่อ1,3 

ผศ.ดร.วิชชุดำ แสงสว่ำง1,3    ศ.ดร.ปทุมรัตน์ ตู้จินดำ1,4    ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง1,5
1ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา	มหาวิทยาลัยมหิดล	

2ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
3ภาควิชาสรีรวิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	4ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	

5ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

	 จากการส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 พบว่าผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพที	่

เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง	ความดันโลหิตสูง	โรคอ้วน	โรคเบาหวาน	โรคหัวใจ	ปัญหาในอนาคตที่ตามมาจาก

การเพิม่ขึน้ของประชากรผูส้งูอายใุนประเทศกค็อืงบประมาณในการดแูลและรกัษาสขุภาพ	โดยยาและเวชภณัฑท์ีใ่ชใ้นการ	

ดูแลรักษาโรคดังกล่าวหลายชนิดต้องน�าเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงท�าให้ประเทศสูญเสียงบประมาณจ�านวนมาก	

ดังนั้นการค้นหาและพัฒนายาและเวชภัณฑ์จากประเทศเพื่อเป็นการพึ่งพาตนเองจึงมีความส�าคัญ	 ศูนย์ความเป็นเลิศ

ด้านการค้นหาตัวยา	(Excellent	Center	for	Drug	Discovery,	ECDD)	ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการที่จัดตั้งขึ้นโดยความ

ร่วมมือของ	3	หน่วยงาน	ได้แก่	ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	และ

คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้ตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	 และการสร้างเครือข่ายนักวิจัยแบบ	

สหสาขาวิชา	เพื่อพัฒนางานค้นหาและวิจัยยาสู่ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยาในการบรรเทาและรักษาโรค	จากการ

ที่ประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ	 ท�าให้เรามีพืชสมุนไพรที่หลากหลาย	 และ	

มกีารใชป้ระโยชนใ์นดา้นการปอ้งกนัและรกัษาโรคตามความเชือ่และภมูปิญัญาแพทยแ์ผนไทยมาอยา่งยาวนาน	อกีทัง้ยงัคง

มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจและก�าลังค้นหาเพื่อพัฒนาเป็นยาชนิดใหม่	อย่างไรก็ตาม	การ

พัฒนาหรือค้นหาสารออกฤทธิ์ทางยาเพี่อผลิตเป็นเภสัชภัณฑ์ส�าหรับประเทศไทยยังมีอุปสรรคมาก	 เนื่องจากขาดแคลน

อุปกรณ์เครื่องมือ	ต้นแบบ	แหล่งวัตถุดิบที่มีมาตรฐาน	ท�าให้การพัฒนาด�าเนินไปได้ช้าและขาดช่วง	ด้วยเหตุนี้	คณะ

ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีฐานเพื่อก่อให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรม	ท�าให้เกิดความเชื่อมโยงของ

การใช้ทรัพยากรเพื่อก่อให้เกิดงานวิจัย	ลดอุปสรรค	หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อันเป็นการร่นระยะเวลาการวิจัย	เพิ่ม

โอกาสการน�าผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ที่มีศักยภาพให้สามารถเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมได้เร็ว	 ซึ่งจัดว่าเป็นการลดต้นทุนทาง

สังคม	เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรอินทรีย์	มีแหล่งจ�าหน่าย	ลดขาดดุลการค้าน�าเข้าวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์	และ

เงนิทนุสนบัสนนุการวจิยัเกดิมลูคา่เพิม่เพราะผลติภณัฑม์โีอกาสความส�าเรจ็สงู		ซึง่ในระยะทีผ่า่นมา	คณะผูว้จิยัไดพ้ฒันา
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ต้นแบบการทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพโดยใช้เทคโนโลยี	 cell-based	 ในการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการเกิดเซลล์

มะเรง็	แตย่งัขาดความหลากหลาย	(Bioassay	Diversification)	ซึง่มคีวามจ�าเปน็ตอ้งเพิม่ตน้แบบทีม่คีวามหลากหลายอกี	

เพือ่รองรบัการตรวจสอบฤทธิท์างชวีภาพทีส่อดคลอ้งกบัอบุตักิารณข์องโรคในปจัจบุนั	ดงันัน้	ทางคณะผูว้จิยัจงึไดเ้นน้การ

พฒันาเทคโนโลยนีวตักรรมฐานส�าหรบัการคน้หาสารออกฤทธิท์างยา	ในกลุม่โรคสภาวะเสือ่มของรา่งกาย	และความส�าเรจ็

นีเ้ปน็พืน้ฐานน�าไปสูก่ารพฒันาการคน้หาสารออกฤทธิท์างยาจากสมนุไพรในการปอ้งกนัและรกัษาโรคตา่งๆ	อยา่งไรกต็าม	

การเชื่อมโยงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบนิเวศนวัตกรรม	 เพื่อเป็นการปิดช่องว่างความเสี่ยงต่างๆ	 การบูรณาการงานวิจัย	

ยังเน้นการท�ามาตรฐาน	 OECD-GLP	 และการส่งเสริมให้เอกชนและเกษตรกรเห็นความส�าคัญของการปลูกพืชสมุนไพร

ตามมาตรฐาน	GAP-GHP	เพื่อลดอุปสรรคการพัฒนางานวิจัยในโครงการทั้งกระบวนการ

ค�ำส�ำคัญ:	สมุนไพร	สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ	การค้นหาตัวยา	สภาวะเสื่อมของร่างกาย
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ไร่อัจฉริยะและเกษตรแม่นย�ำสูง

Smart Farming and Precision Agriculture

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
ภาควิชาฟิสิกส์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	

E-mail:	teerakiat@yahoo.com

บทคัดย่อ

	 สมาร์ทฟาร์ม	 หรือ	 เกษตรอัจฉริยะ	 เป็นรูปแบบการท�าเกษตรแบบใหม่ที่จะท�าให้การท�าไร่ท�านามีภูมิคุ้มกัน

ต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป	โดยการน�าเอาข้อมูลของภูมิอากาศทั้งในระดับพื้นที่ย่อย	(Microclimate)	ระดับไร่	

(Mesoclimate)	และระดับมหภาค	(Macroclimate)	มาใช้ในการบริหารจัดการดูแลพื้นที่เพาะปลูก	เพื่อให้สอดคล้อง

กับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นรวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

	 ระบบสมาร์ทฟาร์มจะบูรณาการข้อมูล	 Microclimate	 และ	 Mesoclimate	 จากเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย		

(Wireless	Sensor	Networks)	ที่ติดตั้งตามจุดต่างๆ	ภายในไร่นา	(ข้อมูล	อุณหภูมิความชื้น	ในดินและในอากาศ	แสง	

ลม	น�า้ฝน)	กบัข้อมลูอตุนุยิมวทิยา	Macroclimate	(เรดาร์	ข้อมลูดาวเทยีม	โมเดลสภาพอากาศ)	ทีม่อียูบ่นอนิเตอร์เนต็	

และน�าเสนอต่อเกษตรกร	 เจ้าของไร่ผ่านทางเว็บไซต์	 โดยจะมีการเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูลของไร่เพื่อใช้ประกอบการ	

ตัดสินใจ	และด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	การวางแผนการเพาะปลูก	การให้น�้า	ให้ปุ๋ย	และยา	เป็นต้น

	 ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศ	และสถานีตรวจวัดดิน	ตามจุดต่างๆ	ที่ถูกติดตั้งอยู่ภายในไร่จะถูกรวบรวม

และส่งขอ้มูลแบบไรส้ายมายงัคอมพวิเตอร์ในบ้านของเจ้าของไร่	โดยสามารถติดตามข้อมูลได้แบบเรียลไทมไ์ด้หลายช่อง

ทาง	ทัง้จากโปรแกรมแสดงผลบนคอมพวิเตอร์กลางภายในไร่หรอืดขู้อมลูบนอนิเตอร์เนต็ผ่านทางเวบ็ไซต์กส็ามารถท�าได้	

ท�าให้เจ้าของไร่สามารถดูแลและจัดการไร่ของตัวเองได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม	ไม่ว่าจะโดยการใช้คอมพิวเตอร์	

แทบ็เลต็	หรอืสมาร์ทโฟนการใช้งานในสถานทีจ่รงิ	ในปัจจบุนัระบบสมาร์ทฟาร์มได้ถกูตดิตัง้และใช้งานจรงิในหลายพืน้ที่

เช่น	พื้นที่ปลูกมะเขือม่วงแบบ	Contract	Farming	ของบริษัท	ชวี่	เฉวียนฟูดส์	จ�ากัด	ที่อ�าเภอเวียงป่าเป้า	จังหวัด

เชยีงรายพืน้ทีป่ลกูถัว่แระของบรษิทัลานนาเกษตรอตุสาหกรรม	โดยทัง้สองบรษิทัได้ใช้ประโยชน์จากข้อมลูทีไ่ด้จากสถานี

ตรวจวัดอากาศและสถานีตรวจวัดดินในการวางแผนการท�าการเกษตร

ค�ำส�ำคัญ: เกษตรอัจฉริยะ	เกษตรแม่นย�าสูง	ระบบตรวจวัดอากาศเพื่อการเกษตร
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นวัตกรรมระบบกำรผลิตปลำหนังลูกผสมเพื่อชุมชน

Innovative Aquaculture System on Hybrid Catfish Production for 

Community

รองศำสตรำจำรย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอ�ำพัน1    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศำล1

สพ.ญ.ดร. พชรพร บุญโคตร1     และอำจำรย์ ดร.นิสรำ กิจเจริญ2

1บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้�า	มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บทคัดย่อ

	 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้�าเป็นอาชีพที่มีความส�าคัญต่อความมั่นคงทางด้านอาหารและอาชีพของชุมชน		

การเพาะเลี้ยงเพื่อผลิตปลาแบบเดิมๆ	 มีมูลค่าน้อยไม่ได้คุณภาพมาตรฐานและไม่เป็นที่ต้องการของตลาด	 ตลอดจน

สายพันธุ์ที่ไม่เพียงพอและไม่ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมเพื่อชุมชน	จากการรับเสด็จ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 ในครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม	ปี	 2549	ท่านได้รับสั่ง	 “ปลาบึกตัวโตน่าสงสารไม่กล้ารับประทาน	

เกษตรกรต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่และใช้เวลาในการเลี้ยงนาน	เกษตรกรรายเล็กไม่สามารถท�าได้”	เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว	

ทมีงานวจิยัจงึไดพ้ฒันาสายพนัธุป์ลาลกูผสมบกึสยามแมโ่จเ้พือ่รวมคณุสมบตัทิีด่ขีองปลาบกึและปลาสวายเขา้ดว้ยกนัโดย	

ม	ี5	ขัน้ตอน	ดงันี	้1)	การคดัพนัธุแ์ละปรบัปรงุพนัธุป์ลาหนงัลกูผสม	2)	การเลีย้งและตรวจรบัรองทีไ่ดม้าตรฐานสตัวน์้�า	

ที่ดี	 (GAP)	 เพื่อน�าสู่ระบบการเลี้ยงอินทรีย์	 3)	 การแปรรูปเพิ่มมูลค่าเนื้อปลาเป็นอาหารพรีเมียม	 4)	 สร้างเครือข่าย	

ความรว่มมอืกบัภาคชมุชนภาครฐัและภาคเอกชนท�าใหเ้กษตรกรมรีายไดท้ีม่ัน่คงเพิม่ขึน้	3-10	เทา่อยา่งยัง่ยนื	5)	การสนบัสนนุ

ดา้นวชิาการถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยี	โดยมกีารตดิตามประเมนิผลงานอยา่งตอ่เนือ่งแบบบรูณาการ	นอกจากนี	้

ระบบการผลิตปลาแบบครบวงจรยังสามารถจดลิขสิทธิ์	 ชื่อการค้า	 อนุสิทธิบัตรของสายพันธุ์และผลิตภัณฑ์ที่อุดมด้วย	

โอเมก้า	ท�าให้สุขภาพปลาดีขึ้นและปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกด้วย

ค�ำส�ำคัญ:	 ระบบการผลิตปลาแบบครบวงจร	ปลาหนังลูกผสม	การแปรรูปเพิ่มมูลค่า	การบูรณาการเพื่อความยั่งยืน
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เกมปริศนำ เรื่อง “พระมหำชนก”

 The Puzzle Game "MAHAJANAKA"

วีรพงษ์ ศรีตระเวน    สุนิสำ ยนภพ    ชัยยันต์ แจ้งกระจ่ำง    เทพนิมิต ศรีสุรำช 

อติชำติ ศำลำ    เสำวนีย์ ปรัชญำเกรียงไกร1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	

E-mail:	1soawanee.p@dru.ac.th	

	

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกมปริศนา	 เรื่อง	 “พระมหาชนก”	 ที่สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้	

เรื่องราวความเป็นมาของเรื่อง	“พระมหาชนก”	ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นพร้อมทั้งได้รับความสนุกกับการแก้ปัญหาภายในเกม		

ในรปูแบบเกมปรศินามมุมองสามมติแิละเพือ่ประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ล่นเกมปรศินา	เรือ่ง	“พระมหาชนก”	ทีพ่ฒันา

ขึ้น	เครื่องมือที่ใช้พัฒนาเกมปริศนา	เรื่อง	“พระมหาชนก”	ประกอบด้วย	เครื่องมือส�าหรับการท�างานภายในตัวเกม	คือ	

โปรแกรมภาษา	C#,	Visual	Studio	2017	เครื่องมือส�าหรับการพัฒนาตัวเกม	คือ	Unity	3D	เครื่องมือส�าหรับสร้าง

โมเดลสามมิติ	คือ	Blender	เครื่องมือส�าหรับตกแต่งปุ่มกดภายในเกม	คือ	Adobe	Photoshop	CS5	และ	เครื่องมือ	

ส�าหรับตัดต่อคลิปวิดีโอภายในเกม	 คือ	 Adobe	 After	 Effects	 ซึ่งท�าให้เกมที่พัฒนาขึ้นมีรูปแบบการเล่นที่สามารถ	

เล่นเกมได้ผ่านคอมพวิเตอร์โดยไม่ต้องใช้อนิเทอร์เนต็	ผลการพฒันาเกมปรศินา	เรือ่ง	“พระมหาชนก”	ประกอบด้วยฉาก

ดงันี	้ฉากเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	(ร.๙)	ฉากแนะน�าตวัละคร	ฉากเล่าเนือ้เรือ่ง

พระมหาชนก	ฉากพระโปลชนกจะต้องหนีออกจากเมือง	และอื่นๆ	ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เล่นเกมปริศนา	

เรื่อง	“พระมหาชนก”	ทั้งหมด	3	ด้าน	โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก	(ค่าเฉลี่ย	4.62)	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า		

ผูเ้ล่นมคีวามพงึพอใจในระดบัดมีาก	2	ด้าน	คอื	ด้านภาพรวมของเกม	(ค่าเฉลีย่	4.57)	และ	ด้านการออกแบบโปรแกรม

ระบบเกม	(ค่าเฉลี่ย	4.54)	และผู้เล่นมีความพึงพอใจในระดับดีด้านการท�างานตามระบบของผู้เล่นเกม	(ค่าเฉลี่ย	4.30)	

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เล่นเกม	พบว่า	ผู้เล่นมีความพึงพอในการเล่นเกมปริศนา	เรื่อง	“พระมหาชนก”	

และมีความเห็นว่าสามารถสร้างความสนุกสนานพร้อมกับการให้สาระความรู้ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ไว้ใน	

ตัวเกมปริศนาได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่เล่นเกมได้	

ค�ำส�ำคัญ:	เกมปริศนา	พระมหาชนก	สามมิติ	C#,	Blender,	Unity	3D
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กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สังขยำผักโขมส�ำหรับทำขนมปัง

Development of Spinach Custard for Bread

ปทิญณำ ตันเจริญ1   ศตรัตน์ ทิพย์ผ่อง2

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

E-mail:	1patinna0212@gmail.com	2armandrat@gmail.com

บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนของผักโขมที่เหมาะสมในการท�าสังขยาผักโขมทาขนมปังและ

ศกึษาการยอมรบัของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์สงัขยาผกัโขมส�าหรบัทาขนมปัง	ศกึษาสตูรพืน้ฐานจากงานวจิยัการพฒันา

ผลิตภัณฑ์สังขยาน�้าตาลโตนดผสมสมุนไพร	 ซึ่งใช้กะทิธัญพืชที่ท�าจากกะทิ	 10%	 น�้ามันดอกทานตะวัน	 8%	 น�้ามัน		

ร�าข้าว	5%	และโปรตีนถั่วเหลือง	0.5%	แล้วน�ามาพัฒนาด้วยการเสริมผักโขม	โดยทดลองใช้อัตราส่วน	3	ระดับ	คือ	

ร้อยละ	10	เท่ากับ	49.7	กรัม	ร้อยละ	15	เท่ากับ	74.55	กรัม	และ	ร้อยละ	20	เท่ากับ	99.4	กรัม	จากนั้นน�าผลิตภัณฑ์	

ที่ได้ไปศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค	โดยการทดสอบการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสแบบ	5	-	Point	Hedonic	

Scale	กับผู้บริโภคจ�านวน	50	คน	ประเมินคุณภาพทางด้านกลิ่น	เนื้อสัมผัส	สี	ลักษณะปรากฏ	รสชาติ	และความชอบ

โดยรวม	ผลการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สังขยาผักโขมทาขนมปัง	พบว่า	สูตรที่มีการเพิ่มปริมาณ	

ผักโขมในอัตราส่วนร้อยละ	10	ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากที่สุด	คือ	ได้คะแนนเฉลี่ยด้านความชอบโดยรวม	4.36	

และอตัราส่วนของผกัโขมทีเ่หมาะสมในการท�าสงัขยาผกัโขมทาขนมปัง	ประกอบด้วยกะทธิญัพชื	260	กรมั	ไข่ไก่	58	กรมั	

แป้งสาลี	 14	 กรัม	 น�้าตาลโตนด	 130	 กรัม	 นมสด	 35	 กรัม	 และผักโขม	 49.7	 กรัม	 ผลิตภัณฑ์สังขยาที่ผักโขม	

ทาขนมปังที่ได้มีลักษณะเนื้อเนียนละเอียดข้น	 เป็นสีเขียวอ่อน	 และมีกลิ่นผักโขมอ่อนๆ	 ในการประเมินคุณภาพทาง

ประสาทสมัผสั	พบว่า	สตูรทีม่กีารเพิม่ปรมิาณผกัโขมในปรมิาณ	49.7	กรมั	มคีะแนนเฉลีย่สงูสดุทกุๆ	ด้าน	ทางด้านกลิน่	

เนื้อสัมผัส	สี	ลักษณะปรากฏ	รสชาติ	ได้คะแนนเฉลี่ย	4.20,	4.22,	4.30,	4.30	และ	4.54	ตามล�าดับ

ค�ำส�ำคัญ:	ผักโขม	สังขยา
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กำรประยุกต์ใช้น้�ำหมักชีวภำพจำกกล้วยตำนีสุกเป็นสำรจับตัว

เพื่อใช้ในกำรผลิตยำงก้อนถ้วย

Utilization of Fermented Bio-extract from Ripe Banana 

(Musa balbisiana) as Coagulation Agent for Producing Latex Cup Lump

ธีรัช เล่ำปิวรรณ1    รัตตนุช จันทร์เพ็ญ2 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	

E-mail:	1Theerat3786@hotmail.com	2chuchugirl2@hotmail.com

	

บทคัดย่อ 

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก	 คือ	 ศึกษาประสิทธิภาพของน�้าหมักชีวภาพที่ได้จากกล้วยตานีสุกเพื่อใช้	

ในการจับตัวของยางก้อนถ้วย	 เพื่อให้ทราบถึงปริมาณกล้วยสุกที่ใช้ในการผลิตน�้าหมักชีวภาพที่มีสมบัติเป็นกรดสูง		

ในการทดลองจึงใช้ปริมาณกล้วยตานีสุกที่แตกต่างกัน	คือ	500,	1,000,	1,500	และ	2,000	กรัม	หมักกับน�้าตาลทราย	

200	กรัม	น�้าเปล่า	3	ลิตร	และ	พด.2	5	กรัม	เป็นเวลา	30	วัน	ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดด่างของ

น�้าหมักชีวภาพระหว่างการหมัก	ตรวจสอบผลของน�้าหมักชีวภาพจากกล้วยตานีต่อการจับตัวของยางและคุณสมบัติของ

ยางก้อนถ้วย	ผลการศึกษา	พบว่า	ค่าความเป็นกรดของน�้าหมักชีวภาพเพิ่มขึ้นตามปริมาณกล้วยตานีสุกที่ใช้ในการหมัก	

อัตราส่วนที่ท�าให้น�้าหมักชีวภาพมีค่าความเป็นกรดสูงสุด	 คือ	 กล้วยตานีสุก	 2,000	 กรัม	 น�้าตาลทราย	 200	 กรัม		

น�้าเปล่า	3	ลิตร	และ	พด.	2.5	กรัม	ที่ระยะเวลาหมัก	7	วัน	ให้ค่าความเป็นกรดด่างที่	3.43	เมื่อใช้น�้าหมักชีวภาพ

ที่สภาวะดังกล่าวเป็นสารช่วยจับตัวของยางก้อนถ้วย	ผลการศึกษาพบว่า	เมื่อเติมน�้าหมักชีวภาพ	50	มิลลิลิตร	ลงใน

น�้ายางสด	100	มิลลิลิตร	น�้ายางจะจับตัวเป็นก้อนสมบูรณ์ภายในเวลา	14	นาที	โดยระยะเวลาที่ใช้ในการจับตัวของ	

ยางจะลดลงเมื่อใช้ปริมาณน�้าหมักชีวภาพเพิ่มขึ้น	 เมื่อทดสอบสมบัติทางกายภาพ	 ได้แก่	 ค่าปริมาณสิ่งสกปรก		

ค่าความอ่อนตัวยางเริ่มแรก	(P0)	ค่าดัชนีความอ่อนตัว	(PRI)	ค่าสี	และค่าปริมาณเนื้อยางแห้ง	(%DRC)	พบว่ามีค่า		

เท่ากบั	0.017	(%	โดยน�า้หนกั),	35.0,	104.3,	7.0	และ	95%	ตามล�าดบั	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานยางแท่ง	STR10		

พบว่ามีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	 ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้น�้าหมักชีวภาพจากกล้วยตานีสุกเป็น

สารจับตัวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตยางก้อนถ้วย

ค�ำส�ำคัญ:	กล้วยตานีสุก	น�้าหมักชีวภาพ	สารจับตัว	ยางก้อนถ้วย

86



วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 256014-15 พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่จำกน้�ำส้มสำยชูหมัก

Development of Fermented Vinegar Gummy Jelly 

พรทิพย์ ขำวผ่องศรี    นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

E-mail:	1nualrahong.t@dru.ac.th

บทคัดย่อ

	 งานวิจัยนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่จากน�้าส้มสายชูหมักจากสับปะรด	เริ่มจากการผลิต	

กัมมี่เยลลี่สูตรต้นแบบโดยดัดแปลงสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน�้าส้มสายชูหมักของสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร	

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	 เติมผงเจลาตินร้อยละ	 10	น�าไปทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีสเกลความพอดี	

(Just-About-Right	Scales,	JAR)	แบบ	5	สเกล	เพื่อหาแนวทางในการปรับสูตร	โดยประเมินคุณลักษณะด้านความเข้ม

ของส	ีกลิน่น�า้ผึง้	รสหวาน	รสเปรีย้ว	และความเหนยีวหนบึ	ผลการทดสอบพบว่า	ผูท้ดสอบชมิต้องการให้เพิม่กลิน่น�า้ผึง้	

รสหวาน	และรสเปรี้ยว	จากนั้นปรับเพิ่มปริมาณน�้าผึ้งและปริมาณน�้าส้มสายชูอย่างละ	2	ระดับได้เป็น	4	สูตร	น�าไป

ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ	9	ระดับ	(9-point	Hedonic	scale)	กับผู้บริโภค	

ทั่วไปจ�านวน	 50	 คน	 วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยวิธี	 Analysis	 of	 Variance	 พบว่า	 สูตรที่ได้รับคัดเลือกได้คะแนน	

ความชอบโดยรวมทีร่ะดบัความชอบปานกลาง	(7.22	±	1.15)	ประกอบด้วยน�า้ส้มสายชหูมกัจากสบัปะรด	น�า้ผึง้	ผงเจลาตนิ	

และน�้า	ในปริมาณร้อยละ	14.81,	27.78,	9.26	และ	48.15	ตามล�าดับ	

ค�ำส�ำคัญ:	กัมมี่เยลลี่	น�้าส้มสายชูหมัก	เจลาติน
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กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ไอศกรีมซอร์เบทจำกน้�ำส้มสำยชูหมัก

Development of Fermented Vinegar Sorbet 

สุชำวดี ท้วมจันทร์    นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

E-mail:	1nualrahong.t@dru.ac.th

บทคัดย่อ

	 งานวจิยันี	้มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาไอศกรมีซอร์เบทจากน�้าส้มสายชหูมกัจากผลไม้	เริม่จากการผลติไอศกรมี	

ซอร์เบทสูตรต้นแบบโดยดัดแปลงสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน�า้ส้มสายชูหมักสูตรผสมน�้าอัญชัน	 ของสาขาวิชาเทคโนโลยี	

การอาหาร	มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุ	ีน�าไปทดสอบคณุภาพทางประสาทสมัผสัด้วยวธิสีเกลความพอด	ี(Just-About-Right	

scale,	JAR)	แบบ	5	สเกล	เพื่อหาแนวทางในการปรับสูตร	โดยประเมินคุณลักษณะด้านความเนียนของเนื้อไอศกรีม	

การละลายในปาก	รสเปรี้ยว	และรสหวาน	พบว่า	คุณลักษณะที่ควรปรับเพิ่มขึ้น	 ได้แก่	ความเนียนของเนื้อไอศกรีม	

การละลายในปาก	และรสหวาน	และคุณลักษณะที่ควรปรับลดลงคือรสเปรี้ยว	จากนั้นปรับปรุงสูตรด้านรสชาติและเติม	

CMC	(Carboxy	Methyl	Cellulose)	เป็นสารให้ความคงตัวที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ	0.1	0.2	และ	0.3	ตามล�าดับ	

แล้วน�าไปวัดค่าการขึ้นฟูและอัตราการละลาย	พบว่า	การเติมสารให้ความคงตัวมีผลท�าให้ค่าการขึ้นฟูเพิ่มขึ้น	และอัตรา

การละลายลดลง	 จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ	 9	 ระดับ	 (9-point	 Hedonic	

scale)	กับผู้บริโภคทั่วไปจ�านวน	50	คน	วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยวิธี	Analysis	of	Variance	พบว่า	สูตรที่ได้รับ	

คัดเลือกได้คะแนนความชอบโดยรวมที่ระดับความชอบปานกลาง	 (7.50	 ±	 1.16)	 ประกอบด้วยน�้าส้มสายชูหมักจาก	

ผลไม้	น�้าอัญชัน	น�้าผึ้ง	และ	CMC	ในปริมาณร้อยละ	77.94	10.37	11.47	และ	0.2	ตามล�าดับ	

ค�ำส�ำคัญ: ไอศกรีมซอร์เบท	น�้าส้มสายชูหมัก	CMC
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กำรศึกษำฤทธิ์ทำงชีวภำพและกำรใช้ประโยชน์จำกสมุนไพรกฤษณำ

อัจฉรำ แก้วน้อย1     เบญจมำส อินทรบุตร1     สุชำดำ มำนอก1 

ญำณิน ลิมปำนนท์2     เพ็ญโฉม พึ่งวิชำ3
1สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันสังคมและสิ่งแวดล้อม	คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล
3ภาควิชาสรีรวิทยา	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับแคปซูลใบกฤษณา	 ในด้านความปลอดภัยในการบริโภคและฤทธิ์

ต้านเบาหวานและต้านอนุมูลอิสระ

	 มผีลการศกึษาฤทธิต์า้นเบาหวานของสมนุไพรใบกฤษณาในหนขูาวสายพนัธุ	์Wistar	พบวา่สารสกดัน้�าใบกฤษณา	

ขนาด	0.125,	0.25,	และ	0.5	กรัม/กิโลกรัม	สามารถลดน้�าตาลในเลือดหนู	เบาหวานชนิดที่	2	ภายใน	7	วัน	ได้

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p	<	0.05)	โดยลดระดับน้�าตาลในพลาสมาของหนูเบาหวานชนิดที่	2	ได้ร้อยละ	11.6,	19.3	

และ	16.1	ขณะที่ยาลดน้�าตาล	Glibenclamide	ลดได้ร้อยละ	13.3	

	 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ	DPPH	ของสารสกัดจากใบ	ที่สกัดโดยวิธี	Sequential	Extraction	พบว่า	

สารสกัดเมทานอลออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีที่สุด	ให้ค่า	IC50	เท่ากับ	14.125	ppm	เมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน

วิตามินซีมีค่า	IC50	เท่ากับ	3.16	ppm

	 ไม่พบพิษกึ่งเรื้อรังที่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม	 เมื่อรับประทานต่อเนื่องเป็นเวลานาน	 3	 เดือน	 เมื่อท�าการ

ศึกษาความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังของสมุนไพรใบกฤษณาต่อตับและไต	 โดยใช้หนูไมซ์สายพันธุ์	 ICR	 จ�านวน	 80	 ตัว		

ที่ความเข้มข้น	0.05,	0.1	และ	0.2	กรัมต่อน้�าหนักตัว	1	กิโลกรัมต่อวัน
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สมุนไพรใน “สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ” 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

อัจฉรำ แก้วน้อย1   เพชรน้�ำผึ้ง รอดโพธิ์2   ศุภรัตน์ ดวนใหญ่3   อำวุธ หงส์ศิริ4 

นุชบำ สุวรรณโคตร5

ภาควิชาการแพทย์แผนไทย	คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	

E-mail:	1kaewnoi_a@yahoo.co.th	2petnumpung@hotmail.com	3yui_tong006@hotmail.com	
4Tomarwut@gmail.com	5jaeng.bambamgot7@gmail.com

บทคัดย่อ

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 ได้เข้าร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	

พระราชด�าร	ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2556	มาอย่างต่อเนือ่ง	โดยได้เริม่ด�าเนนิการ	

ส�ารวจ	และรวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพรตามต�ารายา	เพื่อจัดท�าสวนสมุนไพรการแพทย์แผนไทย	60	พรรษา	สนอง

พระราชด�าริ	 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 ในพื้นที่มากกว่า	 15	 ไร่	 ณ	 พื้นที่ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 ต�าบลสระยายโสม	 อ�าเภออู่ทอง	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 ขึ้นมา	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารีในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ	 5	 รอบ	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ		

2558	อธิการบดี	รองอธิการบดีร่วมปลูกมเหสักข์และสักสยามมินท์	คณาจารย์	นิสิต	และประชาชน	ร่วมกันปลูกต้นไม้

ในแปลงปลกูทัง้	4	แปลง	ดงันีค้อื	แปลงพนัธุไ์ม้สปีระจ�าพระองค์	แปลงพรรณไม้หอม	แปลงสมนุไพรสาธารณสขุมลูฐาน	

แปลงรสยา	รวมจ�านวนความหลากหลายของพนัธกุรรมพชืในการปลกูครัง้นีท้ัง้สิน้	148	ชนดิ	และในปีงบประมาณ	2559	

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ได้ด�าเนินการปลูกพืชสมุนไพรเพิ่มเติม	โดยได้รับการสนับสนุนบางส่วนจาก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี	 และได้มีหนังสือขอให้น�าความกราบบังคมทูล	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	ขอพระราชทานชื่อสวนสมุนไพรการแพทย์แผนไทย	60	พรรษา	สนองพระราชด�าริโดยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 และขอพระราชานุญาตประดับตราสัญลักษณ	์ อพ.สธ.	 ไว้ในต�าแหน่งตรงกลางด้านบน	

ป้ายชื่อ	 ความแจ้งอยู่แล้วนั้น	 ได้น�าความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว	 พระราชทานชื่อสวนสมุนไพร	

ดังกล่าวว่า	“สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ”	และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ	

ในโอกาสฉลองพระชนมาย	ุ5	รอบ	2	เมษายน	2558	ประดบัทีป้่ายชือ่	ในวนัที	่13	มกราคม	2559	ในการนีม้หาวทิยาลยั

ราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยาอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการจดัท�าป้ายชือ่และตราสญัลกัษณ์พระราชทาน	เมือ่ด�าเนนิการตดิตัง้

ป้ายชื่อพระราชทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ต้องท�าการรวบรวมภาพเป็นข้อมูลส�าหรับกราบบังคมทูลต่อไป
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	 ในปีงบประมาณ	2560	คณาจารย์และนสิติได้ท�าการส�ารวจความหลากหลายของพชืจ�าพวกเถาเครอื	ผกั	และ

หญ้าที่เกิดขึ้นเองในพื้นที่ของสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 ท�าการศึกษา

พืชสมุนไพรและจัดจ�าแนกตามหลักอนุกรมวิธานรวบรวมพืชสมุนไพรพืชทั้งหมด	28	วงศ์	43	สกุล	47	ชนิดแบ่งเป็น

พืชจ�าพวกเถา-เครือ	21	วงศ์	31	สกุล	33	ชนิด	พืชจ�าพวกผัก	2	วงศ์	2	สกุล	3	ชนิด	และจ�าพวกหญ้า	8	วงศ์	

9	 สกุล	 11	 ชนิดพบว่าวงศ์ที่พบชนิดมากที่สุดในพืชจ�าพวกเถา-เครืออยู่ในวงศ์	 Apocynaceae	 (4	 สกุล	 4	 ชนิด)	

และ	Fabaceae	(4	สกลุ	4	ชนดิ)	วงศ์ทีพ่บชนดิมากทีส่ดุในพชืจ�าพวกผกัอยูใ่นวงศ์	Amaranthaceae	(2	สกลุ	2	ชนดิ)	

วงศ์ที่พบชนิดมากที่สุดในพืชจ�าพวกหญ้าอยู่ในวงศ์	Malvaceae	(1	สกุล	3	ชนิด)	เพื่อรวบรวมข้อมูลพันธุกรรมพืช	

ไว้เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สืบค้นผ่านคิวอาร์โค้ดของพันธุ์ไม้แห้ง	ตัวอย่างแห้ง	และดอง	เพื่อพัฒนางานพิพิธภัณฑ์

เภสัชกรรมไทย	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ในล�าดับถัดไป

ค�ำส�ำคัญ:	สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ
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“มหำบุรุษรัตนโนดม” บทเพลงเทิดเกียรติสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ 

เอกชัย พุหิรัญ 
ภาควิชาดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บทคัดย่อ

	 ผลงานนวัตกรรมด้านการประพันธ์เพลง	 สร้างขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์บทเพลงไทยเดิมบนกระแสของดนตรี

ตะวันตก	โดยใช้วิธีการน�าบทเพลงไทยเดิมมาปรับแต่ง	พัฒนา	ประพันธ์และเรียบเรียงให้เป็นลักษณะดนตรีสากล	และ

เพือ่เป็นการเชดิชเูกยีรตใินการเสนอชือ่ท่านสมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรสีรุยิวงศ์ให้เป็นบคุคลส�าคญัขององค์การยเูนสโก	

บทเพลงเทิดเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์นี้เป็นงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านดนตรี

คลาสสิกผสมผสานคุณค่าทางภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ทางศิลปะด้านดนตรีไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจ�าชาติ	 โดย

สังเคราะห์ออกมาเป็นผลงานด้านการประพันธ์เพลงในรูปแบบซิมโฟนิกโพเอ็มเพื่อสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตส�านึก	

เกี่ยวกับการสืบสานและเผยแพร่ดนตรีส�าเนียงไทยกับดนตรีคลาสสิกสู่สากล	 และให้เกิดความภาคภูมิใจทางวัฒนธรรม

และดนตรีไทยที่เป็นเอกลักษณ์ประจ�าชาติ	 เพื่อสร้างความเข้าใจที่มีต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 งานวิจัยชิ้นนี้	

มีทั้งหมด	3	ส่วน

	 ส่วนที	่1	“มหำบรุษุรตัโนดม”	แนวคดิของการประพนัธ์เพลงนีเ้ป็นวธิกีารประพนัธ์ภายใต้กรอบดนตรขีองดนตรี

คลาสสกิทีผ่นวกรวมเข้ากบัส�าเนยีงดนตรไีทยและดนตรตีะวนัตก	มกีารน�าเทคนคิดนตรคีลาสสกิศตวรรษที	่20	สอดแทรก

เข้าไว้ในบทประพันธ์	ทฤษฏีที่ใช้ศึกษาประกอบด้วยการศึกษาบันไดเสียงประสม	(Mixed	scale)	ระหว่างดนตรีไทยเดิม

กับดนตรีตะวันตก	อัตราจังหวะประสม	(Mixed	meter)	โพลีริธึม	(Polyrhythm)	โพลีโทนาลิตี	(Polytonality)	การ	

คดัท�านอง	(Quotation)	ศกึษาผลงานและแนวคดิของนกัประพนัธ์ท่านอืน่ๆ	เป็นบทเพลงรปูแบบซมิโฟนคิโพเอม็บรรยาย

เรือ่งราว		โดยมกีารน�าท�านองเพลงไทยเดมิมาเป็นพืน้ฐานในการประพนัธ์	โดยใช้เพลง	“พระอำทติย์ชงิดวง”	เป็นวตัถดุบิ

หลักที่น�ามาขยาย	ใช้การปรับเปลี่ยนเทคนิคการประพันธ์เพลง	เนื่องจากในบทประพันธ์เพลงไทยเดิมทั่วไปจะมีลักษณะ

พื้นผิวแบบ	 Heterophony	 การพัฒนาบทเพลงในลักษณะยึดท�านองหลักเป็นแกนในการไปสร้างท�านองแปรในแต่ละ	

เครื่องดนตรี	ผู้ประพันธ์ได้ผสมการใช้พื้นผิวแบบ	Biphonic	โดยมีการใช้เทคนิคเสียง	Drone	ที่ค้างอยู่ในแนวเสียงต�่า

บรรเลง	โดยใช้รูปแบบวงออร์เคสตรา	

	 ส่วนที่	 2	 เป็นการทดลองการประพันธ์เพลงในรูปแบบสังคีตลักษณ์ใหม่	 โดยน�าเทคนิคการวางรูปแบบสังคีต

ลักษณ์ของดนตรีตะวันตกมาผสมผสานกับดนตรีไทย	 ผู้ประพันธ์ได้ทดลองสร้างรูปแบบการประพันธ์แบบใหม่ที่เรียก

ว่า	Hexagonal	Form	(เฮกซาโกเนล	ฟอร์ม)	คือ	สังคีตลักษณ์ในลักษณะ	6	ตอนของการพัฒนารูปแบบการพัฒนา	

สังคีตลักษณ์ของดนตรีไทยที่มีความสมดุลกัน	 โดยมีลักษณะผสมรูปแบบของ	 รอนโด	 ฟอร์ม	 วาริเอชั่น	 ฟอร์ม	 และ	

เซกชั่นนัล	ฟอร์ม	และมีแกนย้อนกลับในลักษณะบรรเลงถอยหลังทับซ้อนกับเพลงเดิมเพื่อเป็นการขยายบทเพลงไทยเดิม	
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ในรูปแบบใหม่ที่ผู้ประพันธ์ทดลองสร้างขึ้นมา	จะเกิดท่อนเพลงใหม่ที่พัฒนาเพิ่มอีก	6	ตอน	มีการใช้โมดและบันไดเสียง	

โฮลโทน	ซึง่เป็นบนัไดเสยีงทีม่ลีกัษณะการแบ่งเสยีงเท่าๆ	คล้ายๆ	กบับนัไดเสยีงของไทย	แต่ระดบัเสยีงทีแ่ท้จรงิยงัไม่เท่ากนั	

เนื่องจากบันไดเสียงของไทยแบ่งออกเตฟเป็น	 7	 ส่วนเท่าๆ	 กันซึ่งแต่ละส่วนไม่เท่ากัน	 1	 เสียงของดนตรีตะวันตก		

ส่วนบันไดเสียงโฮลโทนของดนตรีตะวันตกแบ่งออกเตฟเป็น	6	เสียงเท่าๆ	กัน	มีการใช้บันไดเสียงเพนตาโทนิค	โดยใช้

การประสานเสียงแบบการประกอบขั้นคู่ซ้อนกันบรรเลงโดยวงแชมเบอร์

	 ส่วนที่	 3	 เป็นการเรียบเรียงบทเพลงเป็นวงดุริยางค์เครื่องลม	 ชื่อบทประพันธ์คือ	 “ชงโค” ส�ำหรับ 

วงซมิโฟนคิแบนด์ ซึง่จะเป็นการอ้างองิความเป็นปัจจบุนัเกีย่วกบัเพลงสถาบนักบัการเชดิชเูกยีรติ	โดยใช้เพลง	“ช่อชงโค”		

ทีเ่ป็นเพลงประจ�ามหาวทิยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็เจ้าพระยามาเป็นวตัถดุบิในการประพนัธ์	เป็นรปูแบบวงซมิโฟนคิแบนด์ทีม่ี	

เครือ่งดนตรปีระเภทเครือ่งเป่ากบัเครือ่งกระทบเป็นหลกั	ซึง่จะคล้ายกบัรปูแบบวงเดมิทีบ่รรเลงเพลงช่อชงโคทีบ่รรเลงโดย

วงบิ๊กแบนด์	ผู้วิจัยได้น�ามาเรียบเรียงและประพันธ์ขึ้นใหม่	โดยน�าเอาโมทีฟ	ที่เป็นท�านองหลักบางส่วนของประโยคเพลง

มาขยายในแต่ละท่อนของบทเพลงให้เป็นลักษณะเซกชั่นเนล	ฟอร์มที่ฟังคล้ายๆ	กับรอนโด	ฟอร์ม	และในส่วนท้ายของ

ท่อนจะได้ยินประโยคเต็มของบทเพลง	ช่อชงโค	ทั้งเพลงบรรเลงโดยวงดุริยางค์เครื่องลม
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ไทด�ำ: พลวัตวัฒนธรรมกับกำรธ�ำรงอัตลักษณ์ชำติพันธุ์ผ่ำนดนตรี 

สุธี จันทร์ศรี 
วิทยาลัยการดนตรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บทคัดย่อ

	 กลุ่มชาติพันธุ์ไทด�าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ใน	4	ประเทศ	คือ	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	ประเทศ

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	ประเทศสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม	และประเทศไทย	งานวจิยัชิน้นีมุ้ง่อธบิาย

การธ�ารงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด�าผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบทางดนตรีในฐานะเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ที่เคลื่อนไหวภายใต้การเปลี่ยนผ่านของบริบททางสังคมใน	3	ประเทศ	คือ	ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว	ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	และประเทศไทย

	 ผลการศกึษาพบว่าบทบาทของการขบัไทด�าม	ี2	ลกัษณะ	ได้แก่	การขบัในพธิกีรรมและการขบัทีเ่ป็นวฒันธรรม

บันเทิง	การขับไทด�าในพิธีกรรมนั้นมีการสืบทอดในลักษณะของการคงสภาพ	เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับความเชื่อ	โดย

ผูข้บัจะต้องเรยีนรูแ้ละปฏบิตัติามแบบแผนของพธิกีรรมทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดมาอย่างเคร่งครดั	ซึง่ในปัจจบุนัมแีนวโน้มทีจ่ะ

ขาดผู้สืบทอดและลดบทบาทเหลือเพียงการสาธิต	ส่วนการขับไทด�าในวัฒนธรรมบันเทิง	พบการปรับเปลี่ยนโดยการผสม

ผสานองค์ประกอบทางดนตรีแบบดั้งเดิมเข้ากับดนตรีสมัยนิยมรวมถึงการผลิตและเผยแพร่โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

	 สะท้อนให้เห็นว่า	การสืบทอดในลักษณะคงสภาพดนตรีแบบดั้งเดิม	แม้จะสามารถตอกย�้าจิตส�านึกความเป็น

ไทด�าได้ดี	 แต่กลายเป็นข้อจ�ากัดในการธ�ารงอยู่ท่ามกลางบริบทสังคมสมัยใหม่	 ในขณะที่การปรับเปลี่ยนสะท้อนถึงการ

ต่อรองผ่านการน�าองค์ประกอบและเทคโนโลยีในสังคมกระแสหลักมาปรับใช้	 ท�าให้การขับมีความทันสมัยและมีคุณค่า	

เชิงสุนทรียะมากขึ้น	 จึงมีแนวโน้มของการเรียนรู้และสืบทอดอย่างต่อเนื่อง	 น�าไปสู่การธ�ารงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทด�า	

ในพื้นที่ทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตต่อไปได้
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องค์ควำมรู้ซอสำมสำยของครูเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์1 

สุรพงษ์ บ้ำนไกรทอง
ภาควิชาดนตรีไทย	วิทยาลัยการดนตรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บทคัดย่อ
	 งานวิจัยเรื่อง	 องค์ความรู้ซอสามสายของครูเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 เป็นงานวิจัยซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลการ

บรรเลงซอสามสายของครูเอกทางซอสามสายที่ปรากฏในกรุงรัตนโกสินทร์	 ซึ่งมี	 3	 ส�านัก	 คือ	 ส�านักพระยาภูมีเสวิน	

(จิตร	จิตตเสวี)	ส�านักพาทยโกศล	ส�านักหลวงไพเราะเสียงซอ	(อุ่น	ดูรยชีวิน)	

	 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติการถ่ายทอดซอสามสายในกรุงรัตนโกสินทร	์ เพื่อเก็บรวบรวม	

องค์ความรู้การบรรเลงเดี่ยวซอสามสายของครูเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 และเพื่อบันทึกองค์ความรู้การบรรเลงเดี่ยว	

ซอสามสายทีม่สีภาวะวกิฤตตอ่การสญูหายในรปูแบบของวดีทีศันแ์ละโนต้เพลง	โดยเกบ็ขอ้มลูจากบคุคลขอ้มลูไดแ้ก	่ลกูศษิย	์

ส�านักพระยาภูมีเสวิน	(จิตร	จิตตเสวี)	คือ	ครูศิริพันธุ์	ปาลกะวงศ์	ณ	อยุธยา	ลูกศิษย์ในส�านักหลวงไพเราะเสียงซอ	

(อุ่น	ดูริยชีวน)	คือ	ครูเชวงศักดิ์	โพธิสมบัติ	ลูกศิษย์ในส�านักพาทยโกศล	คือ	ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์	อรุณรัตน์	วิธีการ	

ด�าเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 เก็บรวบรวมโดยการศึกษาเอกสาร	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	 และการ

สังเกตอย่างมีส่วนร่วม

	 ผลการวิจัยพบว่า	ซอสามสายมีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย	ปรากฏหลักฐานการถ่ายทอดที่ชัดเจนใน

สมัยรัชกาลที่	2	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน	ซอสามสายเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้เฉพาะวงขับไม้	และ	

วงมโหรี	อาทิ	มโหรีโบราณ	มโหรีเครื่องเดี่ยว	มโหรีเครื่องคู่	มโหรีเครื่องใหญ่	และยังถือเป็นเอกลักษณ์ส�าคัญของ	วง

มโหรี	ในปัจจุบันนิยมน�ามาผสมวงกับวงเครื่องสายไทย	เรียกว่าวงเครื่องสายผสมซอสามสาย	การสืบทอดซอสามสายใน

กรุงรัตนโกสินทร์พบว่ามีส�านักหลัก	3	จ�านวนส�านัก	ได้แก่	ส�านักที่มีต้นก�าเนิดจากราชส�านักคือ	ส�านักพระยาภูมีเสวิน	

(จิตร	จิตตเสวี)	ส�านักที่มีต้นก�าเนิดจากขุนนาง	คือ	ส�านักครู	เทวาประสิทธิ์	พาทยโกศล	ส�านักที่เกิดขึ้นด้วยอัตลักษณ์

ของคีตกวี	คือ	ส�านักหลวงไพเราะเสียงซอ		(อุ่น	ดูรยชีวิน)	องค์ความรู้การบรรเลงเดี่ยวซอสามสายในส�านักพระยาภูมี

เสวิน	(จิตร	จิตตเสวี)	มีทั้งสิ้น	15	บทเพลง	นอกจากนี้ยังมีบทเพลงที่ศาสตราจารย์อุดม	อรุณรัตน์ได้เรียบเรียงขึ้นอีก	

เป็นจ�านวน	 9	 เพลง	 ซึ่ง	 บทเพลงต่างๆ	 ได้รับการสืบทอดจนถึงปัจจุบันอย่างครบถ้วน	 องค์ความรู้การบรรเลงเดี่ยว	

ซอสามสายในส�านักครูเทวาประสิทธ์	พาทยโกศล	มีทั้งสิ้น	6	บทเพลง	ซึ่งปัจจุบันสูญหายไปแล้ว	2	บทเพลง	องค์ความ

