


วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2562
วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2562

ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ





คำ�ำนำ�ำ

 การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีภารกิจอยู่ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการ 

ให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม และด้านการท�านุบ�ารงุศลิปะและวฒันธรรม โรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นสถาบัน 

อุดมศกึษาเฉพาะทาง มภีารกจิคอืผลตินายทหารสญัญาบัตรหลกัให้แก่กองทัพบก ตามภารกจิด้านการผลติบัณฑิต อย่างไรกด็ ี

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ให้ความส�าคัญกับภารกิจส�าคัญอ่ืนๆ ด้วย ท้ังน้ีเพ่ือให้การจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้มาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วไป 

 กล่าวเฉพาะภารกิจด้านการวิจัย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด�าเนินนโยบายสนับสนุนการท�าวิจัยของ

อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามาโดยตลอด ขณะเดียวกันก็ได้ให้การสนับสนุนการท�าวิจัยท่ีเรียกว่าโครงงานวิจัย

ของนักเรียนนายร้อยชั้นปีท่ี 4 ตามหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วย โดยในปัจจุบันโรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า ให้การสนับสนุนการท�าวิจัยและโครงงานวิจัยผ่านกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายพระจุลจอมเกล้า (กทพ.

รร.จปร.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2542

 ขณะเดยีวกนั โรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เห็นความจ�าเป็นท่ีจะต้องมพ้ืีนท่ีส�าหรบัการเผยแพร่ผลงานวจัิย

และโครงงานวจัิยซึง่ได้รบัการสนับสนุนข้างต้น จึงได้จัด “วนันิทรรศการวชิาการ โรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” ขึน้ 

เป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2551 และเพื่อให้งานวันนิทรรศการวิชาการดังกล่าวมีส่วนส่งเสริม พัฒนา และขยาย 

เครอืข่ายความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างโรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากบัสถาบันการศกึษา/หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครฐั 

และภาคเอกชน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จึงได้เชิญสถาบันการศึกษา/หน่วยงานต่างๆ ร่วมเสนอผลงานด้วย  

ซึง่ได้มสีถาบันการศกึษา/หน่วยงานต่างๆ จ�านวนมากให้ความสนใจและให้เกยีรตเิข้าร่วมงานเป็นประจ�าทุกปีด้วยดเีสมอมา

 ส�าหรับ “วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2562” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 

พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 มีการเสนอผลงานของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า แบ่งออกเป็น 5 ส่วน 

ได้แก่ โครงการวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ�านวน 13 ผลงาน ศูนย์วิจัย 

สหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียน 

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ�านวน 1 ผลงาน โครงการ/ผลงานและงานวจัิยของสถาบันภายในกระทรวงกลาโหม 9 สถาบัน 

จ�านวน 36 ผลงาน โครงการ/ผลงานและงานวิจัยของสถาบันภายนอก 25 สถาบัน จ�านวน 75 ผลงาน โครงงานของ

นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ�านวน 30 ผลงาน นอกจากนี้ยังมีผลงานการจัดการความรู้ของ

ข้าราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจ�านวน 3 ผลงาน

 วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2562 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เสด็จพระราชด�าเนิน

มาทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรนิทรรศการซึ่งเป็นการเสด็จฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี 

 ในโอกาสนี้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ขอแสดงความขอบคุณสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทุกแห่ง

ที่เข้าร่วมเสนอผลงาน สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท�าให้การจัดงานในครั้งนี้

ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

         พลโท

   (ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์)

   ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 



ก�ำหนำดกำรเสด็จฯ และขั้นำตอนำกำรปฏิบัติ

งำนำวันำนำิทรรศกำรวิชำกำร โรงเรียนำนำำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 2562

วันำพุธที่ 20 พฤศจิกำยนำ 2562
.......................................................................

วันำพุธที่ 20 พฤศจิกำยนำ 2562
เวลา 06.30 นาฬิกา - อธิการบดี หรือผู้แทนสถาบันชั้นผู้ใหญ่ ลงทะเบียน รับเอกสาร รับประทานอาหารว่าง 

และรับฟังบรรยายสรุป ณ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เวลา 08.30 นาฬิกา - ผู้แทนสถาบันท่ีเป็นผู้ยืนประจ�าบอร์ดนิทรรศการ ลงทะเบียน และเข้าประจ�าพ้ืนท่ี 

จัดแสดงนิทรรศการของแต่ละสถาบัน ภายในโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า เพื่อรอรับเสด็จ

 - ผู้แทนสถาบันท่ีเป็นผู้รับพระราชทานของท่ีระลึกเข้าน่ังประจ�าท่ี รอรับเสด็จภายในโรงเลี้ยง 

นักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

เวลา 09.00 นาฬิกา - พลเอกหญงิ สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตัรราชสดุาฯ สยามบรมราช- 

กมุาร ีเสดจ็ฯ โดยรถยนตพ์ระท่ีน่ัง ไปยังศาลาวงกลม (ผู้บังคบักองทหารเกยีรตยิศสัง่แถว 

ถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

 - ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกลา้(2), เสนาธิการโรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้, ผู้อ�านวยการสว่นวชิาทหาร 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เฝ้าฯ รับเสด็จ

 - เสด็จขึ้นบนศาลาวงกลม

 - ทรงวางพานพุ่มประดับดอกไม้

 - ทรงจุดธปูเทียนเครือ่งทองน้อยถวายราชสกัการะพระบรมรปูพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้ 

เจ้าอยู่หัว

 - เสด็จลงจากศาลาวงกลม

 - ประทับรถยนต์พระ ท่ี น่ั งไปยังโรง เลี้ ยง นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า

เวลา 09.10 นาฬิกา - เสด็จฯ ถึงโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (ถวายรายงาน), ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก 

(ถวายรายงาน), ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 (ถวายรายงาน), ผู้บังคับการต�ารวจ

ภูธรจังหวัดนครนายก (ถวายรายงาน), นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก และผู้แทน

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยพระกร

 - รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(1)

  ผู้อ�านวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เฝ้าฯ รับเสด็จ

 - เสด็จขึ้นบนอาคารโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

  (เพลงสรรเสริญพระบารมี)

 - เสดจ็ฯ ไปยังท่ีประทับภายในโรงเลีย้งนกัเรยีนนายรอ้ย โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้

 - ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กราบบังคมทูลรายงานเบิกผู้แทนสถาบัน

เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก



 - เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ

เวลา 11.15 นาฬิกา - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก, ผู้บัญชาการ

มณฑลทหารบกที่ 12, ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดนครนายก, ผู้บัญชาการโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า, รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(1), (2),  

เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, ผู้อ�านวยการส่วนการศึกษา โรงเรียน 

นายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ และผู้อ�านวยการสว่นวชิาทหาร โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ 

รอส่งเสด็จหน้าโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เวลา 11.30 นาฬิกา - เสด็จออกจากอาคารโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

  (ผู้บังคับกองทหารถวายพระเกียรติสั่งแถวถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลง 

เพลงสรรเสริญพระบารมี)

 - ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา 

  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 - เสด็จประทับพักพระอิริยาบถ ณ ห้องทรงงาน

เวลา 11.44 นาฬิกา - ผู้ร่วมรับประทานอาหารพร้อม ณ ห้องรับรองสุโขทัย กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12, ผู้บัญชาการโรงเรียน

นายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ เฝ้าฯ รบัเสดจ็ หน้าห้องรบัรองสโุขทัย กองบัญชาการโรงเรยีน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เวลา 12.00 นาฬิกา - ประทับรถยนต์พระท่ีน่ังไปยังห้องรับรองสุโขทัย กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า

 - เสวยพระกระยาหารกลางวันร่วมกับคณะผู้แทนสถาบันที่ร่วมจัดงานนิทรรศการฯ

เวลา 12.50 นาฬิกา - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก, ผู้บัญชาการ

มณฑลทหารบกที่ 12, ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดนครนายก, ผู้บัญชาการโรงเรียน 

นายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้, รองผู้บัญชาการโรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้(1), (2), เสนาธกิาร 

โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้, ผู้อ�านวยสว่นการศึกษา โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ 

และผู้อ�านวยการสว่นวชิาทหาร โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ เฝ้าฯ สง่เสดจ็บรเิวณ

หน้าห้องรับรองสุโขทัย กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เวลา 13.00 นาฬิกา -  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
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 สำรบัญ

หนำ้ำ

ส่วนำที่ 1 โคำรงกำรวิจัยและผลงำนำวิชำกำรของอำจำรย์ โรงเรียนำนำำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

 กลุ่มวิศวกรรมศำสตร์และกำรทหำร

 - การศึกษาและจÓลองการเคลอืบผิวสิ่งอุปกรณ์ด้วยไฟฟ้าสถิต 3

 - การศึกษาและการออกแบบเคร ื่องผลิตไฟฟ้าจากแรงลมที่ได้จาก 4

  การเคลื่อนที่ของรถยนต์ทางทหาร

 - การศึกษาพฤติกรรมสÓหรับการออกแบบแผ่นพื้นเหล็กขึ้นรูปเย็น (W-Deck Slab)  5

  เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างอาคารแบบเร่งด่วน  

 - การประเมินสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 6

  แบบท่อติดครีบเกลียวรูปแบบใหม่

 - การตรวจวัดการเกิดสีของยูเรียไนเตรตและแอมโมเนียมไนเตรตที่ใช้ในวัตถุระเบิดแสวงเคร ื่อง 7

 - การศึกษาตัวตรวจวัดความชื้นขนาดเล็กบนพื้นฐานโครงสร้างของ แผ่นโลหะไททาเนียมไดออกไซด์ 9

  ด้วยการผ่านกระบวนการระเหยของลÓอิเล็กตรอนโดยการใช้นาโนเทคโนโลยี

 - การพัฒนากระบวนการท�ากลีเซอรีนบริสุทธิìจากผลพลอยได้ของการผลิตไบโอดีเซลจากน้Óมันใช้แล้ว 10

 - ผลของโครงสร้างการทอเส้นใยเสริมพอลิเบนซอกซาซีนเรซินต่อการต้านทานแรงกระแทก 11

 - การศึกษาอัตลักษณ์ของนักเรียนนายร้อย และเอกลักษณ์ของ 12

  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจÓปี 2561

 - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้สมัครร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง  14

  เพื่อใช้แก้วย่อยสลายได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

 - สถานภาพและบทบาทของผู้ปกครองท้องที่ในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลตÓบล : 16 

  ศึกษากรณีจังหวัดนครนายก

 - ประวัติศาสตร์กับการเมอืงเร ื่องเพื่อนบ้าน-ไทย: ความเข้าใจใหม่สู่ประชาคมอาเซียน 17

 - การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด (LG 2001)  19

  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) สÓหรับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 

  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษาที่ 1/2562 
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ส่วนำที่ 2 งำนำวิจัยจำกโคำรงกำรคำวำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนำนำำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

  กับสถำบันำภำยนำอก

  - ศูนย์วิจัยสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ  23

   พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ส่วนำที่ 3 โคำรงกำร/ผลงำนำและงำนำวิจัยของสถำบันำภำยในำกระทรวงกลำโหม

 กรมวิทยำศำสตร์และเทคำโนำโลยีกลำโหม

 - การพัฒนาระบบเครื่องช่วยฝึกการกู้ชีพ  29

 - เครื่องบินเป้าอากาศแบบอัตโนมัติ 30

 - ปืนกลมือ 31

 โรงพยำบำลคำ่ำยประจักษ์ศิลปำคำม

 - ส�ารับอาหารเพื่อทหารเข้มแข็ง โดย รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 32

 - หมวกลดความร้อน 33

 - เจลสมุนไพรป้องกันยุง 34

 - นวัตกรรมการดูแลทหารใหม่ของกองทัพบก โดย รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 35

 โรงเรียนำเตรียมทหำร

 - ชุดหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้วรรณคดี ศิลปะ และวิทยาการค�านวณ 36

 - ระบบผลิตน�้าบริสุทธิìจากอากาศ 37

 - แผ่นเกราะกันกระสุนจากถุงพลาสติก 38

 โรงเรียนำนำำยเรือ

 - มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลส�าหรับห้องทดลองไฟฟ้าก�าลังโดยการใช้อาดุยโน 39

 - ยานส�ารวจใต้น�้า 40

 - ระบบตรวจสอบฉลากภาษาอังกฤษบนถุงอาหารสัตว์บนรางสายพาน 41

 - ระบบฝึกทักษะ Cyber Security ระยะที่ 1 42

 - แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด 43

 โรงเรียนำนำำยเรืออำกำศนำวมินำทกษัตริยำธิรำช

 - การตรวจจับวัตถุจากข้อมูลภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากอากาศยาน 44

 - การวิจัยและพัฒนาความแม่นย�าของโปรแกรมระบุต�าแหน่งเป้าหมายบนภูมิประเทศ 45

  จากอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กด้วยระบบการภาพ
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 - การออกแบบเชิงหลักการอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กสมรรถนะสูง ขึ้น-ลงทางดิ่ง  46

  เพื่อส่งก�าลังบ�ารุง

 - การใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการพัฒนาแผนที่ดิจิทัลกรณีศึกษาพื้นที่ 47

  กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 - โครงการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อภารกิจการจัดเก็บและการส่งต่อข้อมูล 48

 โรงเรียนำแผนำที่ กรมแผนำที่ทหำร

 - การส�ารวจและจัดท�าข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นที่ชายแดน 49