รู้การบรรเลงเดี่ยวซอสามสายในส�านักหลวงไพเราะเสียงซอ	(อุน่	ดูรยชีวิน)	มีทัง้สิ้น	13	บทเพลง	ปัจจบุนัสูญหายไปแล้ว	

4	บทเพลง	ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า	ส�านักต่างๆ	มีลีลาประจ�าส�านัก	(Style	of	School)	ที่แตกต่างกัน	เช่น	

วิธีการบรรเลงซอสามสาย	ส�านวนของกลอนเพลงและทางเพลง	ส�าเนียงซอสามสาย	กลวิธีการบรรเลงซอสามสายที่แตก

ต่างกัน		

1	ภายใต้โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	 กระทรวง

วัฒนธรรม	
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เทคนิคกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลลำยนิ้วมือตำมช่วงอำยุเพื่อกำรพิสูจน์ตัวตน

ส�ำหรับกำรท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินในระบบอีคอมเมิส

นำงสำวแสงสุรีย์ แก้วทำนัง    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุรพงษ์ พงษ์ยุพินพำนิช
สาขาวิชาสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

บทคัดย่อ

	 ปัจจุบันธุรกรรมทางการเงินผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระบบธนาคารหรืออีคอมเมิสเป็นที่นิยมและมีการ	

ใช้งานอย่างแพร่หลาย	 การยืนยันหรือการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งานระบบผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์จึงมีความส�าคัญ

และจ�าเป็น	ลายนิ้วมือเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ส�าหรับการยืนยันหรือการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งานผ่านระบบดังกล่าว	อย่างไรก็ดี	

ลายนิว้มอืเปลีย่นแปลงตามอายขุองผูใ้ช้งานซึง่ท�าให้การพสิจูน์ตวัตนโดยการเปรยีบเทยีบลายนิว้มอืชัว่ขณะกบัลายนิว้มอื

ต้นฉบบัมอีตัราความส�าเรจ็ต�า่ซึง่ท�าให้ประสทิธภิาพของระบบอคีอมเมสิลดต�า่ลง	เพือ่แก้ปัญหาและเพิม่อตัราความส�าเรจ็

ในการพสิจูน์ตวัตน	การปรบัปรงุรปูลายนิว้มอืในฐานข้อมลูธนาคารตามช่วงอายจุงึเป็นสิง่จ�าเป็น	ดงันัน้งานวจิยันีน้�าเสนอ

เทคนคิการตรวจบัและขัน้ตอนการปรบัปรงุรปูลายนิว้มอืตามช่วงอายขุองผูใ้ช้งานในฐานข้อมลูธนาคารเพือ่ใช้งานในระบบ	

อีคอมเมิส	 ช่วงอายุของผู้ใช้งานวิเคราะห์ก�าหนดได้ด้วยเทคนิค	 KNN	 Classifier	 โดยแบ่งอายุของกลุ่มตัวอย่างเป็น		

3	ช่วงอายุด้วยกันคือ	1)	18-24	ปี	2)	25-35	ปี	และ	3)	มากกว่า	35	ปี	ผลการวิเคราะห์พบว่าข้อมูลลายนิ้วมือของ

ผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลงทุก	7	ปีและด้วยเทคนิคดังกล่าวท�าให้อัตราความส�าเร็จในการพิสูจน์ตัวตนของระบบสูงขึ้น
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โคมไฟโลว์โซนส�ำหรับปรับสภำพอำกำศในห้องพักหรือห้องท�ำงำน

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรรณนำ ภำณุวัฒน์สุข    ภูเมศ เดือนเด่น
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

บทคัดย่อ

	 งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบเครื่องผลิตก๊าซโอโซนให้มีรูปลักษณ์ที่น่าใช้คล้ายโคมไฟ	และมีคุณสมบัติส�าคัญคือ	

สามารถควบคุมปริมาณก๊าซโอโซนที่ผลิตได้กระจายในบรรยากาศของห้อง	 ตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในอาคารที่	

ความเข้มข้น	0.1	พพีเีอม็	ซึง่เป็นค่ามาตรฐานความปลอดภยัส�าหรบัสถานประกอบการ	(Occupational	Safety	and	Health	

Administration	 Standard)	 ตลอดการใช้งานเป็นเวลา	 8	 ชั่วโมง	 นอกจากจะช่วยก�าจัดกลิ่นอับ	 และท�าให้	

บรรยากาศสดชื่นขึ้นแล้ว	 ยังสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในอากาศ	 โคมไฟโลว์โซนนี้	 มีน�้าหนัก	 1	

กโิลกรมัโดยประมาณ	ประกอบด้วย	หลอดผลติโอโซนจ�านวน	5	หลอด	บรรจใุนกล่องอะครลิคิใสสอ่ีอนๆ	ขนาดความสงู	

350	มิลลิเมตร	ความกว้าง	180	มิลลิเมตร	ความลึก	180	มิลลิเมตร	ควบคุมการเปิดปิดด้วยสวิทช์หน้าเครื่อง	และ	

ตัวตั้งเวลาแบบอัตโนมัติ	 แสดงเป็นตัวเลขดิจิตอลที่หน้าจอ	 ซึ่งหลอดผลิตโอโซนจะดับเองเมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้	 ส�าหรับ	

ห้องพักหรือห้องท�างานขนาดต่างๆ	กัน	(พื้นที่ตั้งแต่	15-35	ตารางเมตร)	อัตราการใช้ไฟฟ้า	200	ชั่วโมง	เท่ากับ	0.06	

ยูนิต
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ชุดกรองน้�ำแบบพกพำส�ำหรับพื้นที่ภัยพิบัติ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรรณนำ ภำณุวัฒน์สุข    ธวัชชัย ประณีหัส    สุกัญญำ รัตนะ
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

บทคัดย่อ

	 งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและสร้างชุดกรองน�้าแบบพกพาเพื่อกรองน�้าที่ด้อยคุณภาพให้เป็นน�้าใส	 และมี

คุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับมาตรฐานน�้าประปา	 ชุดกรองน�้าที่สร้างใช้กระบอกสูบที่มีลูกสูบภายในที่เคลื่อนที่	

ไปมาเพื่อเพิ่มแรงดันน�้า	ตัวกระบอกสูบมีเส้นผ่าศูนย์กลาง	35	มิลลิเมตร	สูง	550	มิลลิเมตร	และมีเช็ควาล์วจ�านวน

สองตวัเพือ่ให้น�า้ไหลผ่านในทศิทางเดยีว	พบว่าสามารถสบูน�า้ได้	11.7	ลติรต่อนาท	ีมกีารก�าหนดพารามเิตอร์ของน�า้ทีจ่ะ	

ใช้ทดสอบ	ได้แก่	สี	และความขุ่น	เพื่อน�ามาวิเคราะห์ก่อนและหลังใช้ชุดกรองน�้า	โดยน�าน�้าจากแหล่งน�้า	2	แห่ง	คือ	

น�้าจากสระพ่อขุนรามค�าแหง	และแม่น�้าสะแกกรังมาใช้ในการทดลอง	ขั้นตอนการกรอง	จะน�ากระบอกสูบต่อเข้ากับตัว	

Strainer	ไส้กรองหยาบแบบเชือก	และไส้กรองเซรามิค	ตามล�าดับ	ผลการทดลองพบว่า	ชุดกรองน�้าแบบพกพาสามารถ

กรองน�้าได้	70	ลิตร	ต่อไส้กรอง	1	ชุดอย่างต่อเนื่อง	ด้วยอัตรา	4.6	ลิตรต่อนาที	ที่แรงดัน	1	บาร์	จ�านวน	7	ครั้ง	

ใช้เวลาครั้งละ	15	นาที	ครั้งที่	8-14	สามารถกรองน�้าได้	3.8	ลิตรต่อลิตร	ที่แรงดัน	1.5	บาร์	ใช้เวลาครั้งละ	18	นาที	

และครั้งที่	15-20	สามารถกรองน�้าได้	3.3	ลิตรต่อนาที	ใช้เวลาครั้งละ	20	นาที	ที่แรงดัน	2.0	บาร์	พบว่าคุณภาพน�้า

หลังการกรองมีค่าความขุ่นสูงสุด	เท่ากับ	12.9	เอ็นทียู	ความขุ่นต�่าสุด	เท่ากับ	4.7	เอ็นทียู	และค่าสีสูงสุด	เท่ากับ	25	

หน่วยสี	ค่าสีต�่าสุด	เท่ากับ	10	หน่วยสี	ซึ่งอยู่ในเกณฑ์และใกล้เคียงกับมาตรฐานน�้าประปา	(ความขุ่น	≤	10	เอ็นทีย	ู

และค่าสี	≤	15	หน่วยสี)	ในแต่ละครั้งของการกรองจะต้องน�าไส้กรองท�าความสะอาดทั้ง	3	ชนิดก่อนน�าไปใช้ในครั้งใหม่	

ไส้กรองหยาบแบบเชือกและไส้กรองเซรามิคจ�านวน	1	ชุด	สามารถใช้กรองน�้าได้ประมาณ	20	ครั้งๆ	ละ	70	ลิตร		

น�้าที่ได้จากการกรองเหมาะส�าหรับการใช้อุปโภค	และเหมาะที่จะพกพาไปใช้ในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ
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กำรประมำณค่ำบีโอดีระยะสั้น (BODst) โดยวิธีวัดอัตรำกำรใช้ออกซิเจน

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยะรัตน์ ปรีย์มำโนช
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

บทคัดย่อ

	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณค่าบีโอดีระยะสั้น	 (BODst)	 โดยวิธีวัดอัตราการใช้ออกซิเจน	 (Oxygen	

Uptake	 Rate,	 OUR)	 ตัวอย่างสลัดจ์น�ามาจากระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์	 โรงพยาบาลมหาราช	 จังหวัดนครราชสีมา		

ความเข้มข้นเฉลี่ย	880,	2,186,	และ	5,297	mg/L	สารอาหารมีค่า	COD	เฉลี่ย	7.21,	14.40,	28.71	และ	57.05	mg/L	

ก�าหนดพารามิเตอร์ควบคุมระบบ	ได้แก่	pH	อุณหภูมิและออกซิเจนเท่ากับ	7.8	±	0.1,	28	±	0.5	oC	และ	6	-	7	

mg/L	ผลการทดลองพบว่า	ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่าง	BODst	กับ	COD	ที่เติมในแต่ละความเข้มข้นของตัวอย่าง

สลัดจ์มีค่าสูงและใกล้เคียงกัน	ค่า	 R2	 เฉลี่ยทุกการทดลองเท่ากับ	 0.9940	แสดงให้เห็นว่า	 ข้อมูลพื้นที่ใต้กราฟอัตรา	

การใช้ออกซเิจนนัน้สามารถประมาณค่า	BODst	ได้ด	ีโดยมคีวามสมัพนัธ์เชงิเส้นตรงสงูกบัปรมิาณสารอนิทรย์ีทีย่่อยสลาย

ทางชวีภาพได้และให้ผลการวเิคราะห์ทีร่วดเรว็	ความเข้มข้นตวัอย่างสลดัจ์ไม่มผีลต่อค่า	BODst	และเวลาในการวเิคราะห์

ข้อมูลสั้นลงเมื่อความเข้มข้นของตัวอย่างสลัดจ์เพิ่มสูงขึ้น
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กำรพัฒนำบทปฏิบัติกำรสะเต็มศึกษำส�ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

ในชุดกิจกรรมวิทยำศำสตร์

เรื่อง 9 กิจกรรมวิทยำศำสตร์ตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด�ำริ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุรศักดิ์ ละลอกน้�ำ1*   นำยนรำธิป ปรำโมทย์   นำยภำนุกร คงไสยะ

นำงสำวปัทมำพร น่ำดู   นำงสำววำสนำ ไผ่งำม   นำยสิรินยำ ไพเรำะ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

E-mail:	1surasak2515@hotmail.com

บทคัดย่อ

	 งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	พฒันาบทปฏบิตักิารสะเตม็ศกึษาส�าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นใน

ชดุกจิกรรมวทิยาศาสตร์	เรือ่ง	9	กจิกรรมวทิยาศาสตร์ตามแนวทางโครงการพระราชด�าร	ิ2)	ศกึษาผลการเรยีนรูแ้ละทกัษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ตามแนวทางสะเตม็ศกึษาหลงัการใช้ชดุกจิกรรมวทิยาศาสตร์	และ	3)	ศกึษาความพงึพอใจ	

ของนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์	 ขั้นตอนในการวิจัย	 1)	 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโครงการในพระราชด�าริ	

2)	ออกแบบบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โดยเชื่อมประเด็นปัญหากับองค์ความรู้กับโครงการในพระราชด�าริโดยใช้แนวทาง

สะเต็มศึกษา	 3)	 ทดลองและทดสอบประสิทธิภาพบทปฏิบัติการ	 4)	 สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์	 และ		

5)	ทดลองใช้กบันกัเรยีนกลุม่ตวัอย่างทีเ่ข้าร่วมโครงการค่ายมหาวทิยาลยัเดก็	ประเทศไทย	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	

จ�านวน	30	คน	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในทางวทิยาศาสตรศกึษา	ได้แก่	1)	ชดุกจิกรรมวทิยาศาสตร์	เรือ่ง	9	กจิกรรมวทิยาศาสตร์

ตามแนวทางโครงการพระราชด�าริ	 2)	 แบบประเมินผลการเรียนรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง	

สะเตม็ศกึษาจากการใช้ชดุกจิกรรมวทิยาศาสตร์	และ	3)	แบบประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนหลงัการใช้ชดุกจิกรรม

วทิยาศาสตร์	ผลการศกึษาพบว่า	ชดุกจิกรรมวทิยาศาสตร์เรือ่ง	9	กจิกรรมวทิยาศาสตร์ตามแนวทางโครงการพระราชด�าริ	

ประกอบด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	9	กิจกรรม	ได้แก่	1)	ฝนหลวง	2)	ฝายชะลอน�้าเพื่อชีวิต	3)	น�้าดีไล่น�้าเสีย	

4)	แกล้งดิน	5)	เขื่อนเปลี่ยนพลังงาน	6)	กังหันน�้าชัยพัฒนา	7)	ประโยชน์จากผักตบชวา	8)	พลังงานทดแทน	และ		

9)	 เกษตรทฤษฎีใหม่	 น�าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างพบว่า	 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการผลการเรียนรู้และทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ	 70	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	 .05	 นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในระดับมากที่สุด	 ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้อธิบาย

ได้ว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสามารถท�าให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับโครงการ	

พระราชด�าริได้

ค�ำส�ำคัญ:	 ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์	สะเต็มศึกษา	โครงการพระราชด�าริ
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กำรพัฒนำแผ่นชุดฝึกหัตถกำรทำงกำรแพทย์อุปกรณ์ผ่ำตัด 

และเย็บแผลจำกยำงพำรำธรรมชำติ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงจรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ1*   นำงณพรัตน์ วิชิตชลชัย2   นำงรำตรี สีสุข2
1ภาควิชาโสต	ศอ	นาสิกวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2การยางแห่งประเทศไทย

E-mail:	Jeed9000@yahoo.co.th

บทคัดย่อ

	 งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	พฒันาอปุกรณ์ส�าหรบัฝึกหตัถการทางการแพทย์ให้กบันสิติแพทย์	นสิติพยาบาล	

นิสิตทันตแพทย์	 และเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุข	 เพื่อใช้ฝึกฝนฝีมือการผ่าตัด	 และการเย็บแผลก่อนท�าหัตถการจริงใน	

ผู้ป่วย	2)	พัฒนาสินค้ามูลค่าเพ่ิมจากยางพาราและทดแทนการน�าเข้าจากต่างประเทศ	ขั้นตอนในการวิจัย	1)	สืบค้น	

ข้อมลูการใช้อปุกรณ์ฝึกหตัถการทางการแพทย์ทีส่ัง่ซือ้มาใช้ในโรงเรยีนแพทย์แต่ละปี	รวบรวมข้อมลูหตัถการทีน่สิติแพทย์

ต้องฝึกหัด	2)	สืบค้นข้อมูลราคาวัสดุ	ราคายางพารา	ขั้นตอนการผลิต	3)	ทดลองสูตรพัฒนาคุณสมบัติของยางพารา

จนได้สตูรทีม่โีครงสร้างมคีวามใกล้เคยีงกบัเนือ้มนษุย์จรงิ	4)	ทดลองการฝึกหตัถการโดยแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญจนได้สตูรวสัดุ

ที่เหมาะสม	 และน�ามาฝึกทดลองในการเย็บและผ่าตัดกับกลุ่มนิสิตแพทย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์การผ่าตัดและเย็บแผล	

ณ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	สยามบรมราชกุมารี	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

องครักษ์	จ�านวน	60	คน	การประเมินโดยแบบประเมินความพึงพอใจต่ออุปกณ์ทางการแพทย์ชุดผ่าตัดและเย็บแผลจาก

ยางพาราธรรมชาติในด้านต่างๆ	โดยร้อยละ	95	(n=57)	ของผู้ทดสอบมีความพึงพอใจต่อชุดอุปกรณ์ผ่าตัดและเย็บแผล

จากยางธรรมชาติ	ในระดับมากท่ีสุด	คะแนนความพึงพอใจในด้านผิวสัมผัสความอ่อนนุ่มร้อยละ	96.67	(n=58)	ร้อยละ	

3.33	 (n=3)	 ในระดับพึงพอใจมากที่สุด	 พึงพอใจมากตามล�าดับ	 คะแนนความพึงพอใจต่อการใช้งานขณะกรีดผ่าตัด		

ร้อยละ	75	(n=45)	ร้อยละ16.66	(n=10)	ร้อยละ	8.33	(n=5)	อยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก	พงึพอใจปานกลาง	และพงึพอใจ	

น้อยตามล�าดับ	เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจต่อการใช้วัสดุเย็บแผลด้วยไหมไนลอนขนาด	4.0	และไหมขนาด	

4.0	พบว่าผู้ทดสอบมีความพึงพอใจในการเลือกใช้วัสดุไหมร้อยละ	75	(n=45)	มากกว่าไนลอนร้อยละ	25	(n=15)	ซึ่ง

ผลของความพงึพอใจของการกรดีแผ่นวสัดจุากยางพารามคีะแนนต�่ากว่าคณุสมบตัด้ิานอืน่ๆ	เนือ่งจากคณุสมบตัขิองยาง

ที่มีฟองอากาศ	และความยืดหยุ่น	ท�าให้กรีดยางได้ยาก	แต่การเย็บแผลผ่านแผ่นวัสดุยางสูตรใหม่นี้ได้รับความพึงพอใจ

ในระดับมาก	และเป็นสูตรยางพาราที่เหมาะสมที่จะผลิตเพื่อจ�าหน่ายทดแทนวัสดุที่น�าเข้าจากต่างประเทศ

ค�ำส�ำคัญ:	 ชุดอุปกรณ์เย็บแผล	ชุดผ่าตัด	อุปกรณ์ทางการแพทย์	ยางพาราธรรมชาติ
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กำรใช้เหมืองกระบวนกำรร่วมกับอินเทอร์เน็ตส�ำหรับทุกสรรพสิ่ง

Process Mining & IoT

รองศำสตรำจำรย์ ดร. วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์1  ประจิน พลังสันติกุล2

1บัณฑิตวิทยาลัย	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยสยาม
2บัณฑิตวิทยาลัย	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยสยาม

E-mail:	1wichian@siam.edu	2prajin@appsofttech.com

	

บทคัดย่อ

	 จากการส�ารวจของ	Gartner	(บรษิทัวจิยัและให้ค�าปรกึษาของสหรฐั)	พบว่าอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มต่อกบัอนิเทอร์เนต็

หรือที่เรารู้จักกันในชื่อเรียก	"IoT"	(Internet	of	Things)	มีจ�านวนเพิ่มขึ้นมากกว่าปี	2015	ถึง	6.4	พันล้านชิ้น	(เพิ่ม

ขึ้น	30%)	และคาดว่าจะเพิ่มมากถึง	20.8	พันล้านชิ้นภายในปี	2020	โดยอุปกรณ์ที่ท�าการเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต

เหล่านี้จะมีหลายรูปแบบ	ทั้งแบบใช้ภายในอาคารและภายนอกอาคาร	(Indoor	&	Outdoor)	หนึ่งในความสนใจของ

การพัฒนาและวิจัยคือ	 การพัฒนาใช้งานอุปกรณ์ที่สามารถระบุต�าแหน่งภายในอาคารได	้ เพราะเมื่อระบุต�าแหน่งของ

บุคคลที่พกพาอุปกรณ์ซึ่งรองรับฟังก์ชั่นเหล่านั้นได้	เช่น	สมาร์ทโฟน	หรืออุปกรณ์	Bluetooth	Low	Energy	(BLE	4.0)	

จะท�าให้เราสามารถติดตามพฤติกรรมต่างๆ	 ของบุคคลเหล่านั้นได้เมื่ออยู่ภายในพื้นที่อาคาร	 เช่น	 ล�าดับการท�างาน

หรือกิจกรรม	เวลาในการท�ากิจกรรม	หรือการเคลื่อนที่ไปยังต�าแหน่งต่างๆ	ภายในอาคาร	เป็นต้น	งานวิจัย	“Process	

mining	&	IoT”	จะแสดงให้เหน็ถงึการตดิตามพฤตกิรรมการเข้าชมงานภายในพืน้ทีจ่ดัแสดงนทิรรศการ	เพือ่เกบ็	Event	

log	ของผู้เข้าชมงาน	ด้วยระบบ	Wireless	personal	area	network	technology	ในที่นี้จะเลือกใช้	BLE	4.0	และ

น�าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์	เพื่อค้นหาข้อมูลพฤติกรรมต่างๆ	ผ่านเหมืองกระบวนการ	(Process	Mining)	ท�าให้สามารถ

ตรวจสอบพฤตกิรรมบคุคลภายในข้อมลูขนาดใหญ่	(Big	Data)	ซึง่มกีระบวนการตามแบบทีไ่ด้ก�าหนดไว้เพือ่น�าข้อมลูที่

เกบ็ได้จากการทดลองจรงิมาประเมนิวเิคราะห์กบักระบวนการทีอ่อกแบบไว้ข้างต้น	เพือ่วเิคราะห์พฤตกิรรมการใช้งานว่า

มคีวามแตกต่างไปจากแผนกระบวนการได้ก�าหนดไว้หรอืไม่	การวเิคราะห์ข้อมลูด้วยเหมอืงกระบวนการท�าให้เราสามารถ

น�าผลลพัธ์ทีไ่ด้มาใช้ปรบัปรงุกระบวนการ	หรอืก�าหนดแผนงานใหม่ได้	ท�าให้เกดิประสทิธภิาพในการท�างานมากขึน้	เช่น	

สามารถจดัวางรูปแบบการแสดงนิทรรศการได้ตรงกับความสนใจของผู้เข้าชมงาน	ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายเมื่อทราบ

ว่าส่วนไหนที่ไม่มีความจ�าเป็นในกระบวนการท�างาน	เป็นต้น

ค�ำส�ำคัญ:	เหมืองกระบวนการ	อินเทอร์เน็ตส�าหรับทุกสรรพสิ่ง	สมาร์ทโฟน	Bluetooth	Event	log
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กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีใช้คอนกรีตผสมน้�ำยำงพำรำพัฒนำสระกักเก็บน้�ำ

Technology Transfer Using Concrete Mixed Rubber Latex Develop 

Water Pond
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บทคัดย่อ

	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้คอนกรีตผสมน�้ายางพาราพัฒนาสระกักเก็บน�้า	 ภายใต้การสนับสนุนทุนอุดหนุน

กิจกรรมสง่เสริมและสนบัสนุนการวจิยั	ส�านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถา่ยทอดเทคโนโลยี

ใช้คอนกรีตผสมน�้ายางพาราสร้างสระกักเก็บน�้าไว้ใช้ในการเกษตรให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สนใจในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	

และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพที่จะน�าไปใช้ประโยชน์	 ได้มีการสังเคราะห์	

องค์ความรู้จากผลงานวิจัย	 ประกอบด้วย	 (1)	 การประยุกต์ใช้น�้ายางพาราผสมดินซีเมนต์พัฒนาสระน�้าต้านภัยแล้ง	

(2)	การศกึษาคณุสมบตัทิางกลของคอนกรตีผสมน�า้ยางพารา	และ	(3)	ศกึษาการรัว่ซมึน�า้ในแบบจ�าลองคลองชลประทาน

ผสมน�้ายางพารา

	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้คอนกรีตผสมน�้ายางพาราพัฒนาสระกักเก็บน�้าได้จัดอบรมภาคทฤษฏีและปฏิบัติ	

ให้กับกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมในพื้นที	่ ต�าบลซับตะเคียน	 อ�าเภอชัยบาล	 จังหวัดลพบุรี	 หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย		

(1)	 การสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจัย	 (2)	 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับน�้ายางพารา	 (3)	 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงาน

คอนกรีต	และวัสดุที่น�ามาผสมคอนกรีต(4)	การจัดสนทนากลุ่ม	(Focus	Groups)	เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งและแนวทาง

การแก้ไข	 (5)	 การสร้างสระน�้าคอนกรีตผสมน�้ายางพารา	 (6)	 ศึกษาดูงานวิธีการสร้างสระน�้าโดยใช้คอนกรีตผสมน�้า

ยางพารา	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอดไปประยุกต์

ใช้สร้างสระน�้าโดยใช้คอนกรีตผสมน�้ายางพาราในพื้นที่ของตนเอง	 แทนการใช้ผ้าใบรองพื้นสระน�้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	

เนื่องจากคอนกรีตผสมน�้ายางพาราจะมีอายุการใช้งานที่นานและป้องการรั่วซึมของน�า้ได้ดีกว่า	 และเป็นการช่วยแก้ไข

ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ได้ระดับหนึ่ง	

ค�ำส�ำคัญ:	การถ่ายทอดเทคโนโลยี	สระกักเก็บน�้า	น�้ายางพารา	คอนกรีต
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อิทธิพลของโปรตีนเวย์ต่อควำมคงตัวของแอลฟ่ำแมงโกสตินที่ถูกกักเก็บ

ในเจลเม็ดบีทไบโอพอลิเมอร์

Influence of Whey Protein on Stability of 

α-Mangostin Entrapped in Biopolymer Beads

Tunyaporn Sirilert1   Nattapol Kajonboon2   Nattiga Silalai3
1-3Department	of	Food	Technology,	Faculty	of	Science,	Siam	University,	Thailand

บทคัดย่อ

	 Although	encapsulation	efficiency	of	various	biopolymers	have	been	documented,	no	at-

tempts	have	been	made	to	investigate	stability	of	α-mangostin	entrapped	and	an	encapsulation	

efficiency	of	biopolymer	beads	in	different	conditions.	In	this	study,	the	efficiency	of	whey	protein	

(W)	and	Alginate	(A)	to	encapsulate	α-mangostin	was	assessed	through	the	investigation	of	the	

α-mangostin	content	stored	at	different	conditions.	Particle	size	and	stiffness	of	biopolymer	beads	

was	measured.	An	increase	in	whey	protein	content	enhanced	gel	viscosity,	which	resulted	in	sig-

nificantly	higher	dimension	size	and	weight	particles	(p<0.05).	A	decrease	in	encapsulation	efficiency	

was	found	at	higher	temperatures	and	lower	pH	values.	However,	higher	encapsulation	efficiency	

was	observed	in	gel	beads	contained	whey	protein	at	all	conditions.	An	increased	protein	content	

resulted	in	a	higher	gel	network	density	and	retention	of	the	α-mangostin	in	the	beads.	The	released	

α-mangostin	content	decreased	with	increasing	protein	content	at	all	conditions	during	storage.	The	

results	confirmed	that	the	α-mangostin	stability	was	significantly	governed	by	both	conditions	and	a	

use	of	whey	protein	to	protect	the	target	compound.

ค�ำส�ำคัญ:	Whey	protein,	Alginate,	α-mangostin,	Encapsulation,	Biopolymer,	Bead
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กำรเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของน้�ำตำลในกำแฟโรบัสต้ำระหว่ำงกำรคั่ว

โดยใช้ฟลูอิไดซ์เบดแบบลมร้อนและไอน้�ำร้อนยวดยิ่ง

Changes in Sugar Compositions of Robusta Coffee Beans during 

Hot Air and Superheated Steam Fluidized Bed Roasting

Nathamol Chindapan1   Supatcha Soydok2   Sakamon Devahastin3
1,	2Department	of	Food	Technology,	Faculty	of	Science,	Siam	University,	Thailand

3Advanced	Food	Processing	Research	Laboratory,	Department	of	Food	Engineering,	

Faculty	of	Engineering,	King	Mongkut’s	University	of	Technology	Thonburi,	Thailand

บทคัดย่อ

	 Since	Robusta	quality	is	not	as	good	as	Arabica	coffee.	Any	means	to	improve	the	quality	

of	Robusta	coffee	is	therefore	desired.	This	research	aims	at	investigating	the	effect	of	roasting	

temperature	and	degree	of	roasting	on	changes	in	sugar	compositions	of	Robusta	coffee	beans	

during	hot	air	and	superheated	steam	fluidized	bed	roasting.	In	experiment,	Green	beans	were	

roasted	at	190,	210,	230	and	250๐C	with	velocity	of	1.5	Umf	using	both	hot	air	and	superheated	

steam	until	their	L*	values	reached	40,	35,	30,	25,	20,	18	and	16,	respectively.	Then	all	roasted	

samples	including	green	beans	were	taken	to	determine	sugar	compositions	(i.e.,	sucrose,	glucose,	

arabinose	and	fructose)	using	high	performance	liquid	chromatography	(HPLC).	The	results	showed	

that	sucrose,	glucose,	arabinose	and	fructose	content	significantly	decreased	(p	≤ 0.05)	with	an		

increase	in	temperature	and	degree	of	roasting.	Considering	the	effect	of	heating	medium,	coffee	

beans	roasted	by	superheated	steam	had	higher	sucrose,	glucose	and	arabinose,	but	lower	fructose	

(p≤0.05)	than	that	roasted	by	hot	air.

ค�ำส�ำคัญ:	Arabinose,	Fructose,	Glucose,	Robusta	coffee	bean,	Sucrose

105



วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2560 14-15 พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

กำรศึกษำประสิทธิภำพกำรดูดซับน้�ำของกระดำษที่ชุบด้วยน้�ำตะโกนำ

The Water Absorbing Capability of Ebony-coated Paper 

คณะนักเรียนเตรียมทหำร ชั้นปีที่ 3 ตอน 6 รุ่น 59
กองวิชาวิทยาศาสตร์	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนเตรียมทหาร

นำวำอำกำศโท ฉัตรฉลอง อภิภูติกุล    เรือเอกหญิง สุภำพร ก�ำซำ
E-mail:	supaporn.g57@rsu.ac.th

บทคัดย่อ

	 ในฤดูฝนนักเรียนบังคับบัญชาที่ปฏิบัติหน้าที่บันทึกจ�านวนยอดนักเรียนเตรียมทหารมักประสบปัญหากระดาษ

ที่ใช้บันทึกยอดเปียกน�้าขณะฝนตก	จึงเกิดแนวคิดที่จะแก้ปัญหานี้	เมื่อค้นคว้าข้อมูลพบว่าการท�าร่มกระดาษสาที่อ�าเภอ	

บ่อสร้าง	จงัหวดัเชยีงใหม่	ได้น�าน�า้ตะโกนามาเป็นวตัถดุบิหนึง่ในการเคลอืบกระดาษเพือ่กนัน�้า	โครงงานวทิยาศาสตร์เรือ่ง

การศกึษาประสทิธภิาพการดดูซบัน�า้ของกระดาษทีช่บุด้วยน�า้ตะโกนาจงึเกดิขึน้	ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพ

การดูดซับน�้าของกระดาษที่ชุบด้วยน�้าตะโกนา	 โดยเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารละลายน�้าตะโกนาและระยะเวลาที่

ใช้ในการชุบกระดาษ	 มีขั้นตอนดังนี้	 1)	 แยกสารจากสารละลายน�้ายางจากผลตะโกนาโดยใช้เครื่องระเหยสุญญากาศ

แบบหมุน	(Rotary	evaporator)	2)	น�าสารที่แยกได้มาเตรียมสารละลายความเข้มข้นต่างๆ	ได้แก่	2%,	4%,	6%,	8%	

และ	10%	โดยมวลต่อปริมาตร	3)	น�ากระดาษมาชุบด้วยสารละลายที่ความเข้มข้นต่างๆ	โดยใช้เวลาในการชุบ	5	นาที

และ	10	นาที	แล้วทิ้งไว้จนแห้ง	4)	ทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับน�้าของกระดาษ	โดยเปรียบเทียบน�้าหนักกระดาษ

ก่อนและหลังจากน�าไปแช่น�้าเป็นระยะเวลา	3	นาที	จากการศึกษาพบว่า	ประสิทธิภาพการดูดซับน�้าของกระดาษที่ชุบ

ด้วยน�้าตะโกนาที่ความเข้มข้นต่างๆ	ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	95	(p	>	0.05)	

และกระดาษที่ใช้เวลาในการชุบ	10	นาที	มีประสิทธิภาพในการดูดซับน�้าได้น้อยกว่ากระดาษที่ใช้เวลาในการชุบ	5	นาที	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	95	(p	<	0.05)	

	 จากผลการศกึษาสรปุได้ว่า	ระยะเวลาทีใ่ช้ในการชบุกระดาษมผีลต่อการประสทิธภิาพการดดูซบัน�า้ของกระดาษ	

แต่ความเข้มข้นไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการดูดซับน�้าของกระดาษ	

ค�ำส�ำคัญ:	ตะโกนา	การดูดซับน�้าของกระดาษ
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กล้องประกบเล็ง 

Aiming Camera

คณะนักเรียนเตรียมทหำร ชั้นปีที่ 1 ตอน 20 รุ่น 60
กองวิชาวิทยาศาสตร์	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนเตรียมทหาร

นำวำเอกหญิง รำตรี ต๊ะพันธุ์ นำวำตรีหญิง นิศำชล สำรพัฒน์
E-mail:	ratritapun@hotmail.com

บทคัดย่อ

	 โครงงานวทิยาศาสตร์เรือ่ง	กล้องประกบเลง็	มวีตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการยงิและลดโอกาสความ

เสี่ยงที่จะถูกพบเห็นระหว่างที่ก�าลังท�าการเล็ง	การด�าเนินงาน	แบ่งเป็น	3	ขั้นตอน	คือ	1)	วางแผนและศึกษาหาข้อมูล

เกี่ยวกับการประดิษฐ์กล้องประกบเล็ง	โดยใช้เลนส์นูนและกระจกเงาราบ	2)	ออกแบบกล้องประกบเล็ง	และ	3)	ทดสอบ

การใช้งานของกล้องประกบเล็ง	การท�างานของกล้องประกบเล็ง	คือ	เมื่อน�ากล้องประกบเล็งไปติดกับปืน	แล้วน�าปืนที่

ติดกล้องประกบเล็งไปทดสอบความแม่นย�าที่	3	ระยะ	คือ	ระยะ	100	เมตร	150	เมตร	และ	200	เมตร	

	 ผลการทดสอบของกล้องประกบเล็งพบว่า	กล้องประกบเล็งสามารถมองเห็นเป้าหมาย	และเล็งไปยังเป้าหมาย

ได้ชัดเจนทั้ง	 3	 ระยะ	 ซึ่งถือว่าปืนที่ติดกล้องประกบเล็งสามารถลดความเสี่ยงในการถูกพบเห็นระหว่างท�าการเล็งเมื่อ

ท�าการรบ	และเพิ่มประสิทธิภาพในการยิง

107



วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2560 14-15 พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

ควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

Safety of Tourists in Cultural Tourism in Ayutthaya

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พันต�ำรวจเอก ทัชชกร แสงทองดี1 

รองศำสตรำจำรย์ พันต�ำรวจเอก ปพัฒน์ วสุธวัช2 
	คณะต�ารวจศาสตร์	โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

	E-mail:	1korn2945@gmail.com	2mink2642@gmail.com

บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของบริบทชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	 ศึกษาถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

น�าเสนอแนวทางการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

โดยวิธีการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้	 แบ่งออกเป็น	 2	 ส่วน	 1)	 การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการใช้แบบสอบถามในการวัด	

ความคดิเหน็ของนกัท่องเทีย่วในพืน้ทีท่่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา	2)	การวจิยัเชงิคณุภาพโดยใช้แบบ	

สัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสัมมนากลุ่มย่อย	(Focus	Group)	ซึ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญดังกล่าวคือ	กลุ่มนักท่องเที่ยว

และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ซึ่งผลการวิจัยพบว่า

	 1.	สภาพทั่วไปของบริบทชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสรุปได้ว่า		

กรุงศรีอยุธยาเป็นหนึ่งในอาณาจักรอันรุ่งเรืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	มีวัฒนธรรมและศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์	ท�าให้

อยุธยาเป็นเสมือนแหล่งความรู้อันอุดมแห่งการพัฒนาของมนุษยชาติ	 ท�าให้องค์การยูเนสโกอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนเป็น	

มรดกโลก	เมื่อวันที่	13	ธันวาคม	ค.ศ.1991	ณ	เมืองคาร์ทาร์จ	ประเทศตูนีเซีย	

	 2.	ความปลอดภยัของนกัท่องเทีย่วในการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมในจงัหวดัพระนครศรอียธุยาสรปุได้เป็น	7	ด้าน	

คอื	1.	ระดบัความพงึพอใจในการให้บรกิารและความปลอดภยัด้านการท่องเทีย่ว	2.	ประสทิธภิาพของนกัสือ่ความหมาย	

3.	คุณภาพของเส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยว	4.	คุณภาพของจุดบริการท่องเที่ยว	5.	ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

วธิกีารเดนิทางท่องเทีย่วในชมุชน	6.	ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการกรณฉีกุเฉนิ	7.	ประสทิธภิาพในการตดิต่อประสาน

งานด้านบริการ

	 3.	แนวทางการรกัษาความปลอดภยัของนกัท่องเทีย่วในการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา

สรุปได้ว่ามี	6	แนวทางด้วยกัน	คือ	1.	แนวทางการจัดการความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้านอุบัติเหตุ	2.	แนวทาง	

การจดัการความปลอดภยัของนกัท่องเทีย่วด้านการหลอกลวง/ต้มตุน๋	3.	แนวทางการจดัการความปลอดภยัของนกัท่องเทีย่ว	
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ด้านภัยธรรมชาติ	4.	แนวทางการจัดการความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้านอาชญากรรม	5.	แนวทางการจัดการความ

ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้านสุขอนามัย/โรคระบาด	 6.	 แนวทางการจัดการความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้านการ	

จลาจล/การก่อการร้าย

	 ข้อเสนอแนะจากการวจิยั	ควรมกีารส่งเสรมิให้เมอืงท่องเทีย่วให้ความส�าคญักบัเรือ่งการดแูลและจดัระบบความ

ปลอดภยัให้แก่นกัท่องเทีย่ว	ควรมกีารสร้างและส่งเสรมิการร่วมมอืในทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่สร้างภาคเีครอืข่ายทาง

ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว	 ควรมีการจัดท�าคู่มือด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเป็นภาษาต่างๆ	 ให้มี

ความหลากหลาย	เช่น	ข้อควรรู้	ข้อควรปฏิบัติ	กฎหมาย	กฎระเบียบและข้อบังคับ	บทลงโทษ	นักท่องเที่ยวสามารถ

ดาวน์โหลดออนไลน์หรือมีแอปพลิเคชั่นที่มีการอัพเดทข้อมูลอยู่เสมอเพื่อง่ายต่อการเข้าถึง	และควรมีการวิจัยและพัฒนา

รูปแบบในเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่นๆ	ที่มีบริบทของพื้นที่ที่แตกต่างกันไป	 เพื่อจะได้น�าไปปรับ

ใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และสภาพการณ์

ค�ำส�ำคัญ:	 ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
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โครงกำรโปรแกรมประยุกต์เพื่อกำรแก้ปัญหำจรำจรแห่งประเทศไทย

นักเรียนนำยร้อยต�ำรวจหญิง ภัทรศยำ ฤกษ์รัตน์1

นักเรียนนำยร้อยต�ำรวจ ทัยวัฒน์ วิวัฒน์เกียรติ2

โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

E-mail:	1rerkrut.p@gmail.com	2taiyawat.v@gmail.com

บทคัดย่อ 

	 คณะผูศ้กึษามคีวามสนใจทีจ่ะใช้เทคโนโลยเีป็นสือ่กลางระหว่างเจ้าหน้าทีต่�ารวจกบัประชาชนหรอืหน่วยงานอืน่ๆ	

เพื่อให้เข้าถึงกันและรักษาความสงบเรียบร้อยบนท้องถนน	 โดยจะจัดสร้างโปรแกรมประยุกต	์ (Application)	 ส�าหรับ

ประชาชนที่พบเห็นการกระท�าผิดกฎจราจร	พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	หรือความผิดปกติอื่นใด

เกี่ยวกับการจราจร	โดยประชาชนผู้ส่งเบาะแสจะได้รับเงินรางวัลส่วนแบ่งการแจ้งเบาะแส	คิดเป็น	50	เปอร์เซ็นต์จาก

ค่าปรับตามกรณีความผิดนั้นๆ	ที่ผู้ส่งเบาะแสรายงานผ่านทางโปรแกรมประยุกต์	แอพพลิเคชั่นนี้สามารถตอบโจทย์ของ

สังคมในการก�าจัดปัญหาผู้ใช้รถและถนนที่ไม่มีวินัย	 ผู้ที่ไม่เคารพกฎจราจรได้เป็นอย่างดี	 เพราะเปรียบเสมือนการเพิ่ม

จ�านวนผู้บังคับใช้กฎหมายบนท้องถนน	 กล่าวคือ	 การเพิ่มความรู้สึกเสี่ยงให้กับผู้คิดกระท�าผิดกฎจราจร	 และในขณะ

เดียวกันยังแก้ไขปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของต�ารวจโดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม	ตามหลักการของต�ารวจชุมชน

	

ค�ำส�ำคัญ:	 แอพลิเคชั่น	จราจร	ประชาชน

110



วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 256014-15 พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
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นักเรียนนำยร้อยต�ำรวจหญิง พำขวัญ ม่วงศิริ1   นักเรียนนำยร้อยต�ำรวจ ตติยะพจน์ ศรีกำญจนำกำศ2

โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ
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บทคัดย่อ

	 เนื่องจากคณะผู้ศึกษาได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานและฝึกงาน	 ณ	 สหราชอาณาจักร	 เวลล์	 ในส่วนของ		

งานสบืสวน	สอบสวน	พสิจูน์หลกัฐาน	และต�ารวจชมุชน	จงึมแีนวคดิทีจ่ะพฒันาให้วงการต�ารวจไทย	ให้มคีวามทนัสมยั

เท่าเทียมกับต่างประเทศ	 จึงได้น�าแนวคิดต่างๆ	 มาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสังคมประเทศไทย	 จึงท�าให้เกิด	 “UNICOP”	

ขึ้นมา	 ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่สร้างขึ้นเพื่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ	 ของพนักงานสอบสวน	 ซึ่งเป็นต้นสาย

แห่งกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบตารางงาน	การรวบรวมข้อมูลติดต่อของ	

ผู้เสียหายและผู้ที่เกี่ยวข้อง	 คู่มือการเก็บพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ	 การท�าสถิติข้อมูลอาชญากรรมดิจิตอลเพื่อ

วางสายตรวจ	 การแสดงผลงานและความถนัดเฉพาะทางของต�ารวจนายนั้นๆ	 ที่สามารถช่วยงานองค์กรได้	 และอื่นๆ	

อีกมากมาย	รวมถึงคณะผู้ศึกษายังได้เข้าร่วมโครงการ	Thai-US	Young	Ambassador	ของกระทรวงการต่างประเทศ	

ซึง่ได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัประเทศอเมรกิา	และยงัได้ทราบถงึการเกบ็รวบรวมข้อมลูอาชญากรรมแบบดจิติอลของอเมรกิาซึง่น�า

มาต่อยอดพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของต�ารวจอเมริกาได้	ทั้งหมดนี้จึงท�าให้เกิดแรงบันดาลใจ	ในการคิดค้นแอพพลิเคชั่น

ส�าหรับประเทศไทยที่สามารถรวบรวมฐานข้อมูล	(Big	Data)	ของอาชญากรรมประเทศไทยได้โดยอัตโนมัติ	และคิดค้น	

ฟังก์ชั่นอื่นๆ	เพื่อให้สอดคล้องกับการท�างานของต�ารวจไทย

ค�ำส�ำคัญ:	 แอพลิเคชั่น	สอบสวน	ทะเบียนราษฎร์	ส�านวนคดี	สมุดโทรศัพท์	อาชญากรรม	พยานหลักฐาน
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ภำพอนำคตกำรขยำยงำนนิติวิทยำศำสตร์ สู่สถำนีต�ำรวจ 

ในยุคปฏิรูปกิจกำรต�ำรวจ (งำนตรวจสถำนที่เกิดเหตุ)

กรณีศึกษำ: พื้นที่กรุงเทพมหำนคร

Scenario of Expand Forensic Science to Police Station 

(Crime Scene Investigation) Case Study: Bangkok Metropolitan

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พันต�ำรวจโท ดร.ดิฐภัทร บวรชัย1*    พันต�ำรวจเอก ดร.ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ2

พันต�ำรวจเอก ประสงค์ ศิริทิพย์วำนิช3
1คณะต�ารวจศาสตร์	โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

2สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย	
3กลุ่มงานบริการประชาชน	กองแผนงานกิจการพิเศษ

E-mail:	1peace2557@outlook.co.th	2siriphon.ku@gmail.com	3sps.35@hotmail.com

บทคัดย่อ

	 งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	เพือ่ให้เกดิภาพอนาคตการขยายงาน	นติวิทิยาศาสตร์และงานพสิจูน์หลกัฐาน	

ไปสู่สถานีต�ารวจพื้นที่กองบัญชาต�ารวจนครบาล	 2)	 เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและรูปแบบที่เหมาะสมด้าน	

การขยายงานนติวิทิยาศาสตร์และงานพสิจูน์หลกัฐานไปสูส่ถานตี�ารวจ	พืน้ทีก่องบญัชาต�ารวจนครบาล	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้	

ในการวจิยั	(1)	การสมัภาษณ์เชงิลกึ	ได้แก่	ผูบ้ญัชาการต�ารวจนครบาล	ผูบ้งัคบัการต�ารวจนครบาล	1	ถงึ	9	ผูบ้งัคบัการ	

พิสูจน์หลักฐานกลาง	จ�านวน	11	คน	(2)	การสนทนากลุ่ม	ได้แก่	ผู้ก�ากับการหัวหน้าสถานีต�ารวจ	จ�านวน	88	คน	

(3)	การตอบแบบสอบถาม	ได้แก่	ผู้ก�ากับการหัวหน้าสถานีต�ารวจ	จ�านวน	88	คน

	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม	 พบว่า	 สถานีต�ารวจขาดแคลนก�าลัง

พล	 งบประมาณ	 อุปกรณ์	 และทักษะความรู้	 ความสามารถเกี่ยวกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุ	 ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 ( 	 =	 3.44,	 S.D.	 =	 0.89)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	

คือ	ด้านทักษะที่จ�าเป็นอยู่ในระดับมาก	( 	=	3.73,	S.D.	=	0.97)	ส่วนด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง		

( 	=	3.16,	S.D.	=	1.01)	ภาพอนาคตของการขยายงานนติวิทิยาศาสตร์	(งานตรวจสถานทีเ่กดิเหต)ุ	ระยะที	่1	(1	–	5	ปี)	

ระยะเร่งด่วน	ควรจัดต�ารวจจากกองพิสูจน์หลักฐานกลางประจ�าครบทุกกองบังคับการต�ารวจนครบาล	 1	ถึง	 9	หรือ

พัฒนาต�ารวจในสถานีต�ารวจท�าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุครบทุกสถานีต�ารวจ	 และฝึกอบรมให้ความรู้

เรื่องการรักษาสถานที่เกิดเหตุ	ปรับทัศนคติต�ารวจโดยให้ความส�าคัญกับวัตถุพยานมากกว่าพยานบุคคล	ฝึกอบรมผู้ช่วย

เหลือเจ้าพนักงานได้แก่	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือมูลนิธิให้มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาและตรวจสถานที่เกิดเหตุ	

พัฒนากองพิสูจน์หลักฐานกลางให้แข็งแกร่ง	สามารถสนับสนุนพนักงานสอบสวนทันต่อเหตุการณ์	ระยะที่	2	(5	–	10	
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ปี)	 ต�ารวจทุกคนในสถานีต�ารวจมีความรู้ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ	 และการเก็บรวบรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐาน	

น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้	 ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุแก่ต�ารวจต่อเนื่อง	 และสร้างความเป็น

มืออาชีพในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ	 และต�ารวจในสถานีต�ารวจมีความรู้	 ความสามารถด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ	