 - ระบบโครงข่ายสถานีรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ 50

 - การส�ารวจเก็บรายละเอียดภายในอาคารกองประวัติศาสตร์ รร.จปร. 51

  ด้วยเครื่อง 3D Laser Scanner

 วิทยำลัยพยำบำลกองทัพบก

 - การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการบ�าบัดทางจิตสังคมส�าหรับผู้ป่วยติดสุรา 52

  ในประเทศไทย

 - ประสิทธิผลการเรียนการสอนโดยใช้ค�าถามเป็นฐานของนักเรียนพยาบาล  53

  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

 - นมแม่บริจาคช่วยพัฒนาการทางระบบประสาทของทารกแรกเกิดก่อนก�าหนด 54

  ที่มีน�้าหนักตัวน้อยหรือไม่ การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ

 - การประเมินผลการใช้สื่อการสอนหุ่นตรวจครรภ์แฝดของนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 55

  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 53

 วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ

 - Trends, Prevalence and Associated Factors of Obesity among Adults in  56

  A Rural Community in Thailand: Serial Cross-Sectional Surveys, 2012 and 2018

 - Association of Electronic Media Usage with the Development of  58

  Preschoolers Age 3-6 Year in Rural Communities in Thailand

 - Association between Social Media Used and Behavior Problems among  59

  Adolescent in Central Region, Thailand

 - การพัฒนาทักษะการวิจัยของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์  60

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นรายบุคคล ตามแนวคิด EPA
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 - 5-Implementating Entrustable Professional Activity Framework for Assessment of  62

  4th-Year Medical Cadets: Initial Experience

 ส�ำนำักงำนำวิจัยและพัฒนำำกำรทำงทหำรกองทัพบก

 - รูปแบบการสกัดกั้นการบ่มเพาะแนวคิดการก่อความไม่สงบ  64

  จากสถานศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 - โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคต้อหินอัจฉริยะ 66

 - กล้องตรวจการณ์ระยะไกล รุ่น 4 67

 - โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อด�ารงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ 69

  การพัฒนาระบบควบคุมแบบปิดของเซอร์โวมอเตอร์เพื่อทดแทนมอเตอร์ ไฮดรอลิค       

  กรณีศึกษา: ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของมุมทางสูงและทางทิศของปืนใหญ่

  ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มิลลิเมตร แอล 70

ส่วนำที่ 4 โคำรงกำร/ผลงำนำและงำนำวิจัยของสถำบันำภำยนำอก

 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

 - สิ่งทอกันยุงโดยใช้ไมโครแคปซูลของน�้ามันหอมระเหยตะไคร้หอม 73

 - ตัวรับรู้บนสิ่งทอแบบไม่เจาะผ่านร่างกายส�าหรับการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง 74

  และปริมาณแลคเตทในเหงื่อในคราวเดียวกัน

 - การวิจัยสืบสานพระราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  75

  สยามบรมราชกุมารี ด้านนวัตศิลป์และระบบเสียงดนตรี: เพลงชุดรูปสลักหินวีรบุรุษโบราณ

 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

 - การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางสัตว์แก่โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า 77

  อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ: การเลี้ยงไส้เดือนดินและการใช้ประโยชน์จากไส้เดือนดิน

 - การส่งเสริมการผลิตผงนาโนถั่งเช่าและสารคอร์ไดซิปินจากถั่งเช่าสีทอง 79

  เพื่อการประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชกรรม

 - โครโมโซมิกส์เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 80

 - กลไกการออกฤทธิìต้านเซลล์มะเร็งปอดของสารสังเคราะห์ในกลุ่มไดแอริลอินโดล 81

 - การจ�ากัดขอบเขตชนิดของไบรโอไฟต์ในประเทศไทยด้วยอนุกรมวิธานเชิงบูรณาการ 82
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 มหำวิทยำลัยขอนำแก่นำ

 - จดหมายเหตุดิจิทัลส�าหรับการจัดการความรู้ผลงานทรงสอนในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 83 

  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 - หนังสือมีชีวิต 84

 - หุ่นยนต์บรรณารักษ์ 85

 - จดหมายเหตุดิจิทัลหลวงพ่อคูณ 86

 - พื้นที่ของนักคิด นักสร้างนวัตกรรม 87

 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

 - การพัฒนาระบบการผลิตกล้าสตรอว์เบอร์รีปลอดโรคเชิงการค้า  88

 - นวัตกรรมความเย็นกระตุ้นการออกดอกของหอมหัวใหญ่และหอมแดง 90

 มหำวิทยำลัยเทคำโนำโลยีพระจอมเกล้ำธนำบุรี

 - ระบบแผนที่เพื่อติดตามสถานการณ์ของหน่วยด�าเนินกลยุทธ์ทหารบกด้วยวิทยุสื่อสารทางทหาร 91

 - ผลิตภัณฑ์อกไก่ที่มีความนุ่มในระดับที่สามารถบดเคี้ยวได้ด้วยเหงือกส�าหรับผู้สูงอายุ 92
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 - หุ่นจ�าลองการตั้งครรภ์มารดา 94

 - ฟิล์มป้องกันพื้นผิวจากวัสดุพอลิเมอร์ 95
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 มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนำบุรี  

 - การเพิ่มมูลค่าจากเศษวัสดุเหลือทิ้งสู่ผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้ 112

 - การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 113

 - ระบบธนาคารขยะ 114

 - การพัฒนายานพาหนะไฟฟ้าโดยใช้ซูปเปอร์คาปาซิเตอร์เป็นแหล่งจ่ายพลังงาน 115
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 - มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 117
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 - การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบสังคมโลจิสติกส์เพื่อรองรับพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 120

  พิเศษภาคตะวันออก

 - การพัฒนาระบบน�าทางภายในอาคารแบบไร้สายด้วยเทคโนโลยีรอล่า 121

 - การศึกษามวลรวมรีไซเคิลจากคอนกรีตน�ากลับมาใช้ในงานฐานราก 122

 - การศึกษาคุณสมบัติการยึดเกาะระหว่างเหล็กข้ออ้อยและคอนกรีตท�าจากมวลรวมรีไซเคิล 123

 - การศึกษาคุณสมบัติของแผ่นกั้นเสียงที่ผลิตจากยางโฟมธรรมชาติและแผ่นมอร์ตาร์ 124

  ที่ผลิตจากมวลรวมละเอียดรีไซเคิล
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  เพื่อเป็นวัสดุที่แข็งแรงเชิงกลสูง ขึ้นรูปด้วยการพิมพ์ 3 มิติ
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 - Evaluation of Educational Accessibility Using GIS and Network Analysis : 139
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 - Geospatial Discrepancies Analysis of Child and Women Nutrient Status in India 140

 - Perpetual Sun: A Smart Solar-Storage-Inverter System 141

 - Innovative 3R Freshwater Mangrove Biotechnology Based on  142

  Ecological Engineering to Solve Climate/Ecology Crisis: Novel Ecosystem 
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 - โครงการสุวรรณภูมิ: ภูมิอารยธรรมเชื่อมโลก 143

 - โครงการทดลองในอวกาศและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง National Space Exploration:  144

  การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของโปรตีน-สารยับยั้ง และโปรตีน-โปรตีนส�าหรับการพัฒนายาต้านมาลาเรีย

 - ระบบวางแผนการถ่ายภาพส�าหรับกลุ่มดาวเทียมส�ารวจโลกเพื่อรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ 146

 - การศึกษาพลวัตการเปลี่ยนแปลงปริมาณตะกอนแขวนลอยในลุ่มน�้าชี-มูลด้วยข้อมูลจาก 148
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 องคำ์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ

 - Improving Personal Ability on Communication Technology for Elderly People  153
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  Analysis on Source Code Collection
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 - การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของเด็กและเยาวชนไทยที่กระท�าผิดซ�้า 156

  เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าชีวิตก่อนคืนสู่สังคม

 - การประยุกต์ใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ในการท�าภาพเชิงซ้อนส่วนกะโหลกศีรษะมนุษย์ 157

  เพื่อหาค่าความคล้ายคลึงระหว่างภาพถ่ายใบหน้าและภาพถ่ายกะโหลกศีรษะ

 - การตรวจลักษณะธาตุองค์ประกอบในปลอกกระสุนปืนพกกึ่งอัตโนมัติโดยวิธี  158

  Scanning Electron Microscope/ Energy Dispersive X-ray Spectroscopy 

  เพื่อประยุกต์ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์

 - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ส�าหรับการท�านายอาชญากรรม 159

  โดยใช้การบูรณาการร่วมของแผนประทุษกรรมและข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย

 - การตรวจวัดปริมาณธาตุโลหะในน�้าวุ้นลูกตาและน�้าข้อเข่าด้วยเทคนิค  160

  Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry เพื่อประมาณระยะเวลาหลังการเสียชีวิต
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 - การออกแบบและพัฒนาเครื่องสูบน�้าโดยใช้หลักการเกลียวอาร์คีมีดีสร่วมกับ 164

  การใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์

 - การศึกษาอาวุธปืนที่ขับเคลื่อนกระสุนโดยไม่ใช้ดินขับ 165

 - บังเกอร์วัสดุผสมป้องกันกระสุน 7.62 มม. กรณีศึกษา เหล็ก ทราย และคอนกรีต 166

 - การวางผังพื้นที่คลังเก็บกระสุนปืนเล็กขนาด 5.56 ระดับกองพันกระสุนกองบัญชาการช่วยรบ 167 

  กรณีศึกษา กองพันกระสุนที่ 21 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1

 - การก�าหนดค่าน�้าหนักแบบประเมินคุณลักษณะผู้น�า กองจิตวิทยา และการน�าทหาร 168

  กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์โดยวิธีการวิเคราะห์ตามล�าดับขั้น

 - ต้นแบบระบบการเฝ้าระวังพื้นที่และการแจ้งเตือนภัยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  169

  LoRaWAN Phase 2

 - ระบบเฝ้าตรวจและควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องเรียน 170

 - แบบจ�าลองภูมิประเทศเชิงพื้นที่ทางทหารโดยแสดงผลภาพสามมิติ 171

 - การวิเคราะห์โครงสร้างสะพานเหล็กจ�าลองด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 172

 - การศึกษาการออกแบบ Shear Stud บน Composite Floor  173

 - การประดิษฐ์แผ่นดินระเบิดโพรงแบบเส้นโดยใช้ดินระเบิดซีโฟร์ในการรื้อท�าลาย 174

  อาคารโครงสร้างเหล็ก

 - การสร้างแบบจ�าลองสามมิติเครื่องแบบนักเรียนนายร้อย 175

 - การตรวจสอบค่าพิกัดหมุดหลักฐาน จปร.130  176

 - ส�ารวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ พื้นที่ศึกษา อาคารกองวิชาประวัติศาสตร์  177

  ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 กลุ่มวิทยำศำสตร์และกำรทหำร

 - ระบบการจัดการระบบโรงแรมสมัยใหม่ 178

 - ระบบจัดการฟาร์มอัจฉริยะ  179

 - ระบบการควบคุมการเบิก ปลย. ด้วย RFID  180

 - การพัฒนาจรวดประดิษฐ์ส�าหรับการปล่อยดาวเทียมกระป๋อง  181

 - การศึกษาและพัฒนาดาวเทียมกระป๋อง  182
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 - การหาอายุและระยะห่างของกระจุกดาวเปิด NGC6475  184
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 - ชนิดแป้งที่มีผลต่อสมบัติและการขึ้นรูปของสบู่แผ่นขมิ้น 186

 - การศึกษาการสังเคราะห์โซเดียมเปอร์คลอเรต ด้วยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส 187

 - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศึกษาธรณีสัณฐานบริเวณพื้นที่ 188

  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียง 

 - การศึกษาเปรียบเทียบน�้าหมักชีวภาพจากเศษอาหารเศษผักและเศษผลไม้ในพื้นที่ 190

  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 กลุ่มศิลปศำสตร์และกำรทหำร

 - การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05  191

 - บทบาททหารกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงชายแดน  192

 - เป้าหมายภายในกับการเลือกเหล่าในการรับราชการของนักเรียนนายร้อย  194

(15)





 ส่วนำที่ 1
โครงการวจัิยและผลงานวชิาการของอาจารย์ โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้
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กำรศึกษำและจ�ำลองกำรเคำลือบผิวสิ่งอุปกรณ์ด้วยไฟฟ้ำสถิต

The Study and Model of Electrostatic 

Powder Coating for Equipment 

พันำโทหญิง รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิมล เสนำีวงศ์ ณ อยุธยำ
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

Abstracts
 A powder coating is a covering that is applied to the surface of an object, usually referred 

to as the substrate. The aircraft painting is the coating for the substrate, being decorative and 

preventing corrosion. The aircraft coating is a very detailed exercise. The electrostatic spray coating 

is the new design for use in the painting coats for the military aircraft industry. Electrostatic or 

Electrohydrodynamics force (EHD force) is the study of the dynamics of the electrically charged 

fluid. Electrostatic spray coating is a new manufacturing process that employs charged particles to 

more efficiently paint a workpiece.

 In this study, the inclined flat plate is the material that has been affected by EHD Force. 

By the inclined flat plate is replaced for the coating material. The result is composing of the main 

two parts: the first part and the second part are numerical and experimental results, respectively. 