เทียบเท่าต�ารวจในกองพิสูจน์หลักฐานกลาง	 ระยะที่	 3	 (10	 –	 20	 ปี)	 บรรจุวิชาการตรวจที่เกิดเหตุในหลักสูตร	

การเรยีนการสอนทกุหลกัสตูรของต�ารวจให้ต�ารวจทกุนายสามารถท�างานแทนกนัได้	กระจายก�าลงัต�ารวจไปกองบงัคบัการ	

ต่างๆ	มเีจ้าหน้าทีจ่ากกองพสิจูน์หลกัฐานกลางมาประจ�าทกุสถานตี�ารวจ	โดยเป็นต�าแหน่งโดยเฉพาะ	พนกังานสอบสวน	

สอบสวนทุกคดีมีประสิทธิภาพ	เจ้าหน้าที่ต�ารวจประจ�าสถานีต�ารวจมีความเชี่ยวชาญ	มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย	บุคลากรงาน

ตรวจสถานที่เกิดเหตุในสถานีต�ารวจมีมาตรฐานระดับสากล	ระยะที่	4	(20	ปีขึ้นไป)	พนักงานสอบสวนท�างานร่วมกับ	

เจ้าหน้าทีก่องพสิจูน์หลกัฐานกลาง	มผีูช้�านาญการด้านพสิจูน์หลกัฐานประจ�าสถานตี�ารวจและสามารถตรวจวตัถพุยานได้

ทกุอย่าง	มคีวามรู	้ความสามารถ	ทกัษะเทยีบเคยีงกบัประเทศทีเ่จรญิแล้ว	พฒันามาตรฐานการท�างานให้สงูขึน้ข้อเสนอแนะ

เชงินโยบาย	หน่วยงานทีท่�าหน้าทีร่บัผดิชอบมาตรฐานการผลติต�ารวจ	และส�านกังานต�ารวจแห่งชาตสิามารถน�าสารสนเทศ

จากการวิจัยไปเป็นแนวทางการก�าหนดมาตรฐานทักษะวิชาชีพต�ารวจ	 นโยบายการพัฒนาต�ารวจ	 โครงสร้างหน่วยงาน	

กรอบอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุที่เหมาะสมส�าหรับสถานีต�ารวจในสังกัดกองบัญชาการต�ารวจนครบาล	

เป็นแนวทางในการพัฒนาเชิงรุกด้านเพิ่มศักยภาพก�าลังพล	 เพื่อเตรียมต�ารวจที่มีคุณลักษณะเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ปรับหลักสูตรฝึกอบรมในส�านักงานต�ารวจแห่งชาติให้เหมาะสมกับสังคมในอนาคต	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้ง	

ต่อไป	 ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพต�ารวจในทศวรรษหน้าที่มีรากฐานการพัฒนา

มาจากผลทีไ่ดจ้ากการวิจยัครั้งนี้	โดยท�าการวิจยัต่อเนือ่ง	ควรน�าขั้นตอนการด�าเนนิการและเทคนคิการวิจยัอนาคตไปใช้

เพื่อศึกษาอนาคตภาพของสายงานด้านอื่น	เช่น	งานป้องกันปราบปราม	งานจราจร	งานสืบสวนเพื่อให้ได้แนวโน้มและ

ทิศทางของต�ารวจที่พึงประสงค์ในอนาคต

ค�ำส�ำคัญ:	 ภาพอนาคต	การตรวจสถานที่เกิดเหตุ
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กำรจัดกำรควำมรู้ทำงสังคมวิทยำส�ำหรับต�ำรวจในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน

Knowledge Management of Sociology for Police Officers 

in Current Situation

รองศำสตรำจำรย์ พันต�ำรวจเอก โสรัตน์ กลับวิลำ 
คณะสังคมศาสตร์	โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

บทคัดย่อ

	 ในปัจจบุันการปฏบิตัิงานของต�ารวจโดยเฉพาะในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับประชาชนมีปัญหาเกิดขึ้นในหลายๆ	กรณี

อันเนื่องจากมาความไม่ได้รับความเป็นธรรม	 ไม่ได้รับความสะดวก	 การเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต�ารวจซึ่งท�าให้มี	

การร้องเรยีนจากประชาชนต่อการท�างานของต�ารวจจ�านวนมากเพราะมลูเหตสุ�าคญัจากการทีต่�ารวจไม่ปฏบิตัหิน้าทีต่าม	

หลักธรรมาภิบาล	 โดยเฉพาะต�ารวจที่ท�าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจนท�าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นจนถึงมีการขับไล่

ต�ารวจ	 ซึ่งองค์ความรู้ทางสังคมวิทยาถือได้ว่าเป็นส่วนส�าคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้ต�ารวจรู้จักชุมชน	 รู้จักสังคม	 และ

สามารถท�างานให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมในแง่มุมต่างๆ	 ได้อย่างปราศจากความขัดแย้ง	 ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญที่

ท�าให้ต�ารวจต้องถูกด�าเนินการทางวินัย	ผู้วิจัยจึงได้ด�าเนินการวิจัยเรื่องนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ

	 1.	เพื่อศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ทางสังคมวิทยาที่เหมาะสมกับอาชีพต�ารวจในสถานการณ์ปัจจุบัน	

เพือ่ช่วยให้ต�ารวจรูจ้กัน�ามาปรบัใช้ปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เกดิความเรยีบร้อยและสามารถท�างานร่วมกบัประชาชนและสงัคมได้อย่าง	

ปกติสุข

	 2.	เพือ่สร้างองค์ความรูท้างสงัคมวทิยาทีท่นัสมยักบัสถานการณ์ปัจจบุนัเพือ่ใช้ส�าหรบัการเรยีนการสอนนกัเรยีน

นายร้อยต�ารวจ	 นักเรียนอบรม	 นักเรียนต�ารวจในหลักสูตรต่างๆ	 ทั่วประเทศและต�ารวจทั่วไปได้ใช้ศึกษาเพื่อให้เกิด	

ความรู้ในการปฏิบัติตนเป็นต�ารวจที่ดีต่อสังคมต่อไป

	 ผลการวิจัยจากการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเล่าเรื่องการสนทนากลุ่ม	 การสัมภาษณ์	

เจาะลึกและการจัดสัมมนาน�าเสนอผลการวิจัย	ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ข้าราชการต�ารวจในส�านักงานต�ารวจ	

แห่งชาติและที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน	 ผู้เชี่ยวชาญทางสังคมวิทยา	 ได้แก่	 ผู้ทรงคุณวุฒิทางสังคมวิทยา	

คณาจารย์ทางสังคมวิทยาสังคมวิทยา	 นักจิตวิทยา	 และประชาชนทั่วไป	 โดยสรุปผลการด�าเนินการวิจัยที่ค้นพบเป็น

ประเด็นส�าคัญ	ดังนี้

	 1.	ต้องพฒันาให้นกัเรยีนนายร้อยต�ารวจมพีืน้ฐานการปลกูฝังจติส�านกึทางสงัคมวทิยาและจะต้องน�าหลกัธรรม	

มาประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้กับต�ารวจในอนาคต	 การสอดแทรกประสบการณ์จริงและน�ามาปรับใช้ใน	

การแก้ปัญหาสงัคมของต�ารวจถอืเป็นการขดัเกลาทางสงัคมต�ารวจทีส่�าคญั	ต�ารวจจะต้องเป็นต้นแบบทีด่ใีห้กบัต�ารวจด้วย	

กันเองและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนด้วย

114



วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 256014-15 พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

	 2.	การท�างานของต�ารวจต้องใช้หลักรัฐศาสตร์ร่วมกับหลักสังคมศาสตร์ด้วยประชาชนต้องการเห็นการ

ประชาสัมพันธ์การท�างานของต�ารวจว่าเป็นอย่างไรการท�างานของต�ารวจในปัจจุบันต้องใช้ความอดทนสูงความเข้มงวด	

ในความเป็นคนไทย	ความมวีนิยั	ความรบัผดิชอบ	และส�านกึในหน้าทีแ่ละต้องการให้ต�ารวจสามารถช่วยเหลอืประชาชน

ได้ในทุกโอกาส

	 บทสรปุ	ต�ารวจในสงัคมปัจจบุนัจะต้องเป็นผูม้คีวามพร้อมด้านความรูใ้นอาชพีของตนเอง	ต้องเป็นผูใ้ฝ่รูห้าความ

รูเ้พิม่เตมิอยูต่ลอดเพือ่ให้รูเ้ท่าทนัต่อสถานการณ์โลกทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลาต้องมคีวามโอบอ้อมอาร	ีปฏบิตักิบัประชาชน

เหมือนญาติ	 มีความเที่ยงตรงในการท�างาน	 แต่กับผู้กระท�าความผิดต้องมีความเด็ดขาดในการด�าเนินคดีกับผู้กระท�า

ความผิดตามกฎหมาย	ต้องรู้จักมีความพอเพียงในการด�ารงชีวิต	อุทิศตน	อุทิศเวลา	เพื่อดูแลประชาชน	ต้องท�าตัวให้

เป็นแบบอย่างที่ดีเตือนตนเองได้	 อบรมสั่งสอนคนอื่นได้	 การช่วยเหลือชาวบ้าน	 แก้ปัญหาส่วนรวมและปัญหาที่เกิดขึ้น		

จะต้องเอาจรงิจงั	ต้องท�าโดยรวดเรว็	การแต่งกายจะต้องสง่างามเป็นทีเ่คารพ	อกีทัง้ต้องพฒันาคณุธรรมและจรยิธรรมให้

เต็มเปี่ยม	ต้องรักพวกพ้องและรักอาชีพตนเอง	การพูดจา	กริยาวาจา	อ่อนน้อม	การยับยั้งชั่งใจ	อดทน	ระงับอารมณ์	

มีความพอเพียงในการด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข	โดยปลูกฝังจิตใต้ส�านึกให้รู้ว่า	“ต�ารวจก็คือ	ประชาชน	และ	

ประชาชนก็คือต�ารวจ”	การท�าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาชนเปรียบเสมือนการดูแลครอบครัว	

ค�ำส�ำคัญ:	 การจัดการความรู้	สังคมวิทยา	ต�ารวจ
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แนวทำงกำรพัฒนำนักเรียนนำยเรือตำมนโยบำยกองทัพเรือใสสะอำด

นำวำโท ดร.อนุชำ ม่วงใหญ่1   นักเรียนนำยเรือ พงศ์วิชญ์ รุจิโยธิน2   

นักเรียนนำยเรือ พีรณัฐ ชนะบวรบุตร3    นักเรียนนำยเรือ อริย์ธัช ธีรอำรยะรัตน์4
1กองวิชาบริหารงานวิเคราะห์	โรงเรียนนายเรือ

2-4สาขาบริหารศาสตร์	โรงเรียนนายเรือ

E-mail:	1anuchar2221@gmail.com	2pongwit54@gmail.com	3c.pheeranut@gmail.com
4areriythochh@gmail.com

บทคัดย่อ

	 กองทัพเรือได้มีนโยบาย	 “กองทัพเรือใสสะอาด”	 ขึ้นเพื่อให้การบริหารราชการของกองทัพเรือมีความโปร่งใส	

บรรลุผล	 และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล	 นักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคตของกองทัพเรือในภายหน้าจึงจะต้อง

ได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว	เป็นการปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนเพื่อให้	“โตไปไม่โกง”	

เป็นอีกหนทางหนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคต

	 การน�าเสนอรูปแบบการพัฒนา	 RISE	 Model	 จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางใน	

การพฒันานกัเรยีนนายเรอื	โดยแบง่ออกเปน็	4	มติ	ิคอื	R:	Responsibility	(ปลกูฝงัทศันคต	ิเชดิชเูกยีรต	ิศกัดิศ์ร	ีใหก้บั	

นักเรียนนายเรือ)	 I:	 Intelligent	(อบรมความรู้	คุณธรรม	จริยธรรม	ให้กับผู้น�า)	S:	Strong	(เสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกาย	จิต	สังคม	และปัญญา)	E:	Elegant	(ส่งเสริมความจงรักภักดี	เชิดชูสถาบัน)	ด้วยรูปแบบดังกล่าวนี้เชื่อว่า

จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนานักเรียนนายเรือเพื่อตอบสนองนโยบาย	กองทัพเรือใสสะอาด	และจะเป็นตัวแบบ

ของการสร้างคนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

ค�ำส�ำคัญ:	 นักเรียนนายเรือ	การทุจริตคอรัปชั่น	กองทัพเรือใสสะอาด	
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ระบบรู้จ�ำใบหน้ำนักเรียนนำยเรือด้วยกำรตรวจสอบสีผิว

นักเรียนนำยเรือ ชนะภัย พันธ์น้อย1    นักเรียนนำยเรือ ภำนุพงศ์ บุตรค�ำ2    

นักเรียนนำยเรือ พูลเพื่ม สมรักษ์3    อำจำรย์ที่ปรึกษำ นำวำตรี พิศณุ คูมีชัย4
1-3สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร	โรงเรียนนายเรือ

4ฝ่ายศึกษา	โรงเรียนนายเรือ

E-mail:	1pphetzrtna@outlook.com	2panupongnew16@gmail.com	3poonpern-pee_03@hotmail.com
4pisanu41984198@hotmail.com

บทคัดย่อ

	 โครงงานวิจัยนี้น�าเสนอแบบจ�าลองการรู้จ�าใบหน้านักเรียนนายเรือเพื่อตรวจสอบใบหน้าบุคคลก่อนเข้าหน้าที่	

เวรยามในจดุตา่งๆ	ภายในโรงเรยีนนายเรอื	โดยจะท�าการทดสอบภาพใบหนา้ตรง	2	มติ	ิประกอบไปดว้ยภาพฐานขอ้มลู	

จ�านวน	 150	 ภาพ	 และภาพทดสอบจ�านวน	 30	 ภาพ	 วิธีการในการทดสอบจะประกอบไปด้วย	 ขั้นตอนแรกจะท�า	

การลดขนาดภาพและปรับปรุงภาพเบื้องต้น	 ขั้นตอนที่สองจะท�าการดึงคุณลักษณะเด่นของภาพใบหน้าออกมาจากภาพ	

พืน้หลงัโดยใชก้ารแยกสผีวิจากภาพพืน้หลงั	(Convert	RGB	to	HSV)	ขัน้ตอนทีส่ามเมือ่ไดภ้าพในสว่นของใบหนา้มาแลว้	

ภาพที่ได้ยังไม่มีความสมบูรณ์เท่าที่ควรจะใช้การปรับปรุงภาพ	(Morphological)	เพื่อให้ได้ภาพใบหน้าที่มีความสมบูรณ์	

ยิ่งขึ้น	 หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย	 โดยน�าภาพใบหน้าจากขั้นตอนที่สามมาเข้ากระบวนการรู้จ�าใบหน้า	

แบบไอเกนเฟส	อาศยัหลกัการท�างานของ	PCA	(Principal	Component	Analysis:	PCA)	น�าภาพทดสอบทัง้หมดมาหา	

ระยะทางโดยใช้วิธีการ	Euclidean	Distance	ผลการทดลองวิธีการที่น�าเสนอสามารถรู้จ�าใบหน้าได้ความถูกต้อง	98%

ค�ำส�ำคัญ:	การรู้จ�าใบหน้า	การแยกสีผิวจากพื้นหลัง	ไอเกนเฟส	
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ระบบตรวจจับสัญญำณไฟจรำจรด้วยกำรประมวลผลภำพดิจิตอล

นักเรียนนำยเรือ เกษมศักดิ์ ทิพยะวัฒน์1   นักเรียนนำยเรือภูวเดช โพธิ์ทอง2

นักเรียนนำยเรือ พิชญุตม์ ฤกษ์พิศุทธิ์3   อำจำรย์ที่ปรึกษำ นำวำตรี พิศณุ คูมีชัย4
1-3สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร	โรงเรียนนายเรือ		

4ฝ่ายศึกษา	โรงเรียนนายเรือ

E-mail:	1Cap12554111@hotmail.com	2jms.phu@gmail.com	3ppichayut@hotmail.com	
4pisanu41984198@hotmail.com

บทคัดย่อ

	 โครงงานวจิยันีน้�าเสนอการตรวจจบัสญัญาณไฟแดงในเวลากลางวนั	ใชไ้ฟลว์ดีโีอภาพในการทดสอบระบบ	โดย

ขัน้ตอนแรกจะท�าการครอบสญัญาณไฟจราจรออกมาในขณะทีไ่ฟจราจรเปน็สแีดง	ขัน้ตอนทีส่องจะท�าการแปลงคา่สจีาก

ปริภูมิสี	RGB	ไปสู่ปริภูมิสี	YCbCr	ขั้นตอนที่สามจะท�าการพล็อตกราฟฮิตโตแกรมเพื่อดูการกระจายของค่าขอมูลสีของ	

ไฟแดง	ขั้นตอนที่สี่จะท�าการก�าหนดขอบเขตช่วงพื้นที่สีที่ต้องการโดยการตรวจสอบเม็ดสีจากการแปลงจากโมเดล	RGB	

เป็นโมเดลสี	YCbCr	สามารถเทียบค่าสี	YCbCr	ได้โดยค่า	Y	จะอยู่ในช่วง	60	≤	Y	≤	145	ค่า	Cb	จะอยู่ในช่วง	92	≤

Cb	≤	111	และค่า	Cr	จะอยู่ในช่วง	164	≤	Cb	≤	199	ขั้นตอนที่ห้าท�าการปรับปรุงภาพที่ยังไม่มีความสมบูรณ์ด้วย	

(Morphological)	หลงัจากไดส้ว่นของไฟแดงทีม่คีวามสมบรูณแ์ลว้จะเขา้สูข่ัน้ตอนสดุทา้ยท�าการตรวจสอบความแมน่ย�า

ของระบบตรวจจับสัญญาณไฟแดง	ได้ค่าความแม่นย�า	(Accuracy)	98%	

ค�ำส�ำคัญ:	 การตรวจจับสัญญาณไฟแดง	การแปลงค่าสีจากปริภูมิสี	RGB	ไปสู่ปริภูมิสี	YCbCr	การตรวจสอบเม็ดสี
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ต้นแบบระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ภำยในเรือฝึกเอนกประสงค์ส�ำหรับโรงเรียนนำยเรือ 

รำยงำนผ่ำนทำงเครือข่ำย LINE

นักเรียนนำยเรือ อำนนท์ กิมฮง1     นักเรียนนำยเรือ พัชร กระจ่ำงสด2

เรือเอกกุศลิน สุนทรศำลทูล3     นำวำตรี ปิจิรำวุช เวียงจันดำ4
1,2กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ	โรงเรียนนายเรือ

3ฝ่ายศึกษา	โรงเรียนนายเรือ	

บทคัดย่อ

	 โครงการนี้ได้ท�าการศึกษาและพัฒนาการท�างานของระบบเตือนไฟไหม้ภายในเรือฝึกเอนกประวงค์ส�าหรับ

โรงเรียนนายเรือ	 ซึ่งได้พัฒนาให้มีการแจ้งเตือนแบบรวดเร็วโดยได้ท�าเครื่องจ�าลองระบบป้องกันและแจ้งเตือนเพลิงไหม้

ขึน้มาซึง่สามารถน�าไปใชง้านไดจ้รงิและน�าไปตดิตัง้ตามสถานทีอ่ืน่ๆ	ได	้โดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์	เปน็ตวัควบคมุการ

ท�างานทั้งหมด	และแจ้งเตือนถึงเหตุที่เกิดขึ้นผ่านทางระบบ	LINE	Bot	Chat	ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	นายทหารเวร

ประจ�าวัน	และยามประจ�าวัน	ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูและเรือเรือฝึกต่างๆ	ของ	โรงเรียนนายเรือ	จากการทดลองเตือน

ไฟไหมภ้ายในเรอืฝกึฯ	สามารถสง่ขอ้ความไปยงัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งรวดเรว็	ท�าใหล้ดภาระการตรวจการณข์องนายทหาร

เวรประจ�าวัน	และยามประจ�าวัน	ในบริเวณเรือฝึกล�าต่างๆ	ที่อยู่บริเวณคลังการเรือได้
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กำรค�ำนวณควำมต้ำนทำนตัวเรือตรวจกำรณ์ ต.991 

ด้วยโปรแกรม Lattice Boltzmann: XFlow

The Resistance Prediction of T991 Patrol Boat 

Using the Lattice-Boltzmann Program: XFlow

นักเรียนนำยเรือ ปรำนต์ ทองไหลเลิศ1    นักเรียนนำยเรือ ภณังกูล สีดำวงศ์2

นำวำตรี สุทธิพงษ์ ภำคสุทธิผล3
1-2กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ	โรงเรียนนายเรือ	

3ฝ่ายศึกษา	โรงเรียนนายเรือ

บทคัดย่อ

	 การค�านวณความต้านทานเรือที่แม่นย�ามีความส�าคัญอย่างมากต่อการออกแบบเรือ	โดยเฉพาะเรือตรวจการณ์	

ที่มีความเร็วเป็นค่าวิกฤต	 ในขั้นตอนการออกแบบเรือนั้นวิธีที่ใช้ในการค�านวณความต้านทานเรือจะต้องมีความสามารถ	

ในการรบัมอืกบัรปูทรงทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาและต้องให้ผลการค�านวณทีร่วดเรว็	ความต้องการเหล่านีส่้งผลให้

วิธพีลศาสตร์ของไหลเชงิค�านวณ	หรอื	Computational	Fluid	Dynamics	(CFD)	ถกูใชอ้ย่างแพรห่ลาย	วธิี	CFD	ทัว่ไป

จะมีพื้นฐานอยู่บนสมการ	Navier-Stokes	ท�าให้มีขั้นตอนการสร้าง	mesh	เข้ามาเกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการสร้าง	Mesh	นี้	

ส่วนมากจะน�าไปสูผ่ลการค�านวณทีผ่ดิพลาดและการสิน้เปลอืงเวลาการค�านวณ	เพือ่หลกีเหลีย่งข้อเสยีดงักล่าว	จงึมกีารน�า

เสนอวิธี	CFD	ที่ใช้วิธี	Lattice	Boltzmann	Method	(LBM)	ซึ่งเป็นการค�านวณที่ระดับอนุภาค	(Particle)	ท�าให้ไม่มี

ขั้นตอนการสร้าง	Mesh	โปรแกรม	XFlow	เป็นโปรแกรมที่พัฒนามาจาก	LBM	ท�าให้โปรแกรมมีความสามารถในการ

ค�านวณรูปทรงที่มีความซับซ้อนได้ถึงแม้ว่าจะมีส่วนเคลื่อนไหวก็ตามและหมดปัญหาที่เกิดจากขั้นตอนการสร้าง	 Mesh	

การศึกษานี้ได้ท�าการตรวจสอบความสามารถของโปรแกรม	XFlow	ในการค�านวณความต้านทานเรือของเรือตรวจการณ์	

ต.991	ที่ถูกออกแบบและสร้างโดยกองทัพเรือ	ผลการค�านวณที่ได้จากโปรแกรม	XFlow	ถูกน�าไปเปรียบเทียบกับผลการ	

ทดลองลากเรือที่ความเร็วต่างๆ	ผลการเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่าผลการค�านวณที่ได้จากโปรแกรม	XFlow	เป็นไปตาม

ผลการทดลองลากเรือและมีค่าใกล้เคียงกัน

120



วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 256014-15 พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

STEM Model: กำรพัฒนำควำมรู้และคุณธรรมของนักเรียนนำยเรือ 

STEM Model: The Developing of Knowledge and Ethics of Naval Cadet

นำวำโท ดร.อนุชำ ม่วงใหญ่1   วรพล ลิลำ2   ติณณภพ แหลมหลวง3   กิตติพงษ์ ขวัญพรำย4
1กองวิชาบริหารงานวิเคราะห์	โรงเรียนนายเรือ

2-4สาขาบริหารศาสตร์	โรงเรียนนายเรือ

E-mail:	1anuchar2221@gmail.com	3snoopiss56@gmail.com	4Kittipong26122539@hotmail.com

บทคัดย่อ

	 การพัฒนาความรู้และคุณธรรม	ของนักเรียนนายเรือ	มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาความรู้และคุณธรรม	

จริยธรรม	 เพื่อสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตรับราชการต่อไป	 โดยใช้หลักการของ	 STEM	 โดยมีอยู่ด้วย

กัน	4	เซลล์	คือ	S:	Self	(พัฒนาตนเองในด้านองค์ความรู้)	T:	Technology	(พัฒนาให้ทันยุคทันสมัยและสามารถใช้

เทคโนโลยีในการค้นคว้า	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ)	 E:	 Ethic	 (การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปกับความรู้ใน	

พื้นฐานวิชาชีพ)	 M:	 Maintenance	 (การรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งการด�ารงชีวิตอยู่)	 อันน�าไปสู่การเป็น	

สถาบันการศึกษาของกองทัพเรือ	 ซึ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีความรู้ซึ่งสามารถน�าความรู้	 และสติปัญญานั้นมา

พัฒนาสังคมให้ดีงามในด้านคุณธรรม	จริยธรรม	และสติปัญญาต่อไป

ค�ำส�ำคัญ:	การพัฒนาความรู้	การพัฒนาคุณธรรม	นักเรียนนายเรือ
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กำรวิเครำะห์พฤติกรรมกำรป้องกันภัยคุกคำมทำงโทรศัพท์มือถือของคนไทย

ด้วยโปรแกรม Rapidminer

นำวำอำกำศเอก สุธี จันทรพันธ์
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

บทคัดย่อ

	 ในปัจจบุนัความนยิมในการใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟนมปีรมิาณผูใ้ช้เพิม่มากขึน้	ท�าให้ทัง้ผูผ้ลติโทรศพัท์สมาร์ทโฟน	

ผู้คิดค้นแอพพลิเคชัน	 และบริการต่างๆ	 บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 ก่อให้เกิดประโยชน์และ	

ความสะดวกสบายในการใช้งานมากมาย	จากความนยิมในการใช้งานโทรศพัท์สมาร์ทโฟนอย่างแพร่หลายทัว่โลก	ก่อให้เกดิ	

ผู้ไม่หวังดีที่ต้องการจะหาผลประโยชน์กับผู้ใช้งานโดยเข้ามาในรูปแบบต่างๆ	 หลากหลายวิธี	 ก่อให้เกิดความเสียหาย	

ต่อข้อมลูและทรพัย์สนิของผูใ้ช้งาน	ซึง่ภยัคกุคามด้านไซเบอร์ในปัจจบุนัมคีวามแพร่หลายไม่เว้นแม้แต่อปุกรณ์ทีใ่ช้กนัทัว่ไป

อย่างสมาร์ทโฟนกส็ามารถถกูคกุคามจากมจิฉาชพีหรอืกลุม่ผูไ้ม่หวงัดไีด้ด้วยกนัหลากหลายวธิี	เช่น	การหลอกลวงผูใ้ช้ผ่าน	

ทางสื่อออนไลน์	การฝังสปายแวร์ไว้ในสมาร์ทโฟนเพื่อล้วงข้อมูลและสังเกตพฤติกรรมชองผู้ใช้งาน	ดังนั้น	จะเห็นได้ว่า	

ภยัคกุคามอาจเกดิขึน้กบัผูใ้ช้งานสมาร์ทโฟนทกุคนได้	ไม่ใช่เรือ่งไกลตวัของผูใ้ช้งาน	ซึง่การทีผู่ใ้ช้งานสมาร์ทโฟนสามารถ

ตระหนกัถงึภยัคกุคามและป้องกนัตนเองจากภยัคกุคามในเบือ้งต้นได้จะช่วยลดความเสีย่งต่อการถกูคกุคามจากผูไ้ม่หวงัดี	

	 คณะผูว้จิยัจงึท�าการศกึษาหารปูแบบของภยัคกุคามบนโทรศพัท์สมาร์ทโฟน	พฤตกิรรมของผูใ้ช้งานทีก่่อให้เกดิ

ความเสี่ยงต่อภัยคุกคาม	 ผลจากการถูกคุกคาม	 และการระวังป้องกันเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการถูกคุกคาม	

โดยมีการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและท�าการเก็บข้อมูลโดยใช้การกรอกแบบสอบถามจากผู้ใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

ในประเทศไทยเพื่อน�ามาวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงสถิติจากความสัมพันธ์และพฤติกรรมของผู้ใช้งาน	 น�าไปหาแนวทางใน	

การป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม	และน�าไปทดสอบกับผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนอื่นๆ	ต่อไป

	 การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการป้องกันภัยคุกคามทางโทรศัพท์มือถือของคนไทยด้วยโปรแกรม		

Rapidminer	 ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมส�าหรับวิเคราะห์พฤติกรรมคนไทยในการป้องกันภัยคุกคามทางโทรศัพท์มือถือ	

สามารถประเมินพฤติกรรมการป้องกันโทรศัพท์มือถือจากภัยคุกคามทางไซเบอร์	ซึ่งท�างานโดยน�าข้อมูลพฤติกรรมทั่วไป

ในการใช้โทรศัพท์มือถือของบุคคลเป้าหมาย	 มาวิเคราะห์ผ่านโมเดลส�าหรับการพยากรณ์ที่สร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม		

Rapidminer	การวิเคราะห์ฐานข้อมูลพฤติกรรมการป้องกันภัยคุกคามของกลุ่มตัวอย่าง	(Sample)	ซึ่งเป็นผู้ใช้โทรศัพท์

มือถือที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ
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กำรเพิ่มประสิทธิภำพกังหันลมแนวดิ่งขนำดเล็ก

Optimization of Small Vertical Wind Turbine

นักเรียนนำยเรืออำกำศ ภวัต อัครทวีโชติ   นักเรียนนำยเรืออำกำศ นิพพิทำ นิลก�ำแหง   

นักเรียนนำยเรืออำกำศ สิระวีร์ สมนิยำมรัฐ

นำวำอำกำศโท นุกูลสุขุประกำร   นำวำอำกำศตรี อำทิตย์ พรำหมอ้น   ร้อยเอก นเรศ สิริวรำวุธ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ	

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

บทคัดย่อ

	 พลังงานลมเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่สะอาดจึงมีการวิจัยและพัฒนาการใช้พลังงานลมอย่างกว้างขวาง		

คณะผู้วิจัยจึงได้ท�าการศึกษาและวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพกังหันลมแนวดิ่งจากงานวิจัย	 “การศึกษาและสร้างต้นแบบการ

ผลิตไฟฟ้าจากกังหนัลมแนวดิ่ง”	โดยการพฒันาโครงสรา้งและวัสดุให้มคีวามแข็งแรงคงทน	ตดิครีบบงัคับลม	และตดิตัง้	

เจนเนอเรเตอร์เพิ่มเติม	 คณะผู้วิจัยได้ท�าการทดลองติดครีบบังคับลมจ�านวน	 3-8	 ครีบ	 และท�ามุมกับรัศมีของกังหัน	

0,	30	และ	45	องศา	เพื่อหารูปแบบของครีบที่เหมาะสม	และเลือกใช้รูปแบบ	Axial	Flux	เจนเนอเรเตอร์ในการผลิต

กระแสไฟฟ้า	ผลการทดลองพบว่ากังหันลมแบบใหม่ที่ท�าขึ้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกว่าแบบเก่า	คือ	มีความเร็วรอบเพิ่ม

ขึ้นที่ความเร็วลมต�่า	และการติดครีบบังคับลม	4	ครีบ	ที่มุม	45	องศา	สามารถเพิ่มความเร็วรอบได้มากขึ้นกว่าแบบ

ที่ไม่ได้ติดครีบบังคับลม	และการผลิตกระแสไฟฟ้าได้	 11.26	V	ที่รอบประมาณ	300	 รอบ	ที่ความเร็วลม	 8	น๊อต		

ที่เป็นความเร็วลมเฉลี่ยของย่านดอนเมือง	 ซึ่งสามารถน�าไปใช้ต่อหลอดแอลอีดีหรือน�าไปประจุแบตเตอรี่ส�ารองในการ

ชาร์จโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้
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กำรวิเครำะห์ออกแบบพัฒนำโต๊ะท�ำงำนต้นแบบของอำจำรย์กองกำรศึกษำ 

โรงเรียนนำยเรืออำกำศนวมินทกษัตริยำธิรำช ตำมหลักเออร์กอนอมิกส์

“Analysis and Design Prototype Desk of Professors of Education 

Navaminda Kasatriyadhiraj Royal Air Force Academy According to 

Ergonomics Theory”

นำวำอำกำศเอก วัชรินทร์ โกมุทผล   นำวำอำกำศเอก สุทธิ์ ศรีบูรพำ   

นำวำอำกำศโท ธนินท์รัฐ สิทธิเวชธนำศิริ

นักเรียนนำยเรืออำกำศ จิตรพล แสงศิริ   นักเรียนนำยเรืออำกำศ ธนวัชร สำมิตสมบัติ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	กองการศึกษา	โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

บทคัดย่อ

	 การวิจัย	 เรื่องการวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาโต๊ะท�างานต้นแบบ	 ของอาจารย์กองการศึกษา	 โรงเรียนนายเรือ

อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช	ตามหลักเออร์กอนอมิกส์	มีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษา	ทฤษฎีวิชาเออร์กอนอมิกส์	ทฤษฎี

การสุ่ม	 และศึกษาขนาดสัดส่วนร่างกายกลุ่มประชากรของ	 อาจารย์กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ	 อุตสาหการ		

ในการน�ามาประยุกต์ใช้	 เพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุงโต๊ะท�างาน	 เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของอาจารย์

กองการศึกษา	และให้ได้โต๊ะท�างานต้นแบบที่จะน�ามาใช้งานจริงในกองการศึกษา	โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริ

ยาธริาช	ตลอดจนค�าถงึความส�าคญัของวชิาเออร์กอนอมกิส์และน�ามาประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั	ด�าเนนิงานเริม่ต้นด้วย

การศึกษาทฤษฎีทางด้านวิชาเออร์กอนอมิกส์	ที่ว่าด้วยเก้าอี้	และโต๊ะ	ทฤษฎีการสุ่ม	รวบรวม	วิเคราะห์ข้อมูล	ส�ารวจ

ออกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโต๊ะท�างานของอาจารย์แบบเดิม	 รวมถึง	 ส�ารวจวัดขนาดสัดส่วน	สรีระร่างกาย

ของกลุ่มตัวอย่าง	 เมื่อได้ข้อมูลแล้วจึงท�าการวิเคราะห์	ออกแบบและสร้างโต๊ะท�างานต้นแบบของอาจารย์กองการศึกษา

ในขั้นสุดท้าย	 คือประเมินผลโต๊ะท�างานต้นแบบจากการออกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโต๊ะท�างานแบบใหม่ของ

อาจารย์กองการศึกษา	ผลการวิจัยพบว่า	มากกว่าร้อยละ	92.28	ให้ความคิดเห็นว่า	 โต๊ะท�างานต้นแบบตัวใหม่ดีกว่า	

โต๊ะท�างานแบบเดิม	 ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ	 มีความสะดวกสบายในการใช้งานและลดการเจ็บปวดเมื่อยล้าได	้ การ	

วจิยัเรือ่งนี	้มข้ีอเสนอแนะ	คอืการสร้างทีห่มนุปรบัองศาในการอ่านหนงัสอืควรปรบัได้ง่ายกว่านี	้และการปรบัระดบัความ

สูงของขาโต๊ะควรปรับได้พร้อมกัน
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กำรปรับปรุง แก้ไข และดัดแปลงระบบบ�ำบัดน้�ำเสียรวมกองทัพอำกำศ 

บริเวณทุ่งสีกัน

นักเรียนนำยเรืออำกำศ มนัสวี โยธำแก้ว    นักเรียนนำยเรืออำกำศ พุฒิพงศ์ วงศ์ปิยะบวร
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

บทคัดย่อ

	 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่ได้ท�าการทดลองเพื่อหากระบวนการบ�าบัดน�้าเสียรวมกองทัพอากาศ	 ที่เหมาะสม	

เพื่อใช้ในการด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขและดัดแปลง	ระบบบ�าบัดน�้าเสียบริเวณทุ่งสีกัน	และน�้าเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	

ทีม่ปีรมิาณน�า้เสยีประมาณวนัล่ะ	2,000	ลกูบาศก์เมตร	งานวจิยันีใ้ช้วธิกีารบ�าบดัทางชวีวทิยาทัง้หมด	เพราะเป็นการบ�าบดั

น�้าเสียประเภทน�้าเสียชุมชน	ระบบบ�าบัดน�้าเสียประกอบด้วย	การตกตะกอนขั้นที่	1	(Sedimentation	1)	กระบวนการ

กึ่งไร้อากาศ	(Anoxic)	กระบวนการกรองไร้อากาศ	(Anaerobic	Filter)	กระบวนการกรองเติมอากาศ	(Aerobic	with	

media	movement)	และการตกตะกอนขั้นที่	2	(Sedimentation	2	หรือ	Clarifier)	โดยน�้าเสียที่น�ามาทดลองนั้น	

ผู้วิจัยได้จัดท�าน�้าเสียที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับน�้าเสียที่เกิดขึ้นจริงที่บริเวณทุ่งสีกันและโรงพยาบาลภูมิพลฯ	 โดยน�าน�้า

เสียจากมูลไก่	น�้าเสียจากโรงประกอบเลี้ยง	รร.นนก.	และผงซักฟอก	ปริมาณน�้าเสียที่ใช้ในการทดลองตามแบบจ�าลอง

ของระบบบ�าบัดน�้าเสีย	วันละ	150	ลิตรที่มี	ค่า	BOD	ก่อนการบ�าบัดประมาณ	280-350	mg/l	และค่า	pH	ประมาณ	

7.40	-	8.09	เมื่อผ่านกระบวนการบ�าบัดน�้าเสียแล้วค่า	BOD	หลังการบ�าบัดมีค่าประมาณ	5.83	mg/l	ค่า	pH	ประมาณ	

8.0	-	8.5	และประสิทธิภาพการบ�าบัดของการบ�าบัดทั้งระบบมีค่าประมาณ	98%

	 จากการทดลองครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้น�าผลการทดลองไปใช้ในการออกแบบเพื่อการปรับปรุง	 แก้ไข	 ดัดแปลง

ระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมกองทัพอากาศบริเวณทุ่งสีกันโดยเพิ่มกระบวนการบ�าบัดดังกล่าวร่วมกับระบบบ�าบัดเดิมตามราย

ละเอยีดของระยะเวลาทีใ่ช้เกบ็กกัคอืบ่อตกตะกอนขัน้ที่	1	เวลา	6	ชัว่โมง,	บ่อกึง่ไร้อากาศ	8	ชัว่โมง,	บ่อกรองไร้อากาศ	

22	ชัว่โมงและบ่อกรองเตมิอากาศ	20	ชัว่โมง	ต่อจากนัน้น�้าทีผ่่านจากบ่อกรองเตมิอากาศจะส่งไปตกตะกอนในบ่อบ�าบดั

ของเดิม	ดังนั้นระบบบ�าบัดน�้าเสียเดิมจะท�าหน้าที่เป็นบ่อตกตะกอนและเสมือนเป็นบ่อส�ารองของระบบทั้งหมดเมื่อระบบ

บ�าบัดน�้าเสียมีการซ่อมบ�ารุงหรือมีปัญหาใดๆ	ก็ตาม
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กำรออกแบบเชิงหลักกำรของอำกำศยำนไร้คนขับทำงยุทธวิธีโดยใช้

พลังงำนแสงอำทิตย์

Conceptual Design of Tactical Solar Powered UAV

นักเรียนนำยเรืออำกำศธีรภัทร ชินรี   นักเรียนนำยเรืออำกำศศุภกร ศรีสำคร   

นักเรียนนำยเรืออำกำศพีรวัช โพธิ์แก้ว   นักเรียนนำยเรืออำกำศวรำยุ ขำทวี
ภาควิชาวิศวกรรมอากาศยาน	กองวิชาวิศวกรรมอากาศยานแลพเทคโนโลยีการบิน

กองการศึกษา	โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

นำวำอำกำศโท รศ.เจนวิทย์ คำพูล   นำวำอำกำศตรี ผศ.วันชัย เจียจันทร์  

นำวำอำกำศตรีอิทธิ ยุทธยำนนท์     อำจำรย์ที่ปรึกษำ

บทคัดย่อ

	 เอกสารวจิยัฉบบันีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การศกึษาและออกแบบเชงิหลกัการอากาศยานไรค้นขบัทางยทุธวธิี	โดยใช้

พลงังานแสงอาทติย์	ซึง่มกีารก�าหนดความตอ้งการในการปฏบิตัภิารกจิทางทหารแบบการส�ารวจ	การลาดตระเวน	และ

การค้นหา	โดยมีเวลาการปฏิบัติภารกิจ	8	ชั่วโมง	ความสูงในการปฏิบัติการ	350-1000	เมตร	และมีน้�าหนักโดยรวม

ไม่เกิน	5	กิโลกรัม	ในงานวิจัยนี้เน้นการออกแบบเชิงหลักการและการก�าหนดขนาดต่างๆ	ของอากาศยานโดยวิธีของ	

Noth	และมีการเขียนชุดค�าสั่งโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม	Scilab	มากไปกว่านั้น	ในงานวิจัยนี้ได้น�าวิธี	Vortex	lattice	

method	 มาค�านวณหาค่าคุณลักษณะอากาศพลศาสตร์พื้นฐานเพื่อเลือกแพนอากาศในย่านเลขเรย์โนลด์ต่�าทั้ง	 3	 รูป

แบบที่เหมาะสมที่สุด	รวมถึงการออกแบบเลือกมุมติดตั้งปีก	จากผลลัพธ์การท�างานของชุดค�าสั่ง	พบว่าอากาศยานไร้

คนขบัพลงังานแสงอาทติยท์ีไ่ดจ้ากการค�านวณเปน็อากาศยานประเภททัว่ไป	มขีนาดแนวกางปกี	4	เมตร	มคีา่	Aspect	

ratio	เท่ากับ	13	มีน้�าหนักโดยรวม	3.88	กิโลกรัม	และมีพื้นที่ติดตั้งแผงสุริยะประมาณ	68	เปอร์เซนต์บนพื้นที่ปีก

อากาศยาน	
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ชุดออนไลน์ถ่ำยทอดสัญญำณภำพจำกกล้องจุลทรรศน์

นำยณัฐกำนต์ หนูชัยแก้ว1    นำยปัญจภูมิ หำญสุวรรณ์2

พันเอก ณัฏฐ์พร สตำภรณ์3   นำงสำว บังอร นวลจันทร์4   นำง โศจิกำนต์ สตำภรณ์5
1-2,4-5โรงเรียนปิยชาติพัฒนา	ในพระราชูปถัมภ์ฯ

3ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

	 การเรียนรู้ชีววิทยา	 จ�าเป็นต้องมีการฝึกทักษะให้ผู้เรียนใช้กล้องจุลทรรศน์ในการศึกษาโครงสร้างของเซลล์	

หรือวัตถุที่มีขนาดเล็ก	ซึ่งคุณสมบัติของกล้องจุลทรรศน์นั้นสามารถดูภาพใต้กล้องได้ทีละคน	ท�าให้ยากต่อการที่จะรู้ว่า

ทุกคน	พูดถึงภาพใต้กล้องในต�าแหน่งเดียวกันหรือไม่	 แม้ว่าจะมีชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพจากกล้องจุลทรรศน์เชื่อมต่อ

กับอุปกรณ์ฉายภาพ	เช่น	โทรทัศน์	คอมพิวเตอร์	จ�าหน่ายในท้องตลาดแต่มีราคาสูง	และมีข้อจ�ากัดคือบุคคลที่จะเข้า

ถึงภาพจะต้องอยู่ในสถานทีเดียวกัน

	 ผู้จัดท�าจึงสนใจออกแบบเครื่องมือที่สามารถถ่ายทอดสัญญาณภาพจากกล้องจุลทรรศน์	 เพื่อให้คนจ�านวน

มากกว่า	 1	 คน	 สามารถเข้าถึงภาพที่มองเห็นได้พร้อมๆ	 กันในเวลาเดียวกัน	 แต่ไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน	

โดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถหาได้ในชีวิตประจ�าวัน	หรือจัดซื้อ	จัดท�าได้ในราคาต้นทุนต�่า

	 จากการศกึษาพบว่าปัจจบุนัสมาร์ทโฟนมกีล้องหน้าและกล้องหลงัทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสามารถถ่ายภาพได้ความ

คมชดั	ประกอบกบัมแีอพพลเิคชัน่ทีส่ามารถตดิต่อสือ่สารได้ทัง้ภาพและเสยีงแบบ	Real	Time	และไม่เสยีค่าใช้จ่ายผูจ้ดัท�า	

จึงมีแนวคิดที่จะน�าคุณสมบัติของสมาร์ทโฟนดังกล่าว	 มาแก้ปัญหา	 โดยจัดท�าขาตั้งส�าหรับยึดโทรศัพท์ซึ่งท�าจากท่อ	

PVC	มนี�า้หนกัเบาสามารถถอดประกอบได้	และมขีนาดเหมาะสมให้จดุศนูย์ถ่วงอยูใ่นฐานเพือ่ความมัน่คง	สามารถหมนุ

ปรับระยะมุมให้รับกับจุดโฟกัสของเลนส์ตากล้องจุลทรรศน์ด้วยไม้เซลฟีใช้แอพลิเคชัน	Itunes	และ	Airplayer	ส�าหรับ

โทรศัพท์ที่มีระบบปฏิบัติการ	 iOS	Version	6	หรือสูงกว่าส�าหรับระบบปฏิบัติการ	Android	จะต้องใช้แอพลิเคชันใน

กลุ่ม	Skypt	หรือ	Messenger	ส�าหรับการเชื่อมต่อท�าให้ภาพปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์	และถ่ายทอดสัญญาณภาพไป

ยังจอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์	 ส�าหรับการเชื่อมต่อแบบออนไลน์สมาร์ทโฟนทั้ง	 2	 ระบบจะสามารถใช้แอพลิเคชันใน

กลุ่ม	Skypt	หรือ	Messenger	

	 ผลการน�าชุดชุดออนไลน์ถ่ายทอดสัญญาณภาพจากกล้องจุลทรรศน์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา	

พบว่า	 ร้อยละ100	 ของครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการศึกษาภาพจากใต้กล้องจุลทรรศน์	 และร้อยละ	 96.64	

สามารถชี้ต�าแหน่งของเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่มองเห็นใต้กล้องจุลทรรศน์ได้ถูกต้อง

ค�ำส�ำคัญ:	ชุดออนไลน์ถ่ายทอดสัญญาณภาพจากกล้องจุลทรรศน์
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จุดแดงในใบหม้อข้ำวหม้อแกงลิง

นำงสำวศรีสกุล ตั้งยิ่งยง1

Mr.Shawn Mayes2    นำงโศจิกำนต์ สตำภรณ์3
1,3โรงเรียนปิยชาติพัฒนา	ในพระราชูปถัมภ์ฯ

2South	East	Asian	Nepenthes	Study	&	Research	Foundation

บทคัดย่อ

	 จุดสีแดงที่พบบนแผ่นใบหม้อข้าวหม้อแกงลิง	 มีได้หลายสาเหตุ	 ส่วนใหญ่เกิดจากการใบได้รับแสงแดดจัด

ท�าใหส้รา้งสารสแีดงเพือ่ปอ้งกนัอนัตรายแกเ่ซลล	์หรอืเกดิจากการทีไ่วรสัเขา้ไปในใบแลว้กระตุน้ใหเ้กดิการสรา้งสารสแีดง		

เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจเกีย่วกบัสารสแีดงนีม้ากขึน้จงึไดท้�าการศกึษาชนดิ	และปรมิาณของสารสแีดงในจดุแดงของใบหมอ้

ขา้วหมอ้แกงลงิ	โดยท�าการศกึษาต�าแหนง่ทีอ่ยูข่องสารสแีดงดว้ยการตดัขวางใบแลว้สอ่งดว้ยกลอ้งจลุทรรศนแ์บบแสงสอ่ง

ผ่านการประเมินการดูดกลืนแสงด้วย	UV-Vis	Spectrophotometer	สีของสารสกัดในสารละลายกรดเบส	และวิตามินซี

	 ผลจากการศึกษาพบว่าสารสีแดงในจุดแดงของใบหม้อข้าวหม้อแกงลิง	 พบได้ใน	 Sap-Vacuole	 ในเนื้อเยื่อ

ชั้น	Hypodermis	ซึ่งอยู่เหนือ	Palisades	Mesophyll	และเมื่อสกัดด้วย	1%HCl	ใน	MeOH	จะได้สารสกัดที่มีสีแดง	

มีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดที่	510	nm	ที่	pH	1	และสารสกัดจะไม่เปลี่ยนสีในสารละลายกรดแต่จะเปลี่ยนเป็นสีน้�าเงิน

ปนมว่งในสารละลายดา่ง	และวติามนิซสีามารถฟอกจางสขีองสารสกดัได	้ท�าใหส้ามารถสรปุไดว้า่สารทีท่�าใหใ้บหมอ้ขา้ว

หม้อแกงลิงเป็นสีแดงคือแอนโทไซยานิน

	

ค�ำส�ำคัญ:	 จุดแดง	ใบหม้อข้าวหม้อแกงลิง	แอนโทไซยานิน
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ปริมำณแอนโทไซยำนินในจุดสีแดงของใบหม้อข้ำวหม้อแกงลิง

นำงโศจิกำนต์ สตำภรณ์1     นำยพีรวัธน์ จันทนกูล2
1โรงเรียนปิยชาติพัฒนา	ในพระราชูปถัมภ์ฯ

2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

	 งานวจิยันีศ้กึษาปรมิาณแอนโทไซยานนิในจดุสแีดงของใบหมอ้ขา้วหมอ้แกงลงิไมร่ะบสุายพนัธุโ์ดยการสกดัดว้ย	

1%Hydrochloric	acid	ใน	MeOH	เปรียบเทียบกับการสกัดด้วย	1%citric	acid	ใน	EtOH	วัดปริมาณด้วยวิธี	pH	

differential	ผลการศึกษาพบว่าปริมาณแอนโทไซยานินที่สกัดด้วย	1%Hydrochloric	acid	 ใน	MeOH	 เท่ากับ	0.1	

ไมโครกรัมต่อ	1	กรัมของจุดสีแดงในใบไม้สดและปริมาณแอนโทไซยานินที่สกัดด้วย	1%citric	acid	ใน	EtOH	เท่ากับ	

0.06	ไมโครกรัมต่อ	1	กรัมของจุดสีแดงในใบไม้สด

ค�ำส�ำคัญ:	 แอนโทไซยานินจุดสีแดง	ใบหม้อข้าวหม้อแกงลิง
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กำรจัดตั้งและประเมินประสิทธิภำพ หมุดหลักฐำนกำรแผนที่ จปร. 130 

ด้วยวิธีรังวัดจุดเดี่ยวควำมละเอียดสูง

Establishment and Assessment of Precise Point Positioning: CRMA 130

พันตรี วรำกำร สุปินะเจริญ
โรงเรียนแผนที่	กรมแผนที่ทหาร

E-mail:	warakans@gmail.com

บทคัดย่อ

	 การจัดตั้งและประเมินประสิทธิภาพ	หมุดหลักฐานการแผนที่	จปร.	130	จะท�าการรังวัดสัญญาณ	ดาวเทียม	

GNSS	เพื่อให้ได้ค่าพิกัดในทางราบเป็นระยะเวลา	7	วัน	24	ชั่วโมง	เพื่อให้ได้ความถูกต้องของค่าพิกัดที่เป็น	Absolute	

ตามมาตรฐาน/เกณฑ์การรังวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกระดับภูมิภาค	 โดยจะใช้การประมวลผลแบบจุดเดี่ยว

ความละเอียดสูง	 (Precise	Point	Positioning:	PPP)	ด้วยโปรแกรม	ทางวิทยาศาสตร์	Bernese	GNSS	Software	

Version	 5.2	 โดยได้รับการสนับสนุนโปรแกรมจาก	 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	 ผลจากการประมวลผลพบว่า		

การกระจายตวัทางสถติทิัว่ไป	ส�าหรบัเปรยีบเทยีบว่าค่าพกิดัของข้อมลูทีท่�าการงัวดัได้ในแต่ละวนั	(รวม	7	วนั)	หลงัจากที่	

ได้ท�าการประมวลผลแล้ว	มีการกระจายตัวอยู่ในหลักมิลลิเมตร	ในด้านการประเมินประสิทธิภาพของหมุด	พบว่าพื้นที่

ในการรับสัญญาณอยู่บริเวณหน้าอาคารเรียน	ก.4	ส่วนการศึกษา	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	มีสิ่งกีดขวางคือ	

อาคารเรียน	ก.4	อยู่ทางด้านฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือ	 และต้นไม้	 อยู่ทางด้านฝั่งทิศตะวันตกเฉียงใต้	 สอดคล้องกับ	

ผลการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพสัญญาณดาวเทียม	GNSS	จากโปรแกรม	TEQC	ที่มีค่า	MP1	เท่ากับ	0.52	เมตร	

MP2	เท่ากับ	0.63	เมตร	ซึ่งมีค่าที่เหมาะสมในการจัดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียม	GNSS	แบบต่อเนื่อง	ประเภทที่	

4	ได้	และเพื่อให้หมุด	จปร.	130	นี้	เป็นหมุดควบคุมทางราบและทางดิ่ง	บริเวณพื้นที่	รร.จปร.	ในการใช้ประโยชน์

ด้านวิศวกรรมต่อไปในอนาคต

ค�ำส�ำคัญ:	 หมุดหลักฐานการแผนที่	จปร.	130	การประมวลผลแบบจุดเดี่ยวความละเอียดสูง

130



วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 256014-15 พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

ระบบพิกัดอ้ำงอิง ITRF 2014 ของโครงข่ำยอ้ำงอิงในประเทศไทย

Implementation of ITRF 2014 in Zero Order Geodetic 

Network of Thailand

ร้อยโท ธนพัทธ์ จงรักชอบ 
โรงเรียนแผนที่	กรมแผนที่ทหาร

E-mail:	mercky5061@gmail.com	

บทคัดย่อ

	 	โครงข่ายอ้างอิง	(Zero	Order	Geodetic	Network)	จัดอยู่ในประเภทงานชั้น	A	ตามมาตรฐาน	FGCC	

มีจ�านวน	7	หมุด	ได้แก่	CHON	จ.ชลบุรี,	PHUK	จ.ภูเก็ต,	OTRI	จ.ล�าปาง,	UTHA	จ.อุทัยธานี,	SRIS	จ.ศรีสะเกษ,	

BANH	จ.ชุมพร	และ	PATN	จ.ปัตตานี	ข้อมูลการรังวัดจากกรมแผนที่ทหาร	ปี	2013	ได้ถูกส่งไปประมวลผลเพื่อหาค่า

พิกัดที่สถาบัน	DEOS	มหาวิทยาลัย	Delft	(Delft	University	of	Technology)	ประเทศเนเธอร์แลนด์	ด้วยโปรแกรม

ทางวิทยาศาสตร์	GIPSY	ใช้เทคนิคการประมวลผลแบบจุดเดี่ยวความละเอียดสูง	โดยกรอบพิกัดอ้างอิงสากลอยู่บนพื้น

หลกัฐาน	ITRF2008	epoch	2013.10	ในบทความนีผู้ว้จิยัได้ท�าการประมวลผลขอ้มลูดงักล่าวใหม่	โดยใชข้อ้มลูการรงัวัด

โครงข่ายอ้างอิงจากกรมแผนที่ทหาร	ปี	2013	เปรียบเทียบกับข้อมูล	ปี	2016	ด้วยโปรแกรมทางวิทยาศาสตร์	Bernese	

GNSS	Software	Version	5.2	ใช้เทคนิคการประมวลผลแบบจุดเดี่ยวความละเอียดสูง	โดยกรอบพิกัดอ้างอิงสากลอยู่

บนพื้นหลักฐาน	ITRF	2014	Epoch	2013.10	และ	ITRF	2014	Epoch	2016.11	ตามล�าดับ	ผลการเปรียบเทียบพบว่า

ค่าพิกัดบนกรอบพิกัดอ้างอิงสากล	ITRF	2014	epoch	2016.11	มีการเปลี่ยนแปลงไปจากค่าพิกัดบนกรอบพิกัดอ้างอิง

สากล	ITRF2014	Epoch	2013.10	เฉลี่ย	7	ซม.	โดยมีทิศไปทางตะวันออกเฉียงใต้	มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด	8.5	ซม.	

ได้แก่	หมุดหลักฐาน	OTRI	จ.ล�าปาง,	SRIS	จ.ศรีสะเกษ	และต�่าสุด	1.3	ซม.	ได้แก่	หมุดหลักฐาน	PHUK	จ.ภูเก็ต	

ค�ำส�ำคัญ:	 โครงข่ายอ้างอิง	กรอบพิกัดอ้างอิงสากล	การประมวลผลแบบจุดเดี่ยวความละเอียดสูง
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กำรพัฒนำหุ่นจ�ำลองต้นแบบส�ำหรับฝึกตรวจช่องท้อง

Development of The Prototype Model for Practicing Abdominal 

Examination 
	 	 				 	 	

องค์อร ประจันเขตต์1   อำยุพร ประสิทธิเวชชำกูร
ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน	กองการศึกษา	วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

E-mail:	1ong_on14@hotmail.com

บทคัดย่อ

	 บทความฉบับนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา	 “หุ่นจ�าลองต้นแบบส�าหรับฝึกตรวจ

ช่องท้อง”	ที่ผู้เขียนได้คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อช่วยสอนในการฝึกตรวจช่องท้องของนักเรียนพยาบาล	และบุคลากร

สาธารณสุขที่สนใจฝึกทักษะการตรวจระบบช่องท้องให้มีความช�านาญ	สามารถวินิจฉัยแยกโรคได้	

	 เนือ่งจากคณุสมบตัขิองหุน่จ�าลองนีส้ามารถใส่น�า้และลมเข้าไปในช่องท้องได้	จงึมคีวามแตกต่างจากหุน่ทีม่อียู่

ในปัจจุบัน	และมีต้นทุนที่ต�่ากว่าการสั่งซื้อหุ่นจากต่างประเทศ	เพราะมีวัตถุดิบหลักที่ใช้	คือ	ยางพารา	ซึ่งเป็นวัตถุดิบ

ที่มีมากในประเทศ	ราคาถูก	และหาได้ง่าย	เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราไทย	สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง	และนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน

ค�ำส�ำคัญ:	หุ่นจ�าลอง	การตรวจระบบท้อง	น�้ายางพารา

โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก	 This	 study	was	 supported	 by	 The	 Royal	 Thai	

Army	Nursing	College
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ผลกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีจิ๊กซอว์เรื่องกระบวนกำรพยำบำลอนำมัย

ชุมชนต่อทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนพยำบำล 

วิทยำลัยพยำบำลกองทัพบก

The Effect of Cooperative Learning Using Jigsaw on Community 

Health Nursing Process Toward 21st Century Learning Skills of Nursing 

Students at The Royal Thai Army Nursing College

องค์อร ประจันเขตต์1    อภิญญำ อินทรรัตน์    อำยุพร ประสิทธิเวชชำกูร    พรนภำ ค�ำพรำว
ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน	กองการศึกษา	วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก	กรุงเทพฯ	10400

E-mail:	1ong_on14@hotmail.com

บทคัดย่อ

	 การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีจิ๊กซอว์เป็นการสอนที่อาศัยแนวคิดการต่อภาพ	ในช่วงแรกผู้เรียนแต่ละคนจะได้

ศึกษาหัวข้อย่อยในเนื้อหาทั้งหมดจากเอกสารหรือกิจกรรมที่ครูจัดให	้ โดยท�างานเป็นกลุ่มกับเพื่อนที่ได้รับมอบหมายให้

ศกึษาหวัข้อย่อยเดยีวกนัจากกลุม่อืน่	และเตรยีมพร้อมทีจ่ะกลบัไปอธบิายหรอืสอนเพือ่นสมาชกิในกลุม่พืน้ฐานของตนใน

ช่วงสดุท้ายของการเรยีน	ซึง่จะเป็นการช่วยให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูใ้นเรือ่งทีศ่กึษาอย่างมากทีส่ดุโดยอาศยัการร่วมมอืกนั	

ช่วยเหลือกัน	และแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน	

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ของนักเรียนพยาบาลก่อนและ

หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืด้วยวธิจีิก๊ซอว์	กลุม่ตวัอย่าง	คอื	นกัเรยีนพยาบาล	วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก	ชัน้ปีที่	

4	จ�านวน	82	คน	คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	

21	ตามการรับรู้ของนกัเรียนพยาบาลกองทพับก	และแบบประเมนิความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้แบบรว่มมือดว้ยวิธี

จิ๊กซอว์

	 ผลการวจิยัพบว่า	ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	ทัง้ภาพรวม	และรายด้าน	ได้แก่	ด้านทกัษะข้อมลูข่าวสาร	

สือ่เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	ด้านทกัษะการคดิและการแก้ปัญหา	และด้านทกัษะระหว่างบคุคลและการเข้าใจ

ตนเอง	 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีจิ๊กซอว์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ผลการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับดี	( 	=	4.12,	SD.	=	0.11)	ผู้เรียนมีความคิดเห็นว่า	การจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือด้วยวิธีจิ๊กซอว์ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนมากขึ้น	ท�าให้มีความกระตือรือร้น
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ในการค้นคว้าหาความรู้	 รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ	 และสร้างสรรค์	 ได้เรียนรู้การท�างานร่วมกับผู้อื่น	 และ

สามารถน�าความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนได้ต่อไป

ค�ำส�ำคัญ:	การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีจิ๊กซอว์	กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน	ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21

โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก	This	study	was	supported	by	The	Royal	Thai	

Army	Nursing	College

134



วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 256014-15 พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

ถอดบทเรียนกำรปฏิบัติงำนของชุดแพทย์ทหำรเผชิญเหตุ 

ในกำรช่วยเหลือและรักษำพยำบำลผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ประเทศเนปำล

Lessons Learned of Military Medical Emergency Response Team 

(M-MERT) in Assisting and Caring The Earthquake Victims in Nepal

พันตรีหญิง ชญำลักษณ์ สิริภักดีกำญจน์1

พันตรีหญิง ธิติรัตน์ กสิวิวัฒน์2
1วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

2โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์

E-mail:	1Chayaluck.tom@gmail.com	2Tithirat_kasiwiwat@yahoo.com

บทคัดย่อ

	 ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ:	 กรมแพทย์ทหารบกมีภารกิจสนับสนุนบริการด้านสายแพทย์ให้แก่

หน่วยในกองทัพบก	 รวมทั้งการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยตามหลักสิทธิมนุษยชน	 โดยรัฐบาลไทย

ได้มอบหมายให้กองทัพบกส่งชุดแพทย์ทหารเผชิญเหตุ	(Military	Medical	Emergency	Response	Team:	M-MERT)	

ลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว	ณ	ประเทศเนปาล	ซึ่งเกิดแผ่นดินไหวเมื่อ

วันที่	25	เมษายน	2558	วัดขนาดได้	7.8	มาตราริกเตอร์	สรุปรายงานผู้เสียชีวิตจ�านวน	8,893	ราย	บ้านเรือนที่ได้รับ

ความเสียหายทั้งหลัง	จ�านวน	602,257	หลัง	โดยกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์	จังหวัดกาญจนบุรี	

เป็นผู้รับผิดชอบจัดก�าลังพลแบบหย่อนก�าลังจ�านวน	 14	 นาย	 เข้าร่วมปฏิบัติการร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย		

ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติการในระดับนานาชาติเป็นครั้งแรกของชุด	 M-MERT	 แม้ว่าบุคลากรในทีมจะผ่านการฝึกซ้อมและ	

ฝึกอบรมด้านภยัพบิตัมิาเป็นอย่างดี	แต่การปฏบิตังิานในต่างแดนย่อมพบปัญหาและข้อขดัข้อง	เช่น	ข้อมลูข่าวกรองของ

พื้นที่ประสบภัยไม่ชัดเจน	ท�าให้การจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ	ยาและเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอ	การเข้าถึงพื้นที่ล่าช้าท�าให	้

ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึง	ปัญหาด้านการส่งก�าลังบ�ารุงในการเคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์	ข้อจ�ากัดด้านน�้าหนัก

ในการขนส่งทางอากาศ	จากข้อมูลดังกล่าว	ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการถอดบทเรียนการปฏิบัติงานของชุด	M-MERT	ใน

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล	 โดยใช้วิธีการวิจัยแบบถอดบทเรียนเมื่อสิ้นสุดโครงการ	 เพื่อสกัด

ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานของบุคลากรชุด	M-MERT

	 วตัถปุระสงค์กำรวจิยั:	1.	เพือ่ศกึษาประสบการณ์	ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการปฏบิตังิานของชดุ	M-MERT	

ในการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว	 ประเทศเนปาล	 และ	 2.	 เพื่อหาแนวทางการพัฒนา	

การเตรียมความพร้อมชุด	M-MERT	ของกรมแพทย์ทหารบกให้มีประสิทธิภาพ
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	 ระเบียบวิธีกำรวิจัย:	เป็นการถอดบทเรียนเมื่อสิ้นสุดโครงการ	(Retrospect	Lesson	Learned)	ใช้ระเบียบวิธี

การวจิยัแบบปรากฏการณ์วทิยาการตคีวามของข้อมลู	โดยถอดข้อมลูจากการสมัภาษณ์และการสนทนากลุม่	ก�าหนดผูใ้ห้	

ข้อมูลหลักแบบวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 ได้แก่	 ผู้ปฏิบัติงานในชุด	 M-MERT	 ในภารกิจ	

ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัปิระเทศเนปาล	ระหว่างวนัที	่28	เมษายน-12	พฤษภาคม	2558	ประกอบด้วย	1)	ฝ่ายอ�านวยการ	

1	คน	2)	แพทย์	2	คน	3)	พยาบาลวิชาชีพ	4	คน	และ	4)	นายสิบพยาบาล	7	คน	รวมทั้งสิ้น	14	คน

	 ผลกำรวิจัย:	สรุปประเด็นการถอดบทเรียนเป็น	3	ด้าน	ดังนี้	

	 1.	ด้านประสบการณ์และความประทบัใจได้แก่	1)	ท�างานเชงิรกุ	เน้นความยดืหยุน่	คล่องตวั	และปรบัตวัตาม

สถานการณ์	2)	ให้การพยาบาลด้วยหัวใจ	สร้างก�าลังใจและรอยยิ้มให้แก่ผู้ประสบภัย	และ	3)	สร้างความภาคภูมิใจให้

แก่ตนเอง	หน่วยงาน	และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ	

	 2.	ด้านปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานได้แก่	 1)	 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติซ�้า	 การเดินทางไม่ปลอดภัย		

ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึง	 2)	 การติดต่อสื่อสารมีปัญหา	 ยาและเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอ	 เครื่องมืออุปกรณ์	

ไม่สะดวกต่อการใช้งาน	3)	การมอบหมายภารกิจไม่ชัดเจน	เข้าถึงพื้นที่ล่าช้า	ขาดการหมุนเวียนก�าลังพล	

	 3.	ด้านแนวทางการพฒันาชดุ	M-MERT	ของกรมแพทย์ทหารบก	ได้แก่	เตรยีมความพร้อมบคุลากรโดยจดัการ

ฝึกซ้อม	ฝึกอบรม	ฝึกร่วมและฝึกผสมโดยการจ�าลองสถานการณ์เสมือนจริง	วางแผนอัตราก�าลังพลโดยจัดท�าฐานข้อมูล

การขึ้นทะเบียนบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญของชุด	M-MERT	จัดท�าแผนงานด้านภัยที่ภัยพิบัติที่ต่อเนื่อง	พัฒนานวัตกรรม

ทางการแพทย์และจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน	จัดระบบส่งก�าลังบ�ารุงที่มีประสิทธิภาพ	จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและ

เหมาะสม	การดูแลสวัสดิการก�าลังพล	จัดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย	จัดหาเครื่องมือสื่อสารที่มีความทันสมัยและ

สะดวกต่อการใช้งาน	ก�าหนดผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน	จัดระบบข้อมูลและการข่าวที่รวดเร็วและถูกต้อง	

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาและการพยาบาลทางยุทธวิธี	ให้การพยาบาลโดยค�านึงถึงความแตกต่างทางด้านเพศ	

วัฒนธรรม	 ความเชื่อและภาษา	 รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ก่อนการออกปฏิบัติงานโดยค�านึงถึง	

ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นสิ่งส�าคัญ

ค�ำส�ำคัญ:	ชุดแพทย์ทหารเผชิญเหตุ	ภาวะภัยพิบัติ	แผ่นดินไหว
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สมรรถนะของพยำบำลที่ปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบ 

3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประเทศไทย

The Competencies of Nurses Working in the Unrest 

Situations of the Three Southern Border Provinces, Thailand
พันโทหญิง พัชรำภรณ์ อุ่นเตจ๊ะ  พันเอกหญิง อมรำภรณ์ หมีปำน  พันตรีหญิง แอน ไทยอุดม

พันตรีหญิง อุษณีย์ อังคะนำวิน  พันตรีหญิง สุวีณำ เบำะเปลี่ยน  พันตรีหญิง เนตรดำว ชัชวำลย์
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์	วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

บทคัดย่อ

	 สถานการณ์ความไม่สงบใน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย	ท�าให้เกิดความสูญเสียของประชาชน

และทหารอย่างต่อเนื่อง	 พยาบาลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องมีสมรรถนะพร้อมรับสถานการณ์	 แต่การศึกษาและก�าหนด

สมรรถนะของพยาบาลทีม่อียูเ่ป็นสมรรถนะการจดัการพยาบาลในภาวะภยัพบิตั	ิการช่วยเหลอืผูบ้าดเจบ็หรอืการพยาบาล

ผูป่้วยฉกุเฉนิยงัไม่มกีารศกึษาสมรรถนะพยาบาลทหารทีต้่องมบีทบาทจดัการปัญหาสขุภาพทีร่นุแรงเร่งด่วนท่ามกลางความ

ไม่สงบและเสีย่งภยั	ดงันัน้	การศกึษาสมรรถนะพยาบาลทีป่ฏบิตังิานในสถานการณ์ความไม่สงบกรณสีามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ของประเทศไทยจะได้ข้อมูลที่เป็นแนวทางพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพให้มีการเตรียมความพร้อม	

ในการปฏบิตังิานอย่างเป็นระบบมปีระสทิธภิาพสอดคล้องกบัสถานการณ์	จะส่งผลให้ทัง้บคุลากรและผูป้ระสบเหตกุารณ์

ความไม่สงบมีโอกาสปลอดภัยมากขึ้น

	 รูปแบบกำรวิจัย:	การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	

	 วิธีด�ำเนินกำรวิจัย:	ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในพื้นที่	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	

ไม่น้อยกว่า	3	ปี	จ�านวน	13	คน	ท�าการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview)	วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการใช้	

กระบวนการวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)	เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	กระบวนการในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ

ตัวขณะอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ความไม่สงบ	มาวิเคราะห์และก�าหนดออกมาเป็นสมรรถนะในการปฏิบัติงานในพื้นที่	

หลังจากนั้นส่งให้ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาส่งให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้ความเห็นแล้ว

ปรับปรุงเพื่อพัฒนาเป็นแบบประเมินระดับสมรรถนะของพยาบาลในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ความไม่สงบ

	 ผลกำรวจิยั:	ผูม้ส่ีวนร่วมในการวจิยัเป็นพยาบาลจ�านวน	13	คน	ทัง้หมดเป็นเพศหญงิ	ปฏบิตัหิน้าทีใ่นโรงพยาบาล	

สังกัดกระทรวงกลาโหม	 คือ	 โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร	 จังหวัดนราธิวาส	 หน่วยแพทย์ในค่ายสิรินธร	 จังหวัด

ปัตตานี	ในขณะเดียวกันยังปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์แพทย์ทหารบก	จังหวัดชายแดนภาคใต้	(ศพบ.จชต.)	กองอ�านวยการ

รักษาความมั่นคงภายในภาค	4	ส่วนหน้า	เพื่อปฏิบัติภารกิจเชิงรุก	ได้แก่	การออกหน่วยให้บริการสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง	

การส่งกลับทหารป่วยเจ็บทั้งทางบกและทางอากาศไปพร้อมกัน	 กลุ่มตัวอย่างระบุว่าได้รับการอบรมก่อนการลงพื้นที่	

ปฏิบัติงาน	 1-3	 วัน	 โดยสมรรถนะของพยาบาลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ความไม่สงบมี	 5	 ด้านคือ		
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1)	การจดัการความปลอดภยัของตนเอง	การข่าว	ภาษาและวฒันธรรม	2)	การประสานงานและจดัการทมีสหสาขาวชิาชพี		

3)	 การปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยยามเหตุสงบ	 4)	 การจัดการบริการสุขภาพผู้ป่วยรายบุคคลและรายกลุ่มนอกโรงพยาบาล	

และ	5)	การจัดการระบบเตรียมความพร้อมของหน่วยและก�าลังพลด้านสุขภาพทั้งในและนอกที่ตั้ง	

	 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 ความพร้อมและสมรรถนะของพยาบาลทหาร	 ต้องค�านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง	

ภาษาและวัฒนธรรม	เพราะมีความแตกต่างและเป็นข้อจ�ากัดของบุคลากรที่มาจากภูมิล�าเนาอื่น	เมื่อปฏิบัติงานในพื้นที่

ต้องสามารถเชื่อมโยงภารกิจกับหน่วยงานอื่นๆ	ให้บริการด้านสุขภาพแก่ทหารและประชาชนทั้งในและนอกโรงพยาบาล	

จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะพยาบาลทหารร่วมกับทีมบุคลากรทางการแพทย	์ ทั้งแพทย์	 ผู้ช่วยพยาบาลและนายสิบ

เสนารกัษ์	ให้สามารถสนบัสนนุภารกจิความมัน่คงของพืน้ทีค่วามไม่สงบเพือ่ให้การบรกิารทางการแพทย์ทีม่ปีระสทิธภิาพ

ยิ่งขึ้น

ค�ำส�ำคัญ: พยาบาล	สถานการณ์ความไม่สงบ	สมรรถนะ	จังหวัดชายแดนภาคใต้	เสนารักษ์สนาม
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รูปแบบกำรพัฒนำอัตลักษณ์ของนักเรียนพยำบำลวิทยำลัยพยำบำลกองทัพบก

Model of Nursing Student Identity Development,

The Royal Thai Army Nursing College

พลตรีหญิง อังคณำ สุเมธสิทธิกุล1   พันเอกหญิง อมรำภรณ์ หมีปำน2

พันเอกหญิง สำยสมร เฉลยกิตติ3   พันโทหญิง อภิญญำ อินทรรัตน์4

ร้อยเอกหญิง นันทิกำนต์ กลิ่นเชตุ5
1วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก			

E-mail:	1Anug-Sum@hotmail.com1	2Meeparn1a@yahoo.com	3saisamorn2006@hotmail.com	
4apinyain@hotmail.com	5nuntikan.kli@outlook.co.th

บทคัดย่อ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ

	 วิชาชีพพยาบาล	 เป็นวิชาชีพที่ใช้ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการพยาบาลที่ช่วยเหลือมนุษย์ในยามเจ็บป่วย	

ฟื้นฟูสภาพ	 ป้องกันโรค	 และส่งเสริมสุขภาพ	 ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวของ	

กองทพับกทีผ่ลติพยาบาลวชิาชพีระดบัอดุมศกึษา	ดงันัน้ในการผลติพยาบาล	จ�าเป็นต้องมคีวามแตกต่างจากสถาบนัการ

ศึกษาพยาบาลอื่นๆ	เพราะผู้ส�าเร็จการศึกษาต้องดูแลผู้ป่วยพลเรือนทั่วไป	และที่ส�าคัญยิ่งคือ	การให้การพยาบาลผู้ป่วย	

ที่เป็นทหาร	 สามารถอนุรักษ์ก�าลังรบ	 มีความพร้อมทั้งในยามปกติและสงคราม	 ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะหรืออัตลักษณ์	

ของพยาบาลที่ส�าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก	 ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์พยาบาลจึงมีความสนใจในการ

ศึกษาและสร้างรูปแบบการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักเรียนพยาบาล	วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

	 วตัถปุระสงค์กำรวจิยั:	เพือ่ศกึษาและสร้างรปูแบบการพฒันาอตัลกัษณ์ของนกัเรยีนพยาบาล	วทิยาลยัพยาบาล

กองทัพบก	

	 ระเบียบวิธีวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบ	กลุ่มเฉพาะเจาะจง	(Purposive	Sampling)	เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก	ได้แก่	อดีตผู้บังคับบัญชา	ผู้บังคับ

บัญชา	อาจารย์พยาบาล	นักเรียนพยาบาล	ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก	จ�านวน	17	คน	เลือกแบบเจาะจง

ตามคุณสมบัติที่ก�าหนด	 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง	 วิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์โดยวิธ	ี Content	

Analysis

	 ผลกำรวิจัย:	สรุปประเด็นอัตลักษณ์ของนักเรียนวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก	ดังนี้

	 ประเด็นย่อย	ได้แก่	1)	อัตลักษณ์ส่วนบุคคล	ได้แก่	ลักษณะเฉพาะของพยาบาลทหารบกที่มีความโดดเด่น	

และแตกต่างจากพยาบาลทัว่ไป	2)	อตัลกัษณ์ทางวชิาการ	ได้แก่	ความรูใ้นศาสตร์การพยาบาลและเวชศาสตร์ทางทหาร	
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3)	และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ	ได้แก่	มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่ได้มาตรฐานและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่พยาบาล

วิชาชีพในทุกสถานการณ์	

	 รูปแบบการพัฒนาอัตลักษณ์นักเรียนพยาบาล	มี	5	องค์ประกอบ	ได้แก่	1)	ด้านนโยบาย	หลักสูตร	และ

บรบิท	การผลติบณัฑติพยาบาลให้มอีตัลกัษณ์ทีพ่งึประสงค์	ต้องสามารถตอบสนองนโยบายและภารกจิของกองทพับก	ซึง่

เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญ	พยาบาลกองทัพบกจะต้องมีความโดดเด่นและแตกต่าง	ซึ่งต้องมีการก�าหนดสมรรถนะที่

ต้องการอย่างชดัเจน	ผ่านกระบวนการหล่อหลอมทีด่	ีโดยต้องมกีารปรบัเปลีย่นให้เหมาะสมกบัสภาวะการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง	

2)	ด้านปัจจัยน�าเข้า	ได้แก่	การสรรหาผู้เรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	มีอาจารย์พยาบาลและนายทหารปกครองต้นแบบ

ในการหล่อหลอมและปลกูฝังความมวีนิยั	บคุลกิลกัษณะทางทหาร	และจติวญิญาณของการเป็นพยาบาลวชิาชพี	3)	ด้าน

กระบวนการพฒันาอตัลกัษณ์	ได้แก่	การก�าหนดเป้าหมายสมรรถนะหรอืพฤตกิรรมแสดงอตัลกัษณ์ทีช่ดัเจน	การออกแบบ

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน	 และกิจกรรมนอกหลักสูตร	 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะหรือพฤติกรรมแสดงอัตลักษณ์

ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	4)	ด้านปัจจัยส่งเสริมให้เกิดความส�าเร็จ	และ	5)	ด้านผลผลิต	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความคิด

เห็นต่อรูปแบบการพัฒนาอัตลักษณ์ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	และมีความเป็นไปได้ที่จะน�าไปใช้ในการพัฒนา	

อัตลักษณ์นักเรียนพยาบาล	วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกอยู่ในระดับมาก

ค�ำส�ำคัญ:	 รูปแบบการพัฒนาอัตลักษณ์	นักเรียนพยาบาล
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รถเข็นไฟฟ้ำส�ำหรับคนพิกำรควบคุมด้วยเสียง

พันเอก รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ สุธี พำนิชกุล1    

พันเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ อำรมย์ ขุนภำษี1    

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เบญลักษณ์ เมืองมีศรี2   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม3

1-วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า	2มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	ในพระราชูปถัมภ์
3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทคัดย่อ

	 ผู้ป่วยที่บาดเจ็บไขสันหลังระดับสูงจะไม่สามารถเคลื่อนไหวแขนและขาได้	 (Quadriplegia)	 การที่มีอุปกรณ์

ส�าหรับช่วยการเคลื่อนไหวโดยผู้ป่วยเป็นผู้ใช้อวัยวะส่วนที่ยังสามารถใช้การได้ควบคุมการเคลื่อนไหวด้วยตนเองจะท�าให้

เพิ่มผลบวกด้านการฟื้นฟูจิตใจและคุณภาพชีวิตได้

	 วตัถปุระสงคค์อื	ออกแบบนวตักรรมการควบคมุรถเขน็ไฟฟา้ดว้ยการออกเสยีงเพือ่การควบคมุรถเขน็ไฟฟา้หรอื

เครือ่งมอืแพทยช์นดินีจ้ะสามารถใชเ้สยีงส�าหรบัผูป้ว่ยพกิารทีม่กีารบาดเจบ็ของไขสนัหลงัระดบัสงูทีไ่มส่ามารถเคลือ่นไหว

แขนและขาได้เลย	(Quadriplegia)	

	 วิธีการส�าหรับการควบคุมด้วยเสียงเป็นการควบคุมผ่านตัวผู้ป่วยเพื่อให้ดีซีมอเตอร์	(DC	Motor)	ท�างานการ

รับการตรวจวัดจากโมดูลจะส่งผ่านดีซีมอเตอร์ให้ท�างานสัมพันธ์กันการตรวจวัดจะวัดแนวแกนสองทิศทางคือ	x	และ	y	

ในขณะเดียวกันผู้ป่วยสามารถควบคุมรถเข็นไฟฟ้าด้วยสัญญาณเสียง	เช่นเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและหยุดที่

สามารถก�าหนดด้วยตัวเองรูปแบบของดีซีมอเตอร์ถือเป็นการควบคุมความเร็วโดยการเลือกพารามิเตอร์จากพีไอดี	 (PID)	

จากสมการออกอลิทึม

	 ผลการศกึษาการขบัเคลือ่นรถเขน็ไฟฟา้นีจ้ะประกอบไปดว้ยไมโครคอนโทรลเลอรเ์ปน็ตวัควบคมุและสง่สญัญาณ

ไปขบัเคลือ่นดซีมีอเตอรแ์ละในระบบจะสง่คา่สญัญาณปอ้นกลบัโดยสามารถปรบัคา่พารามเิตอรข์องสญัญาณกวา้งของพลัส์

วิทโมดูลเลชั่น	(PWM)	ระบบการควบคุมความเร็วได้รับการออกแบบส�าหรับการควบคุมความเร็วของดีซีมอเตอร์และมุม

ในการเคลื่อนที่ได้

	 สรปุระบบอจัฉรยิะของรถเขน็คนพกิารสามารถควบคมุดว้ยเสยีงโดยสามารถควบคมุไดท้ัง้ทศิทางและความเรว็

ของรถเข็นไฟฟ้า

ค�ำส�ำคัญ:	รถเข็นผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง	การฟื้นฟูสภาพร่างกาย	เครื่องมือแพทย์การควบคุมความเร็ว
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บ้ำนอัจฉริยะควบคุมด้วยเสียง
	

พันเอก รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ สุธี พำนิชกุล1    

พันเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ อำรมย์ ขุนภำษี1    

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เบญลักษณ์ เมืองมีศรี2   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม3      
1วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า	2มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	ในพระราชูปถัมภ์

3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทคัดย่อ

	 ผู้ป่วยที่บาดเจ็บไขสันหลังระดับสูงจะไม่สามารถเคลื่อนไหวแขนและขาได้	 (Quadriplegia)	 การที่มีอุปกรณ์

ส�าหรับช่วยการเคลื่อนไหวโดยผู้ป่วยเป็นผู้ใช้อวัยวะส่วนที่ยังสามารถใช้การได้ควบคุมการเคลื่อนไหวด้วยตนเองจะท�าให้

เพิ่มผลบวกด้านการฟื้นฟูจิตใจและคุณภาพชีวิตได้

	 วัตถุประสงค์คือ	 ออกแบบนวัตกรรมการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยการออกเสียงเพื่อการควบคุม	

เครือ่งมอืแพทย์ชนดินีจ้ะสามารถใช้เสยีงส�าหรบัผูป่้วยพกิารทีม่กีารบาดเจบ็ของไขสนัหลงัระดบัสงูทีไ่ม่สามารถเคลือ่นไหว

แขนและขาได้เลย	(Quadriplegia)	

	 วิธีการส�าหรับการควบคุมด้วยเสียงเป็นการควบคุมผ่านอุปกรณ์รีเลย์และส่งสัญญาณเพื่อไปควบคุมอุปกรณ์	

ต่างๆ	เช่น	พัดลม	ทีวี	หลอดไฟฟ้า	แอร์	และอุปกรณ์อื่นๆ	ให้เปิดและปิดการท�างานได้เองด้วยการสั่งงานผ่านการ

ควบคุมด้วยเสียงของผู้ป่วย	

	 ผลการศึกษาการใช้เสียงควบคุมอุปรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านนี้จะประกอบไปด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เป็น	

ตัวควบคุมและส่งสัญญาณไปที่ระบบเพื่อให้อุปรณ์ไฟฟ้าต่างๆ	ท�างานตามค�าสั่งที่ต้องการได้	เช่น	เปิดและปิดอุปกรณ์

ต่างๆ	เป็นต้น	

	 สรุปบ้านอัจฉริยะควบคุมด้วยเสียง	 สามารถควบคุมอุปกรณ์ให้ท�างานตามค�าสั่งและจะท�าให้ผู้ป่วยมีความสุข

โดยไม่ต้องเป็นภาระของผู้อื่น

ค�ำส�ำคัญ:	ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง	การฟื้นฟูสภาพร่างกาย	เครื่องมือแพทย์การควบคุมด้วยเสียง
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นวัตกรรมน้�ำตำลเดกซ์โทรสรูปแบบเม็ด ที่ออกฤทธิ์เร็วว่ำน้�ำตำลชนิดอมทั่วไป  

ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีควำมเสี่ยงต่อภำวะน้�ำตำลในเลือดต่�ำ

ร้อยเอกหญิง กนต์ธีล์ ศิริธรรม1   พันเอก อดิสรณ์ ล�ำเพำพงศ์2   พันโท ปิติพัฒน์ ช�ำนำญเวช3

พันเอก รชต ล�ำกูล4   พันเอกหญิง กังสดำล แก้วภักดี5

1เภสัชกร	กองเภสัชกรรม	รพ.พระมงกุฎเกล้า	2รองผู้อ�านวยการกองพยาธิวิทยา	รพ.พระมงกุฎเกล้า
3พยาธิแพทย์	กองพยาธิวิทยา	รพ.พระมงกุฎเกล้า	4ผู้อ�านวยการกองพยาธิวิทยา	รพ.พระมงกุฎเกล้า

5ผู้อ�านวยการกองเภสัชกรรม	รพ.พระมงกุฎเกล้า

บทคัดย่อ

	 เนื่องด้วยการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการได้แก	่ การตรวจระดับน�้าตาลและไตรกลีเซอไรด์	 ผู้มารับการ

ตรวจจ�าเป็นต้องงดอาหารอย่างน้อย	8-12	ชั่วโมง	เพื่อได้ผลการตรวจที่แม่นย�าและเชื่อถือได้	อย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่มา

รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุ	และผู้ป่วยโรคเบาหวาน	อาจมีโอกาสเสี่ยงต่อจากภาวะน�้าตาล

ในเลือดต�่าจากการงดอาหารก่อนตรวจเลือด	แม้ว่าการรับประทานน�้าตาลชนิดอมที่ขายตามท้องตลาดชนิดต่างๆ	ภาย

หลงัการเจาะเลอืดจะช่วยบรรเทาอาการของผูป่้วยได้กต็าม	อย่างไรกต็ามเนือ่งจากองค์ประกอบส่วนใหญ่ของน�า้ตาลชนดิ

อมเป็นน�้าตาลซูโครส	 ซึ่งมีลักษณะเป็นน�้าตาลเชิงคู่	 จ�าเป็นต้องใช้เอนไซม์ในล�าไส้ย่อยให้สลายตัวเป็นน�้าตาลเชิงเดี่ยว	

ได้แก่	 กลูโคสและฟรุกโทส	 จึงต้องใช้ระยะเวลาในการสลายน�้าตาลและการดูดซึมเข้ากระแสเลือด	 จากเหตุดังกล่าว		

กองพยาธวิทิยา	จงึได้ร่วมมอืกบั	กองเภสชักรรม	รพ.พระมงกฎุเกล้า	จงึได้พฒันานวตักรรมเดกซ์โทรสรปูแบบเมด็	ขนาด	

2	กรัม/เม็ด	โดยใช้เดกซ์โทรสโมโนไฮเดรต	(Dextrose	Monohydrate)	เป็นสารออกฤทธิ์ในปริมาณร้อยละ	95	ซึ่งมี

คุณสมบัติเป็นน�้าตาลเชิงเดี่ยวสามารถย่อยและดูดซึมได้อย่างรวดเร็วกว่าน�้าตาลซูโครสทั่วไป	 และเติมสารแต่งกลิ่นรส

มะนาวเพื่อเพิ่มรสชาติ	 โดยด�าเนินการผลิตตามหลักมาตรฐาน	 (Good	Manufacturing	Practice,	GMP)	และอัด

เม็ดผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีตอกโดยตรง	(Direct	Compression)	บนเครื่องตอกเม็ดยาชนิดสากเดี่ยว	(Single	Punch)	โดย

มีการควบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนการผลิต	 ได้แก่	ความแข็ง	 (Hardness)	พบว่ามีค่าเฉลี่ยความแข็งที่	 160	

นิวตัน	และ	ความแปรปรวนของน�้าหนักเม็ด	(Weight	Variation)	น้อยกว่าร้อยละ	5	ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้	โดย

นวัตกรรมเดกซ์โทรสรูปแบบเม็ดดังกล่าวรับประทานง่าย	 รสดี	 สามารถช่วยลดอาการอ่อนเพลียของผู้ป่วยภายหลังการ

ตรวจเลือด	และผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรมเดกซ์โทรสรูปแบบเม็ดเป็นอย่างดี

ค�ำส�ำคัญ:	น�้าตาล	เดกซ์โทรส	กลูโคส
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ควำมชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับกำรใช้ยำแก้ปวดในกลุ่มประชำกรชุมชนชนบท 

ต�ำบลพระเพลิง อ�ำเภอเขำฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

นพท.ปองธรรม บัญญัตินพรัตน์1 นศพ.ปัญญรัตน์ สันตติวงศ์ไชย1 นพท.บุญญกฤติ มิเกล็ด1 

นศพ.กรวีร์ เมธิสริยพงศ์1 นศพ.กัณธณิศำข์ อภิธนำดล1 นศพ.กิตติธัช ภักดีไทย1 

นศพ.เกียรติศักดิ์ รักวงศ์1 นศพ.ชนิษฐำ บัวขำว1 นศพ.ไชยวัฒน์ ลิ้มทองสิทธิคุณ1 

นศพ.ทัตพิชำ ใจมำ1 นศพ. ปภำณิน นุ่มประสงค์1 นศพ. ปรียำภรณ์ ศรีสุวรรณกำฬ1 

นศพ. วริศรำ อัครลำภ1 นศพ. ศุภำกร วงศ์ดำมำ1 นศพ. สมรักษ์ หำญมุ่งธรรม1 

นศพ. สุปรีชำ สงวนเกียรติ1 นวชัย เลิศวิวัฒนพงษ์2 มฑิรุทธ มุ่งถิ่น2 พันเลิศ ปิยะรำช3 

พิชำ สุวรรณหิตำทร3 รำม รังสินธุ์4
1นักเรียนแพทย์ทหารชั้นปีที่	4	รุ่นที่	39	วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

2ภาควิชาเภสัชวิทยา	วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
3ภาควิชาระบาดวิทยา	วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

4ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน	วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

บทคัดย่อ

	 ทีม่ำและควำมส�ำคญั:	ยาลดปวดเปน็กลุม่ยาทีใ่ชก้นัอยา่งแพรห่ลายเนือ่งจากความสามารถในการระงบัปวด	ลด

ไข้และออกฤทธิไ์ดร้วดเรว็แตม่ผีลขา้งเคยีงตอ่สขุภาพ	จงึเปน็ปญัหาทีส่�าคญัอยา่งหนึง่ในประเทศ	ปจัจบุนัยงัไมม่งีานวจิยั

เกี่ยวกับการใช้ยาลดปวดในชุมชนชนบท	ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้เพื่อที่จะหาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับการใช้ยาลดปวดในชุมชนชนบท

	 ระเบยีบวธิกีำรวจิยั:	เปน็การศกึษาแบบ	Cross-Sectional	Study	ซึง่ศกึษาในกลุม่ประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นชมุชน

ชนบท	อ�าเภอเขาฉกรรจ	์จงัหวดัสระแกว้	ทีม่อีายตุัง้แต	่18	ปขีึน้ไป	เปน็การศกึษาโดยท�าทัง้แบบสอบถามเชงิปรมิาณและ

เชงิคณุภาพไปพรอ้มๆ	กนั	การเกบ็ขอ้มลูเชงิปรมิาณเปน็การถามตอบขอ้มลู	11	ขอ้	เปน็การสอบถามตวัตอ่ตวั	สว่นการ	

เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการเก็บแบบ	1.	สนทนาแบบเจาะจง	2.	สนทนาแบบลงลึก	โดยทั้ง	2	แบบบันทึกโดยการ

บันทึกเทป

	 ผลกำรศึกษำ:	จากการศึกษานี้พบว่าความชุกของการใช้ยาลดปวดในชุมชนชนบทนั้นมีค่าสูงถึงร้อยละ	75.68	

ซึ่งมีการใช้พาราเซตามอลและ	NSAIDs	มากที่สุดตามล�าดับ	 โดยพบว่า	อาการปวดเข่ามีความสัมพันธ์กับการใช้ยาลด

ปวดอยา่งสม่�าเสมอ	ในการศกึษาเชงิคณุภาพพบวา่พาราเซตามอลเปน็ยาทีม่กีารใชม้ากทีส่ดุ	รองลงมาไดแ้ก	่ไอบโูพรเฟน	

และยาทัมใจ	(แอสไพริน	650	มิลลิกรัม)	โดยพบว่าการใช้ยาแก้ปวดมีปัจจัยที่สัมพันธ์คือ	ประสิทธิภาพของยาการเข้าถึง

ของยาในชุมชนและความสะดวกในการได้รับยา	การพิจารณาถึงประโยชน์และความเสี่ยงจากการใช้ยาและการตระหนัก

ถึงการใช้ยาผิดกฎหมาย
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	 สรุปผลกำรศึกษำ:	ความชุกของการใช้ยาแก้ปวดในชุมชนชนบทยังคงสูงอยู่	ควรมีการให้ความรู้ที่ถูกต้องและ

เพยีงพอเกีย่วกบัการใชย้าแกป้วดในประชากรกลุม่เปา้หมาย	ซึง่ไดแ้ก	่ผูท้ีม่โีรคประจ�าตวัเปน็ไขมนัในโลหติสงู	ปวดศรีษะ	

ปวดเข่า	หรือเกษตรกรในชุมชนชนบท

ค�ำส�ำคัญ:	ยาพาราเซตามอล	ความชุก	การวิจัยเชิงคุณภาพ	ยาแก้ปวด	ยาชุดผิดกฎหมาย
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ควำมชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในเด็กวัยรุ่นต�ำบลพระเพลิงและชุมชนนำยำว พ.ศ. 2559

ภัทรพร คุปต์นิรัติศัยกุล1 ปริญญำ อุดมรัตนชัยกุล1 ปริยำภัทร มำนิตยกูล1 มินตรำ ฉันทวีรกูล1 

พีรพงศ์ ซ�ำคง1 พัชริดำ บุญญสุวรรณ1 นิพัทธ์ พำนิชนันโท1 รังสิมำ ศีลประชำวงศ์1 

นิธิไชย ใยเสงี่ยม1 ปริวรรต หิรัญสถิตย์พร1 ภำคิน ด�ำรงปรำชญ์1 กิตติภูมิ ทศพรพงศ์1 

พีรสิชฌ์ สมำชิกธรรมคุณ1 พัชรพล โอฐสัตย์1 ธรำวิชญ์ ทองขำว1 ธนำกร สุคนธ์พำนิช1 

อนุพงศ์ สิริรุ่งเรือง2 อิงอร อัศวเทพเมธำ3 รำม รังสินธุ์2 วิศิษฐ์ แก้วพุด2 

พลอยพรรณ นรินทรำงกูร ณ อยุธยำ2 ณัชชำ เหมปฐวี2 มฑิรุทธ มุ่งถิ่น4 นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์4 

พันเลิศ ปิยะรำช5 พิชำ สุวรรณหิตำทร5 ศิรชัช นิจพำณิชย์6

1นักเรียนแพทย์ทหารชั้นปีที่	4	รุ่นที่	39	วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
2ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน	วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
3ภาควิชาจิตเวชและประสาทวิทยา	วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

4ภาควิชาเภสัชวิทยา	วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
5ภาควิชาปาราสิตวิทยา	วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
6ภาควิชาจุลชีววิทยา	วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

บทคัดย่อ

	 ทีม่ำและควำมส�ำคญั:	เป็นทีท่ราบกนัดว่ีาการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์เป็นปัญหาอนัดบัต้นๆ	ของปัญหาสขุภาพ	

พฤตกิรรมเสีย่ง	และการเกดิอบุตัเิหตขุองเดก็ในวยัรุน่	ซึง่รวมถงึปัญหาทางตรงและทางอ้อมจากการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