The high electrical voltage and angle of an inclined flat plate are tested in a range of 0 – 30 kV 

and 0 – 90o, respectively. For the first part of the numerical study, the inlet jet airflow is varied 

from 0 - 2 m/s. Air is set in a porous medium, the fluid physical properties are assumed to be 

constant and airflow is incompressible fluid. For the second part of the experimental study, the 

number of an electrode is varied in range 1 – 6 and the jet airflow is fixed at 1 m/s. The result 

shows that the maximum impact velocity, the Reynolds number (Re), the pressure and the gravity 

force under EHD Force is increased with increasing the angle of the inclined flat plate, electrical 

voltage, number of electrode and inlet jet airflow. In addition, the cell Re characteristics is similar 

trend with the flow field characteristics. When the velocity field ratio (maximum velocity field of 

EHD per no EHD in each inlet velocity) is low, the strength of EHD force is increased because 

the electric body force is superior to inertial force so the velocity field ratios are increased with 

decreasing inlet velocity. Finally, the simulation results had good agreement with experiment results. 

From the above data, the idea behind this work can be used as guidance for special design for 

the aircraft painting. The electrostatic powder coating is the new designed for military aircraft with 

the least manpower and minimum maintenance in the future.

Keywords: Electrostatic Powder Coating, Inclined Flat Plate, Jet Air Flow, Electrohydrodynamics force  

 (EHD force)



รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ

วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2562 19-20 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

4

กำรศึกษำและกำรออกแบบเคำรื่องผลิตไฟฟ้ำจำกแรงลมที่ได้จำก

กำรเคำลื่อนำที่ของรถยนำต์ทำงทหำร

The Study and Design of Wind Turbine Electricity Generator

for Military Vehicle

ร้อยโท ธีรภัทร์ พันำธ์กล้ำ
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

E-mail: pun.teerapat@hotmail.com

บทคำัดย่อ

 การใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นอีกหน่ึงปัญหาท่ีท่ัวโลกให้การตระหนักถึงและพยายามหาแนวทาง และ

มาตรการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีในทุกๆภาคส่วนเพื่อจุดประสงค์ในการลดและปรับเปลี่ยน

รูปแบบการใช้พลังงานให้มีความย่ังยืนมากย่ิงขึ้น หน่ึงในการแก้ไขปัญหาในด้านพลังงานน้ีคือ การเพ่ิมสัดส่วนการใช ้

พลังงานทดแทนในชีวิตประจ�าวันให้มากขึ้นและลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลให้น้อยลง ในงานวิจัยน้ี มุ่งเน้น

ไปยังการใช้พลังงานลม ซึ่งเป็นหน่ึงในพลังงานทดแทนท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ไม่มีความแน่นอนและไม่คงท่ี 

ประกอบกับรถยนต์มีการเคล่ือนท่ีผ่านอากาศและมีพ้ืนท่ีปะทะกับลมโดยตรงท่ีสามารถน�ามา เป็นแหล่งพลังงานลมได้

เป็นอย่างดี สรุปโดยย่อของงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาใบกังหันลมเพ่ือที่ใช้ในการปั่นเครื่อง ก�าเนิดไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลม

จากการเคลื่อนที่ของยานพาหนะ(ทางทหาร) โดยได้ก�าหนดความเร็วลมไว้ 3 ค่า ได้แก่ ความเร็วลมที่ 3.5 เมตรต่อ

วินาที, 4 เมตรต่อวินาที และ 5 เมตรต่อวินาที ซึ่งถึงว่าเป็นความเร็วลมที่ต�่า ที่มาจากการเคลื่อนที่ของรถยนต์ในอัตรา

ความเร็วต�่า โดยในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาและออกแบบกังหันเกลียวอาร์คิมีดีส ซึ่งเป็นกังหันที่มีประสิทธิ ภาพสูงในสภาวะ

ลมท่ีมีความเร็วต�่าถึงปานกลางใน การทดสอบการใช้งานได้มีการทดสอบในการจ�าลองต้นแบบด้วยโปรแกรมและผลิต 

ต้นแบบเพ่ือท�าการทดสอบหาค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีกงัหันเกลยีวอาร์คมิดิสีผลติได้โดยต้นแบบของกงัหันฯ สามารถผลติกระแส 

ไฟฟ้าได้สูงสุด 21.56 วัตต์ จากความเร็วลม 5 เมตรต่อวินาที

คำ�ำส�ำคำัญ: เชื้อเพลิงฟอสซิล พลังงานทดแทน พลังงานลม กังหันเกลียวอาร์คิมีดีส
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กำรศึกษำพฤติกรรมส�ำหรับกำรออกแบบแผ่นำพื้นำเหล็กขึ้นำรูปเย็นำ (W-Deck Slab) 

เพื่อประยุกต์ใช้ในำกำรสร้ำงอำคำำรแบบเร่งด่วนำ  

ร้อยเอก ธัชชำย ธนำพิศุทธิ์วงศ์    พันำเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐพร นำุตยะสกุล   

พันำตรี ธนำกร งำมจรุงจิต     ร้อยเอก กฤษฎำ ศรีโพธิ์อ่อนำ    ร้อยโท ชลิต สันำติธรำรักษ์
กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคำัดย่อ

 ปัจจุบันบทบาทของกองทัพไทยในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยนั้น นับเป็นอีกบทบาทหนึ่ง

ท่ีมีความส�าคัญมาก กองทัพบกเป็นหน่วยงานท่ีมีความสามารถในการเผชิญภัยคุกคามความม่ันคงในทุกรูปแบบ และ

สามารถปฏิบัติภารกจิได้อย่างมเีอกภาพเพราะมบุีคลากรและเครือ่งมือท่ีมีลกัษณะเฉพาะตามความถนัดและความช�านาญ

ของแต่ละภารกิจ โครงการวจัิยน้ีจะเป็นโครงการวจัิยท่ีถอืว่าเป็นพ้ืนฐานงานวจัิยท่ีมปีระโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมเหลก็

ทั้งเหล็กรูปพรรณรีดร้อนและขึ้นรูปเย็นในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งผลงานวิจัยที่ได้ออกมาสามารถน�ามาประยุกต์ใช้

กับโครงสร้างแผ่นพื้นของอาคาร ซึ่งสามารถน�ามาปรับใช้ในกองทัพบกต่อไปได้ในอนาคต 

 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย เพ่ือศึกษาหลักการออกแบบและการรับน�้าหนักของแผ่นพ้ืนเหล็กขึ้นรูปเย็น 

(W-Deck Slab) เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างที่อยู่อาศัยแบบเร่งด่วน ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติ

รูปแบบต่างๆ ศึกษาหาแรงที่เกิดในโครงสร้างเมื่อรับน�้าหนักสูงสุดใช้งานขณะอยู่อาศัย ที่ใช้ในโครงสร้างอาคารแบบเร่ง

ด่วน (Knock Down Building) เช่น พฤติกรรมแรงที่เกิดจากแรงเฉือน แรงดัด และการแอ่นตัว และเปรียบเทียบกับ

ค่าท่ีได้จากการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากผลการทดสอบและวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมพบว่า 

แผ่นพ้ืนท่ีทดสอบโดยยึดด้วยตัวต้านทานแรงเฉือน สามารถน�ามาประยุกต์ใช้เป็นระบบแผ่นพ้ืนอาคารท่ีอยู่อาศัย โดย

รับน�้าหนักได้สูงสุดราวๆ 8.67 ตัน และค่าการแอ่นสูงสุดที่ 39.45 เซนติเมตร ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการ 

ในการน�ามาใช้งานแบบเร่งด่วนได้ในอนาคต

คำ�ำส�ำคำัญ: แผ่นพื้น เหล็กรีดเย็น อาคาร ตัวต้านทานแรงเฉือน
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กำรประเมินำสมรรถนำะกำรถ่ำยเทคำวำมร้อนำของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนำคำวำมร้อนำ

แบบท่อติดคำรีบเกลียวรูปแบบใหม่

Investigation on the Heat Transfer Performance of New Type of 

Spiral Fin-and-Tube Heat Exchangers

ร้อยโท ดร.ปริญญำ เกียรติภำชัย
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

E-mail: parinya.pongsoi@gmail.com

บทคำัดย่อ

 อุปกรณ์แลกเปลีย่นความร้อนแบบท่อตดิครบีเกลยีวเป็นอุปกรณ์แลกเปลีย่นความท่ีนิยมน�ามาใช้ในระบบการน�า

ความร้อนท้ิงกลบัมาใช้ใหม่ การศกึษาน้ีน�าเสนออิทธพิลของจ�านวนแถวของท่อท่ีมต่ีอสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนด้าน

อากาศ อุปกรณ์แลกเปลีย่นความร้อนถกูทดสอบภายใต้สภาวะความร้อนสมัผัสในช่วงเลขเรย์โนลด์สงู อุปกรณ์แลกเปลีย่น

ความร้อนนี้มีการจัดเรียงการไหลตามขวางแบบไหลตามกันและสวนทางกันกับอากาศ โดยที่อากาศและน�้าร้อนเป็นสาร

ท�างานในการแลกเปลีย่นความร้อน ผลการศกึษาแสดงให้เห็นว่าจ�านวนแถวของท่อไม่มนัียส�าคญัต่อสมรรถนะการถ่ายเท

ความร้อนในเทอมของตัวประกอบโคลเบิร์นและตัวประกอบความเสียดทานของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อติด

ครบีเกลยีวแบบ “crimped fin” ย่ิงไปกว่าน้ัน ส�าหรบัการศกึษาดชันีสมรรถนะท้ัง 3 ตวั ผลการวเิคราะห์แสดงจ�านวนแถว

ของท่อที่เหมาะสมของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อติดแบบครีบเกลียวแบบ “crimped fin” คือ 3 และ 4 แถว 

การศึกษานี้ได้แสดงผลกระทบและอิทธิพลของจ�านวนแถวของท่อต่อสมรรถนะการถ่ายเทความร้อน อีกทั้ง ยังเสริมสร้าง 

ความเข้าใจเพื่อใช้ในการออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

คำ�ำส�ำคำัญ: ครีบ จ�านวนแถวของท่อ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน อีโคโนไมเซอร์
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กำรตรวจวัดกำรเกิดสีของยูเรียไนำเตรตและแอมโมเนำียมไนำเตรต

ที่ใช้ในำวัตถุระเบิดแสวงเคำรื่อง

Colorimetric Detection of the Improvised Explosives Urea Nitrate and

Ammonium Nitrate

พันำโทหญิง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พนำมวรรณ ปำนำสีทำ
กองวิชาเคมี ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

E-mail: ppanseeta@gmail.com

บทคำัดย่อ 

 ยูเรียไนเตรตและแอมโมเนียมไนเตรตถูกน�ามาใช้เป็นดินระเบิดหลัก (Main Charge) ในวัตถุระเบิดแสวง

เครื่องเพื่อก่อความไม่สงบในพื้นที่ต่างๆ ของหลายประเทศ ซึ่งการวิเคราะห์หายูเรียไนเตรตท�าได้ค่อนข้างยากเนื่องจาก

ยูเรียไนเตรตสามารถเกิดการสลายตัวได้ง่ายในน�้า ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาวิธีการวิเคราะห์หายูเรียไนเตรตและ

แอมโมเนียมไนเตรตด้วยเทคนิคการเกดิส ี(Colorimetric Detection) และเทคนิคยูว-ีวสิเิบิล สเปกโทรสโกปี (UV-Visible 

Spectroscopy) ในการวเิคราะห์ด้วยเทคนิคการเกดิสขีองยูเรยีไนเตรตและแอมโมเนียมไนเตรตท�าการทดสอบท้ังสถานะ

ของแขง็และสารละลายซึง่ใช้สารทดสอบ 5 ชนดิดงัน้ี 1) p-DMAC (p-Dimethylaminocinnamaldehyde) 2) p-DEAC 

(p-Diethylaminocinnamaldehyde) 3) p-NC (p-Nitrocinnamaldehyde) 4) Nessler และ 5) Diphenylamine 

พบว่ายูเรียไนเตรตทั้งสถานะของแข็งและสารละลายสามารถท�าการทดสอบด้วยเทคนิคการเกิดสีโดยใช้ p-DMAC และ 

p-DEAC ส�าหรบัแอมโมเนียมไนเตรตท้ังสถานะของแขง็และสารละลายสามารถท�าการทดสอบด้วยเทคนิคการเกดิสโีดยใช้ 

Nessler นอกจากนี้ยังพบว่า Diphenylamine ท�าให้เกิดสีได้กับยูเรียไนเตรตและแอมโมเนียมไนเตรตในสถานะของแข็ง 

เมือ่น�าผลการเกิดสขีอง p-DMAC กบัยูเรยีไนเตรตดงักล่าวประยุกต์ใช้ในการตรวจหาสารตกค้างยูเรยีไนเตรตจากมอืของ

ผู้ประกอบวัตถุระเบิดและเศษซากที่หลงเหลือหลังจากการระเบิดยูเรียไนเตรต 400 g ด้วยเทคนิคยูวี-วิสิเบิล สเปกโท

รสโกปี โดยเริ่มสกัดเศษซากหลังการระเบิดด้วยเมทานอลให้ได้เป็นสารสกัด จากนั้นเติม p-DMAC ลงในสารสกัดเพื่อ

ท�าให้เกิดสีก่อนใช้แอซีโตนเป็นตัวท�าละลาย ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรสโกปี พบว่ามีสารตกค้าง 

ยูเรียไนเตรตท่ีมือของผู้ประกอบวัตถุระเบิดปริมาณ 85.674±10.529 mg (0.0214%/w ของระเบิดยูเรียไนเตรต)  