ทีน่่าเป็นกงัวลคอื	ประชากรในปัจจบุนัเริม่ดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ตัง้แต่ช่วงวยัรุน่ซึง่จะน�าไปสูผ่ลกระทบต่อสขุภาพอย่าง

ใหญ่หลวงในเวลาต่อมา	จากรายงานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ	WHO	ปี	2557	คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์

การดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่ปัจจุบันถึงปี	ค.ศ.	2025	ว่า	การดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน	 หากไม่มีมาตรการจากทางภาครัฐที่ดีพอ	 นอกจากนี้จากการเปรียบเทียบพฤติกรรม	

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยในปี	 2554	 กับปี	 2557	 ยังพบว่า	 ร้อยละของคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

เพิ่มสูงขึ้น	และที่ส�าคัญเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น

	 วตัถปุระสงค์:	งานวจิยัชิน้นี	้มจีดุประสงค์เพือ่การศกึษาความชกุ	ปัจจยัส่วนบคุคลและปัจจยัแวดล้อมทีส่มัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในเดก็วยัรุน่ต�าบลพระเพลงิและชมุชนนายาว	พ.ศ.2559	เพือ่วางแนวทางในการ

ป้องกนั	และลดปัจจยัเสีย่งต่อพฤตกิรรมดงักล่าวของเดก็วยัรุน่	รวมถงึลดอบุตักิารณ์ของการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์และ

ปัญหาสุขภาพ
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	 รูปแบบงำนวิจัย:	แบบ	Cross-Sectional	Study	ใช้การสุ่มประชากรแบบ	Stratified	Cluster	Sampling

	 วิธีกำรวิจัย:	 การวิจัยเชิงปริมาณจะท�าการศึกษาแบบตัดขวาง	 (Cross-Sectional	 Study)	 โดยแบ่งกลุ่ม	

ผู้เข้าร่วมวิจัยเป้าหมายออกเป็น	2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มประชากรในโรงเรียน	อายุ	12	ถึง	18	ปี	เป้าหมาย	543	คน	และ	

กลุ่มประชากรในชุมชน	อายุ	19	ถึง	24	ปี	 เป้าหมาย	178	คน	ที่อาศัยอยู่ในต�าบลพระเพลิงและชุมชนนายาวเพื่อ

หาความชกุ	และหาปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในเดก็วัยรุน่	จากการท�าแบบสอบถามแบบ

ไม่ระบุตัวบุคคล	 (Anonymous)	 โดยประยุกต์จากเครื่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างเพื่อคัดกรองผู้มีประสบการณ์	

การใช้สารเสพติด	(ASSIST	Ver	3.1)	และแบบประเมินความเครียด	(ST5)	โดยข้อมูลที่ได้จะถูกบันทึกลงในโปรแกรม	

SPSS	และวิเคราะห์โดยใช้	Descriptive	Statistics,	Bivariate	logistic	Regression	และ	Multiple	Logistic	Regression

	 ผลกำรศึกษำ:	จากการศึกษาแบบปริมาณในกลุ่มประชากร	647	คน	พบว่าความชุกของการดื่มแอลกอฮอล์

ในวัยรุ่นต�าบลพระเพลิงและชุมชนนายาว	 ร้อยละ	 49.9,	 โดยเป็นการดื่มแบบเมาหัวราน�้าถึงร้อยละ	 35	 อายุเริ่มดื่ม	

โดยเฉลีย่ในเพศชาย	คอื	14.4	ปี	และในเพศหญงิ	14.1	ปี	โดยพบว่าชนดิของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ทีเ่ป็นทีน่ยิมมากทีส่ดุ

ในทั้งเพศชาย	ร้อยละ	88.2	และเพศหญิง	ร้อยละ	69.1	คือ	เบียร์	ดื่มกับเพื่อนมากที่สุด	ร้อยละ	85.6	และนิยมดื่ม	

ในโอกาสพเิศษต่างๆ	เช่น	งานแต่งงาน	วนัเกดิ	วนัปิดเทอม	ร้อยละ	40.1	สถานทีท่ีน่ยิมดืม่มากทีส่ดุคอืบ้านเพือ่นหรอืคน

รูจ้กั	ร้อยละ	60.1	ซือ้ดืม่เอง	ร้อยละ	87.3	โดยซือ้ทีร้่านขายของช�าในหมูบ้่าน	ร้อยละ	89.2	ราคาและรสชาตเิป็นปัจจยัที่	

ส�าคัญในการเลือกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ร้อยละ	54.3	และ	52.8	ตามล�าดับ	เมื่อแบ่งกลุ่มตามระดับความเสี่ยงใน	

การติดแอลกอฮอล์โดยเกณฑ์	 ASSIST	 แล้วพบว่าในทั้งเพศชายและเพศหญิงมีผู้ที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางในการติด

แอลกอฮอล์มากทีส่ดุ	ร้อยละ	37	และ	19.4	ตามล�าดบั	อตัราการเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กีย่วข้องกบัการดืม่แอลกอฮอล์	ร้อยละ	20.3	โดย	

พบว่าปัจจัยสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ในเด็กวัยรุ่น	ต�าบลพระเพลิงและชุมชนนายาว	ได้แก่	เพศ	อายุที่

เริ่มดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรก	ความเครียด	การสูบบุหรี่และประสบการณ์การใช้สารเสพติด

	 สรุปผลกำรศึกษำ:	 ความชุกของพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น	 ต�าบลพระเพลิงและชุมชนนายาว

มีค่าสูงกว่าการศึกษาที่ผ่านมา	 รวมไปถึงความชุกของการดื่มแบบหัวราน�้าและอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับ	

การดื่มแอลกอฮอล์	ค่าเฉลี่ยอายุเริ่มดื่มในวัยรุ่นทั้งเพศชายและหญิงที่ลดลง	ล้วนแต่เป็นตัวบ่งชี้ว่าทุกหน่วยงานและภาค

ส่วนควรตระหนักและเร่งแก้ไขในปัญหาที่เกิดขึ้น	ทั้งระดับตัวบุคคล	ครอบครัว	ชุมชน	ไปจนถึงระดับประเทศ	เพื่อลด

ความเสียหายและปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาในระยะยาว

ค�ำส�ำคัญ:	แอลกอฮอล์	ความชุก	ปัจจัยสัมพันธ์	วัยรุ่น	ชุมชนชนบท	ประเทศไทย
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กำรพัฒนำ CANSAT ในประเทศไทย

นำวำอำกำศเอก ฐำกูร เกิดแก้ว
ผู้อ�านวยการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์	(LESA)	

ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ	กองทัพอากาศ

E-mail:	thagoon@lesa.biz

บทคัดย่อ

	 CANSAT	หรอื	“ดาวเทยีมกระปอ๋ง”	เปน็อปุกรณท์ีใ่ชจ้�าลองการท�างานของดาวเทยีม	โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ใช้

ในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านอวกาศ	ทั้งนี้ก�าหนดให้มีขนาดเล็กเท่ากระป๋องน้�าอัดลม	และไม่ได้ถูกปล่อยเข้า

สู่วงโคจรในอวกาศจริง	แต่จะถูกปล่อยที่ความสูงประมาณ	100	–	4,000	เมตร	จากอากาศยานประเภทต่างๆ	เช่น		

เครือ่งบนิ	โดรน	จรวด	โดยในระหวา่งทีก่างชชูพีรอ่นลงมา	CANSAT	จะปฏบิตัภิารกจิทางวทิยาศาสตรท์ีก่�าหนดไว	้กอ่นที	่

จะตกถึงพื้นดิน

	 CANSAT	 เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศ	 ในระดับมัธยมตอนปลายและอุดมศึกษา	

ตอนต้น	ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว	มาตั้งแต่ปี	2541	แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศไทย	ศูนย์

การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรโ์ลกและดาราศาสตร	์(LESA)	จงึพฒันาชดุตน้แบบ	CANSAT	ขึน้สองประเภท	เพือ่ใชใ้นการตรวจ

วัดสภาพอากาศ	และรายงานท่าทางการบิน/พิกัดภูมิศาสตร์	(Flight	profile	and	geographic	coordinates)	โดย	

ส่งขึ้นสู่อากาศด้วยอากาศยานประเภทต่างๆ	ดังนี	้(1)	ปล่อยจากโดรนที่ความสูงไม่เกิน	500	เมตร	(2)	ปล่อยด้วยจรวด

ขนาดเล็กที่ความสูง	0.5	–	1.0	กิโลเมตร	(3)	ปล่อยจากเครื่องบินที่ความสูง	1	–	3	กิโลเมตร	

	 ในปี	2560	ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์	(LESA)	ได้จัดกิจกรรม	CANSAT	ให้แก่เยาวชน	

2	 ระดับคือ	 จัดกิจกรรมระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนทหารสามเหล่าทัพและนิสิตนักศึกษาในโครงการดาราศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	และจัดกิจกรรม	CANSAT	Thailand	2017	ให้

แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	โดยจะมีการแข่งขันระดับประเทศในระหว่างวันที่	9	–	11	ธันวาคม	2560

	

ค�ำส�ำคัญ:	 ดาวเทียม	เทคโนโลยีอวกาศ		
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กำรเก็บรักษำสำรส�ำคัญจำกพืชโดยกำรใช้เทคนิคนำโนแคปซูล

Preservation of Active Compounds from Plants by Nanoencapsulation 

ณธศักย์ สินลิขิตกุล1

สิรินทรำ อำรยเวทย์2

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ลักขณำ หล่อตระกูล3

รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ ตู้จินดำ4

ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมีชีวภาพ	สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

E-mail:	1nathasak.sin@gmail.com	2sirintra.ara@gmail.com	3luckhana@siit.tu.ac.th	4pisanu@siit.tu.ac.th

บทคัดย่อ

	 สารส�าคัญจากพืชและสมุนไพรต่างๆ	ในประเทศไทย	ถูกน�าไปใช้ประโยชน์ในด้านอาหาร	ยา	และเวชส�าอาง	

ท�าให้ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยมีคุณภาพสูงและเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วโลก	แต่สารส�าคัญเหล่านี้	สามารถเสื่อมสลาย

จากสภาวะแวดล้อม	เช่น	อากาศ	แสงแดด	ความชื้น	และความร้อน	ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีอายุการใช้งานสั้น	

เสือ่มสภาพได้เรว็	และสญูเสยีคณุภาพอย่างน่าเสยีดาย	การเกบ็รกัษาสารส�าคญัดงักล่าวสามารถท�าได้ด้วยการใช้เทคนคิ

นาโนแคปซลู	โดยใช้แคปซลูทีท่�าจาก	Beta-cyclodextrin	ทีเ่ป็นน�า้ตาลโมเลกลุใหญ่	มโีครงสร้างคล้ายถ้วยและสามารถ

บรรจุสารส�าคัญได้	 จึงสามารถป้องกันสารส�าคัญจากการเสื่อมสลายจากสภาพแวดล้อม	 ในงานวิจัยนี้	 คณะวิจัยได้น�า

เทคนิคดังกล่าวมาใช้กับสารส�าคัญ	 ได้แก่	 Plumbagin	 จากสมุนไพรเจตมูลเพลิงแดง	 (Plumbago	 indica	 L.)	 ซึ่ง	

ออกฤทธิ์รักษาโรคมะเร็งได	้ แต่สามารถเสื่อมสลายได้ง่ายจากการสัมผัสกับแสงแดด	 และความร้อน	 นอกจากนี้ยังได้

ประยุกต์ใช้กับ	Nicotine	จากเศษใบยาสูบ	(Nicotiana	tabacum	L.)	ซึ่งสามารถใช้เป็นยาก�าจัดแมลงศัตรูพืชได้	แต่

สามารถเสื่อมสลายได้ง่ายจากการสัมผัสกับอากาศ	โดยคณะวิจัยพบว่าการใช้นาโนแคปซูลสามารถเก็บรักษาสารส�าคัญ

จากพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค�ำส�ำคัญ:	นาโนแคปซูล,	Beta-cyclodextrin,	Plumbagin,	Nicotine
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เคมีกำรค�ำนวณเพื่อกำรพัฒนำยำ

Computational Chemistry for Drugs Design

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ลักขณำ หล่อตระกูล1    ดร.พิมลลักษณ์ สิทธิกรไพบูลย์2

กริช อินทจักร์3    สุริยำวุธ กุลำตี4

ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมีชีวภาพ	สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

E-mail:	1Luckhana@siit.tu.ac.th	2pimonluck@hotmail.com	3krit.inthajak@gmail.com	
4suriyawut.kulatee@gmail.com

บทคัดย่อ
	 การศึกษาทางเคมีการค�านวณ	 (Computational	 Chemistry)	 เป็นส่วนส�าคัญในการวิจัยและพัฒนายาใน

ปัจจุบัน	 เคมีการค�านวณเป็นการศึกษาสมบัติของสารในระดับโมเลกุล	 แนวคิดหลักของการออกแบบสารเพื่อพัฒนา	

ต่อยอดไปเป็นยานั้นคือ	ต้องการค้นหาสารที่มีแรงกระท�าระหว่างโมเลกุลกับโปรตีนเป้าหมายได้แข็งแรงมากกว่า	สารตั้ง

ต้น	(substrate)	เดิมที่โปรตีนเคยจับ	เคมีการค�านวณจึงเข้ามามีบทบาทในการค�านวณหาค่าพลังงานการยึดจับระหว่าง

โปรตีนกับสารชนิดต่างๆ	เพื่อคัดเลือกเอาเฉพาะสารที่มีพลังงานการยึดจับกับโปรตีนเป้าหมายมากกว่าหรือใกล้เคียงกับ	

สารตัง้ต้นเดมิ	เพือ่น�ามาทดสอบฤทธิท์างเภสชัวทิยาต่อไป	นอกจากนี	้ในกรณขีองสมนุไพรหรอืสารส�าคญัจากพชืบางชนดิ	

มกัจะประสบปัญหาเรือ่งการเสือ่มสภาพจากอากาศและแสงแดดซึง่จะท�าให้สารเหล่านีล้ดทอนในคณุภาพและราคา	ดงันัน้

การใช้เทคนิคนาโนแคปซูล	ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูง	และราคาไม่แพง	 เป็นเทคนิคที่น�ามาใช้ในการเก็บรักษา

สารส�าคญัจากสมนุไพรไทยเพือ่ให้การคงสภาพของสารส�าคญัเหล่านัน้มรีะยะเวลายาวนานยิง่ขึน้	จากผลการศกึษาทมีวจิยั

ประสบความส�าเรจ็ในการใช้เคมกีารค�านวณ	ท�านายสภาวะทีเ่หมาะสมส�าหรบัการผลตินาโนแคปซลูของสารส�าคญัในพชื

โดยใช้ไซโคลเด็กตริน	งานวิจัยนี้ยังมุ่งเป้าไปสู่การน�าแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์	มาใช้ท�านายวิธีการผลิตนาโนแคปซูล	

ของสาร	ข้อดขีองการศกึษาทางเคมกีารค�านวณ	คอื	ไม่ต้องใช้สารเคมแีละสตัว์ทดลอง	ปลอดภยัต่อผูท้�าวจิยัและสิง่แวดล้อม		

ผลทีไ่ด้จากการค�านวณโดยเทคนคิต่าง	ๆ 	ทางเคมกีารค�านวณ	เช่น	เคมคีวอนตมั	(Quantum	Chemistry)	โมเลควิลาร์	

ด๊อกกิ้ง	(Molecular	Docking)	และ	การจ�าลองพลศาสตร์เชิงโมเลกุล	(Molecular	Dynamics	Simulations)	จะถูกน�า

มาประมวลและวิเคราะห์ผล	เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณสมบัติทางเคมีและข้อมูลทางเทอร์โมไดนามิกส์	และใช้เพื่ออธิบายข้อมูล

ของผลการทดลองให้เข้าใจชัดเจน	เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ก่อนการทดลองจริง	ถึงแม้ว่าเคมีการค�านวณ	

จะได้รับการยอมรับและมีบทบาทอย่างมากในการวิจัยและพัฒนายาในปัจจุบัน	 แต่เคมีการค�านวณไม่สามารถเข้ามา

ทดแทนการทดลองในห้องปฎบิตักิารได้อย่างสมบรูณ์	เนือ่งจากบทสรปุของการค้นพบใดๆ	ต้องพสิจูน์และจบลงด้วยการ

ทดลองในห้องปฎิบัติการเสมอ	เพือ่ให้ได้มาซึ่งความถูกต้องแม่นย�า	และพร้อมที่จะน�าไปขยายผลเพือ่สามารถน�าไปใช้ได้

จรงิ	การวจิยัด้วยวธิเีคมกีารค�านวณนี้	ยงัช่วยพฒันาองค์ความรูใ้หม่ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางวศิวกรรมเคมซีึง่

สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ

ค�ำส�ำคัญ:	เคมีการค�านวณ	แบบจ�าลองโมเลกุล	การวิจัยและพัฒนายา
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ระบบช่วยเลือกซื้อสินค้ำในร้ำนค้ำส�ำหรับผู้พิกำรและผู้บกพร่องทำงกำรมองเห็น

ผ่ำนทำงอุปกรณ์สื่อสำรแบบพกพำ

“ShoppingEYE: A Shopping Assisted System for Blind and Visually 

Impaired Individuals using Mobile Device”

นำยชัยพิทักษ์ พัฒนกิตติคุณ1    นำยจำรุกิตติ์ สุชำติ2    นำยคธำวุฒิ ทองทำ3 

นำยศรชัย อุดมธนำพงศ์4    นำยอมต หลวงพล5    ดร.รัตติกร สมบัติแก้ว6 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.อรฉัตร จิตต์โสภักตร์7

คณะวิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

E-mail:	158601099@kmitl.ac.th	subtrakul.v@gmail.com	257010170@kmitl.ac.th	3Khathavut@hotmail.com	
4u.sornchai@gmail.com	5amata.lu@kmitl.ac.th	6ratikorn.so@kmitl.ac.th	7orachat.ch@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

	 โครงการวจิยันีม้จีดุประสงค์ในการออกแบบและพฒันาต้นแบบระบบช่วยเลอืกซือ้สนิค้าในร้านค้า	(Shopping-

EYE)	เพื่อเป็นระบบเปิดที่ไม่ได้ขึ้นกับร้านค้า	แต่เป็นบริการในรูปแบบใหม่ในรูปของธุรกิจเพื่อสังคม	(Social	Enterprise)	

ที่ให้บริการข้อมูลแก่ผู้พิการทางสายตา	 โดยเปิดให้ร้านค้าใดๆ	 ที่ต้องการให้บริการแก่ผู้พิการทางสายตาได้เข้ามาลง

ทะเบียน	 โดยร้านค้าช่วยให้ข้อมูลผังร้านค้า	 ข้อมูล	 Barcode	 สินค้า	 ข้อมูลการจัดวางสินค้าบนชั้น	 ข้อมูลต�าแหน่ง

ทางภูมิศาสตร์ของร้านค้า	ต�าแหน่ง	WiFi	Access	Point	และ	ต�าแหน่งกล้องวงจรปิด	รวมทั้งสัญญาณภาพจากกล้อง

วงจรปิดของร้านค้า	เพื่อน�ามาใช้ในการสร้างเส้นทางและน�าทางด้วยเสียงในการเลือกซื้อสินค้าตามรายการที่ผู้พิการทาง

สายตาก�าหนด	 นอกจากนี้ยังมีระบบแนะน�าร้านค้าที่อยู่ใกล้ต�าแหน่งปัจจุบัน	 ระบบตรวจจับต�าแหน่งของบุคคลภายใน

อาคารด้วยเทคโนโลยี	WiFi	 Indoor	 Location	 Service	 และระบบตรวจบุคคลด้วยการวิเคราะห์ภาพถ่ายเพื่อระบุตัว

ตนของผู้ใช้	และน�าทางได้แม้ในกรณีมีสิ่งกีดขวางทางเดิน	ระบบแสดงแผนผังร้านค้าเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้พกิารทาง

สายตาด้วยกระดานแสดงผลระบบหมุดสัมผัส	3	มิติ	(3D	Tactile	Display	Board)	ที่จุด	Self-Information	Desk	เพื่อ

ให้รบัทราบเส้นทางและท�าความคุน้เคยกบัร้านค้าก่อนเริม่การเลอืกซือ้สนิค้า	รวมทัง้บรกิารจดัท�ารายการสนิค้าทีต้่องการ

เลือกซื้อ	 โดยนอกจากใช้ในการจัดท�าระบบน�าทางเลือกซื้อสินค้าแล้ว	ยังสามารถเก็บเป็นประวัติการเลือกซื้อสินค้า	ซึ่ง

สามารถดึงข้อมูลขึ้นมาให้พนักงานคิดเงินตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่เลือกซื้อ	 ป้องกันการหยิบสินค้าผิดพลาด	

และสามารถค้นคืนประวัติการเลือกซื้อสินค้าย้อนหลังเพื่อค�านวณค่าใช้จ่ายย้อนหลัง	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหาร

จัดการการเงินส�าหรับผู้พิการทางสายตาได้อีกด้วย	โดยบริการเหล่านี้ยังไม่มีระบบช่วยเลือกซื้อสินค้าใดจัดท�าขึ้น

ค�ำส�ำคัญ:	 ระบบช่วยเลือกซื้อสินค้าส�าหรับผู้พิการและผู้บกพร่องทางการมองเห็น	ระบบน�าทางภายนอกอาคาร	ระบบ	

	 น�าทางภายในอาคาร	เทคโนโลยกีารตดิตามบคุคลด้วยพกิดั	สญัญาณ	WiFi	สญัญาณภาพจากกล้องวงจรปิด
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เครื่องวัดควำมหนำแน่นมวลกระดูก

Bone Mineral Density Measurement 

นำยธีระศักดิ์ จันทร์วิเมลือง1      รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชูชำติ ปิณฑวิรุจน์2

คณะวิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

E-mail:	1vanko1@hotmail.com	2chuchartpintavirooj@gmail.com

บทคัดย่อ

	 โรคกระดูกพรุน	(Osteoporosis)	เป็นโรคที่เกิดจากการที่กระดูกสูญเสียแคลเซียม	ท�าให้กระดูกค่อยๆ	บางลง	

จนกระทั่งหักในที่สุด	 เป็นโรคที่พบมากในผู้หญิงวัยหมดประจ�าเดือน	 แต่ก็พบในผู้ชายเช่นกัน	 การวินิจฉัยโรคสามารถ

ท�าได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการใช้คลื่นอัลตร้าซาวด	์ การใช้แสงเลเซอร	์ และการใช้เอกซเรย	์ งานวิจัยนี้เกี่ยวข้องการใช้

เอกซเรย์ในการวัดความหนาแน่นของกระดูกซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงสภาวะของโรคกระดูกพรุน	 ส่วนหนึ่งของงานวิจัยเป็น	

การพฒันาเครือ่งวดัความหนาแนน่ของกระดกูโดยใชเ้อกซเรย	์2	ระดบัพลงังาน	โดยเปน็การตอ่ยอดทนุวจิยัทีท่�าเสรจ็แลว้	

ทีข่อจาก	สวทช.	ในงานวจิยัดงักลา่วเราท�าการออกแบบเครือ่งวดัความหนาแนน่ของกระดกูโดยใชเ้ครือ่งเอกซเรยท์ีม่ใีชอ้ยู่

ตามโรงพยาบาล	โดยท�าการพฒันาเครือ่งวดัเอกซเรยท์ีส่ามารถใหข้อ้มลูของภาพเอกซเรยเ์ปน็ดจิติอลและถกูสง่ใหก้บัเครือ่ง	

คอมพวิเตอรโ์ดยตรง	ในการเกบ็ภาพจะถา่ยภาพของมอื	2	ภาพ	ภาพหนึง่ถา่ยทีค่า่พลงังานเอกซเรยร์ะดบัต่�า	อกีภาพถา่ย

ที่พลังงานเอกซเรย์ระดับสูง	น�าภาพทั้งสองไปท�าการวิเคราะห์เพื่อหาความหนาแน่นของกระดูก

ค�ำส�ำคัญ:	 ความหนาแน่นมวลกระดูก	X-ray	โรคกระดูกพรุน
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รถเข็นไฟฟ้ำเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทำงด้วยล้อแบบ Mecanum 

ส�ำหรับคนพิกำรหรือผู้สูงอำยุ

Multi Directional Wheelchair Using Mecanum Wheel for 

Disabled or Aged

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์1   รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพรรณ กุลพำณิชย์2   

รองศำสตรำจำรย์ วิริยะ กองรัตน์3

คณะวิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

E-mail:	1taweepol.su@kmitl.ac.th	2suphan.gu@kmitl.ac.th	3kkviriya@gmail.com

บทคัดย่อ

	 ปัจจุบันวิวัฒนาการในการสร้างรถเข็นไฟฟ้าส�าหรับผู้พิการก้าวหน้าไปมากและราคาไม่แพงจึงท�าให้มีผู้นิยมใช้	

กนัมากขึน้	เนือ่งจากผูใ้ช้สามารถเคลือ่นทีไ่ด้ด้วยตนเองไม่ต้องมผีูช่้วย	อย่างไรกต็าม	จากรปูแบบดัง้เดมิของรถเขน็ทีใ่ช้กนั	

ยังมีข้อจ�ากัดในการเคลื่อนที่ในบริเวณที่แคบ	 เนื่องจากต้องอาศัยวงเลี้ยวและต้องเคลื่อนที่ไปในทิศทางด้านหน้าเท่านั้น		

งานวิจัยนี้จึงพัฒนารถเข็นไฟฟ้าที่สามารถเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทางโดยอาศัยโครงสร้างล้อแบบ	 Mecanum	 wheel	 ซึ่งมี

ลักษณะพิเศษคือ	ไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยแรงจากแกนเพลา	แต่ใช้แรงที่เกิดจากมุมเอียง	45	องศา	ขับเคลื่อนแบบ	4	ล้อ	

สามารถเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทางโดยที่ผู้ป่วยยังมองไปยังทิศทางด้านหน้า	 ไม่เกิดการลื่นไหล	 และสามารถเคลื่อนที่ไปยัง

บริเวณที่แคบได้อีกด้วย	ดังนั้น	จึงปลอดภัยส�าหรับผู้พิการและคนชรา	งานวิจยันี้มุ่งเน้นพัฒนาต้นแบบที่ใช้งานได้ในชีวิต

จริง	เมื่อมีความต้องการในปริมาณมากสามารถน�าไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต

ค�ำส�ำคัญ:	 ระบบล้อแมคคานัม	
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ระบบแจ้งเตือนและกล้องสอดแนมทำงยุทธวิธี

(เพื่อขยำยผลในกำรใช้งำนจริงที่ ฉก.ทพ.4303)

Counter Terrorism Surveillance System

(For TF 4303 Ranger Company)

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พลศำสตร์ เลิศประเสริฐ
หลักสูตรวิศวกรรมป้องกันประเทศ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

E-mail:	polsart.lertprasert@gmail.com

บทคัดย่อ

	 โครงการเร่งด่วนด้านยทุธการ	3	จงัหวดัชายแดนภาคใต้	โดยปัญหาความไม่สงบและการก่อการร้ายในรปูแบบ	

สงครามกองโจรที่มีลักษณะเป็นการรบกึ่งในเมืองและชนบท	โดยด�าริของพลเอก	สุรยุทธ์	จุลานนท์	นายกสภาสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 ได้จัดโครงการสนับสนุนเทคโนโลยีแก่หน่วยงานความมั่นคงมาตั้งแต่	

พ.ศ.2550	จนถงึปัจจบุนั	โดยมอบหมายให้ทมีวจิยัจดัชดุเฉพาะกจิลงไปศกึษาและหาแนวทางเพือ่สนบัสนนุเพือ่แก้ปัญหา

ดังกล่าว	ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบของภัยคุกคามได้ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว	โดยผู้ก่อความไม่สงบพยายามที่จะเข้าจู่โจม

ท�าร้ายทั้งประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นเป้าหมายอ่อนแอและกองก�าลังของเจ้าหน้าที่	 ดังนั้น	 ทีมวิจัยจึงได้ประสานงานกับ

กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค	4	ส่วนหน้า	น�าอุปกรณ์และเครื่องมือพิเศษลงไปติดตั้งที่กองร้อยเฉพาะกิจ	

ทหารพราน	4303	ฐานปฏิบัติการบ้านบ่อหว้า	อ.โคกโพธิ์	จ.ปัตตานี	ซึ่งการปฏิบัติครั้งนี้ได้เดินทางไปจ�านวน	2	รอบ	

โดยรอบที	่1	เป็นการศกึษาปัญหาและความต้องการตลอดจนการตดิตัง้ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละส่งมอบอปุกรณ์พเิศษแก่	

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม	ในรอบที่	2	เป็นการเดินทางไปปรับปรุงแก้ไขส่วนระบบที่ยังท�างานไม่ดีพอและติดตามการใช้งาน	

และปัญหาที่พบจากระบบเดิม	 พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อท�าการปรับปรุงระบบให้มีเสถียรภาพและครอบคลุม	

เพียงพอต่อความต้องการของเจ้าหน้าที่ในการอ�านวยความสะดวกและลดความเสี่ยงในการท�างาน	

ค�ำส�ำคัญ:	 Wireless	Network,	4G	Cloud	System
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A Rethinking about Water Management Plans in the Chao Phraya 

River Basin for Adapting to Climate Change and Urbanization Risks

Wilawan Boonsri Prathaithep1

Dr.Vilas Nitivattananon2

School	of	Environmental,	Resource	and	Development,	Asian	Institute	of	Technology

E-mail:	1wilawanbpr@gmail.com	2vilasn@ait.asia

Abstract

	 Floods	are	disasters	that	have	affected	prejudicially	people	all	over	the	world.	Thailand	

has	experienced	the	mega-flood	events	in	2011	with	several	causes	such	excessive	and	continuous	

rainfall,	powerful	monsoons,	and	water	management	plans	and	systems.	This	paper	rethinks	about	

existing	water	management	plans	 in	the	Chao	Phraya	River	basin,	Thailand	in	order	to	 identify	

current	gaps	and	recommend	a	strategic	framework	in	the	context	of	adapting	to	risks	related	

to	climate	change	and	rapid	urbanization.	The	methodology	used	in	this	study	is	primarily	based	

on	the	review	of	the	literature,	including	planning	documents,	and	interviews	were	conducted	with	

officials	of	relevant	government	agencies,	practitioners,	stakeholders,	and	local	people.	The	results	

show	that	water	management	plans	still	have	a	defect	such	as	a	lack	of	taking	the	impacts	of	

climate	change	and	urbanization	 into	account;	 lack	of	capacity	and	resources;	 lack	of	public	

awareness	 and	 participation;	 and	 lack	 of	 relevant	 policies	 and	 action	 plans.	 Furthermore,	 the		

appropriate	approaches	are	crucial	important	for	integrating	planning	processes.	Findings	indicate	

that	a	strategic	framework	needs	to	build	resilience	and	address	the	growing	climate-related	risks	

as	a	result	urbanization,	as	well	as	integrating	to	raise	the	effectiveness	of	plans.	

Key words:	Flimate	Change,	Floods,	Flood	Management,	Thailand,	Urbanization
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บทคัดย่อ

	 Urban	expansion	is	considered	as	one	of	the	most	important	problems	in	several	developing	

countries.	Bangkok	Metropolitan	Region	(BMR)	is	the	urbanized	and	agglomerated	area	of	Bangkok	

Metropolis	(BM)	and	its	vicinity,	which	confronts	the	expansion	problem	from	the	center	of	the	city.	

Landsat	images	of	1988,	1993,	1998,	2003,	2008,	and	2011	were	used	to	detect	the	land	use	and	

land	cover	(LULC)	changes.	The	demographic	and	economic	data	together	with	corresponding	

maps	were	used	to	determine	the	driving	factors	for	land	conversions.	This	study	applied	Cellular	

Automata-Markov	Chain	(CA-MC)	and	Multi-Layer	Perceptron-Markov	Chain	(MLP-MC)	to	model	LULC	

and	urban	expansions.	The	performance	of	the	CA-MC	and	MLP-MC	yielded	more	than	90%	overall	

accuracy	to	predict	the	LULC,	especially	the	MLP-MC	method.	Further,	the	annual	population	and	

economic	growth	rates	were	considered	to	produce	the	land	demand	for	the	LULC	in	2014	and	

2035	using	the	statistical	extrapolation	and	system	dynamics	(SD).	It	was	evident	that	the	simulated	

map	in	2014	resulting	from	the	SD	yielded	the	highest	accuracy.	Therefore,	this	study	applied	the	

SD	method	to	generate	the	land	demand	for	simulating	LULC	in	2035.	The	outcome	showed	that	

urban	occupied	the	land	around	a	half	of	the	BMR.

Key words:		urban	land	use,	urbanization,	urban	expansion,	cellular	automata,	markov	chain,	multi-layer	

		 	 	perceptron,	system	dynamic,	Bangkok	Metropolitan	Region
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บทคัดย่อ
	 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช		

บรมนาถบพติร	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ทีจ่ะพฒันาพืน้ทีใ่นชนบทและ

ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร	 ซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริมากกว่า	 4,000	

โครงการ	งานวจิยัชิน้นีไ้ด้ด�าเนนิการตดิตามผลส�าเรจ็ของโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารทิัง้หมด	4	โครงการ	ได้แก่	

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารคิลองลดัโพธิ์	โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารห้ิวยฮ่องไคร้	โครงการอนัเนือ่งมา

จากพระราชด�ารเิขาหนิซ้อน	และโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารอ่ิาวคุง้กระเบน	งานวจิยัชิน้นีใ้ช้องค์ความรูข้องระบบ

เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล	 (Remote	 Sensing)	 และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 (Geographic	 Information	

System)	 เพื่อศึกษา	 วิเคราะห์	 และติดตามการเปลี่ยนแปลงโครงการในด้านต่างๆ	 เช่น	 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	 การ

เปลี่ยนแปลงจากดัชนีพืชพรรณ	ในรูปแบบมุมมองของอนุกรมเวลา	(Time	Series)	จากการศึกษาพบว่า	สภาพพื้นที่มี

การฟื้นฟูเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ	 ยกตัวอย่างเช่นพบพื้นที่ป่าไม้ปริมาณมากขึ้นและสมบูรณ์ขึ้นอย่าง

เห็นได้ชัดภายหลังเริ่มโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 ทัง้นีย้งัได้มกีารน�าเสนอการพฒันาแอปพลเิคชนัตดิตามเครอืข่ายหญ้าแฝกบนโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่ละคอมพวิเตอร์	

(iVGT)	ส�าหรับการน�าเข้า	การจัดเก็บ	และเรียกใช้ข้อมูล	การปลูกและการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกของเครือข่ายหญ้าแฝก

นานาชาติ	 ซึ่งประกอบด้วยประเทศที่ด�าเนินการปลูกหญ้าแฝกไม่น้อยกว่า	 20	 ประเทศเนื่องจากการรวบรวมและการ	

เผยแพร่ข้อมูลโครงการปลูกหญ้าแฝกของเครือข่ายหญ้าแฝกนานาชาติยังไม่มีการด�าเนินงานที่ชัดเจน	 อีกทั้งเป็นการ	

ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 การพฒันาแอปพลเิคชัน่บนโทรศพัท์เคลือ่นทีใ่นครัง้นีส้ามารถรองรบัการท�างานได้ทัง้ระบบปฏบิตักิาร	Android	

และ	 iOS	 แอปพลิเคชั่นนี้มีความเหมาะสมอย่างมากกับผู้ใช้งานทั่วไปในการค้นหาโครงการต่างๆ	 ด้วยข้อมูลจาก

ต�าแหน่งที่ตั้ง	เช่น	ชื่อสถานที่	ขอบเขตการปกครอง	ขอบเขตพื้นที่ที่สนใจ	และค้นหาจากต�าแหน่งปัจจุบันของโทรศัพท์

เคลื่อนที่

ค�ำส�ำคัญ:	 Remote	Sensing,	GIS,	Time	Series,	The	Royal-initiated	projects,	International	Vetiver	Grass		

	 Tracking

157



วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2560 14-15 พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

Geospatial Hotspot Analysis of Lung Cancer Patients Correlated to 
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Abstract

	 Cancer	 in	Thailand	is	becoming	a	significant	health	problem.	Lung	cancer	 is	the	most	

common	cancer	and	common	cause	of	cancer	death	among	male	and	female.	PM	2.5	is	defined	

as	particulates	that	can	be	suspended	in	the	air	which	have	equivalent	diameters	of	less	than	

2.5	microns.	Lung	cancer	is	highly	related	to	particulate	matter	(PM)	especially	fine	particulate	with	

diameter	of	2.5	µm	or	less	(PM	2.5).	Recent	studies	had	indicated	a	strong	correlation	between	

fine	particulate	matter	(PM	2.5)	and	lung	function	diseases.	A	high	incidence	of	lung	cancer	was	

found	in	people	living	coastal	industry	areas	especially	eastern	regions	of	Thailand.	this	study	are	

to	temporally	and	spatially	analyze	the	lung	cancer	 incidence	and	mortality	rates;	to	generate	

the	fine	particulate	matter	(PM	2.5)	map	in	eastern	Thailand	and	analyze	its	spatial	pattern	and	

to	explore	spatial	relationship	between	PM2.5	and	lung	cancer	incidence	and	mortality	rates.	The		

cancer	 registry	 was	 utilized	 as	 data	 inventory	 and	 geographical	 information	 system	 (GIS),	 and		

ordinary	least	square	(OLS)	methods	to	generate	the	PM	2.5	maps	with	wind	factors	to	create	hot	

spots	in	Eastern	Thailand.

Key Words:		Lung	cancer,	 fine	particulate	matter	 (PM2.5),	Geographic	 Information	 Systems	 (GIS),	

	 	 	ring	map,	industrial	pollution,	wind	factor,	spatial	statistics,	hot	spot	analysis,	Global	Moran’s	I,	

		 	 	spatial	regression,	healthGIS
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บทคัดย่อ

	 หลายประเทศทั่วโลกได้ริเริ่มการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศมาแล้วหลายทศวรรษ	 ซึ่งการ

ส�ารวจอวกาศและการทดลองต่างๆ	ในอวกาศเป็นสิ่งส�าคัญในการพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน	เนื่องจากในสภาพ

แวดล้อมทีแ่รงโน้มถ่วงมคีวามเข้มน้อยได้ส่งผลให้เกดิปรากฏการณ์ทีแ่ตกต่างจากบนโลก	เช่น	การเปลีย่นแปลงของความ	

เข้มข้นของแร่ธาตุในฟันของปลาซิวข้าวสารญี่ปุ่นเมื่อด�ารงชีวิตในสภาวะแรงโน้มถ่วงต�่า	 การศึกษาผลึกของโปรตีน	

ไลโซโซมทีม่ลีกัษณะแบบเตตระโกนอล	(tetragonal	lysozyme	crystals)	ซึง่ท�าการปลกูในสภาวะแรงโน้มถ่วงต�่า	พบวา่	

การจัดเรียงตัวผลึก	 (mosaicity)	 มีความเป็นระเบียบมากกว่าผลึกที่ปลูกบนโลกถึง	 3-4	 เท่า	 ทิศทางการเติบโตของ

รากข้าวโพด	ถั่วลันเตา	และถั่วแดง	มีทิศทางการเจริญเติบโตแบบสุ่ม	เมื่อปลูกโดยใช้เครื่องไคลโนสแตทสามมิติ	(3-D	

clinostat)	เป็นต้น	ผลจากการทดลองดังกล่าว	สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่อาจต่อยอดเป็นนวัตกรรมอวกาศต่อไปได	้

ซึ่งประเทศที่ท�าการทดลองเหล่านี้สามารถใช้ประโยชน์จากอวกาศมาพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมที่มีประโยชน์มากมาย		

ไม่ว่าจะเป็นด้านการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ	ด้านการพัฒนาเทคนิคเชิงวิศวกรรม	ด้านการผลิต

ยาที่มีคุณภาพ	ตลอดจนพัฒนาด้านระบบซอร์ฟแวร์ที่ซับซ้อนและใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย	ดังนั้น	จึงเป็นความจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องเพิ่มขีดความสามารถในเทคโนโลยีด้านอวกาศเพื่อเป็นพื้นฐานส�าคัญในการพัฒนาประเทศ		

อันจะน�ามาซึ่งนวัตกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอวกาศของไทยในท้ายที่สุด

	 (ร่าง)	ยทุธศาสตร์อวกาศแห่งชาติ	2560	-	2579	(National	Space	Strategy	2017	–	2036)	จงึได้จดัให้การ

ศกึษาวจิยัและการส�ารวจในห้วงอวกาศเป็นภารกจิหลกัในการพฒันาประเทศ	และเป็นภารกจิส�าคญัของส�านกังานพฒันา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	หรือ	สทอภ.	ซึ่งอยู่ในส่วนของ	ยุทธศาสตร์ที่	5	ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

อวกาศ	 อันเป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องการสนับสนุนให้เกิดการก�าหนดนโยบายด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอวกาศที่

ชัดเจน	 เพื่อให้มีการจัดการการพัฒนาองค์ความรู้	 และบุคลากรด้านอวกาศที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม	 รวมไปถึง	

รองรบัการเข้าไปมส่ีวนร่วมในการวจิยัและส�ารวจอวกาศกบัต่างประเทศ	สทอภ.	จงึได้มกีารรเิริม่โครงการทดลองในอวกาศ

และสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง	National	Space	Exploration	หรือ	NSE	เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ดังกล่าว	และสอดคล้อง

กับการด�าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี
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	 โครงการ	NSE	เริม่ด�าเนนิการในปีงบประมาณ	2560	ภายใต้ความร่วมมอืระหว่าง	สทอภ.	และส�านกังานพฒันา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ	หรอื	สวทช.	โดยได้รบัการสนบัสนนุจากกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยดี�าเนนิ

โครงการ	NSE	และได้จัดกิจกรรม	National	Space	Experiment	2017	ขึ้น	อันเป็นกิจกรรมที่เปิดรับข้อเสนองานวิจัย

วิทยาศาสตร์ในสภาวะแรงโน้มถ่วงต�่าหรือในอวกาศ	จากบรรดานักวิจัย	ผู้เชี่ยวชาญ	และผู้มีความสนใจต่างๆ	โดยได้

ท�าการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ในหลากหลายรูปแบบ	ไม่ว่าจะเป็นการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	Space	Environment	

and	 Kibo	 Utilization	 Workshop	 (SEKUW)	 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับด้านอวกาศ	 และเผยแพร่งานวิจัยวิทยาศาสตร์

อวกาศที่ด�าเนินการโดยองค์กรอวกาศต่างประเทศ	 รวมถึงมีการน�าเสนอตัวอย่างแนวคิดงานวิจัยด้านอวกาศโดยนักวิจัย

ไทย	นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม	Road	Show	ไปยังสถาบันต่างๆ	เช่น	สวทช.	และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี	เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ	NSE	และกิจกรรม	National	Space	Experiment	2017	โดยได้รับข้อเสนองานวิจัย

จ�านวน	10	โครงการ	และจากการพจิารณาคดัเลอืกโดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขาต่างๆ	จงึได้งานวจิยัทีท่รงคณุค่า	4	โครงงาน	

วิจัยที่จะได้รับการสนับสนุนให้ด�าเนินการส่งขึ้นไปท�าการทดลองบนอวกาศจริง	ดังนี้

	 1)	การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของโปรตีน-สารยับยั้ง	 และโปรตีน-โปรตีนส�าหรับการพัฒนายาต้านมาลาเรีย	 น�า

เสนอโดย	ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

	 2)	อาหารไทยไปอวกาศน�าเสนอโดย	Zignature	Marketing

	 3)	การชักน�าหัวของพืชสร้างหัวภายใต้สภาวะไร้น�้าหนักน�าเสนอโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาติ

	 4)	เครื่องพิมพ์สามมิติผลิตอาหารในอวกาศน�าเสนอโดย	 Space	 Zab	 และ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

	 การด�าเนินโครงการ	NSE	ในปีที่ผ่านมาประสบความส�าเร็จในการได้รับข้อเสนองานวิจัยอวกาศที่มีคุณค่าและ	

มคีวามเป็นไปได้ในการท�าการทดลองได้จรงิ	นอกจากนีย้งัได้ประชาสมัพนัธ์ในแวดวงวทิยาศาสตร์ให้ได้รบัทราบถงึบทบาท

ใหม่ของ	สทอภ.	และ	สวทช.	ที่ได้ด�าเนินการสนับสนุนกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์อวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ	ส�าหรับ

การด�าเนนิการในอนาคต	จะเป็นการหาความร่วมมอืกบัองค์กรอวกาศต่างประเทศ	เพือ่ประสานงานด�าเนนิการทดลองงาน	

วิจัยที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว	 ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือด้านพัฒนาแนวคิดงานวิจัย	 การพัฒนาอุปกรณ์ทดลอง	 การ	

ส่งชุดทดลองขึ้นสู่อวกาศ	 รวมไปถึงการวิเคราะห์ผล	 ต่อยอดผลลัพธ์เป็นงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่มีคุณค่า	 เพื่อสร้าง	

พื้นฐานที่เข้มแข็งของอุตสาหกรรมอวกาศให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย

ค�ำส�ำคัญ:	 Space	Exploration,	Microgravity,	Space	Science	Research,	Space	Environment	Experiment,		

	 Manned	Space	Program
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ต้นแบบอำหำรพลังงำนสูงส�ำหรับพกพำ

ดร.ศิริกำญจน์ วิเศษสุวรรณภูมิ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

E-mail:	sirikarn.wis@mtec.or.th

บทคัดย่อ

	 เสบียงอาหารเป็นปัจจัยส�าคัญในการปฏิบัติภารกิจของก�าลังพล	โดยหน่วยทหารจะเตรียมอาหารส�าเร็จรูปหรือ

อาหาร	MRE	(Meals,	Ready-to-Eat)	ส�าหรบัทหารจากกรมพลาธกิารทหารบก	พร้อมสิง่อปุกรณ์ช่วยเหลอืสนบัสนนุอืน่ๆ	

ตดิตวัไปด้วย	ท�าให้สัมภาระมีน�้าหนักมากและมพีืน้ทีห่รอืน�้าหนกัเหลอืให้พกอปุกรณอ์ืน่ๆ	ไดน้้อยลง	การลดน�้าหนักของ

เสบยีงอาหารจะช่วยเพิม่พืน้ทีส่มัภาระส�าหรบัอปุกรณ์อืน่ๆ	ท�าให้เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัภิารกจิ	จงึเกดิแนวคดิใน

การพัฒนาต้นแบบอาหารพลังงานสูงส�าหรับพกพาเพื่อช่วยลดน�้าหนักของเสบียงอาหาร	 โดยมีทั้งอาหารที่ให้พลังงานสูง	

ส�าหรับการเดินทางในแต่ละวัน	 และอาหารที่ให้พลังงานอย่างรวดเร็วส�าหรับการปฏิบัติการเฉพาะ	 หรือการเดินทาง	

ขึ้นที่สูงซึ่งต้องใช้พลังงานมากกว่าปกติ	

	 รำยละเอียดผลิตภัณฑ์

	 -	 Power	Bar	แบบแท่งบรรจุห่อที่ให้พลังงานสูงส�าหรับการเดินทางในแต่ละวัน	

	 -	 Energy	Gel	แบบเจลบรรจุซองที่ให้พลังงานอย่างรวดเร็วหรือการเดินทางที่ใช้พลังงานมากกว่าปกติ

	 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 

	 ต้นแบบอาหารพลังงานสูงส�าหรับพกพา	มีน�้าหนักเบากว่าอาหาร	MRE	พกพาที่ทหารใช้อยู่ในปัจจุบัน	ช่วย

ลดน�้าหนักสัมภาระจากอาหารลง	35%	หรือมีน�้าหนักลดลง	3.2	กิโลกรัมต่อสัมภาระอาหารใน	1	สัปดาห์	

	 ผู้ใช้ผลงำนวิจัย

	 กรมรบพิเศษที่	1	ค่ายวชิราลงกรณ์

	 ประโยชน์ทีได้

	 ต้นแบบอาหารให้พลังงานสูงสามารถช่วยลดน�้าหนักสัมภาระที่เจ้าหน้าที่ทหารต้องพกพาในระหว่างการออก	

ลาดตระเวนได้	 โดยในเบื้องต้นได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้การพัฒนาต้นแบบอาหารฯ	 ให้กับทางกองรบพิเศษที่	 1	

ค่ายวชิราลงกรณ์	จังหวัดลพบุรี
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แผ่นยำงเพื่อกำรเลี้ยงสัตว์

Rubber Sheets for Livestock

ดร.ไพโรจน์ จิตรธรรม
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

E-mail:	pairotej@mtec.or.th

บทคัดย่อ

	 เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่เน้นทั้งการเพาะปลูก	ปศุสัตว์	และการประมง	ด้วย

เหตนุีก้ารพฒันาเพือ่ยกระดบัเทคโนโลยต่ีางๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการเกษตรจงึถอืเป็นอกีหนึง่ภารกจิหลกัของประเทศทีจ่ะช่วย