คราบเขม่าบรเิวณขอบหลมุระเบิดบนพ้ืนแผ่นเหลก็มปีรมิาณยูเรยีไนเตรต 104.341±22.045 mg (0.0261%/w ของระเบิด

ยูเรียไนเตรต) เศษภาชนะบรรจุวัตถุระเบิดซึ่งท�าจากท่อ PVC มีปริมาณยูเรียไนเตรต 3.215±0.537 mg (0.0008%/w 

ของระเบิดยูเรียไนเตรต) ทรายก้นหลุมระเบิดมีปริมาณยูเรียไนเตรต 2.439±0.087 mg (0.0006%/w ของระเบิดยูเรีย

ไนเตรต) และเศษแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูปที่ใช้เป็นฉากกั้นมีปริมาณยูเรียไนเตรต 0.041±0.021 mg (มีปริมาณน้อยมาก

เมื่อเทียบกับระเบิดยูเรียไนเตรต) ดังนั้นการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หาสารตกค้างยูเรียไนเตรตมีโอกาสพบได้มากที่สุด 
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ท่ีคราบเขม่าบรเิวณขอบหลมุระเบิดบนพ้ืนแผ่นเหลก็และท่ีมอืของผู้ประกอบวตัถรุะเบิด ส�าหรบัการวเิคราะห์หาแอมโมเนียม 

ไนเตรตหลงัการระเบิดสามารถท�าได้ด้วยเทคนคิการเกดิสโีดยใช้ Nessler เท่านัน้ เน่ืองจากปฏิกริยิาระหว่างแอมโมเนียม 

ไนเตรตกับ Nessler ท�าให้เกิดตะกอนสีน�้าตาลเข้มท่ีรบกวนการตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเทคนิคยูวี-วิสิเบิล  

สเปกโทรสโกปี 

คำ�ำส�ำคำัญ: ยูเรียไนเตรต แอมโมเนียมไนเตรต เทคนิคการตรวจวัดการเกิดสี เทคนิคยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรสโกปี
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กำรศึกษำตัวตรวจวัดคำวำมชื้นำขนำำดเล็กบนำพื้นำฐำนำโคำรงสร้ำงของ

แผ่นำโลหะไททำเนำียมไดออกไซด์ ด้วยกำรผ่ำนำกระบวนำกำรระเหยของ

ล�ำอิเล็กตรอนำโดยกำรใช้นำำโนำเทคำโนำโลยี

Study of Micro Humidity Sensor Based on the Structure of 

Metal TiO2 through the Process of Electron-Beam Evaporation by 

using Nanotechnology

พันำตรี เปนำไท ปิ่นำม่วง
กองวิชาฟิสิกส์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคำัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาการปลูกฟิล์มบางอนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยการผ่านกระบวนการระเหย

ของล�าอิเล็กตรอนถูกเตรียมขึ้นบนฐานรองรับซิลิกอน มีเงื่อนไขของการเตรียมฟิล์มบางได้แก่ มุมส�าหรับการระเหยของ

ล�าอิเล็กตรอน เวลาในการเตรียมฟิล์มบาง และอุณหภูมิ ตามล�าดับ ท�าการตรวจสอบวิเคราะห์สมบัติทางโครงสร้างด้วย

เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ตรวจสอบลักษณะพื้นผิว โครงสร้างผลึก ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด 

กลอ้งจุลทรรศน์แรงอะตอม ตรวจสอบสมบัตทิางแสงดว้ยเครือ่งสเปกโทรสโคปีระบบยูว ีวสิสเีบิล จากการปลกูฟิลม์พบวา่

สมบัติทางโครงสร้างทางฟิล์มบางที่ได้มีสมบัติความเป็นผลึกบนระนาบ (101), (004), (200), (105) และ (211) มียอด

ของการเลี้ยวเบนที่มุม 2 เท่ากับ 25.4, 37.6, 47.5, 54.1 และ 55.0 องศา มีโครงสร้างผลึกที่มีลักษณะแบบอนาเทส 

ตวัตรวจวดัความชืน้ขนาดเลก็สรา้งขึน้โดยการเตรยีมฟิลม์บางอนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซดด์ว้ยการผ่านกระบวนการ

ระเหยของล�าอิเล็กตรอน จากการตรวจสอบสมบัติของตัวตรวจวัดความชื้นขนาดเล็กพบว่ามีความชื้น 93.0%RH และ 

มีค่าฮีสเทอรีซีสอยู่ที่ 11.3%RH เวลาในการดูดซับและคายความชื้นเท่ากับ 3.5 และ 2.0 วินาที ตามล�าดับ 

คำ�ำส�ำคำัญ: การปลูกฟิล์มบางอนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ การระเหยของล�าอิเล็กตรอน 

 ตัวตรวจวัดความชื้นขนาดเล็ก   
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กำรพัฒนำำกระบวนำกำรท�ำกลีเซอรีนำบริสุทธิ์จำกผลพลอยได้ของ   

กำรผลิตไบโอดีเซลจำกนำ้�ำมันำใช้แล้ว

Development of Glycerine Purification Process from By-product of   

Biodiesel Production Process from Used-oil

พันำโทหญิง พัดชำ เพิ่มพิพัฒนำ์
กองวิชาเคมี ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคำัดย่อ

 ในสภาวะปัจจุบันมนุษย์มกีารใชพ้ลงังานมากขึน้ ท�าให้ตอ้งมกีารมองหาแหลง่พลงังานทางเลอืกเขา้มาทดแทน

พลงังานหลักท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบัน ไบโอดเีซลเป็นหน่ึงในพลงังานทางเลอืกท่ีน่าสนใจในอนาคต นอกจากนีห้ากมต้ีนทุนการผลติ

ที่ถูกลงจะยิ่งท�าให้ไบโอดีเซลมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการสกัดแยกกลีเซอรีนจากกลีเซอรีนดิบ 

ซึง่เป็นผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลติไบโอดเีซล เพ่ือเป็นการเพ่ิมมลูคา่และชว่ยลดตน้ทุนการผลติไบโอดเีซลลง ดงันัน้

ผูว้ิจยัได้ศึกษาการแยกสกัดกลีเซอรีนโดยใช้กรดซัลฟวิริก 8 M และกรดฟอสฟอริก 8 M โดยใช้ร้อยละอัตราส่วนกรดต่อ 

น้�าหนักของ กลีเซอรีนดิบที่ 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 และ 20 เพื่อศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับชนิดของกรดและ 

รอ้ยละอัตราสว่นกรดต่อน้�าหนักของกลเีซอรนีดบิท่ีมผีลตอ่ปรมิาณและความบรสิทุธิìของกลเีซอรนี ตลอดจนการหาคา่รอ้ยละ 

อัตราสว่นกรดตอ่น้�าหนักของกลเีซอรนีดบิ ท่ีเหมาะสมในการสกดัแยกกลเีซอรนีให้ไดป้รมิาณมากและมคีวามบรสิทุธิìสงูสุด

 จากการวิจัยพบว่าชั้นกลีเซอรีนจะแยกตัวได้เร็วและได้กลีเซอรีนปริมาณมาก เมื่อค่า pH ของสารละลาย 

กลีเซอรีนมีค่าใกล้เคียง 2 อัตราส่วนกรดซัลฟิวริกโดยน้�าหนักของกลีเซอรีนดิบที่ร้อยละ 10 สามารถผลิตกลีเซอรีนได้

มากท่ีสุดและมีค่าร้อยละความบริสุทธิìเท่ากับ 89.7±0.01 และอัตราส่วนกรดฟอสฟอริกโดยน้�าหนักของกลีเซอรีนดิบท่ี

ร้อยละ 16 สามารถผลิตกลีเซอรีนได้มากที่สุดและมีค่าร้อยละความบริสุทธิìเท่ากับ 87.7±0.01 ทั้งนี้กระบวนการสกัด

แยกกลีเซอรีนให้บริสุทธิìโดยใช้กรดซัลฟิวริก 8 M เพิ่มค่าความบริสุทธิìของกลีเซอรีนจากร้อยละ 40.2±0.02 เป็นร้อยละ 

89.7±0.01 เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.5±0.01 และการสกัดแยกกลีเซอรีนให้บริสุทธิìโดยใช้กรดฟอสฟอริก 8 M เพิ่มค่าความ

บริสุทธิìของกลีเซอรีนจากร้อยละ 40.2±0.02 เป็นร้อยละ 87.7±0.01 เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.5±0.01

คำ�ำส�ำคำัญ: กลีเซอรีน กลีเซอรีนดิบ การท�าให้บริสุทธิì
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ผลของโคำรงสร้ำงกำรทอเส้นำใยเสริมพอลิเบนำซอกซำซีนำเรซินำ

ต่อกำรต้ำนำทำนำแรงกระแทก

Effects of Weaving Structures of Fiber Reinforced Polybenzoxazine 

Resin Composites on Impact Resistance

ร้อยโทหญิง กังสดำล อินำทกุล
กองวิชาเคมี ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคำัดย่อ

 จุดมุ่งหมายของงานวิจัยเพ่ือศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุคอมพอสิท โดยการสังเคราะห์

เบนซอกซาซีนมอนอเมอร์ด้วยเทคนิคไม่ใช่ตัวท�าละลายเสริมแรงด้วยโครงสร้างการทอเส้นใยคาร์บอนลายขัดธรรมดา, 

ลายสองหรอืลายทแยง และลายคาร์บอนทิศทางเดยีวขึน้รปูเป็นชิน้งานคอมพอสทิ เพ่ือใช้ในการพัฒนาเกราะกนักระสนุใน

ส่วนของแผ่นหน้าหรอืแผ่นปะทะท่ีมนี�า้หนักเบาและประสทิธิภาพสงู จากผลการทดลองในส่วนของสมบัติทางกลของวสัดุ

คอมพอสทิพอลเิบนซอกซาซนีเสรมิแรงด้วยโครงสร้างการทอเส้นใยคาร์บอนลายสองหรอืลายทแยงจะให้ค่าสงูสดุ โดยค่า

ความแข็งแรงต่อแรงดัดโค้งและความต้านทานแรงกระแทกสูงสุดในชิ้นงานคอมพอสิท มีค่าเท่ากับ 763 เมกะปาสคาล 

และ 43 กิโลจูล/ตารางเมตร ตามล�าดับ ซึ่งชิ้นงานคอมพอสิท หลังการทดสอบจะเกิดความเสียหายเป็นรูปโคนกดลึก

บรเิวณผิวหน้าคล้ายกบัการยิงกระสนุปะทะวสัด ุในส่วนของค่าความแขง็แรงต่อแรงดงึสงูสดุในชิน้งานคอมพอสทิเสรมิแรง

ด้วยโครงสร้างการทอเส้นใยคาร์บอนทิศทางเดียวมีค่าเท่ากับ 517 เมกะปาสคาล เนื่องจากมีความหนาแน่นและจ�านวน

ของเส้นใยคาร์บอนที่สูง และเส้นใยคาร์บอนมีทิศทางเดียวกับแนวดึง จากสมบัติทางกายภาพพบว่าพอลิเบนซอกซาซีน

เมตรกิยึดตดิได้ดกีบัทุกโครงสร้างการทอเส้นใยคาร์บอน ตรวจสอบโดยโครงสร้างสณัฐานของวสัดคุอมพอสทิซ่ึงสอดคล้อง

กับผลความหนาแน่นของวัสดุคอมพอสิท นอกจากน้ีวัสดุคอมพอสิทพอลิเบนซอกซาซีนเสริมแรงด้วยโครงสร้างการทอ

เส้นใยคาร์บอนลายสองหรือลายทแยงท่ีมีสมบัติความหนาแน่นต�่า จะมีความแข็งแรงต่อแรงดัดโค้งและความต้านทาน

แรงกระแทกสูงสุด เนื่องจากโครงสร้างการทอ 2 มิติ มีความสามารถในการส่งผ่านภาระได้พร้อมกันทั้ง 2 ทิศทาง ใน 

แนวตามยาวและตามขวาง จึงมคีวามทนทานต่อการเปลีย่นรปู การรบั และกระจายแรงได้ด ีนอกจากน้ีลกัษณะโครงสร้าง

การทอเส้นใยคาร์บอนลายสองหรอืลายทแยงมจุีดสมัผัสแรงเสยีดทาน การหยักเส้นใย และจุดการสอดประสานกนั ท่ีน้อยกว่า 

โครงสร้างการทอลักษณะอื่น ซึ่งส่งผลให้มีคุณสมบัติทางกลที่สูงขึ้น จึงเหมาะส�าหรับน�ามาพัฒนาเกราะแข็งกันกระสุน

จากวัสดุพอลิเมอร์คอมพอสิทในส่วนของแผ่นหน้าหรือแผ่นปะทะ

 

คำ�ำส�ำคำัญ: พอลิเบนซอกซาซีน พอลิเมอร์คอมพอสิท เกราะกันกระสุน โครงสร้างการทอ
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กำรศึกษำอัตลักษณ์ของนำักเรียนำนำำยร้อย และเอกลักษณ์ของ

โรงเรียนำนำำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ประจ�ำปี 2561

The Study Of Cadets Idebtity And Uniqueness Of CRMA, 

Academic Year 2018.

พันำเอกหญิง ดร.รุ่งอรุณ วัฒยำกร
กองวิชากฏหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคำัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทบทวนและก�าหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

2) ค้นหา และก�าหนดอัตลักษณ์อันพึงประสงค์ของนักเรียนนายร้อย ท่ีสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า และ 3) เสนอแนวทางการเสริมสร้างอัตลักษณ์อันพึงประสงค์ของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญคือ คณะกรรมการด�าเนินงานตามค�าสั่ง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

(เฉพาะ) ที่ 1603/60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาอัตลักษณ์และความเป็นผู้น�าของนักเรียนนายร้อย จ�านวน 19 

คน หัวหน้าหน่วยหรือผู้แทนของหน่วยรับผลงานหรือหน่วยใช้ผลผลิตท่ีได้รับบรรจุนายทหารสัญญาบัตรผู้ซึ่งส�าเร็จการ

ศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 64) จ�านวน 113 คน ผู้บริหารโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ�านวน 6 คน รวมทั้งสิ้นจ�านวน 138 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้ แบบบันทึก

รายงานการประชุม แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์

เนื้อหา และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 1) เอกลักษณ์ของโรงเรียน- นายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า คือ “เป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลัก (ระดับผู้บังคับหมวด) ของกองทัพบก” 2) อัตลักษณ์ 

อันพึงประสงค์ของนักเรียนนายร้อยที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า คือ “มีภาวะผู้น�า และ

รอบรู้วิชาชีพทหาร” โดย 2.1) ภาวะผู้น�า ประกอบด้วย 2.1.1) ซื่อสัตย์ 2.1.2) รับผิดชอบ 2.1.3) มีวินัย 2.1.4) มีน�้าใจ 

2.1.5) มุ่งแทนคุณแผ่นดิน และ 2.2) รอบรู้วิชาชีพทหาร ประกอบด้วย 2.2.1) รอบรู้ด้านวิชาการ 2.2.2) รอบรู้ด้าน

วิชาทหาร (ระดับผู้บังคับหมวด) และ 3) แนวทางการการเสริมสร้างอัตลักษณ์อันพึงประสงค์ของนักเรียนนายร้อย 

ได้แก่ 3.1) มีภาวะผู้น�า โดย 3.1.1) เป็นแบบอย่างที่ดี 3.1.2) สร้างเจตคติ จิตส�านึก และเกียรติศักดิìของทหารให้เกิด

แก่นักเรียนนายร้อย 3.1.3) สร้างวัฒนธรรมตามค่านิยมของภาวะผู้น�าด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ ก) ยกย่องและชื่นชม

คนดี ข) ลงโทษคนกระท�าผิดอย่างจริงจัง ค) แนวทางเสริมสร้างอื่นผ่านกิจกรรมต่างๆ 3.2) แนวทางการเสริมสร้าง

ความรอบรู้ในวิชาชีพทหาร ได้แก่ 3.2.1) รอบรู้ด้านวิชาการ โดยมีพื้นฐานความรู้ระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 

วศิวกรรมศาสตร์ สงัคมศาสตร์และอักษรศาสตร์ ส�าหรบัการปฏิบัติงานในฐานะนายทหารสญัญาบัตรหลกัของกองทัพบก 
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และ 3.2.2) รอบรู้ด้านวิชาทหาร (ระดับผู้บังคับหมวด) โดย (1) นักเรียนนายร้อยควรมีความเข้าใจในภาพรวมของการ

ปฏิบัตหิน้าท่ีในทุกต�าแหน่ง (2) ก�าหนดสถานการณ์ในการฝึกให้นักเรยีนนายร้อยเป็นผู้ใต้บังคบับัญชาและผู้บังคบับัญชา

ภายใต้ความเป็นผู้น�าตามสถานะและบทบาทหน้าท่ีของตน (3) มีการก�าหนดขดีความสามารถหรอืสมรรถนะของนกัเรยีน

นายร้อยแต่ละชั้นปี รวมทั้งมีระบบ วิธีการตรวจสอบ และวิธีประเมินผลที่ชัดเจน และ (4) มีแนวทางเสริมสร้างวิชา

ทหารอื่นผ่านกิจกรรมต่างๆ ตามชั้นปี 

คำ�ำส�ำคำัญ: เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคำวำมเต็มใจที่จะจ่ำยของผู้สมัคำรร่วมกิจกรรมเดินำ วิ่ง 

เพื่อใช้แก้วย่อยสลำยได้เป็นำมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทนำแก้วพลำสติก

แบบใช้คำรั้งเดียวแล้วทิ้ง

Factors Influencing the Willingness to Pay of The Walk and 

Run Activity Participants for Replacing Single-Use Plastic Cup with 

Biodegradable and Eco-friendly Product

พันำเอกหญิง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินำตนำำ แสนำวงคำ์
กองวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

บทคำัดย่อ

 การวิจัยเชิงส�ารวจนี้ใช้เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยแจกแบบสอบถามออนไลน์กับกลุ่มตัวอย่างแบบ

พิจารณาความสะดวก ที่เป็นผู้เคยสมัครร่วมกิจกรรมเดิน วิ่งตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทยมาแล้ว เก็บข้อมูลตั้งแต่

เดือน มกราคม – สิงหาคม 2562  มีผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน 458 คน ผลการวิจัยมีข้อค้นพบ 3 ข้อ ได้แก่ 1) 

ปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อความเต็มใจท่ีจะจ่าย (p<0.05) เพ่ือใชแ้กว้ย่อยสลายได ้เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มแทนแก้วพลาสตกิแบบ

ใชค้รัง้เดยีวแลว้ท้ิงของผู้สมคัรรว่มกจิกรรมเดนิ วิง่ ไดแ้ก ่ระดบัการศกึษา, รายไดต้อ่ครอบครวัตอ่เดอืน, ความสนใจตอ่

สิง่แวดลอ้ม, การเห็นดว้ยวา่ปัญหาภาวะโลกรอ้นมอียู่จรงิและทวคีวามรนุแรงสงูขึน้, ความคดิเห็นวา่สะดวกท่ีจะพกแกว้น้�า

พับได้ส่วนตัวแล้วน�าไปเติมน้�าดื่มที่จุดบริการน้�า, ความคิดเห็นว่าการใช้แก้วย่อยสลายได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะช่วย

ลดปัญหาขยะแก้วพลาสติกจากกิจกรรมเดิน วิ่ง ได้, การยินดีที่จะจ่ายค่าสมัครเพิ่มขึ้นเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมและปัญหา

ขยะในสถานที่จัดกิจกรรม และความคิดเห็นว่าปัญหาขยะที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาร่วมกันของผู้จัด และผู้สมัครร่วมกิจกรรม 

ข้อค้นพบที่ 2) ค่าสมัครที่เหมาะสมส�าหรับกิจกรรมเดิน วิ่ง มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 447 คน คิดเป็น ร้อยละ 

97.6 วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนาได้แก่ ค่าสูงสุด ค่าต่�าสุด ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และฐานนิยม ของแต่ละประเภท ระยะ

การเดิน วิ่ง ได้แก่ ประเภท Fun run ระยะทาง 3 – 5 กิโลเมตร, Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร, 

Half Marathon ระยะทาง 21 กิโลเมตร, ระยะทาง 32 กิโลเมตร, Marathon ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร, และ 

Ultra Marathon ระยะทางมากกว่า 42.195 กิโลเมตร พบผลตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นดังนี้ ค่าสมัครที่เหมาะสมสูงสุด 

ได้แก่ 700, 1000, 2000, 3000, 3,000 และ 3000 บาท ค่าสมัครที่เหมาะสมต่�าสุดคือ 0 บาท ในทุกประเภท  

ค่าเฉลี่ยของค่าสมัครที่เหมาะสมได้แก่ 231.99, 321.92, 419.02, 497.76, 601.34 และ 750.78 บาท ส่วนมัธยฐาน และ 

ฐานนิยมของประเภท Mini Marathon, Half Marathon, ระยะ 32 กิโลเมตร และ Marathon มีราคาเท่ากันที่ 

300, 500, 500 และ 600 บาท ส�าหรับมัธยฐานและฐานนิยมของประเภท Fun run ได้แก่  200 และ 300 บาท 
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ในขณะที่ประเภท Ultra Marathon ได้แก่ 700 และ 1,000 บาท ตามล�าดับ ข้อค้นพบที่ 3) ความเต็มใจที่จะจ่าย

ของผู้สมัครร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ในการเปลี่ยนจากแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เป็นแก้วย่อยสลายได้ เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อมแทน มีผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน 419 คน คิดเป็นร้อยละ 91.5 มีผู้ตอบว่ายินที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้น 100 

บาท เพื่อเปลี่ยนจากแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเป็นแก้วย่อยสลายได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทนในกิจกรรม

เดิน วิ่ง จ�านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 ในขณะที่ 267 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 ตอบว่าไม่ยินดีที่จะจ่าย เมื่อ

วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนาพบค่าสูงสุด ค่าต่�าสุด ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และฐานนิยม กรณีที่ตอบว่ายินดีที่จะจ่าย ได้แก่ 

1,000, 100, 248.91, 200 และ 100 บาท กรณีที่ตอบว่าไม่ยินดีที่จะจ่าย ได้แก่ 100, 0, 21.82, 10 และ 0 บาท 

 จากผลการวจัิยสามารถน�าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการตัดสินใจให้กับผู้จัดกจิกรรมเดนิ วิง่ ไดพิ้จารณาหาวธีิการท่ีจะ

ชว่ยแก้ไขปัญหาขยะแกว้พลาสตกิท่ีเกดิขึน้จากกจิกรรม โดยการรณรงคข์อความรว่มมอืให้ผู้รว่มกจิกรรมน�าแกว้พับไดส้ว่น

ตัวน�าไปใช้เติมน้�าตามจุดบริการน้�า การพิจารณาขยายระยะวางจุดบริการน้�าดื่มให้มากกว่าที่นิยมจัดในปัจจุบันคือทุกๆ 

2 กิโลเมตร และการน�าหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ ด้วยการผลิตเสื้อที่เป็นที่ระลึกในกิจกรรมเดิน วิ่งที่เป็นเสื้อ

ที่สามารถเปลี่ยนแถบปีที่ร่วมงานที่ด้านหน้าอก หรือด้านหลัง หรือการขอความร่วมมือใส่เสื้อตัวเดิมมาร่วมกิจกรรมและ

เปลีย่นของท่ีระลกึเป็นสายคาดเอวท่ีมแีกว้น้�าพกพาสว่นตัว เพ่ือท่ีจะน�าเงนิท่ีจะผลติเสือ้ไปเปลีย่นจากการใชแ้กว้พลาสตกิ

แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเป็นแก้วย่อยสลายได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจกิจกรรมเดิน 

วิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี้อย่างทั่วถึงตลอดทั้งปี และในงาน

คำ�ำส�ำคำัญ: กิจกรรมเดินวิ่ง  แก้วย่อยสลายได้ ความเต็มใจที่จะจ่าย จุดบริการน�้าดื่ม พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง 
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สถำนำภำพและบทบำทของผู้ปกคำรองท้องที่ในำกำรพัฒนำำท้องถิ่นำ

ร่วมกับเทศบำลต�ำบล : ศึกษำกรณีจังหวัดนำคำรนำำยก

พันำโทหญิง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สิริกำญจนำ์ เอี่ยมอำจหำญ
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคำัดย่อ
 งานวจัิยน้ีมวีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาถงึ 1) สถานภาพและบทบาทของผู้ปกครองท้องท่ีในการพัฒนาท้องถิน่ร่วม

กับเทศบาลต�าบลในจังหวัดนครนายก 2) ศึกษาถึง ปัญหา และอุปสรรค ในการด�าเนินงานร่วมกันระหว่างการปกครอง

ท้องที่และการบริหารท้องถิ่น และ 3) น�าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และแนวทางการส่งเสริมการด�าเนินงานร่วมกัน 

เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในชุมชนท้องถิ่น 

 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยจะใช้วิธีการศึกษาเอกสาร (Document 

study) และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากประชากรที่ศึกษาโดยตรง ได้แก่ ผู้ปกครองท้องที่ 

จ�านวน 5 คน นายกเทศมนตรีจากเทศบาลต�าบลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 5 คน สมาชิกสภาเทศบาลต�าบล 4 คน 

และปลัดเทศบาล 1 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured or Interview 

Guidelines) 

 ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพของ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน มิได้เป็นข้าราชการแต่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรม

การปกครอง กระทรวงมหาดไทย มหีน้าท่ีในการปกครองหรอืบ�าบัดทุกข์ บ�ารงุสขุ นอกน้ันยังมสีถานภาพเป็นผู้น�าชมุชน

ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องที่ ในส่วนของบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลนั้น ก�านัน ผู้ใหญ่

บ้าน จะมีบทบาทที่ส�าคัญ ได้แก่ บทบาทในการจัดท�าแผนพัฒนาของเทศบาล กล่าวคือ การเป็นกรรมการชุมชน การ

จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดท�าแผนพัฒนาชุมชน การจัดท�าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล และบทบาทความร่วมมือในด้าน

อ่ืน กล่าวคอื การระดมประชาชนเข้าร่วมกจิกรรม การสนับสนุนข้อมลูให้กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การจัดการ

งบประมาณของผู้ปกครองท้องที่ การร่วมมือในงานที่ต้องใช้ความรู้ เทคนิคเฉพาะหรืองานที่เกินศักยภาพของผู้ปกครอง

ท้องที่ และการช่วยเหลือกันในการดูแลพื้นที่ 

 ปัญหาและอุปสรรคท่ีก่อให้เกดิการขาดความร่วมมอืกันระหว่างผู้ปกครองท้องท่ีและผู้น�าท้องถิน่ พบว่า ส่วนใหญ่ 