ให้เกษตรกรซึง่เป็นประชากรหลกัของประเทศสามารถพึง่พาตนเองได้และมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้	ด้วยเหตดุงักล่าวโครงการ

วิจัยนี้จึงเน้นที่จะศึกษาความเป็นไปได้ที่จะน�ายางธรรมชาติไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านการเกษตร	 โดยการ

วิจัยพัฒนาแผ่นยางเพื่อการเลี้ยงสัตว์	โดยจะเน้นไปที่การศึกษาแผ่นยางปูบ่อน�้าด้วยการพ่นเคลือบด้วยน�้ายางคอมพาวด์

ส�าหรบัการกกัเกบ็น�า้และใช้เป็นบ่ออนบุาลสตัว์	เช่น	ลกูปลา	หรอื	ลกูกุง้	และแผ่นยางส�าหรบัปพูืน้คอกปศสุตัว์ซึง่สามารถ

ประยุกต์ใช้ได้กับ	โคนม	ม้า	และสุกร	เป็นต้น	ปัจจุบันมีมาตรฐาน	มอก.	2733-2559	(น�้ายางคอมพาวด์เคลือบผ้าปูสระ

กักเก็บน�้า)	และ	มอก.	2584-2556	(แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์)	ก�าหนดถึงสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของผลิตภัณฑ์ดัง

กล่าว	อย่างไรก็ตาม	มอก.	ไม่ได้ก�าหนดถึงชนิดและปริมาณสูงสุดของสารเคมีต่างๆ	ที่ใช้ท�ายางคอมพาวด์หรือใช้ท�าน�้า

ยางคอมพาวด์ว่าควรจะเป็นสารเคมีชนิดใดและควรมีปริมาณได้ไม่เกินเท่าใด	 เพื่อไม่ให้เกิดความเป็นพิษต่อสัตว์น�้าและ	

สิ่งแวดล้อม	เนื่องจากมีรายงานว่า	สารคงรูป	สารกระตุ้นปฏิกิริยา	สารเร่งปฏิกิริยา	และสารตัวเติมเสริมแรง	บางชนิด

มีความเป็นพิษต่อสัตว์น�้า	 ดังนั้นโครงการนี้จะศึกษาถึงการลดความเป็นพิษของแผ่นยางและน�้ายางคอมพาวด์ดังกล่าว		

รวมทัง้ศกึษาถงึความเป็นไปได้ในการลดต้นทนุ	และน�า้หนกัของแผ่นยางให้เหมาะสมต่อการเลีย้งสตัว์	โครงการนีน้อกจาก

จะช่วยส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติภายในประเทศแล้ว	 ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรซึ่งเป็นประชากร	

ส่วนใหญ่ของประเทศอีกด้วย

ค�ำส�ำคัญ:	 แผ่นยาง	การเลี้ยงสัตว์
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ทำงเลือกในกำรเพิ่มปริมำณกำรแปรรูปยำงพำรำในรูปของ “ยำงโมเสก”

(Mosaic Rubber)

นำงสำวกรรณิกำ หัตถะปะนิตย์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

E-mail:	kannikh@mtec.or.th

บทคัดย่อ

	 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยการสนับสนุนการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกร		

รวมถงึ	การสนบัสนนุการน�ายางพาราใช้แล้วและกากอนิทรย์ีเหลอืใช้มาประยกุต์ให้เกดิประโยชน์	เป็นการสร้างมลูค่าเพิม่

ให้กับยางพาราและเป็นการลดปริมาณกากอินทรีย์เหลือทิ้งออกจากระบบ	 พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ของ

เหลือทิ้งชนิดต่างๆ	ด้วยการต่อยอดไปสู่การพาณิชย์

	 วัตถุประสงค์

	 เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มปริมาณการแปรรูปยางพาราโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางในรูปของ	“ยางโมเสก”

	 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

	 -	 มีความแข็งเหนียว	สามารถรับน�้าหนักได้สูง	และยืดตัวได้ดี	ไม่เปราะแตกง่าย	รวมถึงการหด-ขยายตัวต�่า

	 -	 สามารถผลิตได้หลายระดับความแข็ง	รวมถึงสามารถผลิตได้หลายขนาด	หลายสีสัน	และมีสีสันที่คงทน

	 -	 สามารถใช้งานได้ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร	มคีวามทนทานต่อการเสือ่มสภาพจากสภาวะแวดล้อมและ	

	 	 โอโซน

	 -	 ตอบสนองฟังก์ชันการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งมีความสวยงาม

	 -	 ไม่มีปัญหาเชื้อรา	ปลวก	และแมลงต่างๆ

	 -	 ติดตั้งได้ง่าย	โดยสามารถเลื่อย	เจาะ	และตอกตะปูได้	รวมถึงสามารถติดตั้งแบบไร้รอยต่อได้

	 แนวคิดในกำรออกแบบ/กำรสร้ำง

	 เนื่องจากยางพาราเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีราคาค่อนข้างผันผวน	ดังนั้นเพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนได้

ง่ายและสามารถแข่งขนัได้จงึจ�าเป็นต้องท�าการเพิม่สารตวัเตมิเพิม่เนือ้ชนดิต่างๆ	ทัง้ทีเ่ป็นสารตวัเตมิในอตุสาหกรรมยาง

ทัว่ไป	โดยเฉพาะอย่างยิง่	ยางผง	(crumb	rubber)	และสารตวัเตมิสอ่ีอน	รวมไปถงึกากอนิทรย์ีเหลอืใช้ต่างๆ	เช่น	กาก

กาแฟ	กากชา	เส้นใยเปลือกมะพร้าว	เป็นต้น	ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความทนทานต่อการใช้งาน	การเสริมแรง

ด้วยสารตัวเติมเสริมแรงจึงเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้	อีกทั้ง	เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นสามารถดึงดูดใจ	

ผูซ้ือ้ได้ในภาวะเศรษฐกจิปัจจบุนั	ผลติภณัฑ์จงึจ�าเป็นต้องสามารถใช้งานได้ในฟังก์ชนัทีแ่ตกต่างพร้อมทัง้ให้ความสวยงาม

ได้ในเวลาเดยีวกนัรวมถงึมรีปูแบบทีห่ลากหลายให้สามารถเลอืกใช้ได้	ซึง่ยางโมเสกจากงานวจิยันีส้ามารถตอบโจทย์ต่างๆ	
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ข้างต้นได้เป็นอย่างดี	นอกจากนี้ผลิตภณัฑ์ยังสามารถถูกเจาะ	กลึง	ไส	ตอก	และเลื่อยได้โดยไม่เกิดการแตกหกัเสียหาย	

และสามารถยึดติดได้ด้วยวัสดุทางการก่อสร้างทั่วไป	เช่น	ปูนยาแนว	หรือกาว	เป็นต้น

	 กำรใช้งำน

	 ผลิตภัณฑ์ยางโมเสกจากงานวิจัยนี้สามารถน�าไปใช้ได้หลายรูปแบบ	 เช่น	 ติดผนัง	 ปูพื้น	 ปูโต๊ะ	 ปูทางเดิน	

หรือใช้แทนเนื้อไม้ในรูปแบบต่างๆ	ได้	

ค�ำส�ำคัญ:	 การแปรรูปยางพารา	ยางโมเสก
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ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ดร.ชำลี วรกุลพิพัฒน์1  นำยเอกฉันท์ รัตนเลิศนุสรณ์2  นำยวิศุทธิ์ แสวงสุข3

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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บทคัดย่อ

	 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	 เป็นงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลและ

สร้างความมัน่คงปลอดภยัให้กบัระบบสารสนเทศ	โดยเทคโนโลยทีีใ่ช้จะมคีวามหลากหลาย	ตวัอย่างโครงการทีด่�าเนนิการ	

ได้แก่	ระบบตรวจลายนิ้วมือผ่านทางโทรศัพท์มือถือ	และระบบควบคุมการใช้งานโทรศัพท์มือถือในส�านักงาน	(อุปกรณ์

พกพา)	ในระบบบูรณาการข้อมูลสุขภาพตลอดช่วงชีวิต

	 ระบบตรวจลายนิ้วมือผ่านทางโทรศัพท์มือถือ	(Fingerprint	Authentication	System	on	Mobile	Phone)

	 ปัจจุบันในกิจการด้านความมั่นคงปลอดภัย	 วิธีการยืนยันตรวจสอบตัวบุคคลโดยใช้ลายนิ้วมือ	 (Fingerprint)	

เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย	 เนื่องจากไม่สามารถลอกเลียนแบบลายนิ้วมือได้	มีความถูกต้อง	และแม่นย�าในระดับสูง	

แต่วิธีการที่ใช้กันในปัจจุบันยังต้องท�าการเชื่อมต่อเครื่องอ่านลายนิ้วมือกับระบบคอมพิวเตอร์และมีการท�างานในลักษณะ

ออนไลน์	ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดความไม่สะดวกในกรณีที่จะต้องท�าการขนย้ายไปใช้งานนอกสถานที่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งไม่มี

อินเทอร์เน็ต	นอกจากนี้	แม้ว่าการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลด้วยวิธีนี้จะมีความแม่นย�าสูง	แต่ก็ยังเกิดความเสี่ยงในการ

ปลอมแปลงตวัตนเนือ่งจากวธินีีเ้ป็นการตรวจสอบด้วยปัจจยัเดยีว	งานวจิยันีจ้งึได้พฒันาระบบการยนืยนัอตัลกัษณ์บคุคล

ด้วยลายนิ้วมือโดยใช้การตรวจสอบร่วมกับปัจจัยอื่นที่หลากหลาย	 วิธีนี้จะมีการท�างานในรูปแบบของกึ่งออฟไลน์และ

ออนไลน์เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว	และมีโครงการน�าร่องที่จะไปเก็บข้อมูลจากประชากรในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก	เช่น	ชาวเขา	

เป็นต้น	โดยผลการทดลองสรุปว่าการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลด้วยลายนิ้วมือจะให้ความแม่นย�าสูง	แต่หากต้องการลด

ความเสี่ยงในการปลอมแปลงอัตลักษณ์	จ�าเป็นจะต้องใช้การตรวจสอบปัจจัยอื่นที่หลากหลายร่วมด้วย

	 ระบบควบคุมการใช้งานโทรศัพท์มือถือ	(Mobile	Device	Management	System)	ในยุคปัจจุบัน	คงปฏิเสธ

ไม่ได้ว่าอุปกรณ์พกพาถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�าวันของคนในสังคมยุคปัจจุบัน	 เสมือนกลายเป็นปัจจัยที่ห้าในการ

ด�ารงชวีติ	ซึง่มกีารใช้งานอย่างแพร่หลายในหลากหลายรปูแบบไม่ว่าจะเป็น	สมาร์ทโฟน	แทบ็เลต็	สมาร์ทวอทช์	เป็นต้น	

แต่ไม่มีระบบควบคุมการใช้งาน	ท�าให้เกิดความเสี่ยงหลัก	2	ด้าน	คือ	ผู้ใช้มีโอกาสท�าให้ระบบสารสนเทศขององค์กร

เกิดความเสียหายและหากอุปกรณ์พกพาเหล่านี้เกิดสูญหาย	 ก็อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลส�าคัญซึ่ง

เกบ็บนัทกึอยูใ่นอปุกรณ์พกพาเหล่านัน้	ซึง่ถ้าอปุกรณ์เหล่านัน้ไม่ได้มกีารเข้ารหสัลบัข้อมลูหรอืไม่ได้มกีารตัง้รหสัลอ็คการ

ใช้งานของอุปกรณ์แล้วนั้น	 เมื่ออุปกรณ์เหล่านี้สูญหายหรือตกอยู่ในมือของผู้อื่น	ข้อมูลต่างๆ	ที่อยู่ในเครื่องสามารถถูก	

เข้าถึงได้โดยง่าย	ซึ่งจะเกิดความเสี่ยงที่ข้อมูลในอุปกรณ์จะรั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอก	แม้ว่าปัจจุบันหลายหน่วยได้ริเริ่ม
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ที่จะมีนโยบายการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์พกพาแต่ก็ยังไม่มีระบบที่ช่วยเสริมการควบคุมให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามนโยบาย

ดังกล่าว	 (Compliance	 control)	 ดังนั้น	 จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องศึกษา	 วิจัยและพัฒนาระบบที่ช่วยในการบริหาร

จัดการอุปกรณ์พกพาในองค์กร	 เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าข้อมูลในอุปกรณ์จะไม่รั่วไหลไปให้บุคคลภายนอกและเป็นไป

ตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงาน

ค�ำส�ำคัญ:	 ลายนิ้วมือ	ความมั่นคงปลอดภัย	การตรวจสอบร่วมกับปัจจัยที่หลากหลาย	นอกสถานที่	ออฟไลน์	ระบบ	

	 บริหารจัดการอุปกรณ์พกพา	 การน�าอุปกรณ์พกพาของตนเองมาท�างาน	 ความมั่นคงปลอดภัย	 ความเป็น	

	 ส่วนตัว

Keyword:	Fingerprint,	Security,	Multi-Factor	Authentication,	Outdoor,	Offline,	Mobile	Device	Management,	

	 Bring	Your	Own	Device,	Security,	Privacy
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จมูกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อวัดคุณภำพกลิ่นในอำกำศ (Cloud Nose)

Smart Electronics Nose with Internet of Things Technology 

for Environmental Odor Management
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บทคัดย่อ

	 งานวิจัยนี้ได้ท�าการพัฒนาจมูกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อวัดคุณภาพกลิ่นในอากาศ	ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีที่มีอยู่

ในปจัจบุนัมาประยกุตร์วมกบัเซน็เซอรอ์ารเ์รย	์(Sensor	array)	เทคโนโลยอีนิเทอรเ์นต็ของสรรพสิง่	(Internet	of	Things:	

IoT)	 และการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ	 (Cloud	Computing)	 เข้าด้วยกันเพื่อท�าการวัดมลพิษทางกลิ่นในอากาศ	บน

พื้นฐานเวลาจริง	(Real	time)	ตลอด	24	ชั่วโมง	เพื่อสร้างเป็นระบบเครือข่ายในการวิเคราะห์กลิ่นของสภาพแวดล้อม

ในพื้นที่ที่ต้องการวัด	 โดยใช้จมูกอิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งประกอบไปด้วยแก๊สเซ็นเซอร์อาร์เรย์	 เป็นเครื่องมือส�าหรับวัดกลิ่น	

พร้อมกับติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ	 ความซื้น	 ความไวแสง	 และปริมาณน้�าฝนของสภาพแวดล้อมนั้น	 นอกจากนั้นใน

ระบบได้ท�าการติดตั้งเครื่องวัดทิศทางลม	ความเร็วลม	 เพื่อคาดการณ์ถึงแหล่งก�าเนิดกลิ่นในพื้นที่ที่ต้องการวัด	 ข้อมูล

แต่ละเซ็นเซอร์จะส่งโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	 จากนั้นใช้ระบบการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ	 เก็บข้อมูล	

ท�าการวิเคราะห์	และประมวลผล	การแสดงผลผ่านเว็บไซต์	(www.smartenose.com)	บนพื้นฐานเวลาจริงตลอด	24	

ชั่วโมง	 และแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน	์ (line	 Application)	 น�าไปสู่การแก้ไขปัญหามลภาวะทางกลิ่นทันท่วงท	ี

ส�าหรับการทดสอบโดยติดตั้งจมูกอิเล็กทรอนิกส์	ณ	อาคารสวางคนิเวศ	ชั้น	3	จังหวัดสมุทรปราการ	ท�าการวัดกลิ่น

ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา	2	ปี	คือ	เดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2558	ถึงเดือนตุลาคม	พ.ศ.	2560	ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่ง	

ผา่นอนิเทอร์เนต็ของสรรพสิ่งอาศยั	NETPIE	Platform	ไปยงัคอมพวิเตอร์เซริ์ฟเวอร์ของศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละ

คอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ	เพือ่ท�าการบนัทกึขอ้มลู	วเิคราะหผ์ลการวดักลิน่	พรอ้มทัง้แจง้เตอืนสถานะตา่งๆ	ของเครือ่ง	จาก

ผลการทดลองกลิน่ทีท่�าการวดัซึง่เปน็กลิน่เหมน็ทีส่ามารถวดัไดจ้ะมกีลิน่เหมน็ในชว่งเวลากลางคนื	ชว่งเวลา	22.30	น	ถงึ	

00.30	น.	และช่วงเวลา	02.00	ถึง	08.00	น.	โดยทิศทางลมขณะเกิดกลิ่นจะพัดมาทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้

ค�ำส�ำคัญ:	จมูกอิเล็กทรอนิกส์	อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	การประมวลผลบนกลุ่มเมฆ
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สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ

National Institute of Metrology (Thailand)

วัชรีพร กลิ่นขจรและประสิทธิ์ บุบผำวรรณ
ส่วนประชาสัมพันธ์สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

E-mail:	pr@nimt.or.th

บทคัดย่อ

	 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต	ิ (มว.)	 เป็นหน่วยงานของรัฐ	 ภายใต้การก�ากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ	พ.ศ.	2540	มีหน้าที่สร้างและรักษามาตรฐาน

การวัดแห่งชาติ	 ถ่ายทอดค่าและความไม่แน่นอนจากมาตรฐานการวัดแห่งชาติไปสู่การวัดในประเทศ	 และส่งเสริม	

ผู้ประกอบอาชีพด้านมาตรวิทยาและความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบในประเทศ	 มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่	

เทคโนธาน	ีกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีต�าบลคลองห้า	อ�าเภอคลองหลวง	จงัหวดัปทมุธาน	ีปัจจบุนัมาตรฐาน

การวดัแห่งชาตปิระกอบด้วยมาตรฐานการวดัระดบัปฐมภมูแิละมาตรฐานการวดัระดบัทตุยิภมู	ิเช่น	นาฬิกาอะตอมซเีซยีม	

(Caesium	clock)	เลเซอร์ก๊าซฮีเลียม-นีออนที่ถูกท�าให้เสถียรด้วยไอโอดีน	(Iodine-Stabilised	He-Ne	LASER)	จุดสาม

สถานะของน�้า	(Triple	point	of	water)	เป็นต้น	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติให้บริการสอบเทียบมาตรฐานการวัดและ

จ�าหน่ายวัสดุอ้างอิงเพื่อสร้างความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาของประเทศ	 (National	 metrological	 trace-

ability)	 สมบูรณ์	 รวมทั้งให้บริการฝึกอบรมและให้ค�าปรึกษาเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดทักษะและเทคโนโลยีมาตรวิทยาสู่

ภาคการผลิต	ภาคการศึกษาและวิจัย	ภาครัฐและผู้ใช้ประโยชน์อื่น

ค�ำส�ำคัญ:	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	ระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ	มาตรฐานการวัดแห่งชาติ	หน้าที่และบริการ
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มำตรวิทยำกับควำมมั่นคงของประเทศ

Metrology for National Defense and Security

เทพบดินทร์ บริรักษ์อรำวินท์1   ปิยพัฒน์ พูลทอง2   และทยำทิพย์ ทองตัน3

ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

E-mail:	1thepbodin@nimt.or.th	2piyaphat@nimt.or.th	3thayathip@nimt.or.th

บทคัดย่อ

	 การด�าเนินการด้านความมั่นคงต้องการข้อมูลที่มีความแม่นย�าและเที่ยงตรง	 และในหลายกรณีต้องการข้อมูล

ดงักล่าวในเวลาทีร่วดเรว็และต่อเนือ่ง	กองทพัและหน่วยงานด้านความมัน่คงจงึเป็นหน่วยงานกลุม่แรกทีพ่ฒันาห้องปฏบิตัิ

การสอบเทยีบและกระบวนการมาตรวทิยาทีเ่ป็นระบบเพือ่ใช้ประโยชน์	อย่างไรกต็ามบทบาทความรบัผดิชอบของกองทพั

และหน่วยงานด้านความมัน่คงได้ขยายและเปลีย่นแปลงจากเดมิในหลายมติิ	รวมทัง้เทคโนโลยกีเ็ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็

ด้วย	ทั้งสองส่วนก่อให้เกิดความจ�าเป็นทางเทคโนโลยีการวัดใหม่	เช่น	การน�าวิถีความแม่นย�าสูง	การบ่งชี้ความถูกต้อง

ของที่มาสัญญาณข้อมูล	(Authentication	of	signals)	เป็นต้น	ความร่วมมือในการพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการ

วัดที่เหมาะสมกับความจ�าเป็นใช้งานของหน่วยงานด้านความมั่นคงจึงมีความส�าคัญและจ�าเป็น

ค�ำส�ำคัญ:	มาตรวิทยา	การวัด	เทคโนโลยีการวัด	ประเด็นความมั่นคงสมัยใหม่	เครื่องมือวัด	ระบบการวัด
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มำตรวิทยำเวลำและควำมถี่

Time and Frequency Metrology

ปิยพัฒน์ พูลทอง1   ทยำทิพย์ ทองตัน2   และเทพบดินทร์ บริรักษ์อรำวินท์3

ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

E-mail:	1piyaphat@nimt.or.th	2thayathip@nimt.or.th	3thepbodin@nimt.or.th

บทคัดย่อ

	 ห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่	 ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า	 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีหน้าที่สร้างและรักษา

หน่วยวนิาท	ีซึง่เป็นหน่วยของเวลาและเป็นหน่วยฐานในระบบหน่วยระหว่างประเทศ	และรบัผดิชอบในการสร้างและรกัษา

เสถียรภาพของมาตรเวลาไทย	(Thailand	Time	Scale)	โดยที่มาตรเวลาไทยคือผลการค�านวณค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน�้าหนัก

จากนาฬิกาอะตอมซีเซียมจ�านวน	5	เรือน	ผลต่างระหว่างเวลามาตรฐานประเทศไทย	(Thailand	Standard	Time:	TST)	

กับเวลาสากลเชิงพิกัด	(Universal	Coordinated	Time:	UTC)	คือ	(170±50)	นาโนวินาที	และมีเสถียรภาพที่ระยะ

เวลาเฉลี่ย	100	วันเท่ากับ	5.65	× 10-15	Hz/Hz	สัญญาณความถี่มาตรฐานถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการภายในสถาบันมาตร

วิทยาแห่งชาติผ่านสายใยแก้วน�าแสง	เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่มีความถี่สูงอื่น

ค�ำส�ำคัญ:	เวลาและความถี่มาตรฐาน	ระบบมาตรเวลา	มาตรเวลาไทย	เสถียรภาพ
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สถำนีเวลำรับสัญญำณจำกระบบดำวเทียมน�ำทำงสำกล

Global Navigation Satellite System Timing Station

ทยำทิพย์ ทองตัน1   ปิยพัฒน์ พูลทอง2   เทพบดินทร์ บริรักษ์อรำวินท์3

ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

E-mail:	1thayathip@nimt.or.th	2piyaphat@nimt.or.th	3thepbodin@nimt.or.th

บทคัดย่อ

	 สถานเีวลารบัสญัญาณจากระบบดาวเทยีมน�าทางสากลของสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ	ตัง้อยูท่ีด่าดฟ้า	อาคาร

ผดงุมาตร	สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต	ิจ.ปทมุธาน	ีตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม	พ.ศ.	2560	เป็นสถานฐีานอ้างองิเพือ่การรกัษา	

เวลามาตรฐานประเทศไทยและการเทียบเวลาระหว่างประเทศ	โดยอาศัยสัญญาณเวลาอ้างอิงจากระบบดาวเทียมน�าทาง

สากลและสัญญาณหลายความถี่	 รวมทั้งการประยุกต์กระบวนการเทียบเวลาทางยีออเดติก	 สถานีเวลาประกอบด้วย	

เครื่องรับสัญญาณแบบยีออเดติกที่รับสัญญาณจากระบบดาวเทียมน�าทางหลายระบบและหลายความถี	่ เสาอากาศแบบ	

Choke	 ring	 นาฬิกาอะตอมซีเซียมสมรรถนะสูงในระบบมาตรเวลาไทย	 โปรแกรมประมวลผลเชิงวิจัยความแม่นย�าสูง	

โปรแกรมประมวลผลในรูปแบบโครงข่าย	และชุดเครื่องมือวัดสภาวะอากาศ	ได้แก่	อุณหภูมิ	ความดันบรรยากาศ	และ

ปริมาณน�้าฝน	นอกจากนี้สถานีเวลาอ้างอิงนี้ยังเป็นสถานีเวลาอ้างอิงของโครงข่ายสถานีฐานอ้างอิงด้านพิกัด	เวลา	และ

ระดับความสูง	ซึ่งประกอบด้วยสถานีฐานอ้างอิงจ�านวน	6	สถานี	ซึ่งรับสัญญาณจากระบบดาวเทียมน�าทางสากลแบบ

ต่อเนื่อง	(Global	Navigation	Satellite	System	Continuously	Operating	Reference	Station,	GNSS	CORS)	

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เพื่อประโยชน์ในการบริหาร

ทรัพยากรน�้าและป้องกันสาธารณภัย	 ขณะนี้	 ก�าลังด�าเนินการเพื่อผนวกสถานีเวลาอ้างอิงเข้าเป็นสถานีเวลาอ้างอิงของ

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและโครงข่ายระหว่างประเทศต่อไป

ค�ำส�ำคัญ:	สถานีเวลาอ้างอิง	เวลามาตรฐานประเทศไทย	ระบบดาวเทียมน�าทางสากล	การประมวลผลความละเอียดสูง
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โครงกำรฐำนข้อมูลภูมิประเทศเพื่อสถำนกำรณ์ฝึกกรมรบพิเศษที่ 5 

อรประภำ ภุมมะกำญจนะ โรแบร์1   ยงยุทธ วิถีไตรรงค์2   ช�ำนำญ ขุมทรัพย์3   

อ�ำพันธ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ3   วรคง มีกล้ำ3   พันเอก ชำตรี กิตติขจร4
1ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	

2ภาควิชาภูมิศาสตร์	คณะอักษรศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	
3สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	(องค์การมหาชน)	กระทรวงกลาโหม	

4กองพลรบพิเศษที่	1	

บทคัดย่อ
	 การตัดสินใจทางทหารต้องอ้างอิงกับพิกัดแผนที	่ และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ต่างๆ	 จึงเกี่ยวข้องและจ�าเป็นต้อง

ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ	 ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน	 ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของข้อมูล	

ภูมิสารสนเทศที่จะน�ามาใช้ช่วยในการตัดสินใจ	ข้อมูลภูมิสารสนเทศที่แตกต่างกันในขอบเขต	รายละเอียด	มาตราส่วน	

และความถีใ่นการปรบัข้อมลูให้ทนัสมยั	จะน�าไปประยกุต์ใช้ทางการทหารและความมัน่คงได้อย่างเหมาะสม	ตามภารกจิ

ตั้งแต่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางทหาร	ได้แก่	การวางแผนตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์	ยุทธการ	และยุทธวิธี	และการฝึก

ก�าลังพลให้พร้อมส�าหรับการปฏิบัติภารกิจเพื่อให้แผนงานเหล่านั้นสัมฤทธิ์ผล	 ทั้งนี้ด้วยการพัฒนาเครื่องช่วยฝึกให้ตอบ

สนองภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งภารกิจต่างๆ	 เหล่านั้นจะเป็นตัวก�าหนดและส่งผลโดยตรงต่อความถูกต้องและ

ความแม่นย�าของข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ต้องค�านึงถึงเมื่อท�าการจัดท�า	 จัดเก็บ	 ปรับปรุง	 และแสดงผลในฐานข้อมูลภูมิ

สารสนเทศ	

	 โครงการฐานข้อมูลภูมิประเทศเพื่อสถานการณ์ฝึกของกรมรบพิเศษที	่ 5	 เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาทาง

ด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ	 ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา

และพัฒนามหาวิทยาวิจัยแห่งชาติ	ประจ�าปีงบประมาณ	2557	วัตถุประสงค์ของโครงการคือ	(1)	เพื่อจัดท�าฐานข้อมูล

ภมูปิระเทศด้วยเทคโนโลยภีมูสิารสนเทศส�าหรบัการจ�าลองยทุธ์สถานการณ์ฝึกตามภารกจิของกรมรบพเิศษที	่5	(2)	เพือ่

วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อหาเส้นทางการลักลอบล�าเลียงยาเสพติดด้วยการบูรณาการเทคนิคการวิเคราะห์ศักยภาพ

เชิงพื้นที่	(Potential	Surface	Analysis,	PSA)	เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	และประสบการณ์จากการปฏิบัติภารกิจจริง

ของกรมรบพิเศษที่	 5	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และ	 (3)	 เพื่อพัฒนาสถานการณ์ฝึกการสกัดกั้นการลักลอบล�าเลียง	

ยาเสพตดิของกรมรบพเิศษที	่5	ด้วยเทคโนโลยกีารจ�าลองยทุธ์และการฝึกเสมอืนจรงิเพือ่บรรจลุงในเครือ่งช่วยฝึก	Range	

3000/MiloRange	ที่กรมรบพเิศษที่	5	และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ผลผลิตของโครงการได้แก่	(1)	ฐานข้อมูล

ภูมิสารสนเทศส�าหรับใช้ในภารกิจของกรมรบพิเศษที่	5	กองก�าลังผาเมือง	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ

ปราบปรามการลักลอบล�าเลียงยาเสพติด	(2)	ผลการประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อหาเส้นทางการ

ลักลอบล�าเลียงยาเสพติดด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	 สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในภารกิจทางทหาร	

อื่นๆ	และ	(3)	ฉากสถานการณ์ฝึกเสมือนจริง	3	มิติ	จ�านวน	2	ฉากสถานการณ์บริเวณหมูบ้านอรุโณทัย	และหมู่บ้าน

เมืองนะ	 ที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการฝึกส�าหรับบรรจุในเครื่องช่วยฝึกของกรมรบพิเศษที่	 5	 อีกทั้งยัง	

ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านความมั่นคงในแง่การพึ่งพาตนเอง	ด้วยการพัฒนาต่อยอดเครื่องช่วยฝึกสมรรถนะสูง	จากการ

ปรับปรุงเทคโนโลยีซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์กราฟฟิกที่ทันสมัยขึ้น
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กล้องมองกลำงคืน 

Night Vision Monocular

พันเอก รณภพ จันทรนิยม
ส�านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

E-mail:	ardothailand@gmail.com

บทคัดย่อ
	 กล้องมองกลางคืนยังเป็นยุทโธปกรณ์ที่ส�าคัญที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นของทหาร	ในเวลากลาง

คนืในการปฏบิตักิารทางยทุธวธิ	ีการเฝา้ตรวจพืน้ทีล่อ่แหลมและการตรวจการณข์องเจา้หนา้ทีใ่นเวลากลางคนื	การด�าเนนิ

โครงการนี้เป็นการด�าเนินการพัฒนาและขยายผลกล้องมองกลางคืนชนิดบุคคลแบบตาเดียว	 (Night	 Vision	 Google	

Monocular)	ต่อยอดจากโครงการกล้องมองกลางคืนของกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม	ซึ่งได้ท�าการวิจัยและ

พัฒนาในปี	52	โดยวิธีวิศวกรรมย้อนรอย	(Reverse	Engineering)	เพื่อศึกษาองค์ประกอบและการท�างานของชิ้นส่วน

ประกอบต่างๆ	 ของกล้องมองกลางคืนและได้ท�าการออกแบบโครงสร้างกล้องและระบบวงจรไฟฟ้าโดยได้ส่งต้นแบบให	้

กอ.รมน.ภาค	4	สน.ทดลองใช้งานซึ่งสามารถใช้งานได้ดี	กอ.รมน.ภาค	4	สน.	จึงได้เสนอความต้องการเพิ่มเติม	เพื่อ

น�าไปขยายผลให้กับหน่วยเฉพาะกิจต่างๆ	ทดลองใช้งานในพื้นที่ปฏิบัติการใน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้

	 การวจิยัและพฒันาในครัง้นีน้อกจากจะพฒันาขยายผลส�าหรบัการใชง้านแลว้ยงัไดม้กีารศกึษาลงในรายละเอยีด

ของหลอดขยายแสงเพิ่มเติมซึ่งพบว่าเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปจากเดิมมาก	 หลอดขยายแสงยังเป็นหัวใจหลักของ

กล้องมองกลางคืนซึ่งปัจจุบันมีอุปกรณ์บางชิ้น	เช่น	Micro	channel	plate,	Phosphor	screenฯ	ได้มีการผลิตในเชิง

พาณิชย์แล้วซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักวิจัยอื่นๆ	ที่จะศึกษาวิจัยหลอดขยายแสงขึ้นเองในประเทศ	ทั้งนี้คณะนักวิจัยมอง

เหน็วา่ศกัยภาพของหอ้งปฏบิตักิารศนูยเ์ทคโนโลยไีมโครอเิลก็ทรอนกิสข์องศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอร์

แห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	น่าจะมีประโยชน์ในการด�าเนินการวิจัยพัฒนาต่อไป

	 การด�าเนินการวิจัยครั้งนี้ได้มีการปรับปรุงมิติต่างๆ	ของโครงสร้างกล้อง	(Housing)	เพื่อเหมาะสมกับหลอด

ขยายแสงทั่วไปให้มีระยะโฟกัสเหมาะสมกับชุดเลนส์รับแสงหรือเลนส์วัตถุ	(Front	lens	or	Objective	lens)	และชุด

เลนส์ตา	 โดยร่วมด�าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของทางสถาบันไทย-เยอรมันซึ่งด�าเนินการสร้างระบบโครงกล้อง	 ส่วนวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ยังคงใช้วงจรเดิมโดยมีแนวความคิดที่จะพัฒนาระบบสวิตช์ของกล้อง	 ให้ใช้	 สวิตช์กันน้�าที่มีขายทั่วไปใน

เชงิพาณชิยไ์มต่อ้งแกไ้ขวงจรไฟฟา้เดิม	กล้องมองกลางคนืตาเดยีวชนดิบคุคลทีส่ร้างขึ้นนีไ้ด้ท�าการทดสอบการใช้งานทัง้

ในห้องปฏิบัติการและในสนามเบื้องต้นแล้วสามารถใช้งานได้ดีตามวัตถุประสงค์

	 ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน	โดยการส่งผลงานวิจัยกล้องมองกลางคืน	ให้ผู้ปฏิบัติงาน

ในจงัหวัดชายแดนใต้	ไดท้ดลองใชง้านในการปฏบิตังิานจรงิในพืน้ทีจ่รงิ	รวมถงึยงัไดท้�าการศกึษาเปรยีบเทยีบสมรรถนะ

ของผลงานวิจัยกล้องมองกลางคืน	ระหว่างกล้องที่ใช้หลอดภาพ	XR	–	5	และกล้องที่ใช้หลอดภาพ	GEN	III
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Multi-Winch กู้ซ่อม

พันโท อมร พิมพ์สี
กองพันทหารช่างที่	8	ค่ายพ่อขุนผาเมือง

E-mail:	rta_eng8@hotmail.com

บทคัดย่อ
	 “Multi-Winch	 กู้ซ่อม”	 เป็นนวัตกรรมที่หน่วยได้ด�าเนินการพัฒนาต่อยอดจากยุทโธปกรณ์ที่มี	 เพื่อให้

สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	 ทั้งด้านยุทธการและธุรการ	 ซึ่งมีทั้งการกู้ซ่อม	 เคลื่อนย้าย	 ลดการกีดขวาง

ของจราจร	 แล้วน�ากลับมาซ่อมในพื้นที่ส่วนหลัง	 ซึ่งโดยปกติแล้วต้องอาศัยการท�างานร่วมกันหลายส่วน	 ทั้งรถกู้ซ่อม		

ยานพาหนะล�าเลียง	 ฯลฯ	 มีความยุ่งยาก	 ใช้เจ้าหน้าที่จ�านวนมาก	 อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ก�าลังพลหรือแม้กระทั่ง

ความเสียหายแก่ยุทโธปกรณ์	ทั้งนี้	การปฏิบัติการทางทหาร	มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการส่งก�าลังอย่างรวดเร็ว	

การน�ายุทโธปกรณ์กลับเข้าพื้นที่ซ่อมบ�ารุงควรกระท�าได้ง่าย	 อีกทั้งปัญหาเรื่องยานรบเสีย	 หรือยานพาหนะ	 มักเกิดขึ้น

อยู่เสมอ	“Multi-Winch	กู้ซ่อม”	ที่พัฒนาขึ้นช่วยลดขั้นตอน	ลดก�าลังพล	ลดยุทโธปกรณ์ที่สนับสนุน	ตลอดจนปัญหา

ธุรการต่างๆ	อีกทั้งลดค่าจ่ายโดยรวมทั้งหมด

	 หน่วยได้ริเริ่มพัฒนาระบบ	“Multi-Winch	กู้ซ่อม”	โดยเริ่มจากการผลิตและติดตั้งโครงสร้างกว๊าน	โครงสร้าง

เสริมตัวตะขอรอกและระบบกระบวนรอกที่สามารถผ่อนแรงได้	10	เท่า	พร้อมติดตั้งระบบไฮดรอลิกเชื่อมต่อกับระบบป๊ัม

มอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งต่อเข้ากับแบตเตอรี่ขนาด	24	โวลต์	ของ	รยบ.5	ตัน	(ลากจูง)	เพื่อใช้หมุนระบบกว๊าน	และการติด

ตั้งระบบ	PTO.	โดยการติดตั้งเพลาเข้ากับระบบเกียร์เดิมของรถ	พร้อมติดตั้งถังน�้ามันไฮโดรลิก	ปั๊มไฮโดรลิก	และกรอง

น�า้มนั	เพือ่ให้สามารถดงึยานรบทีม่นี�้าหนกัมากกว่า	20	ตนัได้อย่างปลอดภยั	ซึง่ทางหน่วยได้น�านวตักรรมนีไ้ปใช้งานจรงิ	

ทั้งภารกิจการการฝึกภายในหน่วย	 และการฝึกผสม	 พัน.ม.ฉก.	 งานก่อสร้างในการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ที่ช�ารุดใน

ระหว่างการก่อสร้าง	อกีทัง้นวตักรรมนีก่้อให้เกดิประโยชน์ทางด้านเศรษฐกจิ	โดยการพฒันายทุโธปกรณ์ทีม่อียูม่ขีดีความ

สามารถเพิ่มขึ้น	ท�าให้มูลค่าต่อหน่วยมากยิ่งขึ้น	ประหยัดงบประมาณ	โดยใช้งบประมาณน้อยแต่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด		

เป็นประโยชน์แก่สงัคม	ในภารกจิการช่วยเหลอืประชาชนในพืน้ที	่ตามถนนต่างๆ	ทัง้ส่วนตวัและส่วนรวม	และการเคลือ่น

ย้ายยานพาหนะทีช่�ารดุจากพืน้ทีท่ีป่ระสบอทุกภยั	เป็นต้น	เสรมิความมัน่คงในประเทศ	ทัง้ในด้านยทุธการและธรุการ	ใน

การขนย้าย	กู้ซ่อม	เคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์	ทันเวลาไม่กีดขวางการรบ	สนองตอบภารกิจของหน่วยเหนือ	ด้านสนับสนุน

การรบ	และการช่วยรบได้อย่างทันท่วงที	ทั้งนี้	“Multi-Winch	กู้ซ่อม”	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	สิ่งประดิษฐ์ทางทหารของ	

ทบ.	ประจ�าปี	2560	ด้านยุทโธปกรณ์	อีกด้วย

	 นวัตกรรมดังกล่าวตอบสนองต่อภารกิจในหลายๆ	 ด้าน	 หากน�าไปผลิตจริงจะเกิดประโยชน์แก่กองทัพบก	

อย่างมาก	 เนื่องจากประหยัดงบประมาณ	 ทั้งการจัดซื้อและซ่อมบ�ารุง	 โดยระบบ“Multi-Winch	 กู้ซ่อม”	 นี้จะเกิด

ประสิทธิภาพในการย้ายยานรบ	และเครื่องมือช่าง	และเกิดการบูรณาการยุทโธปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ค�ำส�ำคัญ:		 Multi-Winch	กู้ซ่อม
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กำรยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้งำนระบบตรวจสอบใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Certificate) ในกองทัพภำคที่ 3

พันโท เลอปรัชญ์ มังกรกนกพงศ์   ดร.อัจฉรำ เมฆสุวรรณ   รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน 

นำยจักรพันธ์ รุ่งเรืองศรี   นำยกฤษณะศักดิ์ กันธรส

บทคัดย่อ

	 ที่มาของปัญหา:	 การเกณฑ์ทหารเป็นกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 โดยชายไทยเริ่มเป็น

ทหารกองเกินนับแต่อายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์และได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้	ทหารกองเกินอาจถูกเรียกไปรับการตรวจ

เลอืกเพือ่เข้ากองประจ�าการได้เมือ่อายคุรบยีส่บิเอด็ปีบรบิรูณ์	ทัง้นีช้ายไทยจ�านวนมากไม่ต้องรบัราชการทหารกองประจ�า

การเพราะผ่านการเรียนรักษาดินแดนครบสามปีหรืออาจมีเหตุได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันได้ตามที่กฎหมายก�าหนด	จึง

จัดบุคคลออกมาเป็น	4	จ�าพวก	ประกอบด้วย	(1)	จ�าพวกที่	1	คนร่างกายสมบูรณ์ดี	(2)	จ�าพวกที่	2	คนที่ร่างกาย

ไม่สมบูรณ์ดี	แม้ไม่สมบูรณ์เหมือนประเภทหนึ่ง	แต่ก็ไม่ถึงกับพิการ	(3)	จ�าพวกที่	3	คนที่ได้รับอุบัติเหตุหรือมีโรครักษา

ไม่หายภายใน	30	วัน	ไม่ต้องเกณฑ์ทหารในปีที่ป่วย	แต่ต้องไปเกณฑ์ในปีถัดไป	และ	(4)	จ�าพวกที่	4	คนที่ร่างกาย

พิการทุพพลภาพ	หรือมีโรคที่กฎหมายก�าหนดให้ไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร	ทุกปีกองทัพบกจึงรับบริการตรวจโรค	“คน

จ�าพวกที่	4”	ให้ก่อน	ทั้งนี้ในอดีตหากคณะกรรมการตรวจคัดเลือกทหารกองประจ�าการ	จะใช้วิธีโทรศัพท์ไปตรวจสอบ

โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกที่ออกใบรับรองแพทย์เป็นเฉพาะบุคคล	 ซึ่งต้องใช้ความร่วมมือและระยะเวลาในการตรวจ

สอบใบรับรองแพทย์	ซึ่งถือว่าเป็นการตรวจสอบใบรับรองแพทย์แมนนวล(manual)	ในงานวิจัยนี้เป็นวิธีดั้งเดิม

	 วตัถปุระสงค์:	งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์	(1)	เพือ่น�าเสนอนวตักรรมระบบตรวจสอบใบรบัรองแพทย์อเิลก็ทรอนกิส์	

(e-Certificate)	 โดยเปลี่ยนจากตรวจสอบใบรับรองแพทย์แมนนวล	 (manual)	 เป็นระบบตรวจสอบใบรับรองแพทย์

อิเล็กทรอนิกส์	(system)	(2)	เพื่อศึกษาการยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้งานระบบตรวจสอบใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์	

(e-Certificate)	 (3)	 เพื่อศึกษาปัจจัยพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้งานระบบ

ตรวจสอบใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์	(e-Certificate)	ในกองทัพภาคที่	3	

	 วิธีการศึกษา:	ประชากรในการวิจัย	คือ	บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะกรรมการแพทย์ในพื้นที่กองทัพภาคที่	3	

จ�านวน	17	จังหวัด	ที่ท�าการตรวจคัดเลือกทหารประจ�าปี	2560	จ�านวน	23	คน	เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม	

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา	การทดสอบไค-สแควร์	และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	

	 ผลการศึกษาและสรุปผล:	ผลการวิจัยพบว่า	(1)	ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการตรวจสอบใบรับรองแพทย์ที่ระบ	ุ

มโีรคทีก่ฎหมายก�าหนดให้ไม่ต้องเข้ารบัราชการทหาร	(บคุคลจ�าพวก	4)	ทีผู่เ้ข้ามารบัการเกณฑ์ทหารน�ามาเสนอแก่คณะ

กรรมการตรวจคัดเลือกทหาร	 ในวันที่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร	 โดยผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต	

ส�าหรับคณะกรรมการแพทย์ตรวจคัดเลือกเกณฑ์ทหารโดยได้ก�าหนดระบบรักษาความปลอดภัยไว้	 ซึ่งมีวิธีใช้งานที่ง่าย
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และท�าได้เอง	(2)	การยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้งานระบบตรวจสอบใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์	(e-Certificate)	อยู่

ในระดับมาก	และ	(3)	พฤติกรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับนวัตกรรม	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 ข้อเสนอแนะจากงานวจิยัพบว่าควรจะมกีารเพิม่ระบบฐานข้อมลูเพือ่ให้เกดิการใช้งานอย่างสะดวกและครอบคลมุ

ทั้งประเทศ	อีกทั้งยังมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมมีฐานข้อมูลทั้ง	บุคคลจ�าพวกที่2	และบุคคลจ�าพวกที่	4

ค�ำส�ำคัญ:	พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์	การยอมรับนวัตกรรม	ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์
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องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (อพวช.)