ไม่เกิดปัญหาในด้านความร่วมมือกันในการท�างานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น อย่างไรก็ตามมีเพียงกรณีเดียวที่พบในงานวิจัยซึ่ง

เกิดขึ้นจากการขาดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

 แนวทางการแก้ไขปัญหา และแนวทางการส่งเสริมการด�าเนินงานร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานในชุมชนท้องถิ่น ที่น�าเสนอในงานวิจัยนี้ คือ พยายามสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างทั้งสองฝ่ายให้เกิด

ขึ้น และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน

คำ�ำส�ำคำัญ: ผู้ปกครองท้องที่ ก�านัน-ผู้ใหญ่บ้าน การปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลต�าบล 
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ประวัติศำสตร์กับกำรเมืองเรื่องเพื่อนำบ้ำนำ-ไทย: 

คำวำมเข้ำใจใหม่สู่ประชำคำมอำเซียนำ

History and Political Issues of Thai-neighboring Countries: 

New Perspectives for Understanding ASEAN

พันำตรี สมโชติ วีรภัทรเวธ
กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคำัดย่อ

 รายงานวิจัยฉบับน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปัญหาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเพ่ือนบ้านท่ีมี

พรมแดนติดต่อกับไทย 4 ชาติ คือ พม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย การศึกษานี้มุ่งเน้นการศึกษามุมมองจากไทย

มองเพ่ือนบ้านและเพ่ือนบ้านมองไทยเพ่ือเสริมสร้างมิติใหม่ในการสร้างความเข้าใจสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสร้างสรรค์

และยั่งยืนโดยเฉพาะในด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

 วิธีการวิจัยกระท�าโดยการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ประกอบด้วย การตั้งค�าถามงานวิจัย การเก็บรวบรวม

ข้อมูล การวิพากษ์ข้อมูล การวิเคราะห์ตีความข้อมูล การสังเคราะห์และน�าเสนอข้อมูล โดยศึกษาหลักฐานทาง 

ประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยเอกสารชั้นต้นประเภทจดหมายเหตุ เอกสารราชการ ส่วนหลักฐานชั้นรองได้แก่  

งานประวัติศาสตร์นิพนธ์ และต�าราเรียน

 จากการศึกษาพบว่าแนวคิดประวัติศาสตร์ชาตินิยมของไทยมีวิวัฒนาการมาต้ังแต่ รัชสมัยพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยในช่วงเวลาดังกล่าวเปลี่ยนจากระบบรัฐจารีตโบราณอันไม่มี

อาณาเขตแน่นอนมาเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ท่ีมีอาณาเขตแน่นอน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ ได้มีส่วน

ส�าคญัในการกระตุน้ปลกุจิตส�านึกในการรกัชาติอย่างแรงกล้าเพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพในสยาม กระบวนการประกอบ 

สร้างประวัติศาสตร์แห่งชาติในสังคมไทยกระท�าผ่าน 5 กระบวนการส�าคัญ ดังน้ี 1.กระบวนการช�าระพระราช 

พงศาวดารและหลกัฐานชัน้ต้น 2.การสร้างสถาบันการค้นคว้าและวจัิยตามแบบตะวนัตก 3.การปลกูฝังอุดมการณ์ชาตินิยมและ

การสร้างสัญลักษณ์แห่งชาติ 4.การปฏิบัติการด้วยระบบการศึกษาและแบบเรียน 5.กระบวนการผลิตซ�้าผ่านสื่อละคร 

ภาพยนตร์ และบทเพลงปลุกใจ

 ผลการศึกษาพบว่าประวัติศาสตร์ชาตินิยมไทยนั้นมีมุมมองทัศนคติต่อเพื่อนบ้านในเชิงลบจ�านวน 3 ชาติ คือ 

พม่า กมัพูชา และมาเลเซยี โดยเฉพาะอย่างย่ิงประวติัศาสตร์ไทยมีมุมมองในเชงิลบต่อพม่ามากท่ีสดุโดยมีสาเหตุมาจาก

การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ใน พ.ศ.2310 ในทางตรงกันข้ามพม่ากับมองว่าไทยเป็นมิตรมากที่สุดในท่ามกลางเพื่อน

บ้านโดยชื่นชอบศิลปวัฒนธรรม และสินค้าไทย ในขณะที่ไทยคิดว่าชาติที่มีทัศนคติในเชิงบวกมากที่สุดต่อไทยคือลาว 

คล้ายกับบ้านพ่ีเมืองน้อง ในทางกลับกันลาวมีทัศนคติต่อไทยในเชิงลบมากท่ีสุดเนื่องจากกรณีเจ้าอนุวงศ์ การเผา 
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กรุงเวียงจันทน์ และการดูถูกคนลาว นอกจากน้ีกัมพูชาก็มีทัศนคติกับไทยในมุมองในเชิงลบในเรื่องของเขาพระวิหาร 

พระยาละแวก และต�านานพระแก้วพระโค ส่วนมาเลเซยีมปีระเดน็เรือ่งการต่อสูร้ะหว่างสยามและรฐัเคดาห์ และชาวมสุลมิ

ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีข้อสังเกตที่ส�าคัญคือชาติที่ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส

นั้นมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อไทยมากกว่าชาติที่ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เนื่องจากกระบวนการปลูกฝังทางประวัติศาสตร์

แบบชาตินิยมเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลฝรั่งเศสมาตั้งแต่สมัยอาณานิคม

คำ�ำส�ำคำัญ: ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ประวัติศาสตร์แห่งชาติ อาเซียน
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กำรพัฒนำำแผนำกำรจัดกำรเรียนำรู้ วิชำกำรพัฒนำำบุคำลิกภำพและศิลปะกำรพูด 

(LG 2001) โดยใช้กำรจัดกำรเรียนำรู้แบบมีส่วนำร่วม (Active Learning) 

ส�ำหรับนำักเรียนำนำำยร้อยชั้นำปีที่ 2 สำขำวิทยำศำสตร์และเทคำโนำโลยี 

ปีกำรศึกษำที่ 1/2562 

The Development of Lesson Planning on Personality and Oratory 

Improvement (LG2001), Using Active Learning Method, for 2nd Year 

Cadets Majoring in Science and Technology, Academic Year 2019

ร้อยเอกหญิง อ�ำภำ ช่ำงเกวียนำ
กองวิชาอักษรศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคำัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) วิชาการ

พัฒนาด้านบุคลิกภาพและศิลปะการพูด (LG 2001) และเพื่อสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่มีประสิทธิภาพตามแนวทาง

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบวิจัยและ

พัฒนา (Research and Development Design)กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก�าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ�านวน 62 นาย เครื่องมือที่ใช้ใน

การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้คือ แบบประเมินความตรงเชิงเนื้อหาระหว่างแผนการจัดการเรียนรู้และวัตถุประสงค์การ

เรียนรู้รายวิชา (CVI) ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวจ�านวน 3 ท่าน และเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแบบทดสอบระหว่างภาคและ

แบบทดสอบประจ�าภาค คือ แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วัด (IOC) ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

จ�านวน 3 ท่าน น�าข้อสอบทั้ง 2 ฉบับที่ผ่านการหาค่า IOC แล้วไปทดลองใช้กับ นนร. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี จ�านวน 62 นาย น�าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับไปหาค่าประสิทธิภาพของแบบทดสอบ 

ได้แก่ ค่าความยาก-ง่าย, ค่าอ�านาจจ�าแนก และค่าความเชื่อมั่น 

  ผลการวิจัยครั้งนี้ได้แผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) วิชาการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ

และศิลปะการพูด (LG 2001) จ�านวน 15 แผน โดยมีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (CVI) เท่ากับ 0.95 ซึ่งถือว่ามีความ

สอดคล้องระหว่างวตัถปุระสงค์การเรยีนรู ้เน้ือหาสาระ รปูแบบการสอน และวธีิวดัผลและประเมินผลสูง นอกจากนียั้งได้

แบบทดสอบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็นแบบทดสอบระหว่างภาคจ�านวน 7 ข้อและแบบทดสอบประจ�าภาคจ�านวน 

9 ข้อ (ชนิดข้อสอบอัตนัย) โดยมีค่าความยาก-ง่ายรายข้อและอ�านาจจ�าแนกรายข้อที่เหมาะสม (คะแนนรายข้ออยู่ใน 
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ระดับมาตรฐานตามสูตรท่ีก�าหนด) และค่าความเชื่อมั่นรายฉบับ (สัมประสิทธิìอัลฟาของคอนบาร์ค Cronbach)  

แบบทดสอบระหว่างภาคและแบบทดสอบประจ�าภาคได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.76 และ 0.72 ตามล�าดับ ซึ่งถือว่า 

แบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับ มีความคงที่ในการวัดสูง

คำ�ำส�ำคำัญ: การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning)



 ส่วนำที่ 2
งานวิจัยจากโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

กับสถาบันภายนอก
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ศูนำย์วิจัยสหวิทยำกำร เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ 

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนำรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

โรงเรียนำนำำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

พันำเอก รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรัตนำ์ เลิศล�้ำ
ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยสหวิทยาการฯ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

E-mail: suratbrb@gmail.com

บทคำัดย่อ

 ด้วยศนูย์วจัิยสหวทิยาการ เฉลมิพระเกยีรต ิ5 รอบ พลเอกหญงิ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าร่วมกับส�านักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และหน่วยงานทั้งในและนอกประเทศ โดยจัดตั้งขึ้นตาม

โครงการจัดตัง้ศูนย์วจัิยและประสานงานเครอืข่ายการศกึษาเชงิสหวทิยาการทางด้านวฒันธรรมในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต้ เพื่อให้เกิดการด�าเนินงานวิจยัและการพฒันา รวมทั้งการให้การศึกษาแก่เยาวชน และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม

เฉลมิพระเกยีรต ิ5 รอบ พลเอกหญงิ สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

ซึง่พลเอกหญงิ สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงมพีระมหากรณุาธิคณุ 

ทรงรับเป็นองค์ประธานท่ีปรึกษากิตติมศักดิìของศูนย์วิจัยฯ และพระราชทานนามศูนย์วิจัยว่า “ศูนย์วิจัยสหวิทยาการ 

เฉลิมพระเกยีรต ิ5 รอบ พลเอกหญงิ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีโรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” 

ทรงท�าพิธีเจิมป้ายเปิดศูนย์วิจัยฯ อย่างเป็นทางการในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

 โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการด�าเนินงานดังต่อไปนี้

 1. เพ่ือยกระดบัของการด�าเนนิงานวจัิยและพัฒนาด้านวฒันธรรมท่ีสามารถช่วยยกระดบัความเป็นอยู่ของชมุชน

ท้องถิน่จากผลของการด�าเนินงาน และสานต่อในการพัฒนาห้องปฏิบัติการของศนูย์วจัิย ในการสนับสนุนการท�างานวจัิย 

ในการพัฒนาด้านอากาศยานไร้คนขับ ด้านฐานข้อมูล การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรม 

 2. สนับสนุนการด�าเนนิงานร่วมกันของนกัวชิาการและเครอืข่ายในประเทศและในระดบัภูมภิาค ท�าการพัฒนา

เครือข่าย โดยการจัดฝึกอบรม การจัดประชุมวิชาการร่วมกับเครือข่าย และขยายการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้จาก

งานวิจัยเพ่ือเปิดพรมแดนความรู้บนฐานความร่วมมือทางวิชาการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และองค์กรระหว่าง

ประเทศ 

 3. การด�าเนินงานด้านเยาวชน โดยการน�าองค์ความรู้จากการวิจัย อุปกรณ์ต่างๆ ภายในศูนย์วิจัยฯ พร้อมทั้ง

นวตักรรมท่ีได้มีการพัฒนาขึน้ใช้ในการด�าเนนิงานด้านเยาวชนท้ังในประเทศและในประเทศเพ่ือนบ้าน กบัเยาวชนในระดบั

ต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการพัฒนาเยาวชน ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่กิจกรรมเยาวชน กระตุ้น

จิตส�านึกและช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผ่านกระบวนการวิจัย
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ผลกำรด�ำเนำินำงำนำด้ำนำต่ำงๆ ในำระยะปัจจุบันำ

งำนำวิจัยระดับภูมิภำคำ 

  เพ่ือให้สอดคล้องกับการด�าเนินงานวิจัยท่ีผ่านมาของศูนย์วิจัยฯ และเพ่ือขยายการด�าเนินงานวิจัยในประเด็น

การศึกษาระบบคมนาคมโบราณและการแพร่กระจายของกลุ่มวัฒนธรรมรัฐเริ่มแรกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาและ

พัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัย เรื่อง การบูรณาการและการจัดการทรัพยากรน�้า ท่ีมีความสัมพันธ์กับระบบคมนาคม 

ชมุชน สงัคมและวฒันธรรมโบราณ ในภาคพ้ืนเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ โดยจะท�าการศึกษาเปรยีบเทียบ วเิคราะห์ ระบบ

ชลประทานโบราณของสมัยต่างๆ ในอดีตในพื้นที่ประเทศไทย สหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐ

เวียดนาม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานและฐานข้อมูล ท่ีจะสามารถน�าไปใช้กับการจัดการทรัพยากรทางน�้าในปัจจุบันและอนาคต 

สอดคล้องกับกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ด้านความมั่นคง หัวข้อการพัฒนาระบบ

การเตรยีมความพร้อมและระบบบรหิารจัดการภัยพิบัติ การรกัษาความม่ันคงของฐานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

โดยการด�าเนินงานวิจัยน้ีสอดคล้องกับด�าเนินงานวิจัยของศูนย์วิจัยฯ ในเรื่อง การพัฒนาระบบส�ารวจจากอากาศยาน 

ไร้คนขบั นอกจากน้ันจะด�าเนินงานวจัิยเพ่ือขยายการศกึษากระจายตัวทางวฒันธรรม จากหลกัฐานโบราณคดแีละหลกัฐาน 

ประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเส้นทางระยะไกลนอกภูมิภาค อาทิ ดินแดน 

ตะวนัออกกลาง เพ่ือให้การด�าเนนิงานวจัิยในระดบัภูมภิาคสามารถครอบคลมุทุกมติิของการศกึษาวจัิยทางด้านวฒันธรรม 

กำรวิจัยและพัฒนำำภำยในำศูนำย์วิจัยฯ 

 การพัฒนาศนูย์ข้อมลูสารสนเทศทางวฒันธรรมสวุรรณภูม ิ(Suvannaphumi Cultural Information Center) 

และการพัฒนาระบบส�ารวจด้วยอากาศยานไร้คนขบั (Drone) เพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์ส�ารวจข้อมลูทางโบราณคด ีโดยเฉพาะ

ส�าหรับการศึกษาระบบชลประทานโบราณ และเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนน้ัน ได้มีการพัฒนาระบบข้อมูลและ 

ตัวข้อมูลส�าหรับศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯ และได้มีการพัฒนาทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ส�าหรับระบบส�ารวจด้วย

อากาศยานไร้คนขับ

ด้ำนำกำรพัฒนำำเคำรือข่ำย

 ได้มกีารจัดกจิกรรมพัฒนาเครอืข่ายท้ังในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้เกดิการพัฒนาความสมัพันธ์

ทางวชิาการ นอกจากน้ันได้มกีารลงนามความร่วมมอืทางวชิาการกบัศนูย์มานุษยวทิยาสรินิธร (ศมส.) (องค์การมหาชน) 

และได้มีการจัดการอบรมปฏิบัติการนานาชาติด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และจัดการท�าข้อมูลแผนท่ีรายละเอียดสูง 

และข้อมูลสามมิติด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เพื่อการศึกษาทางด้านวัฒนธรรม 
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ด้ำนำเยำวชนำและชุมชนำ

 การด�าเนินงานด้านเยาวชนและชุมชนเป็นไปอย่างต่อเน่ืองจากโครงการระยะท่ีผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรม

เยาวชนในประเทศกัมพูชา ซึ่งผลการด�าเนินงานประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี นอกจากนั้นได้มีการขยายโครงการวิจัย

ในประเทศกัมพูชา และมีการน�าเสนอแผนงานซึ่งสนับสนุนการด�าเนินงานของรัฐบาลไทยในพื้นที่จังหวัดพระวิหาร ตาม

ค�าร้องขอจากรฐับาลกมัพูชา และได้มกีารจัดกิจกรรม “น�าความรูสู้ ่เยาวชน-ชมุชน เขาศรวีชิยั” ร่วมกบั ส�านกัศลิปากร

ที่ 12 นครศรีธรรมราช กรมศิลปากร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย และเครือข่าย 

ภาคประชาชนในพื้นที่ 

คำ�ำส�ำคำัญ: สหวิทยาการ ระบบชลประทานโบราณ วัฒนธรรมร่วม ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้





 ส่วนำที่ 3
โครงการ/ผลงานและงานวิจัยของสถาบันภายในกระทรวงกลาโหม
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กำรพัฒนำำระบบเคำรื่องช่วยฝึกกำรกู้ชีพ

Development of A Cardiopulmonary Resuscitation with Automated 

External Defibrillator Training System

จ่ำโท ณัฐพล ดิษฐวิบูลย์ 
โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

E-mail: bestnewdevice@gmail.com

บทคำัดย่อ
 การพัฒนาระบบเครื่องช่วยฝึกการกู้ชีพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสิ่งประดิษฐ์ ระบบเครื่องช่วยฝึกการกู้ชีพ  

โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ท่ีสามารถบอกคุณภาพของการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพช่วยเพิ่มทักษะของการช่วยฟื้นคืนชีพให้แก่นักเรียน และขยายผลสู่ก�าลังพลกองทัพเรือ เป็นการตอบสนอง 

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยการน�าความคดิสร้างสรรค์เป็นแรงผลกัดนัและน�านวตักรรมเข้ามาช่วยในการเรยีนโดย กลุม่ตัวอย่าง 

จ�านวนท้ังหมด 45 คน ได้แก่ นักเรียนจ่าทหารเรือ พรรคพิเศษ เหล่าแพทย์ จ�านวน 30 คน คัดเลือกโดย 

การสุ่มอย่างง่าย และครูผู้สอน ประกอบด้วย บุคลากรทางสายแพทย์ที่มีความรู้ทางด้านการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic 

Life Support) คัดเลือกโดยการเฉพาะเจาะจง จ�านวน 15 คน (ข้าราชการ รร.นวก. ศวก.พร. 11 คน พยาบาลวิชาชีพ

ช�านาญการ 3 คน และแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 คน) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบ 

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ จ�านวน 13 กิจกรรม 30 คะแนน และ

แบบสอบถามความพึงพอใจ ประกอบด้วยกัน 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ สถานะและประสบการณ์

การท�างาน ส่วนที่ 2 แบบส�ารวจความพึงพอใจ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม ลักษณะค�าถามเป็นแบบวัดชนิดประมาณค่าได้ 5 

ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จ�านวน 8 ข้อ ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุง

และพัฒนามีลักษณะเป็นค�าถามปลายเปิด (Open Ended Form) ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่าง 

โดยทดสอบทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ ประเมินแบบส�ารวจความพึงพอใจ มีการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนทดสอบทักษะ 

การช่วยฟื้นคืนชีพ และคะแนนความพึงพอใจด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 ผลการวิจัยพบว่า ระบบเครื่องช่วยฝึกการกู้ชีพ รร.นวก.ศวก.พร. มีฟังก์ชั่นการท�างานที่แตกต่างจากเครื่อง

ทั่วไปดังนี้ 1) สามารถบอกคุณภาพการกดหน้าอก เช่น ความลึกของระดับการกด ต�าแหน่งที่กดหน้าอก อัตราเร็วที่

กดหน้าอกทางหน้าจอเครื่อง ฯ และโปรเจคเตอร์ 2) ครูผู้สอนสามารถประเมินออนไลน์โดยสแกนแบบประเมินจากรหัส  

QR Code 3) มีสัญญาณเสียงบอกอัตราความเร็วที่ผู้เรียนควรกดหน้าอก เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับอัตราเร็วที่ก�าหนด  

4) ครผูู้สอนสามารถควบคมุและเปลีย่นแปลงโจทย์ผ่านเมาส์ไร้สาย 5) ส่งข้อมลูให้กับผู้สอนในระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิคส์ 

6) บันทึกคะแนนการฝึกทักษะในรูปแบบไฟล์ Excel หลังการใช้ระบบเครื่องช่วยฝึกการกู้ชีพ มีค่าเฉลี่ยคะแนนการ

ทดสอบสูงกว่าก่อนทดสอบ (t=26.28, p=0.000) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนการวัดความพึงพอใจ 

วเิคราะห์ด้วยค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึง่จากการประเมนิความพึงพอใจในการใช้ระบบเครือ่งช่วยฝึกการกูช้พี 

พบว่า ระดบัความพึงพอใจของกลุม่ตวัอย่างผลออกมาภาพรวมอยู่ในระดบัความพึงพอใจในระดบัมาก (M=4.05, SD=0.54) 

คำ�ำส�ำคำัญ: การกู้ชีพ (CPR: Cardiopulmonary Resuscitation) เครื่องช่วยฝึกการกู้ชีพ (CPR&AED: Automated  

 External Defibrillator Training) การประเมินทักษะ (Skill Assessment)
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เคำรื่องบินำเป้ำอำกำศแบบอัตโนำมัติ

Automatic Target Drone

นำำวำอำกำศเอก คำมนำ์ แสงอ�ำพันำธ์
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

E-mail: kom@rtaf.mi.th

บทคำัดย่อ

 การฝึกซ้อมการป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพอากาศใช้เครื่องบินเป้าอากาศบังคับด้วยวิทยุ ซึ่งจัดหาจาก 

ต่างประเทศเป็นเป้าสมมุติแทนอากาศยานจริงของข้าศึกในปัจจุบันยังไม่สามารถจ�าลองการฝึกให้ใกล้เคียงกับสภาพ

ความเป็นจริงได้ เน่ืองจากเครื่องบินเป้าอากาศบังคับวิทยุท่ีใช้งานในปัจจุบันบินได้แค่ในระยะสายตาของนักบิน 

ผู้บังคับเครื่องบินเป้าอากาศเท่านั้น (ประมาณ 1.3 กิโลเมตร) ซึ่งมีรัศมีปฏิบัติการใกล้กว่าระยะยิงหวังผลของจรวดต่อสู้

อากาศยาน ท่ีมีระยะยิงประมาณ 3-5 กิโลเมตร กอปรกับเครื่องบินเป้าอากาศบังคับวิทยุท่ีกองทัพอากาศจัดหาจาก 

ต่างประเทศมีราคาแพง และหากเกดิการช�ารดุเสยีหาย บุคลากรของกองทัพอากาศไม่สามารถซ่อมบ�ารงุได้เอง ต้องส่งซ่อม 

ต่างประเทศหรือจัดหาใหม่ท�าให้สิ้นเปลืองงบประมาณเป็นอย่างมาก ดังน้ันการปรับปรุงเครื่องบินเป้าอากาศบังคับด้วย

วิทยุให้เป็นแบบอัตโนมัติโดยบุคลากรของกองทัพอากาศจะท�าให้เครื่องบินเป้าอากาศมีรัศมีปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 3 

กิโลเมตร รองรบัภารกจิดงักล่าวได้อย่างต่อเน่ือง และการใช้บุคลากรของกองทัพอากาศในการด�าเนินการจะท�าให้เครือ่งบิน 

เป้าอากาศแบบอัตโนมัติมีราคาต�่ากว่าการจัดหาจากต่างประเทศหลายเท่าตัว

 คณะผู้วิจัยจึงได้ด�าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องบินเป้าอากาศเทียบเท่า Snipe 

MK5 แบบอัตโนมัติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเครื่องบินเป้าอากาศแบบบังคับวิทยุให้เป็นแบบอัตโนมัติ และ

ปรบัปรงุระบบตดิตัง้พลสุ่องสว่าง (IR Flare) กบัเครือ่งบินเป้าอากาศ เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมการป้องกนัภัยทางอากาศด้วย

จรวดต่อสู้อากาศยานแบบน�าวิถีด้วยอินฟาเรด จ�านวน 1 ล�า ผลการวิจัยที่ได้รับ กองทัพอากาศมีเครื่องบินเป้าอากาศ

อัตโนมัติติดตั้งพลุส่องสว่างมีรัศมีปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 3 กิโลเมตร ท�าให้การจ�าลองการฝึกซ้อมการป้องกันภัยทาง

อากาศของกองทัพอากาศด้วยจรวดต่อสู้อากาศยานใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากกว่าเดิม อีกท้ังการใช้บุคลากร

ของกองทัพอากาศในการด�าเนินโครงการท้ังหมด ยังเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณของกองทัพอากาศในการจัดหา

และซ่อมบ�ารุง

คำ�ำส�ำคำัญ: เครื่องบินเป้าอากาศอัตโนมัติ การป้องกันภัยทางอากาศ ระบบติดตั้งพลุส่องสว่าง
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ปืนำกลมือ

Submachine Gun

พันำเอก ต่อศักดิ์ สุพันำธุ์วณิช
หัวหน้ากรมสรรพาวุธทหารบก

E-mail: satorsak@yahoo.com

บทคำัดย่อ

 การวิจัยพัฒนาปืนกลมือ ขนาด 9 มม. (Submachine Gun) เป็นความร่วมมือของกรมวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีกลาโหม กรมสรรพาวุธทหารบก กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ภาคเอกชน และหน่วยทหารพราน ซึ่งทาง 

คณะผู้ด�าเนินงานวิจัยได้เกิดแนวคิดในการวิจัยพัฒนาปืนเล็กยาว M16 ให้มีขนาดกะทัดรัดเป็นปืนกลมือ ใช้กระสุน

ขนาด 9 มิลลิเมตร ที่มีความสามารถในการยิงต่อสู้ระยะประชิดตัวเหมาะกับสภาพแวดล้อมที่เป็นเมือง เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของทางภาครัฐใน 3 จชต. เช่น ทหารพราน ตชด. หรือหน่วยงานอื่นๆ ให้มีอาวุธที่ใช้ในการระวังป้องกัน

ลาดตระเวนรักษาความสงบในเขตเมือง ปัจจุบันหน่วยงานทางทหารมีอาวุธประจ�าการเป็นปืนเล็กยาว เช่น M16, HK33 

เป็นต้น ซึ่งมีขนาดใหญ่น�้าหนักมาก ไม่สะดวกต่อการใช้งาน และใช้กระสุนท่ีมีอัตราการทะลุทะลวงและความเร็วสูง 