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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กำรบูรณำกำรภูมิปัญญำพระพุทธศำสนำกับกำรสร้ำงควำมสมดุล

ในระบบนิเวศวิทยำชุมชน

An Integration of Buddhist Wisdom with the Creation of Balance in

Community Ecosystem

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง 
คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

E-mail:	konits@gmail.com

บทคัดย่อ

	 การบูรณาการภูมิปัญญาพระพุทธศาสนากับการเสริมสร้างความสมดุลในระบบนิเวศวิทยาชุมชนใช้วิธีวิจัยเชิง

คุณภาพโดยการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม	 สัมภาษณ์เชิงลึกและประชุมกลุ่มย่อยพระสงฆ์ที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว	

19	รูป	18	จังหวัด	ผู้น�าชุมชนและประชาชนในพื้นที่ที่ศึกษา	ผลการศึกษาพบว่า	กระบวนการจัดการระบบนิเวศวิทยา

ชุมชนของพระสงฆ์ประกอบด้วย	1)	เมื่อเกิดไฟไหม้ป่า	มีการป้องกันไม่ให้ไฟไหม้ป่า	2)	สร้างจิตส�านึก	ปลูกจิตอาสา

การมีส่วนร่วมรักป่าตามหลักพุทธธรรม	3)	ถางป่าเป็นแนวกันไฟแบบเปียกเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้น	4)	ปลูกต้นไม้โตเร็ว

คุมแนวกันไฟ	5)	ป้องกันการเข้ามาของนายทุน	6)	ป้องกันและเฝ้าระวังการตัดไม้	7)	ผลที่ได้รับคือการอนุรักษ์ป่าไม้

อย่างยั่งยืน	การบรูณาการภูมิปัญญาพระพุทธศาสนากับการเสริมสร้างความสมดุลในระบบนิเวศวิทยาชุมชน	ได้แก่	การ

สร้างจิตส�านักให้ชาวบ้านได้เข้าใจ	 เข้าถึงและพัฒนาตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	การบูรณาการหลักธรรมทางพุทธศาสนา	คือ	หลักไตรลักษณ์	อริยสัจ	ไตรสิกขา	พรหมวิหาร	

ความกตัญญูและปฏิจจสมุปบาท	ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวิทยาชุมชนตามหลักนิเวศวิทยาวัฒนธรรม

เชิงพุทธ	พบว่า	สรรพสิ่งเป็นองค์รวมเชื่อมโยงอิงอาศัยกันและกันตามระบบธรรมชาติ	สิ่งมีชีวิตใหม่เกิดขึ้น	เกิดชุมชน

ใหม่	มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนชนิดของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ	ในชุมชนแห่งนั้นไป

ด้วย

ค�ำส�ำคัญ:	ภูมิปัญญาพระพุทธศาสนา	ความสมดุล	ระบบนิเวศวิทยาชุมชน
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กำรประยุกต์ใช้สำรวิมุตติในกำรลดสำรพิษไดออกซินในกำรเผำศพ

An Application of Olivine Substance for Reduction of Dioxin 

in Human Corpse Cremation

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง1     พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ2 
1คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

E-mail:	1konits@gmail.com	2dews280@hotmail.co.th

บทคัดย่อ

	 ปัญหาหนึ่งที่ทางคณะนักวิชาการได้รับรู้ถึงความเป็นพิษของสารประกอบไดออกซินและฟิวแรน	 ที่เกิดจาก

กิจกรรมการฌาปนกิจศพในปัจจุบัน	หรือรับรู้จากแนวทางการศึกษา	การออกแบบ	การทดลองของหน่วยงานของภาค

รฐัต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ	มหาวทิยาลยัของรฐัซึง่สารประกอบไดออกซนิและฟิวแรนทีเ่กดิ

ขึ้นดังกล่าว	 จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของทั้งพระสงฆ์และผู้ที่เข้ามามีกิจกรรมภายในวัดรวมถึง

ประชาชนในชุมชนบริเวณรอบๆ	 รอบวัด	 จากการทดลองใช้สารวิมุตติหรือผลิตภัณฑ์จากแร่โอลิวีนในรูปผงละเอียดกับ

ศพจ�านวน	4	ศพ	พบว่า	ค่าการปลดปล่อยสารพิษไดออกซินและฟิวแรนจากการฌาปนกิจศพให้ค่าต�่ากว่าค่ามาตรฐาน

ที่ส่วนราชการได้ก�าหนดไว้และพบว่าสารวิมุตติหรือผลิตภัณฑ์จากแร่โอลิวีนที่ใช้ในการศึกษาดังกล่าวมีผลในการยับยั้ง

การเกิดของสารพิษหรือสารประกอบไดออกซินและฟิวแรน	 และสามารถลดค่าการปลดปล่อยสารพิษดังกล่าวให้ต�า่กว่า

มาตรฐานได้จริง	 แต่ค่าใช้จ่ายจากการประยุกต์ปรับใช้สารวิมุตติหรือผลิตภัณฑ์จากแร่โอลิวีนดังกล่าวจะสูงขึ้นเล็กน้อย	

เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ	ของวัดในการฌาปนกิจศพ

ค�ำส�ำคัญ:	 สารวิมุตติ	สารไดออกซิน	การเผาศพ
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กำรศึกษำและออกแบบเครื่องตัดกิ่งไม้ส�ำหรับพรรณไม้ล้มลุกขนำดเล็ก 

(กรณีศึกษำ พรรณไม้ชนิดกัญชง)

The Study and Design of Pruning Machine for 

Small Herbaceous Plants (Case study : Hemp)

นนร.พงศกร ประกอบพรม   นนร.ณัฐพงค์ ศรีน้อย   นนร.ชนกนันท์ จันตรี

นนร.กษิดิศ เจริญยิ่ง  นนร.ทวีพร เตมินันท์
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พันโทหญิง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ   ร้อยโท ธีรภัทร์ พันธ์กล้ำ     

อำจำรย์ที่ปรึกษำ

บทคัดย่อ
	 กญัชงหรอืเฮมพ์	(Hemp)	เป็นพชืล้มลกุทีม่คีณุค่าทางเศรษฐกจิมากเนือ่งจากทกุส่วนของกญัชงสามารถน�ามา

เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ได้	อาทิ	ใบเป็นยารักษาโรค	น�้ามันในเมล็ดใช้สกัดท�าเครื่องส�าอาง

และยา	เส้นใยน�ามาเป็นสิง่ทอและล�าต้นน�ามาแปรรปูเป็นถ่าน	ในปัจจบุนักญัชงยงัจดัเป็นพชืเสพตดิประเภท	5	เช่นเดยีว

กับกัญชาตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	พ.ศ.	2522	ท�าให้พืชชนิดนี้ยังต้องปลูกภายใต้การควบคุม	แต่อย่างไร

ก็ตามสรรพคุณของกัญชงที่มากมายท�าให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจปลูกได้ใน	6	จังหวัดของภาค

เหนอื	รวมทัง้มมีตใิห้พจิารณาเพือ่การควบคมุและส่งเสรมิการปลกูพชืกญัชงเป็นพชืเศรษฐกจิตามทีก่ระทรวงสาธารณะสขุ

เสนอ	ท�าให้เกษตรกรทางภาคเหนอืหนัมาปลกูกญัชงเพือ่เพิม่รายได้จ�านวนมาก	โดยจะต้องตดัต้นกญัชงก่อนการออกดอก

หรือเมื่อปลูกได้ไม่เกิน	4	เดือน	ล�าต้นจะสูงประมาณ	4	เมตรและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ	3	เซนติเมตร	จาก

การศกึษาพบว่าเส้นใยของกญัชงเป็นเส้นใยทีม่คีณุภาพสงูและในกระบวนการผลติเกดิมลพษิต่อสิง่แวดล้อมน้อย	สามารถ

น�ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการท�ายุทธภัณฑ์ทางทหารได	้ ซึ่งประเทศจีนรับซื้อเส้นใยของกัญชงทั้งหมด	 เนื่องจากเส้นใยมี

การระบายความร้อนดีและมีความเหนียวสูงจะท�าให้ยุทธภัณฑ์มีอายุการใช้นานที่ยาวนาน	 แต่ในปัจจุบันค่าจ้างแรงงาน

ในประเทศไทยสูงขึ้นเรื่อยๆ	 การจะใช้แรงงานในการตัดกิ่งออกจากล�าต้นเพื่อน�าเส้นใยมาใช้ประโยชน์จะท�าให้ต้องใช้

แรงงานจ�านวนมาก	อนัจะท�าให้ราคาขายเส้นใยกญัชงสงูขึน้ตามไปด้วย	งานวจิยันีจ้งึมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา	ออกแบบ

และสร้างเครื่องตัดกิ่งไม้ส�าหรับพรรณไม้ล้มลุกขนาดเล็กชนิดกัญชงพร้อมทัง้หาสมรรถนะการใช้งาน	ซึ่งการตัดกิ่งไม้โดย

ใช้เครื่องตัดกระท�าหลังจากการตัดต้นไม้และตากแห้งเรียบร้อยแล้ว	 การด�าเนินงานเริ่มจากการออกแบบด้วยโปรแกรม	

Solidworks	 แล้วจึงด�าเนินการสร้างต้นแบบเครื่องตัดกิ่งไม้ที่มีโครงสร้างท�าจากอลูมิเนียมโปรไฟล์	 ฝาเครื่องท�าจาก	

อะครลิคิหนา	5	มลิลเิมตร	ชดุขบัเป็นดซีมีอเตอร์พร้อมชดุเกยีร์	ภาคจ่ายไฟใช้สวติชิง่เพาเวอร์ซบัพลาย	12	โวลท์	10	แอมป์	

ชุดขับใบมีด	12	โวลท์ท�าจากโซลีนอยด์	และใบมีดชนิดเหล็กไฮสปีดสตีล	(HSS)	ที่มีความเร็วรอบ	400	รอบต่อนาที		

จากการทดสอบพบว่าเครื่องต้นแบบสามารถตัดกิ่งได้	6	ต้นต่อนาทีเมื่อแต่ละล�าต้นมีความยาว	4	เมตร	ดังนั้นต้นแบบ

เครื่องตัดกิ่งไม้ส�าหรับต้นกัญชงจึงเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่ออ�านวยความสะดวกให้เกษตรกรอันจะท�าให้ลดการจ้างแรงงาน

ต่อไป

ค�ำส�ำคัญ:	เครื่องตัดกิ่งไม้	เครื่องต้นแบบ	กัญชง	พรรณไม้ล้มลุก
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กำรศึกษำรูปแบบและจ�ำนวนห้องที่มีผลต่อควำมเร็วต้นของหลอดลดเสียง

The Study of The Chamber Type and Figure are Effective 

to Muscle Velocity of The Suppressor

นนร.กฤษนันท์ แสนปัญญำ    นนร.ชัยธัช เกิดบุญส่ง    นนร.กมลวัฒน์ ภุชฌงค์

นนร.มนำฤทธิ์ นวลย่อง    นนร.ก้องภพ กลีบกลำง
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พันโท บุญอนันต์ อนันต์เสำวภำคย์    อำจำรย์ที่ปรึกษำ

บทคัดย่อ

	 โครงการวิจัยนี้เป็นการศึกษารูปแบบและจ�านวนห้องที่มีผลต่อความเร็วของหลอดลดเสียง	 เนื่องจากในการ	

ยิงปืนนั้นท�าให้เกิดเสียงดังมาก	เป็นอันตรายต่อประสาทการได้ยินของผู้รับการฝึก	เมื่อท�าการฝึกหลายครั้งและยิงปืนต่อ

เนื่องเป็นเวลานาน	ซึ่งในปัจจุบันหลอดลดเสียงที่มีขายในต่างประเทศมีราคาสูงประมาณ	20,000	บาท	และมีอายุการ

ใช้งานน้อย	(ประมาณ	1,000	นัด)	จึงท�าให้การจัดซื้อจากต่างประเทศนั้นจะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของกองทัพ	

โครงงานนี้จึงได้ท�าการศึกษาปัจจัยต่างๆ	 ที่มีผลต่อความดังของเสียงปืนและออกแบบหลอดลดเสียงเพื่อน�าไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ	ของกองทัพที่มีความจ�าเป็นต้องใช้	และพัฒนาประสิทธิภาพที่ให้มีความเหมาะสมกับการใช้

งานแต่ละประเภท	โดยหลักการท�างานของหลอดลดเสียง	คือ	การลดความดันอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ก่อนจะเกิด

การขยายตวัอย่างรนุแรงท�าได้โดยการต่อท่อขนาดใหญ่กว่าปากล�ากล้องปืนเพือ่ให้เสยีงเกดิการขยายตวัแล้วลดความดนัลง

ก่อนไปขยายตัวเกิดแรงกระแทกกับอากาศภายนอก	ซึ่งภายในหลอดลดเสียงนั้นจะมีห้องต่างๆ	เป็นตัวขวางการเดินทาง	

ของเสียงท�าให้แก๊สหมุนวนภายในหลอดลดเสียง	 และเคลื่อนที่ออกมายังด้านนอกได้ช้าลงท�าให้ไม่เกิดการขยายตัว	

ในเวลาสั้นๆ	 คราวเดียว	 ในขั้นตอนการทดลองนั้น	 ได้ท�าการประยุกต์ใช้หลอดลดเสียงของ	 BB	GUN	 ใช้เป็นหลอด

ด้านนอกและด้านในของหลอดได้ท�าการออกแบบห้องกั้นเสียง	ด้วยโปรแกรม	Solid	Work	2017	และท�าการขึ้นรูปด้วย

เครื่องพิมพ์	 3	 มิติ	 โดยใช้เส้นพลาสติกแบบ	 ABS	 ซึ่งมีคุณสมบัติในการทนความร้อนและแรงดันได้ค่อนข้างสูง	 การ

ประกอบนัน้สามารถน�ามาประกอบทกุส่วนเข้าด้วยกนัทัง้หมดเนือ่งจากมกีารออกแบบและการขึน้รปูชิน้งานอย่างละเอยีด

ท�าให้สามารถประกอบกันได้พอดี	 น�ามาท�าการทดลองการยิง	 บันทึกผล	 และวิเคราะห์ได้ดังนี้	 ในการยิงปืนขนาด	 9	

มม.	ทั่วไปความดังจะอยู่ที่ประมาณ	106.9	dB	แต่เมื่อใช้หลอดลดเสียงความดังจะอยู่ที่ประมาณ	99.27	dB	สามารถ

ลดความดังลงไปได้	7.63	dB	

ค�ำส�ำคัญ: ประหยดังบประมาณ	การขยายตวัอย่างรนุแรง	กกัเกบ็และหมนุวนแก๊ส	หลอดประยกุต์จาก	BB	GUN	ขึน้รปู	

	 ห้องกั้นด้วยเครื่องพิมพ์	3	มิติ
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กำรปรับปรุงเครื่องย่อยกิ่งไม้ให้เหมำะกับกำรน�ำไปผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล

Make and Improvement in Term of Efficiency for 

Biomass Grinding Machine

นนร.เกรียงศักดิ์ กิเกียน    นนร.อัครพล เจริญชัย    นนร.ด�ำรงศักดิ์ พ่วงบัลลังก์ 

นนร.กิตติมศักดิ์ แก้วมุงคุณ

พันตรี วนชำติ บริสุทธิ์    พันตรี สัญญำ เล้ำอรุณ     อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

	 โครงการนีจ้ดัท�าขึน้เพือ่พฒันาเครือ่งย่อยกิง่ไม้ให้เหมาะสมกบัชนดิของไม้แล้วน�ากิง่ไม้ทีย่่อยได้ไปใช้ในการผลติ	

เชื้อเพลิงชีวมวลที่เหมาะสม	ผลการด�าเนินการพบว่า	 เมื่อหาค่าความเร็วรอบของเครื่องยนต์ในการหมุนที่เหมาะสมเพื่อ

ให้กับไม้แต่ละชนิดแล้ว	 พบว่าขนาดของไม้ที่ย่อยได้เมื่อให้ความเร็วรอบในการย่อยเท่ากันก็จะให้ขนาดของเชื้อเพลิง	

ชวีมวลทีไ่ม่เท่ากนัและเวลาทีใ่ช้ในการย่อยกิง่ไม้กไ็ม่เท่ากนั	โดยไม้แต่ละชนดิทีน่�ามาทดสอบในการย่อยมค่ีาความแขง็ของ

เนื้อไม้ไม่เท่ากันในค่าความแข็งจากค่า	Shear	Stress	ความเร็วรอบที่เหมาะสมในการย่อยกิ่งไม้มากที่สุดเพื่อให้มีขนาด

เล็กเพื่อให้ได้การเผาไหม้ที่มากขึ้น	คือความเร็วรอบในการหมุนโดยประมาณ	2,780	รอบต่อนาที	ในรูปแบบของการย่อย

ของเครื่องย่อยกิ่งไม้ตามแบบเครื่องที่ออกแบบ
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โครงงำนวิจัยวัสดุเพื่อกำรพัฒนำเกรำะป้องกันพลยิงปืนต่อสู้อำกำศยำน 

12.7 มิลลิเมตร ในรถสำยพำนล�ำเลียงพลแบบ 85

Case Study of Composite Materials and Development in Armored 

Personnel Carrier Type 85

นนร.วสุภำคย์ สีลำค�ำ   นนร.เทพทัศน์ โทธรัตน์   นนร.ทิวำกร ชนะโรค

นนร.กรีรวิชญ์ ศรีเทเวศร์  นนร.พศิน จันทรำบุตร
กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พันเอก ปเสฎฐำ สำรลักษณ์   พันตรี วิโรจน์ อรุณแจ้ง      อำจำรย์ที่ปรึกษำ

บทคัดย่อ

	 วัตถปุระสงค์ในการจดัท�าโครงงานครั้งนีค้ือ	ศึกษาความเสียหายของเกราะทีใ่ช้วัสดุผสมระหว่าง	แผน่เซรามิก	

แผ่นแกรนิตโต้	แผ่นเหล็ก	แผ่นยางและแผ่นอะคริลิค	โดยน�ามาสร้างเป็นเกราะทดสอบที่มีการจัดเรียงสลับกันจ�านวน	6	

แบบ	จากนั้นท�าการยิงทดสอบด้วยกระสุนขนาด	5.56	มม.	โดยใช้ปืนเล็กยาวทราโว่	และกระสุนปืนขนาด	7.62	มม.	

โดยใช้ปืนกลแม็ก	58	 เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการสร้างเกราะให้กับรถสายพานล�าเลียงพลแบบ	85	ในการ

พัฒนายุทโธปกรณ์ไปใช้ในการปฏิบัติทางยุทธวิธี	อันเป็นผลให้ก�าลังพลรอดจากการสูญเสียทั้งก�าลังพลและยุทโธปกรณ์	

	 หลังจากท�าการทดสอบเกราะที่เรียงสลับชั้นกันทั้ง	6	แบบ	โดยการยิงด้วยปืนเล็กยาวทราโว่	และปืนกลแม็ก	

58	ที่ระยะ	50	เมตร	พบว่ามีแนวทางที่เป็นไปได้	ที่สร้างเกราะแบบวัสดุคอมโพสิทที่ใช้ในการลดอันตรายจากกระสุนปืน

ขนาด	5.56	มม.	และ	7.62	มม.ผลจากการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุแต่ละประเภทจากเกราะแบบต่างๆ	เกราะ

แต่ละแบบมีความสามารถในการหยุดกระสุน	ขนาด	5.56	มม.	และ	7.62	มม.	ได้	โดยเกราะที่เกิดความเสียหายน้อย

ที่สุดจัดเรียงตามล�าดับชั้นคือ	แผ่นเซรามิค	แผ่นอะคริลิค	แผ่นเหล็ก	

ค�ำส�ำคัญ:	คอมโพสิท
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กำรวิเครำะห์ปัจจัยทำงเศรษฐศำสตร์วิศวกรรมของระบบท�ำควำมเย็นแบบดูดซึม

ที่ใช้พลังงำนแสงอำทิตย์ กรณีศึกษำโรงเลี้ยงนักเรียนนำยร้อย

โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

นนร.ชยำงกูร ม่วงศรีงำม   นนร.ธนินทร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ   นนร.พีระวุฒิ หอมไม่รู้วำย

นนร.ภุชงค์ ปิ่นทุมมำ   นนร.พีระณัฐ ศิริคะรินทร์
กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พันตรี ดร.เสกสรรค์ หมอยำดี    พันเอกหญิง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อัญพัชร์ คงวัฒนำนันทน์     

อำจำรย์ที่ปรึกษำ

บทคัดย่อ
	 อาคารส่วนใหญ่ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 (รร.จปร.)	 มีการใช้เครื่องปรับอากาศรวมทั้งโรงเลี้ยง

นักเรียนนายร้อย	 ซึ่งมีการใช้ระบบท�าความเย็นแบบดูดซึมโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2559	 ซึ่งถือว่าเป็น

ระบบที่ค่อนข้างใหม่	 โดยระบบท�าความเย็นแบบดูดซึมโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์	 เป็นระบบที่ท�าขึ้นเพื่อประหยัดงบ

ประมาณการใช้ไฟฟ้าให้น้อยลง	 และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 แต่ระบบท�าความเย็นแบบนี้ต้องใช้งบประมาณในการ

ติดตั้งและด�าเนินงานสูงมาก	 ผู้จัดท�าโครงงานจึงต้องการศึกษาถึงความคุ้มค่าของระบบท�าความเย็นแบบดูดซึมโดยใช้

พลังงานแสงอาทิตย์	โดยข้อมูลในการเก็บรวบรวมเพื่อการวิจัย	คือ	ผลการประหยัดด้านพลังงานความร้อน	ผลประหยัด

ด้านพลังงานไฟฟ้าเปรียบเทียบระหว่างการใช้งานระบบท�าความเย็นจากพลังงานแสงอาทิตย	์ กับระบบปรับอากาศแบบ

อัดไอ	โดยผู้จัดท�าโครงงานได้ท�าการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานจากข้อมูลที่ได้จากการสอบถามวิศวกรโครงการและจาก

การเก็บรวบรวมข้อมูล	โดยมีหัวข้อที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ	มูลค่าปัจจุบันสุทธิ	(NPV)	อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน	

(BCR)	อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ	(IRR)	การวิเคราะห์ความไว	(Sensitivity	Analysis)	และระยะคืนเวลาคืนทุน	

แบบคิดลด	(Discount	Payback	Period)

	 จากผลการศึกษาพบว่า	 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ	 กรณีที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการเช่าระบบท�าความ

เย็นเท่ากับ	 -37,479,868.02	 บาทและมูลค่าปัจจุบันสุทธิ	 กรณีที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่มีการเช่าระบบ

ท�าความเย็นเท่ากับ	-53,733,035.12	บาท	ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลดกรณีที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการเช่า	

ระบบท�าความเย็น	ถ้าใช้อัตราดอกเบี้ย	7%,	10%	ต่อปีทุกปีจนถึงปีที่	20	จะไม่สามารถคืนทุนได้ภายในอายุการใช้งาน	

ทีก่�าหนดและกรณทีีโ่รงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้าไม่มกีารเช่าระบบท�าความเยน็ถ้าใช้อตัราดอกเบีย้	3%,	5%,	7%,	10%	

ต่อปีทกุปีจนถงึปีที่	20	จะไม่สามารถคนืทนุได้ภายในอายกุารใช้งานทีก่�าหนด	อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทนุค่า	BCR=	

0.49	ดังนั้นค่า	BCR	มีค่า	<	1	จึงควรปฏิเสธข้อเสนอโครงการอัตราผลตอบแทนภายในค่า	IRR=	-1.13%	ดังนั้น	ค่า	

IRR	มีค่า	<	0	จึงไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนและไม่ยอมรับข้อเสนอโครงการ

ค�ำส�ำคัญ:	 ระบบท�าความเย็นแบบดูดซึมพลังงานแสงอาทิตย์ระบบปรับอากาศแบบอัดไอ
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กำรใช้ทฤษฎีระบบแถวคอยกับกำรให้บริกำรกำรรักษำผู้ป่วยนอก 

กรณีศึกษำผู้ป่วยนอกแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ 

โรงพยำบำลโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

นนร.เกียรติกำญจน์ แก้วสมสิน   นนร.ปฐวี สุวรรณนภำ   นนร.ศุภทิน บุญสำง

นนร.สำริน สังขเภท   นนร.สุพัฒน์ สร้อยสังวำลย์
กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ร้อยเอกหญิง ณฐิณี เทียนน้อย   พันตรี พิสิฐ เจือไทย      อำจำรย์ที่ปรึกษำ

บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	1)	เพื่อศึกษาขั้นตอนการให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก	แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ		

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 2)	 เพื่อหาอัตราการเข้ารับบริการของผู้ป่วยและอัตราการให้บริการของ

แพทย์	แผนกศลัยกรรมกระดกูและข้อ	โรงพยาบาลโรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า	3)	เพือ่เป็นแนวทางการลดเวลาการ	

เข้ารับบริการของผู้ป่วยนอกแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ	 โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าพบว่ารูปแบบ

แถวคอยการให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกเป็นแบบ	 M/M/1:FCFS/∞/∞	 การเข้ามารับบริการของผู้ป่วยและการให้บริการ

ของแพทย์มีการแจกแจงแบบปัวซอง	ด้วยอัตราการเข้ามารับบริการเฉลี่ย	0.2012	รายต่อนาที	และอัตราการให้บริการ

เฉลี่ย	0.2188	รายต่อนาที	

	 ผลจากการวิเคราะห์สภาพการท�างานในระบบปัจจุบันพบว่าจ�านวนผู้มารับบริการเฉลี่ยในระบบ	 (Ls)	 เท่ากับ	

11.43	ราย	จ�านวนผู้มารับบริการเฉลี่ยที่รอในแถวคอย	(Lq)	เท่ากับ	10.51	ราย	ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้มารับบริการใช้อยู่ใน

ระบบ	(Ws)	56.81	นาที	และระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้มารับบริการรอในแถวคอย	(Wq)	เท่ากับ	52.24	นาที	แต่ถ้าท�าการเปิด

หน่วยให้บริการเป็น	2	หน่วยจะท�าให้จ�านวนผู้มารับบริการเฉลี่ยในระบบ	(Ls)	เท่ากับ	1.45	ราย	จ�านวนผู้มารับบริการ

เฉลี่ยที่รอในแถวคอย	(Lq)	เท่ากับ	0.53	ราย	ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีผู้มารับบริการใช้อยู่ในระบบ	(Ws)	เท่ากับ	7.23	นาที	

และระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้มารับบริการรอในแถวคอย	(Wq)	เท่ากับ	2.66	นาที	โดยเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์	พบว่าจ�านวน	

ผู้มารับบริการเฉลี่ยในระบบ	(Ls)	จ�านวนผู้มารับบริการเฉลี่ยที่รอในแถวคอย	(Lq)	ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้มารับบริการใช้อยู่

ในระบบ	(Ws)	และระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้มารับบริการรอในแถวคอย	(Wq)	ลดลงจากเดิม	87.31%,	94.95%,	87.27%	และ	

94.90%	ตามล�าดับ

ค�ำส�ำคัญ:	 ระบบแถวคอย
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ระบบติดตำมชุดลำดตระเวน เฟส 2

GPS Tracker Phase 2

นนร. โตน ขำวหนูนำ นนร. ณัฏฐ์นนท์ ภำชนะกำญจน์
กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

E-mail:	natthanon5566@hotmail.com

พันเอก รองศำสตรำจำรย์ ดร.ผเดิม หนังสือ    พันเอก ดร.วิวัต เรืองมี 

พันโทหญิง รุ่งรัศมี สุวรรณวัฒนำ   พันตรี กนก เจริญชัยประกิจ     อำจำรย์ที่ปรึกษำ

บทคัดย่อ

	 โครงงานวจิยันีพ้ฒันาต่อยอดโครงงานวจิยัเรือ่ง	“ระบบตดิตามชดุลาดตระเวน	(Developing	Reconnaissance	

Unit	Tracking	System	Using	GPS	Tracker)”	เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนของหน่วยทหารม้าลาด

ตระเวน	โดยใช้อุปกรณ์รับสัญญาณ	GPS	รับข้อมูลพิกัดต�าแหน่งจากดาวเทียมส่งข้อมูลส่งไปยังบอร์ด	Microcontroller	

เพื่อคัดกรองและจัดเรียงข้อมูล	แล้วจึงส่งข้อมูลด้วยสัญญาณวิทยุ	CNR-900	โดยการปรับคลื่นทางความถี่ในย่าน	30	-	

87.975	MHz	ไปยังภาครับ	โดยน�าข้อมูลที่ได้จัดเก็บลงในฐานข้อมูล	พร้อมแสดงต�าแหน่งหน่วยทหารบนแผนที่แบบออฟ

ไลน์ในโปรแกรม	QGIS	ที่หน่วยเหนือ	ระบบสามารถส่งข้อมูลได้ตามระยะการส่งข้อมูลของวิทยุ	VHM/FM	CNR-900T	

(ระยะสูงสุด	50	กม.)	และส่งข้อมูลได้ในบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่	ระบบนี้ช่วยให้การระบุพิกัดของ

หน่วยทหารม้าลาดตระเวนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	 ท�าให้หน่วยเหนือสามารถช่วยเหลือ	 สนับสนุนได้ทันเวลา	 และเป็นเครื่อง

มือช่วยในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา	 ผลการทดสอบอุปกรณ์รับสัญญาณ	 GPS	 พบว่าข้อมูลพิกัดต�าแหน่งที่ได้		

มีความคลาดเคลื่อน	0.566318เมตร	เมื่อทดสอบกับหมุดอ้างอิง	GPS03	ณ	ดาดฟ้าอาคารเรียน	ก.4	กองวิชาวิศวกรรม

แผนที่	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 ในการทดสอบระยะเบื้องต้น	 ด้วยการตั้งค่าให้ชุดวิทยุใช้ก�าลัง	 5W	 พบว่า

สามารถรับส่งข้อมูลได้ในระยะ	4.26	กิโลเมตร	สาเหตุเนื่องมาจากความไม่สมบูรณ์ของชุดสายอากาศ	การทดสอบใน

ครั้งต่อไปด้วยชุดสายอากาศที่สมบูรณ์	แล้ววัดก�าลังส่ง	50W	ผู้วิจัยคาดว่า	ระบบจะสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ในระยะ	50	

กิโลเมตร

ค�ำส�ำคัญ:	GPS,	Microcontroller
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กำรพัฒนำระบบกำรตรวจจับกำรเคลื่อนไหวโดยใช้ 

Software Radio-Based Radar

Movement Detection Radar System Based on Software 

Defined Radio

นนร.วรินทร์ โรจนบุรำนนท์   นนร.ชยำนันต์ ลีลำ
กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

E-mail:	varin.vader@gmail.com

พันเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นรำเทพ พฤกษหิรัญ    ร้อยโท ธนรัชต์ รัตนอัมพำ 

อำจำรย์ที่ปรึกษำ

บทคัดย่อ

	 โครงงานวจิยันีมุ้ง่เนน้ทีก่ารศกึษาคน้ควา้และท�าการทดลอง	เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึหลกัการท�างานเบือ้งตน้ของระบบ

การท�างานของเรดาร์	 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ส�าคัญในการปฏิบัติการทางทหาร	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการรักษาความ

ปลอดภัย	โดยในขั้นตอนการวิจัย	จะเป็นการออกแบบระบบเรดาร์	โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการควบคุม	(Soft-

ware-Defined	Radar:	SDR)	ซึ่งโปรแกรมที่ใช้คือ	GNU	Radio	ท�าหน้าที่ควบคุมการท�างานของฮาร์ดแวร์	คือ	USRP1	

ทีใ่ชเ้ปน็อปุกรณร์บั-สง่สญัญาณวทิย	ุส�าหรบัการท�างานแบบ	SDR	โดยจะสง่และรบัสญัญาณผา่น	Tx/RxDaughterboard	

ไปยังสายอากาศ	LP0410	แบ่งขั้นตอนการด�าเนินงานออกเป็น	3	ขั้นตอน		ได้แก่	1.	ขั้นทดสอบอุปกรณ์	 โดยการ	

รับสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก	 รร.จปร.	 FM	 89.75	 MHz.	 2.	 ขั้นทดสอบการสร้างคลื่น	 CW		

(Continuous	–Wave	Radar)	3.	ขัน้ทดสอบการสง่และรบัคลืน่	เพือ่ตรวจจบัการเคลือ่นไหว	โดยการใชแ้ผน่โลหะเปน็วตัถุ

ส�าหรบัสะทอ้นสญัญาณเคลือ่นทีเ่ขา้-ออก	ในหอ้งทดลองทีเ่ปน็พืน้ทีป่ดิภายในอาคาร	แลว้น�าคา่สญัญาณทีไ่ดม้าประมวล

ผลว่ามีการเคลื่อนไหวหรือไม่	พร้อมทั้งปรับค่าตัวแปรต่างๆ	ของการสร้างคลื่นให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริง	สามารถ

สรุปผลการทดสอบได้ดังนี้	1.	ชุดอุปกรณ์สามารถรับสัญญาณจากสถานีวิทยุดังกล่าวได้	2.	สามารถสร้างชุดค�าสั่งโดย	

ใช้โปรแกรม	GNU	Radio	ให้สามารถสร้างคลื่น	CW	ได้	3.	จากการท�าการทดลองในห้องทดลอง	พบว่าเมื่อแผ่นโลหะ

เคลื่อนที่เข้าหาชุดอุปกรณ์	จะท�าให้สัญญาณสะท้อนมีความถี่เพิ่มขึ้น	แต่เมื่อแผ่นโลหะเคลื่อนที่ออกห่างจากชุดอุปกรณ์	

จะท�าให้สัญญาณสะท้อนมีความถี่ลดลง	ทั้งนี้ได้จัดท�าให้ระบบมีสัญญาณเสียงแจ้งเตือนเมื่อความถี่เปลี่ยนไปซึ่งเกิดจาก

การเคลื่อนที่ของแผ่นโลหะ

ค�ำส�ำคัญ:	เรดาร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
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ระบบซอฟต์แวร์ตรวจจับรถยนต์โดยใช้กำรประมวลผลภำพ

Video Based Vehicle Detection and Classification

in Intelligent Security Systems

นนร.ณัฐปดัลภ์ ลิ้มวชิรำนนท์   นนร.สุรพศ สิงหสุต
กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

E-mail:	qnnonz@gmail.com

ร้อยเอก ธนรัตน์ ดิษฐ์แย้ม    ร้อยเอก ชิษณุ จรรยำลิขิต    ร้อยโท วรเทพ สุชล

อำจำรย์ที่ปรึกษำ

บทคัดย่อ

	 เนื่องจากปัญหายานพาหนะสูญหายก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน	 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้คิด

แนวทางการแก้ไขด้วยการท�าระบบตรวจจับยานพาหนะที่เข้า-ออกสถานที่ต่างๆ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับ

ยานพาหนะที่เข้า-ออกสถานที่ดังกล่าว	ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้จัดท�าขึ้นเพื่อพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ตรวจจับยานพาหนะส�าหรับ

กล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้า-ออก	 โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ	 (Image	 Processing)	 และคอมพิวเตอร์วิทัศน์	

(Computer	Vision)	สามารถทดสอบการประมวลผลภาพได้	4	ประเภท	ได้แก่	การนับจ�านวนยานพาหนะ	การจ�าแนก

ประเภทของยานพาหนะ	 การจ�าแนกสีของยานพาหนะ	 และการประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ป้ายทะเบียนของยานพาหนะ	

โดยการนับจ�านวนยานพาหนะที่เข้า-ออก	 ใช้หลักการเปรียบเทียบพื้นหลัง	 (Background	 Subtraction)	 เพื่อหาวัตถุ

หรือยานพาหนะ	ส�าหรับการจ�าแนกประเภทยานพาหนะใช้การนับขนาดจ�านวนพิกเซล	 (Pixel)	 ของภาพ	หลังจากลบ

พื้นหลังออก	พบว่าสามารถแยกประเภทของยานพาหนะออกเป็น	3	ประเภท	ได้แก่	รถจักรยานยนต์	รถยนต์	และรถ

บรรทุก	ในส่วนของการจ�าแนกสีของยานพาหนะใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียม	(Neural	Network)	และการประมวลผล

เพือ่วเิคราะห์ป้ายทะเบยีนของยานพาหนะนัน้ๆ	ใช้การอ่านอกัขระด้วยแสง	(Optical	Character	Recognition)	ส�าหรบั

ผลการทดลอง	ซึ่งผู้วิจัยได้ท�าการทดลองระบบซอฟต์แวร์ตรวจจับยานพาหนะ	ส�าหรับกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้า-ออก	

ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	พบว่ามีความคลาดเคลื่อนร้อยละ	7.56	เนื่องจากปริมาณของแสงที่มากหรือน้อย

เกินไป	ณ	สถานที่ดังกล่าว

ค�ำส�ำคัญ:	พิกเซล	ประมวลผลภาพ	ยานพาหนะ
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กำรศึกษำวิจัยคอนกรีตเสริมไม้ไผ่เพื่อกำรพัฒนำชนบท

The Study of Applied Bamboo Reinforced Concrete

นนร.ชัชวำล แก้วเลิศ   นนร.พชรพงศ์ สง่ำงำม   นนร.ศักรินทร์ กลำงประพันธ์
กองวิชาวิศวกรรมโยธา	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พันเอก ณัฐภูมิ ศรีเพชร   พันเอกเสรี วงศ์ชุ่มใจ     อำจำรย์ที่ปรึกษำ

บทคัดย่อ

	 คอนกรีตเสริมไม้ไผ่เป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ในการก่อสร้างแบบประยุกต์	เนื่องจากไม้ไผ่เป็น	วัสดุทางธรรมชาติ	

ราคาถูก	หาได้ง่ายในท้องถิ่น	และช่วยลดปัญหาจากการท�าลายโดยเกลือคลอไรด์	ที่อยู่ในดิน	จึงเหมาะกับการก่อสร้าง

ที่ใช้เงินลงทุนต่�า	 และใช้กับการก่อสร้างบริเวณที่ประสบปัญหา	 เกลือคลอไรด์	 เช่น	ลาดจอดรถในบ้าน,	 โรงเก็บของ,	

พื้นที่ที่ประสบปัญหาดินเค็ม	เป็นต้น	ซึ่งในงาน	วิจัยนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่รับแรงดัดใน

แนวแกน	 โดยไม้ไผ่ที่น�าใช้คือ	 ไม้ไผ่ป่า	 ซึ่งมีคุณสมบัติทางกลคือก�าลังรับแรงดึงของไม้ไผ่มีค่าเท่ากับ	 1,936.36	กก./	

ส�าหรับการทดสอบพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่จะใช้คอนกรีตที่มีก�าลังอัดเท่ากับ	 240	 กก./	 และระยะห่างของไม้ไผ่เท่ากับ	

5,	10,	15	และ	20	ซม.	ตามล�าดับจ�านวน	4	ตัวอย่าง	ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์วัดระยะการโก่งตัวของพื้นคอนกรีต	จากการ

ทดสอบจะพบว่าพืน้คอนกรตีเสรมิไม้ไผ่แบบทีใ่ชร้ะยะหา่งของไมไ้ผเ่ทา่กบั	5	ซม.	สามารถรบัน้�าหนกับรรทกุไดม้ากทีส่ดุ

คือที่	5,027.031	กก.	ซึ่งเพียงพอในการรับน้�าหนักบรรทุกในการใช้งานจริงได้	ส�าหรับการน�าพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ไป

ประยุกต์ใช้งานจริงนั้น	พบว่าสามารถน�าไปใช้งานได้กับโครงสร้างที่รับน้�าหนักไม่มากนัก	เช่น	ลาดจอดรถในบ้าน	ถนน

คอนกรีตเสริมไม้ไผ่	เป็นต้น	และเมื่อเปรียบเทียบราคาระหว่างไม้ไผ่ป่าและเหล็กที่น�ามาเสริมจะพบว่า	พื้นคอนกรีตที่ใช้

ไม้ไผ่เสริมจะมีต้นทุนถูกกว่าการใช้เหล็กเสริม	จึงสามารถประหยัดต้นทุนในการก่อสร้าง	และยังเป็นการประยุกต์น�าเอา

หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมาใช้อย่าง

เป็นรูปธรรมชัดเจนอีกด้วย	

ค�ำส�ำคัญ:	คอนกรีตเสริมไม้ไผ่
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หุ่นยนต์ส�ำรวจระดับ

Surveying Contour Robot

นนร.ธำนี จันลุน   นนร.ปริญญำ ตอนศรี   นนร.ช�ำนำญ มุยเจริญ
กองวิชาวิศวกรรมโยธา	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พันเอก พลพัต รัตนอนันต์    ร้อยโท จิรวัฒน์ ยุทธประเวศน์     อำจำรย์ที่ปรึกษำ	

บทคัดย่อ

	 ขัน้ตอนก่อนท�าการสร้างถนนจะต้องท�าการส�ารวจค่าความต่างระดบัของถนน	เพือ่น�าปรบัระดบัหน้าดนิให้ใกล้

เคียงกันตลอดเส้นทาง	ซึ่งการส�ารวจระดับถนนโดยกล้องระดับนั้นใช้ระยะเวลานาน	ผู้ท�าการวิจัยจึงเกิดแนวความคิดใน

การบูรณาการความรู้ด้านหุ่นยนต์	คณิตศาสตร์และวิศวกรรมโยธา	สร้างหุ่นยนต์ส�ารวจระดับขึ้น	เพื่อลดจ�านวนแรงงาน

และระยะเวลาในการส�ารวจ	

	 หลักการท�างานของหุ่นยนต์ส�ารวจระดับ	 เริ่มท�าการส�ารวจโดยการลากจากคนหรือยานพาหนะ	 ท�าการเก็บ

ข้อมูลองศาความเอียงทุกๆ	ระยะ	1	เมตร	จากนั้นน�าค่าที่ได้วาดกราฟความต่อเนื่องของความชันเส้นตรงตามหลักการ

ทางตรีโกณมิติ	และน�ากราฟที่ได้มาเปรียบเทียบกับกราฟของค่าระดับที่ส�ารวจด้วยกล้องระดับ

	 จากการทดลองพบว่ากราฟค่าระดับที่ได้จากกล้องระดับและหุ่นยนต์มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ	 15	 ซึ่งเกิด

จากปัจจัยต่างๆ	เช่น	ศูนย์ถ่วงล้อ,	ความขรุขระบนพื้นผิวที่ส�ารวจ,	ความเสถียรของเซนเซอร์,	สมการปรับปรุงค่าความ	

คลาดเคลื่อนที่ได้จากเซนเซอร์	เป็นต้น

ค�ำส�ำคัญ:	 หุ่นยนต์	ส�ารวจ	ระดับ
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กำรพัฒนำวัสดุเฟอร์โรซีเมนต์ส�ำหรับสร้ำงถังเก็บน้�ำในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

The Development of Ferrocement Constructs the Water Storage 

Tank in Region Experienced Droughts

นนร.กิตติภพ จันทร์เพ็ญ    นนร.ตรีเพชร์ จำโสด    นนร.รณภพ ค่ำยหนองสวง
กองวิชาวิศวกรรมโยธา	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	

พันเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชวน จันทวำลย์    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พีรวัฒน์ ปลำเงิน

อำจำรย์ที่ปรึกษำ

บทคัดย่อ

	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณสมบัติของมอร์ต้าร์ผสมน้�ายางพาราส�าหรับใช้เป็นวัสดุเฟอร์โรซีเมนต์	

โดยท�าการศกึษาคุณสมบตัิทางกลของมอรต์า้ผสมน้�ายางพารา	ได้แก่	การทดสอบก�าลังรับแรงอดั	ก�าลังรับแรงดึง	ก�าลัง

รับแรงดัด	 และการดูดซึมน้�าของมอร์ต้าร์ผสมน้�ายางพารา	 และน�ามาวิเคราะห์หาอัตราส่วนที่เหมาะสมส�าหรับน�าไปใช้

เป็นวัสดุสร้างถังเก็บน้�าเฟอร์โรซีเมนต์ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	 ได้ก�าหนดอัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์	 (P/C)	 เท่ากับ	

0%,	1%,	2%	และ	3%	โดยน้�าหนัก	และอัตราส่วนน้�าต่อปูนซีเมนต์	(W/C)	เท่ากับ	0.40	อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อทราย	

(C/S)	เท่ากับ	1	:	2	ท�าการบ่มตัวอย่างชิ้นงานทดสอบที่ระยะเวลา	28	วัน	ผลการศึกษาพบว่า	อัตราส่วนของมอร์ต้าร์

ผสมน้�ายางพาราที่ดีที่สุด	P/C	เท่ากับ	1%	ได้คุณสมบัติทางกลดังต่อไปนี้	ก�าลังรับแรงอัด	389.1	ksc.	ก�าลังรับแรงดึง	

28.9	ksc.	ก�าลังรับแรงดัด	63.9	ksc.	และการดูดซึมน้�า	4.2%	ซึ่งมีคุณสมบัติต่างๆ	สูงกว่ามอร์ต้าร์มาตรฐานที่ไม่ได้

ผสมน้�ายางพารา	แต่พบว่ามอร์ต้าร์ผสมน้�ายางพาราที่อัตราส่วน	P/C	เท่ากับ	2%	และ	3%	ท�าให้คุณสมบัติทางกลของ	

มอร์ต้ามีค่าต่�ากว่ามอร์ตาร์มาตรฐานที่ไม่ได้ผสมน้�ายางพารา	 อาจมีสาเหตุมาจากปริมาณน้�ายางพาราที่มากเกินไปจึง

ท�าให้มอร์ต้าร์ไม่สามารถผสมเป็นเนื้อเดียวกันและท�าให้เกิดช่องว่างในเนื้อมอร์ต้าส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติทางกลและ

การดูดซึมน้�าของมอร์ต้าร์	ดังนั้นจากผลการศึกษานี้จึงคัดเลือกอัตราส่วนของมอร์ต้าร์ผสมน้�ายางพาราที่อัตราส่วน	P/C	

เท่ากับ	1%	และ	อัตราส่วน	(w/c)	เท่ากับ	0.40	เพื่อใช้เป็นวัสดุส�าหรับสร้างถังเก็บน้�าในพื้นที่ประสบภัยแล้งต่อไป	

ค�ำส�ำคัญ:	มอร์ต้าร์	เฟอร์โรซีเมนต์	น้�ายางพารา	ถังเก็บน้�า
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กำรใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ กับกำรศึกษำวรรณกรรมนิยำยไทย 

กรณีศึกษำ นวนิยำยเรื่องเล็บครุฑเล่ม 1 - 2

นนร.ณัฐชนน จันทำโภ   นนร.ธนพล ขจรไชยกูล   นนร.นรชัย ผ่องอ�ำไพ

นนร.ณัฐวีร์ แบ่งส่วน   นนร.ปฏิภำณ วงษ์ครุฑ
สาขาวิศวกรรมแผนที่	โรงเรียนแผนที่	กรมแผนที่ทหาร	ส่วนแยก	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พันเอก สมโภช ปัณฑวังกูร       อำจำรย์ที่ปรึกษำ

บทคัดย่อ

	 หลากหลายวรรณกรรมประเภทนิยาย	 ถูกน�ามาประพันธ์โดยผู้แต่ง	 ที่ใช้แรงบันดาลใจจากจินตนาการของ

ตน	 น�าไปสู่กิจกรรมต่างๆ	 ของบุคคลที่อยู่ในเนื้อหาที่มีเหตุการณ์ส�าคัญถูกใส่ไว้ในสถานที่ต่างๆ	 โดยต้องมีการส�ารวจ

หรือจัดท�าแผนที่มาก่อนเพื่อสร้างเป็นประสบการณ์อันหลากหลายท�าให้ผู้อ่านชวนติดตาม	 โดยผู้ประพันธ์นวนิยายกับ	

นักภูมิศาสตร์จะมีส่วนที่มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องการท�าให้ผู้อ่านเกิดความตระหนักอย่างยิ่งในเรื่องการค�านึงถึงชีวิต

ทางโลกของตนเองและผูอ้ืน่	โดยนกัภมูศิาสตร์มเีครือ่งมอืในการศกึษาทางภมูศิาสตร์ทีเ่รยีกว่าระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์	

สามารถรวมรวบภูมิสารสนเทศจากโลกจริงๆ	 และสามารถที่สร้างภูมิศาสตร์เชิงจิตตนาการได้ด้วย	 ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่	

น่าสนใจในการน�าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาศึกษาร่วมกับนวนิยาย
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กำรส�ำรวจและจัดท�ำสำรสนเทศภูมิศำสตร์พรรณไม้

โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

นนร.เทพฤทธิ์  ศรีรัฐณไพศำล   นนร.นภัทร  แสงเสน   นนร.ไตรรัตน์  จ�ำธรรม

นนร.ประสบโชค  สนทอง
สาขาวิศวกรรมแผนที่	โรงเรียนแผนที่	กรมแผนที่ทหาร	ส่วนแยก	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พันตรี วรำกำร สุปินะเจริญ      อำจำรย์ที่ปรึกษำ

	

บทคัดย่อ

	 ทีต่ัง้ของโรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้บรเิวณเขาชะโงก	จงัหวดันครนายก	ถอืเปน็พืน้ทีซ่ึง่มสีภาพแวดลอ้ม

ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์	 อุดมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด	 ที่ผ่านมาได้มีการส�ารวจและการจัดท�าเป็นฐานข้อมูลด้าน

พฤกษศาสตร์ของพื้นที่	 อย่างไรก็ตามการด�าเนินการที่ผ่านมาเป็นการด�าเนินการส�ารวจในเชิงพื้นที่	 ด้วยข้อจ�ากัดของ

เทคโนโลยีการให้ค่าพิกัดบนพื้นโลกที่ยังไม่แม่นย�า	ท�าให้การส�ารวจพรรณไม้ไม่สามารถระบุต�าแหน่งลงไปเป็นรายต้น	ซึ่ง

กลายเป็นอุปสรรคส�าหรับผู้สนใจค้นคว้าในภายหลัง

	 ในการศึกษานี้มุ่งต่อการแก้ปัญหาดังกล่าว	 โดยอาศัยเครื่องมือก�าหนดพิกัดบนพื้นโลกที่ใช้เทคนิคการรังวัด

แบบจลน์	ณ	เวลาที่ท�าการรังวัด	(RTK	–Real	Time	Kinematics)	ผนวกกับเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล	เพื่อช่วยใน

การวางแผน	เลือกเส้นทาง	ก�าหนดพื้นที่ส�ารวจ	ท�าให้สามารถระบุพิกัดพรรณไม้เป็นรายต้นได้อย่างแม่นย�าในระดับ	60	

ซม.	ลงมาถึง	8	มม.	ผลจากการส�ารวจพบว่ามีพันธุ์ไม้นานาชนิด	ทั้งไม้ยืนต้น	ไม้ต้นผลัดใบ	ไม้เลื้อย	ไม้พุ่ม	และ

พรรณไม้อื่นๆ	 ข้อมูลที่ได้ถูกน�ามาจัดสร้างเป็นข้อมูลภูมิสารสนเทศและถูกน�าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในหนังสืออนุสรณ์	 130	

ปี	รร.จปร.	130	พฤกษพรรณพื้นถิ่นแดนดิน	จปร.	นอกจากนี้ยังได้น�าเผยแพร่สู่สาธารณะผ่าน	Google	My	Maps	

เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาเข้าถึงได้อย่างสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุด
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กำรปรับแก้โครงข่ำยค่ำพิกัดทำงดิ่ง พื้นที่ศึกษำโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

นนร.อภิชำต สุตะวงศ์   นนร.พีรพัชร เนำวประดับ   นนร.ธนพล อังอ�ำนวยโชค

นนร.ฤทธิเกียรติ กตำธิกำร   นนร.นธชัย จริยะภูมิ
สาขาวิศวกรรมแผนที่	โรงเรียนแผนที่	กรมแผนที่ทหาร	ส่วนแยก	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ร้อยโท ธนพัทธ์ จงรักชอบ      อำจำรย์ที่ปรึกษำ

บทคัดย่อ

	 โครงงานวิจัยนี้จัดท�าขึ้นเพื่อเปรียบเทียบค่าพิกัดทางดิ่งในพื้นที่ภายในบริเวณ	 รร.จปร.	 โดยใช้หมุดหลักฐาน

ของกรมแผนที่ทหารที่สร้างไว้ในโครงการสร้างสนามฝึกการส�ารวจ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2536	เปรียบเทียบกับการใช้วิธี

ส�ารวจรงัวดัด้วยดาวเทยีม	GNSS	ด้วยการรงัวดัแบบจลน์ในทนัท	ีเพือ่ใช้ในการปรบัแก้โครงข่ายพกิดัทางดิง่ของหมดุหลกั

ฐานทางดิ่งภายใน	รร.จปร.	ในห้วงแรกได้ท�าการรังวัดค่าพิกัดหมุด	จปร.130	เพื่อก�าหนดให้เป็นหมุดแรกออก	(Base		

station)	 โดยใช้วิธีการรังวัดแบบการหาต�าแหน่งแบบจุดเดี่ยว	 (PPP)	 เพื่อเพิ่มความถูกต้องให้กับการส�าวจหมุดอื่นๆ	

ภายใน	รร.จปร.	(พื้นที่ศึกษา)	ห้วงที่สองด�าเนินการส�ารวจรังวัดค่าพิกัดทางดิ่งในพื้นที่ภายในบริเวณ	รร.จปร.	โดยใช้

วิธีส�ารวจรังวัดด้วยดาวเทียม	GNSS	ด้วยการรังวัดแบบจลน์ในทันทีบนพื้นหลักฐานอ้างอิงสากล	 ITRF	 2014	 EPOCH	

2017.8	และบันทึกค่าที่ได้จากการส�ารวจเพื่อน�ามาเปรียบเทียบกันระหว่างค่าพิกัดทางดิ่งในพื้นที่ภายในบริเวณ	รร.จปร.

โดยใช้หมุดหลักฐานของกรมแผนที่ทหารและค่าพิกัดทางดิ่งที่ใช้วิธีส�ารวจรังวัดด้วยดาวเทียม	GNSS	ด้วยการรังวัดแบบ

จลน์ในทันที	 และน�าผลข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลเพื่อหาค่านัยส�าคัญทางสถิติ	 เพื่อน�ามาประกอบการวิเคราะห์ผลและ

สรุปผล	 จากผลการด�าเนินโครงงานวิจัยพบว่าค่าพิกัดทางดิ่งในพ้ืนที่ภายในบริเวณ	 รร.จปร.	 จากโครงการสร้างสนาม

ฝึกการส�ารวจ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2536	และการใช้วิธีส�ารวจรังวัดด้วยดาวเทียม	GNSS	ด้วยการรังวัดแบบจลน์ใน

ทันที	มีค่าพิกัดที่มีความใกล้เคียงกัน	แสดงว่าการใช้วิธีส�ารวจรังวัดด้วยดาวเทียม	GNSS	ด้วยการรังวัดแบบจลน์เป็นวีธี

ทีม่ปีระสทิธภิาพในการส�ารวจรงัวดัค่าพกิดัทางดิง่	ท�าให้ได้รบัค่าพกิดัทางดิง่ทีม่คีวามแม่นย�า	และท�าให้ค่าพกิดัจากเดมิ

ที่มีอยู่มีการปรับแก้ให้มีความทันสมัย

ค�ำส�ำคัญ:	การรังวัดแบบจลน์ในทันที
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กำรพัฒนำแผนที่ท่องเที่ยวโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 

ด้วยระบบ Augmented Reality

Augmented Reality Map for CRMA Tourist Attractions
	

นนร.เอกภำพ เอกพจนำนันท์   นนร.ภำณุวัฒน์ ตระกูลรุ่ง   นนร.อัษฎำกร มะโนชัย 

นนร.พลวัต สิทธิชำติ 
กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	

	

พันโท จรรยำ มิชำนันท์     อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

	

บทคัดย่อ 

	 เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง	 ของ

จังหวัดนครนายก	ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากมาย	รวมทั้งยังเป็นแหล่งให้ความรู้อบรมเยาวชน	นักเรียน	นักศึกษา	

จากสถานศึกษาต่างๆ	เป็นจ�านวนมาก	ดังนั้นจะเห็นได้ว่า	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	เป็นสถานที่ส�าคัญส�าหรับ

การเยี่ยมชม	 แต่ในปัจจุบันยังมีการเอื้ออ�านวยต่อวัตถุประสงค์นี้น้อย	 ทั้งๆ	 ที่เป็นวัตถุประสงค์ในอันดับต้นๆ	 แสดง

ถึงความเป็นมิตรระหว่างพลเรือนและทหาร	 เมื่อเทียบกับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ	 ที่ได้มีการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการ	

น�าทาง	การค้นหาสถานที่ที่ส�าคัญภายในหน่วยงานนั้นๆ	ดังนั้นจึงจ�าเป็น	อย่างยิ่งที่สื่อการน�าเสนอที่ทันสมัยที่สามารถ

น�าเสนอให้บุคคลที่สนใจได้รับรู้แล้วเข้าใจ	ถึงสถานที่ส�าคัญต่างๆ	ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ว่าเป็นอย่างไร	

	 การจัดท�าแผนที่ท่องเที่ยวโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยระบบ	Augmented	Reality	เป็นการศึกษา

ออกแบบและจัดท�าเพื่อการน�าเสนอ	โดยใช้ความรู้จากการเรียนวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์	และใช้โปรแกรม	Unity	3D	เพื่อ

พัฒนาโปรแกรม	 รวมถึงการสร้างเนื้อหาและความรู้ส�าคัญต่างๆของแต่ละจุดท่องเที่ยว	 ในรูปแบบของโมเดลสามมิติ		

วิดิโอ	เนื้อความต่างๆ	ในการน�าเสนอระหว่างการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อให้ได้เข้าใจ	ได้รับความรู้	และความสนุกสนาน

ไปกับมัลติมิเดียด้วย	

ค�ำส�ำคัญ:	Augmented	Reality	
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โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

กำรพัฒนำโปรแกรมบันทึกคะแนนทดสอบร่ำงกำยออนไลน์

Cadet Physical Fitness Test Record Software Development
	

นนร.พงษ์ศิวัช ปินปันคง   นนร.กมลภพ ด�ำเนินสวัสดิ์   นนร.ณรงค์ฤทธิ์ นำคแสนพญำ

นนร.ด�ำรงค์เดช ทองก้อน
กองวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	

ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ร้อยเอก ณรงค์ ภูมิสุข     อำจำรย์ที่ปรึกษำ

บทคัดย่อ

	 ปัจจุบันคะแนนการทดสอบร่างกายของนักเรียนนายร้อยได้ถูกน�ามาคิดเป็นเกรด	 ทั้งในส่วนของกองพลศึกษา	

และกรมนักเรียน	 ท�าให้คะแนนเหล่านี้ได้เข้ามามีผลต่อการเลือกเหล่า	 และเลือกที่อยู่ของนักเรียนนายร้อยเมื่อจบการ

ศึกษาจาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	

	 ซึ่งในการบันทึกคะแนนทดสอบร่างกายเหล่านี้ปกติจะท�าโดยเก็บรวมรวมโดยใบคะแนนทดสอบร่างกาย	 ซึ่ง

เป็นกระดาษทีเ่มือ่ทดสอบร่างกาย	นกัเรยีนนายร้อยทกุคนจะได้รบัแจก	เมือ่ทดสอบแต่ละสถานเีสรจ็กก็รอกคะแนนลงไป	

เมื่อทดสอบเสร็จจึงส่งคืนคณะกรรมการ	ดังนั้น	เมื่อข้อมูลอยู่ในรูปกระดาษ	ท�าให้เกิดปัญหาตามมา	เช่น	ข้อมูลตกหล่น	

สูญหาย	เลอะเลือน	หรือไม่ชัดเจน	และปัญหาที่เป็นส่วนที่ส�าคัญที่สุด	คือ	คะแนนเหล่านี้ไม่สามารถน�ามาท�าสถิติ	หรือ	

น�าไปใช้ประโยชน์ต่อได้	เนื่องจากอยู่ในรูปของกระดาษ	หรืออย่างดีที่สุดคือ	บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ในรูปตาราง

	 ดงันัน้	เมือ่เลง็เหน็ปัญหาเหล่านีจ้งึได้มกีารพฒันาโปรแกรมบนัทกึคะแนนทดสอบร่างกายนกัเรยีนนายร้อย	หรอื	

Cadet	Physical	Fitness	Test	Record	Software	ขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น	

อกีทัง้ยงัสามารถช่วยท�าสถติคิะแนนในการทดสอบ	เพือ่เสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาในการแก้ไขปัญหาสมรรถภาพร่างกายของ

นักเรียนนายร้อยที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ได้

ค�ำส�ำคัญ:	 Cadet,	Physical	Fitness	Test,	Record
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โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

กำรพัฒนำเครื่องวัดอุณหภูมิและควำมชื้นเพื่อลดควำมเสี่ยง

กำรเกิดภำวะโรคลมร้อน

Thermometer Software Development to Reduce the Heatstroke

นนร.ศิวพันธ์ ตะถำ   นนร.ณัฐพล ทองแดง   นนร.สนิท ดำงำม   นนร.สันติวงศ์ อินทมำศ
กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พันโท กิจจำ ศรีเมือง     จ่ำสิบเอก ฐำนันดร ส�ำรำญสุข      อำจำรย์ที่ปรึกษำ

     

บทคัดย่อ

	 เนื่องจากปัจจุบันกองทัพบกได้ประสบปัญหาก�าลังพลเกิดภาวะโรคลมร้อนในขณะท�าการฝึก	 โดยกองทัพ

บกจัดท�าเครื่องป้องกันด้วยใช้ธงสีสัญญานมาก�าหนดช่วงเวลาที่เหมาะแก่การฝึก	 ซึ่งอ้างอิงจากอุณหภูมิและความชื้น	

ขณะฝึก	ซึง่กลุม่ข้าพเจ้าเลง็เหน็ว่า		ธงสญัญานนัน้มขีนาดใหญ่	ไม่มกีารปรบัค่าตลอดเวลา	ขาดความแม่นย�าและยุง่ยาก	

ในการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นรวมถึงการบันทึกค่าและเปลี่ยนธง

	 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคลมร้อนที่ได้จัดท�าขึ้นมา	 ได้น�าระบบวัดอุณหภูมิ

และความชื้นแบบดิจิตอลเข้ามาท�างานร่วมกับ	Rasbery	pi3	ผ่านการควบคุมโดยโปรแกรมที่ได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นเอง	

และส่งค่าอุณหภูมิและความชื้นที่ได้ผ่านทางหน้าจอ	LED	พร้อมทั้งแจ้งเตือนสัญญานธงสีผ่านทางหลอดไฟ	LED	ตลอด

เวลาที่เครื่องเปิดท�างาน	เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคลมร้อนมีมีความทนทานและขนาด

เล็กสะดวกต่อการเก็บรักษาและการพกพา

ค�ำส�ำคัญ:	Rasbery	pi3	ภาวะโรคร้อน	ความร้อน	ความชื้น	เครื่องวัด
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โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

กำรศึกษำเกรำะป้องกันกระสุนปืนพกขนำด 9 มม. และ 11 มม.

ท�ำด้วยแผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์ประสำนด้วยเรซิน

Study of Bulletproof Armor Made by X-ray Films Glued by Resin 

for 9-mm and 11-mm Bullets

นนร.เจษฎำ หนูค�ำหอม, นนร.ธัชกฤตย์ อุทุมพร, นนร.พชรพล พนำคุปต์
กองวิชาฟิสิกส์	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พันเอก เกียงไกร นิตยสุทธิ     พันเอก ธัญญะ โพธิ์รัง     พันเอก ช�ำนำญ ส�ำเภำพ่อค้ำ       

อำจำรย์ที่ปรึกษำ

บทคัดย่อ

	 ในภารกจิป้องกนัชายแดน	และรกัษาความสงบภายในประเทศ	โดยเฉพาะจงัหวดัชายแดนภาคใต้	มเีหตกุารณ์

การซุม่ยงิและการลอบวางระเบดิเพือ่ข่มขวญัประชาชน	และขดัขวางการท�างานของเจ้าหน้าทีใ่นพืน้ที่	ส่งผลให้เจ้าหน้าที่

และประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต	ท�าให้เกิดความต้องการป้องกันอันตรายจากการก่อความไม่สงบ	เสื้อเกราะกัน

กระสุนสามารถบรรเทาปัญหาการสูญเสีย	และช่วยเพิ่มขวัญก�าลังใจต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้	

	 โครงการวิจัยนี้มีขึ้นเพื่อหาแนวทางประดิษฐ์เสื้อเกราะที่มีราคาประหยัด	ท�าจากวัสดุทั่วไป	และสามารถท�าใช้

เองได้ภายในหน่วย	พบว่า	สามารถท�าเกราะกันกระสุนจากแผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์ใช้แล้วจ�านวน	45	แผ่น	 เชื่อมประสาน

ด้วยเรซินซึ่งแผ่นฟิล์มเอ็กเรย์ดังกล่าวมีคุณสมบัติพิเศษคือ	 เหนียวและน�้าหนักเบาใช้เพื่อหยุดยั้งหัวกระสุนโดยการลด

พลังงานจลน์	เสริมด้วยแผ่นเหล็กหนา	1.4	มิลลิเมตร	จ�านวน	2	แผ่น	ติดไว้ด้านหน้าเพื่อเปลี่ยนรูปร่างหัวกระสุนและ

ด้านหลงัเพือ่ลดการยบุตวัของเกราะ	จากการทดสอบยงิด้วยกระสนุปืนพกขนาด	9	มลิลเิมตร	และ	11	มลิลเิมตร	พบว่า	

สามารถป้องกันกระสุนปืนพกทั้งสองได้โดยการยุบตัวหลังแผ่นเกราะไม่เกินค่ามาตรฐาน	NIJ

ค�ำส�ำคัญ:	 เกราะกันกระสุน	ฟิล์มเอ็กซ์เรย์
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กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรผลิตไฟฟ้ำจำก 

“หอผลิตไฟฟ้ำลมร้อนแสงอำทิตย์จิ๋ว”

A Possibility Study of Electricity Generation Using 

"Micro Solar Updraft Tower"

นนร.พีรัชชัย อุปกรณ์ศิริกำร   นนร.คมกฤช ธำรำจันทร์   นนร.นิธิวัฒน์ ทองนำค

นนร.พรหมมินทร์ จำรุจินดำ
กองวิชาฟิสิกส์	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พันโท บัญชำชิต แสนสุนนท์    พันโท อภิรักษ์ แสงกระสินธ์    อำจำรย์ที่ปรึกษำ

บทคัดย่อ 

	 ในปัจจุบันพลังงานนับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส�าคัญมากในการด�าเนินชีวิตของมนุษย์	 แม้เราจะตระหนักถึง	

ความจ�าเป็นอย่างยิ่งยวดในการผลิตพลังงานเองเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ภายในประเทศ	 แต่การผลิตในปัจจุบัน

ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้จริง	 ส่งผลให้ต้องมีการน�าเข้าพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้าน	 เช่น	 พม่า	 และลาว	

เพือ่ทีจ่ะสามารถลดรายจ่ายของประเทศในด้านนีไ้ด้นัน้จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องพฒันาพลงังานทางเลอืกทีเ่หมาะสมกบั

สภาวะแวดล้อมของประเทศไทย	และเพือ่ให้เกดิความยัง่ยนืทัง้ยงัลดปัญหาโลกร้อน	พลงังานทางเลอืกนีจ้ะต้องมปีรมิาณ

มากมายอย่างไร้ขีดจ�ากัดและมีกระบวนการผลิตที่เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

	 เพื่อให้ตอบโจทย์ดังกล่าวคณะผู้จัดท�าจึงได้ท�าการศึกษา	 “พลังงานไฟฟ้าจากลมร้อนแสงอาทิตย์"	 (Solar	

Updraft	 Energy)	 ซึ่งเป็นรูปแบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยหลักการของเรือนกระจก	 ท�าให้อากาศภายในเรือน

กระจกร้อนและมวลอากาศร้อนนีจ้ะลอยขึน้สูด้่านบนผ่านอโุมงค์อากาศ	(Tower)	และหมนุใบพดัเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าท�าให้

เกิดกระแสไฟฟ้า	 การผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้หลักการนี้สามารถท�าได้อย่างคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์แล้วในประเทศ

สเปน	เยอรมนีและออสเตรเลีย	โดยการใช้	“หอผลิตไฟฟ้าลมร้อนแสงอาทิตย์”	(Solar	Updraft	Tower)	ที่มีความสูง	

ตั้งแต่	 600-1,000	 เมตร	 โดยมีพื้นที่รับแสงประมาณ	 4,000-7,000	 ตารางเมตร	 และใช้งบประมาณในการก่อสร้าง	

กว่า	1,000	ล้านบาท	ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการท�างานของ	“หอผลิตไฟฟ้าลมร้อนแสงอาทิตย์”	ที่มีอยู่และ

น�ามาย่อให้มีขนาดเล็กลง	หรือเรียกว่า	“หอผลิตไฟฟ้าลมร้อนแสงอาทิตย์จิ๋ว”	(Micro	Solar	Updraft	Tower)	โดย

ต้นแบบนี้มีความสูงเพียง	3	เมตร	และพื้นที่รับแสงเพียง	9	ตารางเมตร	โดยได้ท�าการดัดแปลงรูปแบบโครงสร้างและ

วัสดุที่ใช้ในการสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของอุโมงค์อากาศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	โดยมีเป้าหมายให้	“หอผลิต

ไฟฟ้าลมร้อนแสงอาทิตย์จิ๋ว”	นี้ยังคงประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ได้	

	 ที่ได้จากงานวิจัยนี้คือ	ต้นแบบ	“หอผลิตไฟฟ้าลมร้อนแสงอาทิตย์จิ๋ว”	ที่สามารถท�าให้เกิดแรงลมในปริมาณ	
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ทีน่่าพอใจสามารถสงัเกตได้อย่างชดัเจนจากการหมนุของใบพดัทีต่ดิตัง้ไว้	แต่อย่างไรกด็	ีผลลพัธ์ทีไ่ด้นีย้งัคงเป็นเพยีงก้าว

เริ่มต้นในการพัฒนา	“หอผลิตไฟฟ้าลมร้อนแสงอาทิตย์จิ๋ว”	ดังนั้น	การวิจัยต่อยอดเพื่อเพิ่มแรงลมและการพัฒนากลไก

ในการผลติไฟฟ้าจากลมทีไ่ด้จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่เพือ่พฒันาประสทิธภิาพของ	“หอผลติไฟฟ้าลมร้อนแสงอาทติย์จิว๋”	

เพื่อให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์ต่อไปในอนาคต

ค�ำส�ำคัญ:	 หอผลิตไฟฟ้าลมร้อนแสงอาทิตย์	 หอผลิตไฟฟ้าลมร้อนแสงอาทิตย์จิ๋ว	 พลังงานไฟฟ้าลมร้อนแสงอาทิตย์		

	 พลังงานทางเลือก	พลังงานสะอาด	ปรากฏการณ์เรือนกระจก
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กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรตรวจหำวัตถุระเบิดทีเอ็นทีในภำคสนำม

โดยใช้เทคนิคกำรวำวแสง

The Feasibility Study of TNT Detection by 

Fluorescence Technique in Fieldwork

นนร.ปัตติ ศรีสวัสดิ์    นนร.ศวัสกร อ่อนแก้ว    นนร.กฤษฎิ์ เกียรติกุลพงศ์
กองวิชาเคมี	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พันเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เรืองศักดิ์ อยู่ชำ  พันตรีหญิง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พนมวรรณ ปำนสีทำ   

ร้อยเอกหญิง เพ็ญธนำ สมำนพันธุ์

ศำสตรำจำรย์ ดร.มงคล สุขวัฒนำสินิทธิ์1    รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไพฑูรย์ รัชตะสำคร1  

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นคร เนียมนนท์2   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
1ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

	

บทคัดย่อ

	 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการน�าเทคนิคการวาวแสง	 (Fluorescence)	 มาใช้ในการตรวจหา

วัตถุระเบิดไตรไนโตรโทลูอีน	(TNT)	โดยใช้วิธีวัดการลดลงของการวาวแสง	(Quenching)	ของโมเลกุลที่มีสมบัติการวาว

แสง	2	ชนิด	ได้แก่	โมเลกุลที่มีโครงสร้างประกอบด้วย	Arylethynyl	calix[4]arenes	(ANC)	และโมเลกุลที่มีโครงสร้าง

ประกอบด้วย	 Triphenylamine	 กับวง	 Polyaromaticpyrene	 (TAP)	 เมื่อท�าปฏิกิริยากับวัตถุระเบิด	 TNT	 เพื่อเลือก

โมเลกลุทีเ่หมาะสมทีส่ดุทีจ่ะสามารถน�าไปใช้ในการตรวจหา	TNT	ในภาคสนามได้	จากการศกึษาพบว่าเมือ่ใช้สารละลาย	

ANC	เข้มข้น	5	mM	เคลือบลงบนกระดาษกรองที่ท�าเป็นหลุมทดสอบที่เคลือบขอบหลุมด้วยไข	(wax)	สังเกตเห็นการ

วาวแสงด้วยตาอย่างชัดเจน	และเมื่อน�ากระดาษดังกล่าวไปหยดสารละลาย	TNT	ในเอทานอล	เข้มข้น	5	mM	ปริมาตร	

5	µL	ซึ่งคิดเป็นปริมาณ	TNT	5.675	µg	พบว่ากระดาษดังกล่าวเกิดการลดลงของการวาวแสงเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่า

อย่างชัดเจน	แต่จะไม่พบการลดลงของการวาวแสงของกระดาษที่เคลือบ	ANC	หากเปลี่ยนจากสารละลาย	TNT	เป็น

วัตถุระเบิดตัวอื่น	ได้แก่	PETN	และ	Ammonium	nitrate	หรือสารประกอบที่ใช้เป็นส่วนประกอบในวัตถุระเบิด	เช่น	

Potassium	nitrate	และ	Urea	หรือสารประกอบอื่นๆ	เช่น	Naphthalene	และการบูร	เป็นต้น	อย่างไรก็ตามการลด

ลงของการวาวแสงของกระดาษที่เคลือบ	ANC	จะเกิดขึ้นได้กับสารประกอบที่อยู่ในกลุ่ม	Nitro	aromatic	ได้แก่	Picric	

Acid	และ	2,6-DNT	นอกจากนี้ยังพบว่ากระดาษที่เคลือบ	ANC	สามารถน�าไปใช้ประยุกต์ตรวจหาไอของ	TNT	ได้	โดย

เมื่อน�ากระดาษที่เคลือบ	ANC	ไปใส่ลงในภาชนะปิดขนาด	150	mL	ที่มีเกล็ด	TNT	ปริมาณ	0.1	กรัมทิ้งไว้เป็นระยะ
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เวลา	3	วัน	กระดาษที่เคลือบ	ANC	จะเกิดการลดลงของการวาวแสงจนสังเกตได้ด้วยตาเปล่า	นอกจากนี้กระดาษที่

เคลอืบ	ANC	สามารถน�าไปใช้ในการตรวจหาการตกค้างของ	TNT	จากมอืและเสือ้ผ้าของบคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัวตัถรุะเบดิ	

TNT	ได้	งานวิจัยนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการน�าเทคนิคการวาวแสงไปพัฒนาเป็นชุดอุปกรณ์ตรวจวัตถุระเบิด	TNT	แบบ

พกพาที่ผลิตในประเทศได้

ค�ำส�ำคัญ:	การวาวแสง	(Fluorescence)	การลดลงของการวาวแสง	(Quenching)	ไตรไนโตรโทลูอีน	(TNT)

ANC																													TAP
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กำรศึกษำควำมเข้มข้นที่เหมำะสมของพืชสมุนไพรในกำรผลิตสบู่ก้อน

A Study of The Suitable Concentration of Medicinal Plants 

in The Production of Bar Soap

นนร.กฤติน เวชกรกำนนท์   นนร.กฤติย พงศ์สุวภำพ   นนร.จุฬพัชร จุฬพันธ์ทอง 

นนร.ประวีร์ ไชยกิจ
กองวิชาเคมี	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พันโทหญิง พัดชำ เพิ่มพิพัฒน์    พันตรีหญิง ดร.ปวีณำ วัดบัว    ร้อยเอกหญิง อรรัมภำ สืบสำววงษ์

อำจำรย์ที่ปรึกษำ

บทคัดย่อ
	 งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความเข้มข้นของเอทานอลทีใ่ช้ในการสกดัสารสกดัหยาบใบทบัทมิและศกึษา

ความเข้มข้นทีเ่หมาะสมของสารสกดัหยาบใบทบัทมิในการผลติสบูก้่อน	ผลการศกึษาพบว่าตวัท�าละลายเอทานอลทีค่วาม

เข้มข้นแตกต่างกัน	คือ	40%,	70%	และ	95%	จะให้ร้อยละผลได้	(%	Yield)	ของสารสกัดหยาบใบทับทิมที่แตกต่างกัน	

โดย	70%	เอทานอล	จะให้ร้อยละผลได้ของสารสกดัหยาบใบทบัทมิสงูทีส่ดุคอื	40%	เมือ่น�าสารสกดัหยาบใบทบัทมิความ

เข้มขน้	2.5%,	5%	เเละ	10%	ของน�า้หนกัสบู่ก้อน	มาผลิตเป็นสบู่ก้อนพบว่า	สารสกดัหยาบใบทบัทมิทัง้	3	ความเข้มขน้

สามารถน�ามาเป็นสว่นผสมเพือ่ขึ้นรูปเป็นสบูก้่อนได้	จากการศกึษาสมบตัทิางกายภาพของสบูก้่อนทีผ่ลติไดพ้บวา่	สบูใ่บ

ทับทิมทั้ง	9	สูตร	มีค่า	pH	อยู่ในช่วง	9.5	–	9.8	มีปริมาณฟองเฉลี่ย	39	–	72	มิลลิลิตร	ซึ่งฟองสบู่มีความคงทน

เฉลี่ย	6.5	–	49.0	ชั่วโมง	มีความคงทนสบู่เฉลี่ย	74.71	–	87.86%	และสามารถก�าจัดไขมันได้เฉลี่ย	20	–	96%	

เมือ่เปรียบเทยีบสมบตัทิางกายภาพของสบูใ่บทบัทมิทีผ่ลิตไดก้บัสบูท่างการค้า	3	ชนดิ	พบวา่มสีมบตัทิางกายภาพทีใ่กล้

เคียงกัน	นอกจากนี้เมื่อน�าสบู่ใบทับทิมทั้ง	9	สูตร	มาทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย	Staphylococcus aureus 

ด้วยวิธี	 Agar	well	 diffusion	พบว่าสบู่ใบทับทิมทั้ง	 9	 สูตร	 มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย	 โดยสบู่ใบทับทิมที่มี

ส่วนผสมของสารสกัดหยาบใบทับทิมความเข้มข้น	10%	ที่สกัดด้วย	95%	เอทานอล	มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

ดีที่สุดโดยแสดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมใส	(Clear	zone)	ต่อเชื้อแบคทีเรีย	S. aureus	เท่ากับ	16.80	+	

0.17	มิลลิเมตร	ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมใสของสบู่ทางการค้าชนิดที่	2	แต่สูงกว่าสบู่

ทางการค้าชนิดที่	1	และ	3	เมื่อเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพและฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย	S. aureus	ของสบู่

ใบทับทิมทั้ง	9	สูตร	จะเห็นว่าความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารสกัดหยาบใบทับทิมในการผลิตสบู่ก้อนได้แก่	สารสกัด

หยาบใบทับทิมความเข้มข้น	5%	ที่สกัดด้วย	70%	เอทานอล	ซึ่งให้ลักษณะทางกายภาพของสบู่ที่ดีคือ	มีสีและกลิ่นที่ดี	

ไม่เหม็นหืน	มีค่า	pH	ที่เหมาะต่อสภาพผิวหนัง	มีปริมาณฟอง	ความคงทนฟอง	และความคงทนสบู่สูง	นอกจากนี	้

ยังแสดงฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและมีต้นทุนในการผลิตต�่า

ค�ำส�ำคัญ:	สบู่พืชสมุนไพร	สารสกัดหยาบใบทับทิม	การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
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ผลของน้�ำสกัดจำกปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินต่อกำรเจริญเติบโตของผักที่ปลูก

ในระบบไฮโดรโปนิกส์

นนร. ถิรพัชร สำมค�ำ   นนร. จิรวัฒน์ แก้วด้วง   นนร. ภีมวัจน์ ธรรมรักษ์

นนร. กิตติกร วรรณทิวำ   นนร. ปฏิพล อำจศึก   นนร. อภิสิทธิ์ สอนค�ำเสน
กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พันเอกหญิง รองศำสตรำจำรย์ สมพร ค�ำเครื่อง    อำจำรย์ที่ปรึกษำ

บทคัดย่อ 

	 การปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์มีการใช้สารละลายปุ๋ยเคมี	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท�าลาย	

ความสมดลุของระบบนเิวศและมต้ีนทนุการผลติสงู	คณะผูว้จิยัได้ท�าการศกึษาค้นคว้าและวจิยัเรือ่งผลของน�้าสกดัจากปุย๋

หมักมูลไส้เดือนดินต่อการเจริญเติบโตของผักที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์	วัตถุประสงค์ในการจัดท�าโครงงานวิจัยครั้งนี้

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ระหว่างสารละลายปุ๋ยเคมีกับน�้าสกัดจากปุ๋ย

หมกัมลูไส้เดอืนดนิและศกึษาการลดต้นทนุในการผลติผกัไฮโดรโปนกิส์จากสารละลายปุย๋เคมโีดยวางแผนการทดลองแบบ

สุ่มสมบูรณ์	(CRD)	แบ่งเป็น	4	ซ�้าประกอบด้วย	3	สิ่งทดลองได้แก่	1)	สารละลายปุ๋ยเคมี	2)	น�้าสกัดจากปุ๋ยหมักมูล

ไส้เดือนดิน	3)	สารละลายปุ๋ยเคมีผสมกับน�้าสกัดจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินในอัตราส่วน	1:1

	 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเจริญเติบโตของผักที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ระหว่างสารละลายปุ๋ยเคมีกับ

น�้าสกัดจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน	 พบว่าการเจริญเติบโตของผักสลัดเรดโอ๊คที่ปลูกในสารละลายปุ๋ยเคมี	 มีน�้าหนักสด	

ส่วนสูง	และจ�านวนใบมากที่สุด	แตกต่างจากผักสลัดเรดโอ๊คที่ปลูกในสารละลายปุ๋ยเคมีผสมกับน�้าสกัดจากปุ๋ยหมักมูล

ไส้เดือนดินในอัตราส่วน	1:1		และน�้าสกัดจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p	<	0.05)	การเจริญ

เติบโตของผักบุ้งจีนที่ปลูกในสารละลายปุ๋ยเคมีผสมกับน�้าสกัดจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินในอัตราส่วน	1:1	มีน�้าหนักสด	

ส่วนสูง	และจ�านวนใบมากที่สุด	แตกต่างจากผักบุ้งจีนที่ปลูกในสารละลายปุ๋ยเคมีและน�้าสกัดจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p	<	0.05)	จากการศึกษาการลดต้นทุนในการปลูกผักสลัดเรดโอ๊คยังไม่สามารถลดต้นทุนได้	

แต่การปลูกผักบุ้งจีนในสารละลายปุ๋ยเคมีผสมกับน�้าสกัดจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินในอัตราส่วน	1:1	สามารถลดต้นทุน

ได้		ข้อเสนอแนะการน�าผลงานวิจัยไปใช้ในการปลูกผักบุ้งจีนในระบบไฮโดรโปนิกส์	ที่มีการผลิตเพื่อการค้าเพื่อช่วยลด

ต้นทุนจากการใช้สารละลายปุ๋ยเคมี

ค�ำส�ำคัญ:	 ระบบไฮโดรโปนิกส์	น�้าสกัดจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน
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กำรศึกษำกำรเจริญเติบโตของผักกวำงตุ้งที่ปลูกในภำชนะปลูกที่แตกต่ำงกัน

โดยใช้วิธีปลูกผักในแนวตั้ง

นนร.ประชำ ศรีวิลำศ    นนร.พิรุฬห์ หวังวรลักษณ์    นนร.ภูริช ต่อพันธุ์

นนร.ภูริน คีรีรัตน์    นนร.เสฎฐวุฒิ อินทรำ
กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พันเอกหญิง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินตนำ แสนวงค์        อำจำรย์ที่ปรึกษำ

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้ง	 (Brassica	 Chinensis	

Linn.)	ที่ปลูกในภาชนะปลูกที่แตกต่างกัน	5	ชนิด	คือ	กระถางพลาสติกด�า	ถุงหิ้ว	ถุงแกง	แก้วกาแฟและถ้วยบะหมี่

กึ่งส�าเร็จรูป	 โดยใช้ค่าความสูง	จ�านวนใบ	และน้�าหนักเป็นเกณฑ์ในการวัด	งานวิจัยนี้เป็นการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์	

(Completely	Randomized	Design:	CRD)	วางหน่วยทดลองแบบจตุรัสละติน	(Latin	Square	Design:	LSD)	เพื่อ

ขจัดปัจจัยที่อาจท�าให้เกิดความแปรปรวนที่อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยทดลองได้จากการควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เป็น

บล็อกมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

	 ผลการศึกษาพบว่าทั้งความสูงเฉลี่ย	 จ�านวนใบ	 และน้�าหนักของผักกวางตุ้งที่ปลูกในกระถางพลาสติกด�า		

แตกตา่งอยา่งมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ(p<0.05)	กบัผกักวางตุง้ทีป่ลกูในถว้ยบะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปู	ถงุหิว้	แกว้กาแฟ	และถงุแกง	

โดยที่ความสูงเฉลี่ยของผักกวางตุ้งที่ปลูกในถ้วยบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปมีความสูงเฉลี่ยสูงที่สุดคือ	10.425	เซนติเมตร	รองลง

มาคือ	ผักกวางตุ้งที่ปลูกในถุงหิ้ว	แก้วกาแฟ	ถุงแกง	มีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ	9.4815	9.3865	9.2378	เซนติเมตร	ตาม

ล�าดับ	 และกระถางพลาสติกด�ามีความสูงเฉลี่ยต่�าที่สุดคือ	 3.3055	 เซนติเมตร	 ส�าหรับจ�านวนใบเฉลี่ยของผักกวางตุ้ง	

ที่ปลูกในถ้วยบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปมีจ�านวนใบเฉลี่ยสูงที่สุดคือ	 6.4444	 ใบ	 รองลงมาคือ	 ผักกวางตุ้งที่ปลูกในแก้วกาแฟ		

ถงุหิว้	ถงุแกง	มจี�านวนใบเฉลีย่เทา่กบั	5.6667	5.2222	5.1111	ใบ	ตามล�าดบั	และกระถางพลาสตกิด�ามจี�านวนใบเฉลีย่

ต่�าที่สุดคือ	1.6667	ใบ	ส่วนตัวชี้วัดด้านน้�าหนักเฉลี่ยพบว่าผักกวางตุ้งที่ปลูกในถุงแกงมีน้�าหนักเฉลี่ยสูงที่สุดคือ	0.9668	

กรัม	รองลงมาคือ	ผักกวางตุ้งที่ปลูกในถ้วยบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป	ถุงหิ้ว	แก้วกาแฟ	มีน้�าหนักเฉลี่ยเท่ากับ	0.8076	0.7391	

0.4162	 กรัม	 ตามล�าดับ	 และกระถางพลาสติกด�ามีน้�าหนักเฉลี่ยต่�าที่สุดคือ	 0.1475	 กรัม	 ซึ่งกระถางพลาสติกด�าให้

ผลการเจริญเติบโตต่�าที่สุดอาจจะเนื่องจากแปลงปลูกนั้นหันหน้าไปทางทิศใต้	 ซึ่งท�าให้ผักกวางตุ้งได้รับแสงแดดตลอด	

ทัง้วนั	ดว้ยคณุสมบตัดิดูแสงของสดี�าจงึท�าใหค้วามชืน้ทีอ่ยูใ่นกระถางนัน้ระเหยออกไปมากกวา่หรอืเรว็กวา่กระถางชนดิอืน่	

และจ�านวนรูระบายน้�าของกระถางพลาสติกด�าที่มีมากกว่าภาชนะปลูกชนิดอื่น	 จึงท�าให้การเจริญเติบโตของผักกวางตุ้ง

ที่ปลูกในกระถางพลาสติกด�ามีค่าต่�าที่สุด	

ค�ำส�ำคัญ:	กระถางปลูก	ผักกวางตุ้ง	สวนแนวตั้ง
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กำรพัฒนำชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนกำรเรียนรู้

ในโครงกำร School-Bird กรณีศึกษำ: โรงเรียนวัดหนองรี 

ต�ำบลบ้ำนพร้ำว อ�ำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก

Community Development Using as A Learning Base

นนร.ธีรพล ธิเสนำ     นนร.วิชยุตม์ สุทธหลวง     นนร.ชำญณรงค์ ตรีมงคล

นนร.ธีรวัฒน์ ตันกุละ     นนร.ชัยธวัช ไหมทอง
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พันเอกหญิง รองศำสตรำจำรย์ อำภัสรำ สำรลักษณ์    อำจำรย์ที่ปรึกษำ

บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ในโครงการ	

School-Bird	 2)	 เพื่อศึกษาผลการด�าเนินการพัฒนาชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ในโครงการ	 School-Bird	

และ	3)	เพือ่ศกึษาปัญหาข้อขดัข้องและอปุสรรคในการด�าเนนิการพฒันาชมุชนโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานการเรยีนรูโ้ครงการ	

School-Bird	

	 วิธีการวิจัย	 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ

สัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลคนส�าคัญ	(Key	Informants)	ด้วยเทคนิคการรวบรวมข้อมูลที่ส�าคัญ	ได้แก่การสัมภาษณ์เชิงลึก	

(Indepth	Interview)	และการสนทนากลุ่ม	(Focus	Group)

	 ผลการวิจัยพบว่า	 การพัฒนาชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ในโครงการ	 School-Bird	 โรงเรียน	

วัดหนองรี	 ต�าบลบ้านพร้าว	 อ�าเภอบ้านนา	 จังหวัดนครนายก	 ใช้หลักการที่ส�าคัญเพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงาน	

ได้แก่	1)	หลักการมีส่วนร่วม	สมาชิกในชุมชน	ตลอดทั้งครูและนักเรียน	ได้ร่วมกันคิดร่วมกันวางแผน	ร่วมกันตัดสินใจ	

และร่วมในการปฎิบัติงานของโครงการให้เป็นไปตามที่ชุมชนต้องการ	2)	หลักการพึ่งตนเอง	โดยอาศัยการช่วยเหลือของ

คนในชุมชนเป็นหลัก	สมาชิก	ในชุมชน	ครู	นักเรียน	จะช่วยกันระดมความรู้ในเชิงวิชาการและความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา	

ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ	ที่มีในชุมชนเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองได้มากที่สุด	3)	หลักการประชาธิปไตย	กล่าวคือ	ในการ

ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 จะต้องเริ่มด้วยการประชุมปรึกษาหารือกันมีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิด	 แลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างสมาชกิในชมุชน	ผูน้�าชมุชน	กรรมการสถานศกึษา	ด้วยการยอมรบัในข้อตกลงใจ	ด้วยเสยีงข้างมาก	น�าไปสูก่าร

ปฎิบัติที่เป็นความต้องการของชุมชน	และ	4)	หลักการสมทบการด�าเนินโครงการ	School-Bird	ของโรงเรียนวัดหนองรี	

จะมุ่งส่งเสริมให้เกิดการเสียสละของคนในชุมชนให้มาช่วยเหลือกันเพื่อส่วนรวมด้วยการสละแรงงาน	วัสดุอุปกรณ์	หรือ

สิ่งต่างๆ	เพื่อให้เกิดการพัฒนาในชุมชนเพื่อประโยชน์ของชุมชน
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		 การด�าเนินโครงการ	School-Bird	ของโรงเรียนวัดหนองรี	ได้ส่งผลให้ชุมชนมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ	มี	

รายได้เสริมจากการท�าการเกษตร	 นักเรียนมีผลผลิตเพื่อประกอบอาหารกลางวัน	 มีผลก�าไรที่ได้จากการขายผลผลิต

ทางการเกษตรของโครงการ	เป็นต้น	การพฒันาทางสงัคม	ชมุชน	ชาวบ้านและโรงเรยีนมคีวามสามคัคี	ช่วยเหลอืเกือ้กลู

กัน	มีความเอื้ออาทรต่อกันมากขึ้น	มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นการพัฒนาทางด้านการศึกษา	ก่อให้เกิดการเรียนรู้	

ทัง้เชงิวชิาการทีไ่ด้รบัจากการไปฝึกอบรม	ความรูภ้มูปัิญญาทีช่าวบ้านชมุชนได้ถ่ายทอดแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั	การพฒันา

ทางด้านสิ่งแวดล้อมมีการร่วมมือร่วมใจปรับปรุงสิ่งแวดล้อม	ปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนและชุมชน	ตลอดจนรณรงค์	เรื่อง

การลดการใช้สารเคมีและส่งเสริมการท�าเกษตรอินทรีย์และการด�าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	

	 ปัญหาข้อขดัข้องในการด�าเนนิโครงการ	School-Bird	ของโรงเรยีนวดัหนองร	ีทีส่�าคญั	ได้แก่	1)	ปัญหาในการ	

เริ่มด�าเนินโครงการที่จะต้องสร้างความเข้าใจกับสมาชิกในชุมชน	 เพื่อลดความชัดแย้ง	 2)	 ปัญหาการจ�าหน่ายผลผลิต

จากโครงการที่ยังไม่มีตลาดรองรับอย่างกว้างขวาง	ท�าให้เงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินโครงการมีน้อย
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กำรกระท�ำควำมผิดของนักเรียนนำยร้อยที่ตัดคะแนนควำมประพฤติ

และแนวทำงกำรแก้ไข

The Study Cause of Get Docked Students Conduct Point

and Effect to Cadet

นนร.ณัฐพงษ์ กวนเมืองใต้     นนร.พรพิพัฒน์ ลิขิตทรัพย์     

นนร.ถิรวุฒิ อินทรำ     นนร.ณัฐกัญจน์ แก้วประทุม     นนร.ณภัทร หำญณรงค์
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พันเอกหญิง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วิลำสินี ตรัยอนงค์ภัทร์    อำจำรย์ที่ปรึกษำ

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของการกระท�าความผิด	 จนถูกตัดคะแนนความประพฤติของ

นกัเรยีนนายร้อย	และศกึษาแนวทางการแก้ไขสาเหตขุองการกระท�าความผดิจนถกูตดัคะแนนความประพฤตขิองนกัเรยีน

นายร้อย	โดยผู้ให้ข้อมูลเป็นนักเรียนนายร้อย	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจ�านวน	39	นาย	ประกอบด้วยนักเรียน

นายร้อยชั้นปีที่	2	จ�านวน	10	นาย	ชั้นปีที่	3	จ�านวน	10	นาย	ชั้นปีที่	4	จ�านวน	10	นาย	และชั้นปีที่	5	จ�านวน	

9	นาย	การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	ที่ยึดถือกระบวนการตีความ	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	แบ่งออกเป็นเครื่องมือ	

ที่ใช้ในการด�าเนินการวิจัย	 ได้แก่	 บันทึกการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนนายร้อย	 ปีการศึกษา	 2558	 และ	

2559	และเครือ่งมอืทีใ่ช้เกบ็ข้อมลู	เพือ่น�ามาตคีวามสาเหตกุารกระท�าความผดิทีถ่กูตดัคะแนนความประพฤตขิองนกัเรยีน	

นายร้อย	ได้แก่	(1)	การสังเกตแบบมีส่วนร่วม	(2)	การสัมภาษณ์เชิงลึก	และ	(3)	การสนทนากลุ่ม

	 ผลการวจิยัพบว่า	การกระท�าความผดิทีถ่กูตดัคะแนนความประพฤตขิองนกัเรยีนนายร้อยในปีการศกึษา	2559	

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากจากปีการศึกษา	2558	สาเหตุของการกระท�าความผิดที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติของ

นักเรียนนายร้อยมีอิทธิพลมาจากปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนนายร้อย	คือ	นิสัยส่วนตัวที่ท�าให้เกิดการกระท�าความผิด	

ได้แก่	ความประมาทเลินเล่อ	ความใจร้อน	ความไม่ใส่ใจในกฎระเบียบ	ความละเลยต่อหน้าที่	และความขี้เกียจ	และ

ปัจจัยด้านการปกครองบังคับบัญชา	คือ	ความเข้มงวดของการบังคับบัญชา	และการท�าตนเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีของผู้ที่

มีอาวุโสสูงกว่า	แนวทางการแก้ไขเพื่อให้การกระท�าความผิดที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนายร้อยลดลง	คือ	

การแก้ไขปัญหาด้านการปกครองบังคับบัญชาเพื่อลดปัญหาด้านปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนนายร้อย
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โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

กำรศึกษำกำรต่อสู้ด้วยมือเปล่ำ 

The Study of Hand-to-Hand Combat 

นนร.เจษฎำ บุญทอง    นนร.วุฒิพงษ์ เชื้อลิ้นฟ้ำ    นนร.นิติกร กุสุรีย์

นนร.ภำรุจ สุนทรภัค    นนร.ภำณุพงศ์ นำคทั่ง
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พันเอกหญิง รองศำสตรำจำรย์ นภำงค์ คงเศรษฐกุล   อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

บทคัดย่อ

	 งานวิจัยนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาทัศนคติของนักเรียนนายร้อยที่มีต่อวิชาการต่อสู้ด้วยมือเปล่า		

2)	 ศึกษาการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนนายร้อยพัฒนาตนเองในศาสตร์การต่อสู้ผ่านวิชาการต่อสู้ด้วยมือเปล่า	 งานวิจัย

นี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน	โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อส�ารวจข้อมูลเบื้องต้น	และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพให้ได้ราย

ละเอียดระดับลึก	ระยะเวลาการท�าวิจัยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2560

	 ผลการวิจัย	จากการศึกษาทัศนคติของ	นนร.	ทั้ง	4	ชั้นปี	จ�านวน	320	นาย	ที่มีวิชาการต่อสู้ด้วยมือเปล่า

โดยรวมทั้ง	6	ด้าน	ได้แก่	ด้านครูผู้สอน	สื่อการสอน	เวลา	การฝึกปฏิบัติ	ตัวนักเรียนนายร้อย	และด้านการประเมิน

ผลของวิชาอยู่ในระดับต่างๆ	กัน	ดังนี้	ดีมาก	33.1%	ดี	41.6%	ปานกลาง	20.3%	ค่อนข้างไม่ดี	3.4%	ไม่ดี	1.6%	

ตามล�าดบั	อภปิรายได้ว่า	นกัเรยีนนายร้อยส่วนใหญ่มทีศันคตเิชงิบวก	เพราะมองว่า	วชิาการต่อสูด้้วยมอืเปล่ายงัมคีวาม

ส�าคญัเป็นอย่างมากต่ออนาคตการรบัราชการ	ซึง่ไม่สอดคล้องกนัของทศันคตต่ิอวชิามอืเปล่าในการวจิยัเชงิคณุภาพ	จาก

ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง	3	กลุ่ม	ได้แก่	นายทหารปกครอง	อาจารย์ที่สอนวิชาการต่อสู้มือเปล่า	และนักเรียนนายร้อยกลุ่ม

เฉพาะทีม่คีวามสนใจในวชิาการต่อสูด้้วยมอืเปล่าในทศันคตริายละเอยีดด้านคณุภาพและจ�านวนครผููส้อน	ด้านเวลาทีไ่ม่

ต่อเนื่อง	ด้านสื่อการสอนที่ไม่ทันสมัย	นับเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนการสอนวิชาต่อสู้มือเปล่า	

	 แนวทางการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนนายร้อยจึงต้องใช้แรงจูงใจจากทั้งแรงจูงใจภายในและภายนอก	 คือ	

1)	 ด้านความส�าคัญของวิชาการต่อสู้ด้วยมือเปล่า	 2)	 ด้านการตระหนักถึงอัตลักษณ์ของความเป็นทหารอาชีพ	 และ		

3)	ด้านการปรับเปลี่ยนทัศนคติโดยการแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคต่อการเรียนการสอนวิชาการต่อสู้ด้วยมือเปล่า	ทั้งนี้

เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองของนักเรียนนายร้อยในศาสตร์การต่อสู้ผ่านการเรียนรู้วิชาการต่อสู้ด้วยมือเปล่า	 ซึ่งจ�าเป็น

ต้องสร้างอาศัยทุกภาคส่วนที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ในวิชาการต่อสู้ด้วยมือเปล่าอย่างแท้จริง	 จากทั้งการพัฒนาตนเอง

ของนักเรียนนายร้อยผ่านการเรียนรู้จากชมรมต่างๆ	 ครูผู้ฝึกที่มีจ�านวนเพียงพอและมีความเป็นมาตรฐาน	 และการ

บริหารจัดการนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนให้การเรียนรู้ในวิชานี้มีมาตรฐาน	 สามารถสร้างอัตลักษณ์ของ

ทหารอาชีพได้

ค�ำส�ำคัญ:	 การฝึกศึกษา	การต่อสู้ด้วยมือเปล่า
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