ท�าให้เกิดความเสี่ยงในการใช้งานกับสภาพแวดล้อมที่เป็นเมืองหรือเขตชุมชน อาวุธปืนส่วนใหญ่จะเป็นการน�าเข้ามาจาก

ต่างประเทศท�าให้ภาครัฐต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงในการจัดซื้อแต่ละปี 

 ดังนัน้ การวิจยัพฒันาปืนกลมอื ขนาด 9 มม. (Submachine Gun) มวีัตถปุระสงค์เพือ่ศกึษาการวจิยัพฒันา

ต้นแบบปืนกลมือ ขนาด 9 มิลลิเมตร ที่พัฒนามาจากปืนเล็กยาว M16 A1 ที่ปลดประจ�าการแล้ว เพื่อศึกษาวิจัยข้อมูล

ทางเทคนิคของตวัปืนกลมอื ข้อมลูเทคนิคในการผลติ และประเมินความคุม้ค่าในการผลติ ซ่ึงประกอบด้วย การศึกษาปืน

กลมอืประเภทต่างๆ ปืนเลก็ยาว M16 ปืนเลก็สัน้ และปืนเลก็ยาว M4 เพ่ือท�าการดดัแปลงเปลีย่นชิน้ส่วนประกอบต่างๆ 

ให้สามารถใช้กระสุนปืนพกขนาด 9 มิลลิเมตรได้ โดยใช้ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์

ต่างๆ ท่ีมอียู่ของกรมสรรพาวธุทหารบกและภาคเอกชนในการผลติชิน้ส่วนต่างๆ ให้ได้ต้นแบบอาวธุปืนท่ีสามารถใช้งานได้  

มีขนาดสั้น น�้าหนักไม่มาก ใช้งานสะดวก มีอัตราการยิงที่เร็ว และต้นทุนการผลิตต�่ากว่าการจัดซื้อจากต่างประเทศ

คำ�ำส�ำคำัญ: ปืนกลมือ ขนาด 9 มิลลิเมตร ดัดแปลงชิ้นส่วนปืน
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ส�ำรับอำหำรเพื่อทหำรเข้มแข็ง โดย รพ.คำ่ำยประจักษ์ศิลปำคำม

Smart Food for Smart Soldier by KPJH

พันำเอกหญิง ทรงสุดำ ขวัญประชำ   พันำตรีหญิง สุวรรณำ ผำณิบุศย์
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

บทคำัดย่อ

 การวจัิยครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัภาวะทุพโภชนาการในทหารใหม่ โดยการรวบรวมข้อมลูรปูแบบการฝึก 

ในกลุ่มตัวอย่างทหารใหม่ในจังหวัดอุดรธานี ทั้งหมด 6 หน่วยฝึก จ�านวน 750 นาย สรุปปริมาณพลังงานที่ต้องใช้ 

ในการฝึกในแต่ละวนั แล้วน�าข้อมลูดงักล่าวมาประชมุร่วมกบัทีมสหวชิาชพี นักโภชนาการ รพ.ค่ายประจักษ์ศลิปาคม และ

นักโภชนาการ รพ.อุดรธานี จัดท�าส�ารับอาหารเพื่อทหารเข้มแข็ง (Smart Food for Smart Soldier by KPJH) ซึ่งเป็น 

เมนูอาหารส�าเร็จรูปในงบประมาณท่ีจ�ากัด เพ่ิมความรู้เจ้าหน้าท่ีโรงประกอบเลี้ยงในการจัดการโภชนาการให้เหมาะสม 

จัดท�าเมนูอาหารในรูปแบบ QR Code และรูปเล่มเอกสาร ระบุชนิดอาหารแต่ละมื้ออาหาร ให้เพียงพอส�าหรับความ

ต้องการพลงังานของการฝึกทหารใหม่ในแต่ละวนั กล่าวคอื จัดเมนอูาหารท่ีมพีลงังาน 2,730 - 4,095 กโิลแคลอรี/่คน/วนั

 ผลการวิจัยพบว่า อัตราการเจ็บป่วยในโรค Heat related illness ของก�าลังพลมีแนวโน้มลดลง ผลตรวจ

เลอืดทางห้องปฏิบัติการมรีะดบัเกลอืแร่ในร่างกายปกตทุิกนาย ร้อยละของก�าลงัพลท่ีมนี�า้หนกัตวัลดลงมากกว่า 10 กก.

ลดลงเหลอืเพียง 23.32 จากเดมิ 39.8 โดยไม่มอีาการวงิเวยีน และหน้ามดื อัตราการนอนโรงพยาบาลลดลง ผู้ประกอบเลีย้ง 

เกิดความตระหนัก มีความรู้ในการจัดเมนูอาหารให้มีพลังงานและสารอาหารท่ีเพียงพอส�าหรับการฝึกทหาร และ 

ก�าลังพลพึงพอใจในการได้รับประทานอาหารตามการจัดเมนูอาหารนี้ 

 ปัจจุบัน รพ. ได้ขยายผลโดยการน�าไปประยุกต์ใช้ในการฝึกทางทหารได้ทุกประเภท การจัดท�าเป็น QR code 

ที่สามารถ Download ได้ จัดท�าส�ารับอาหาร 4 ภาค และอาหารฮาลาล เพื่อให้ก�าลังพลทหารมีสุขภาพร่างกาย 

ที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เกิดภาวะเจ็บป่วย และเหมาะสมกับก�าลังพลในแต่ละท้องถิ่น

คำ�ำส�ำคำัญ: ส�ารับอาหารเพื่อทหารเข็มแข็ง ภาวะทุพโภชนาการ ทหารใหม่ โรงประกอบเลี้ยง อาหารฮาลาล
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หมวกลดคำวำมร้อนำ

Heat Reducing Hat

พันำเอกหญิง ทรงสุดำ ขวัญประชำ   พันำตรีหญิง สุวรรณำ ผำณิบุศย์
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

บทคำัดย่อ

 การวจัิยครัง้น้ีมวีตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัโรคลมร้อน (Heat Stroke) ซึง่เป็นโรคท่ีเกดิจากภาวะอุณหภูมิในร่างกาย

สงูและร่างกายปรบัตวัไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในทหารท่ีต้องฝึกหนักกลางแจ้ง ซึง่เป็นโรคท่ีเป็นความเสีย่งท่ีส�าคญัต่อการ 

สูญเสียชีวิตได้ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคมจึงคิดค้นหมวกลดความร้อน (Heat Reducing Hat) โดยน�าคุณสมบัติ 

แผ่นสะท้อนความร้อน ซ่ึงท�าจากวสัดอุลมูเินียมฟอยด์ 2 หน้า หนา 9 ชัน้ มสีมรรถนะในการสะท้อนรงัสคีวามร้อนได้ ร้อยละ 

95 โดยใส่แผ่นฉนวนความร้อนใต้หมวก และเว้นจุดที่สามารถระบายความร้อน โดยขั้นต้นได้ท�าการทดลองเปรียบเทียบ

กับหมวกปกติในห้องปฏิบัติการ โดยใช้ความร้อนจากแสงสปอร์ตไลท์ขนาด 400 วัตต์ แล้วท�าการวัดอุณหภูมิใต้หมวก 

ผลการทดสอบพบว่า หมวกลดความร้อนมีอุณหภูมิความร้อนใต้หมวกต�่ากว่าหมวกแก๊ปปกติถึง 5-6 องศาเซลเซียส  

มีต้นทุนในการผลติต�า่ ประมาณ 7 บาท/แผ่น ประดษิฐ์ได้ง่าย และน�ามาใช้ในสถานการณ์จรงิกบัทหารมากกว่า 3,000 นาย 

ในห้วงการฝึกทหารใหม่

 ผลการวิจัยพบว่า หมวกลดความร้อนสามารถลดอุบัติการณ์การเกิดโรคลมร้อน ป้องกันความสูญเสียและ 

ความพิการจากโรคลมร้อน ทหารมคีวามปลอดภัยในการน�าไปใช้ เน่ืองจากผลติจากวสัดท่ีุไม่เป็นพิษต่อสิง่แวดล้อม ทหารรูส้กึ 

สบายบริเวณศีรษะและไม่เกิดอาการปวดศีรษะ สามารถฝึกทหารได้นานขึ้น 

 หากกระบวนการป้องกนัและการดแูลรกัษาไม่ดพีอ เม่ือวเิคราะห์สาเหตุของการเกดิโรคลมร้อน พบว่า เกดิจาก 

ความร้อนจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่ออุณหภูมิร่างกาย และกระบวนการระบายความร้อนออกจากร่างกาย

คำ�ำส�ำคำัญ: หมวกลดความร้อน โรคลมร้อน แผ่นสะท้อนความร้อน อลูมิเนียมฟอยด์ สปอร์ตไลท์
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เจลสมุนำไพรป้องกันำยุง 

Mosquito Protective Herbal Gel

พันำเอกหญิง ทรงสุดำ ขวัญประชำ   พันำตรีหญิง สุวรรณำ ผำณิบุศย์
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

บทคำัดย่อ

 การวจัิยครัง้น้ีมวีตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัปัญหาโรคมาลาเรยี และโรคไข้เลอืดออกในก�าลงัพลทหารท่ีปฏิบัตหิน้าท่ี

เข้าเวรยามรักษาการณ์หรือปฏิบัติหน้าที่ตามป่าเขา ก�าลังพลกองทัพบกมีผู้ป่วยมาลาเรีย เฉลี่ยปีละ 500 ราย และมี

แนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้ทุกปี จากสถติดิงักล่าว ส่งผลให้หน่วยทหารต้องส่งกลับก�าลงัพลเพ่ือเข้ารบัการรกัษาตัวในโรงพยาบาล 

และต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ถึง 2 เดือน กรณีเกิดภาวะมาลาเรียขึ้นสมอง จะส่งผลต่อภาวะสุขภาพ 

และขวญัก�าลงัใจของก�าลงัพลและครอบครวั นอกจากนีใ้นปัจจุบันยาและเวชภัณฑ์ท่ีกองทัพบกให้การสนบัสนุน ไม่ว่าจะ

เป็นน�้ายาชุบมุ้ง หรือโลชั่นทากันยุง ซึ่งมีส่วนประกอบของ DEET (ไดเมทิลพทาเลต: Dimethyl Phthalate) เป็นตัวยา 

ส�าคัญ ล้วนเป็นสารเคมีทั้งสิ้น รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จึงคิดค้นเจลสมุนไพรป้องกันยุง (Mosquito Protective 

Herbal Gel) โดยศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลสมุนไพรที่มีคุณสมบัติไล่ยุง แล้วน�ามาทดลองเพื่อหาส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพ

ในการไล่ยุงสูงสุด ไม่เป็นอันตราย และไม่สร้างความร�าคาญต่อผู้ใช้ จากนั้นได้ท�าการผลิตในรูปแบบเจลสมุนไพร และ

น�าไปทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่างทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม จ�านวน 700 นาย 

 ผลการวจัิยพบว่า เจลสมนุไพรป้องกนัยุงสามารถป้องกนัยุงได้นาน เฉลีย่ 4 ชัว่โมง ไม่เกดิความระคายเคอืงผิว 

และก�าลังพลมีความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากพกพาง่ายและสะดวก ลดอุบัติการณ์การเจ็บป่วยหรือ 

เสยีชวีติจากโรคท่ีมยุีงเป็นพาหะ ซึง่เป็นการเพ่ิมประสทิธิภาพและประสทิธผิลในการป้องกนัโรคมาลาเรยี โรคไข้เลอืดออก 

และโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ ก�าลังพลเกิดความปลอดภัยไม่ต้องใช้สารเคมีในการป้องกันยุง และประหยัดงบประมาณ 

คำ�ำส�ำคำัญ: เจลสมุนไพรป้องกันยุง โรคมาลาเรีย โรคไข้เลือดออก เวรยามรักษาการณ์ ไดเมทิลพทาเลต
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นำวัตกรรมกำรดูแลทหำรใหม่ของกองทัพบก โดย รพ.คำ่ำยประจักษ์ศิลปำคำม

Army Private Care App by KPJH

พันำเอกหญิง ทรงสุดำ ขวัญประชำ   ร้อยเอกหญิง สมศุภำงคำ์ ชัยปริญญำ
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

บทคำัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันโรคลมร้อน (Heat Stroke) เนื่องจากกองทัพบกมียอดทหารเกณฑ์ 

เฉลี่ยต่อผลัด จ�านวน 37,323 นาย พบปัญหาผู้บาดเจ็บจากโรคลมร้อน เฉลี่ยผลัดละ 5 นาย พบผู้เสียชีวิตจากโรค

ลมร้อน เฉลี่ยผลัดละ 1 นาย และยังพบปัญหาทุพพลภาพจากการฝึก ซึ่งเป็นการท�าลายภาพลักษณ์ของกองทัพบก 

รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคมจึงคิดค้นนวัตกรรมการดูแลทหารใหม่ของกองทัพบก โดย รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม (Army 

Private Care App by KPJH) เพื่อบันทึกข้อมูลการคัดกรองทหารใหม่รายบุคคล ผ่านการใช้ระบบ IT ไม่ต้องจัดหา

อุปกรณ์เพิ่ม เพราะสามารถลงบันทึกข้อมูลผ่านทาง Smart Phone ได้ทุกรูปแบบ พร้อมมีระบบการแจ้งเตือนเมื่อพบ

ปัจจัยเสีย่งในการเกดิโรคลมร้อน และมข้ีอความค�าแนะน�าในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นก่อนน�าส่ง รพ. หากเกิดปัญหาใน

ทหารและมกีารประมวลผลภาวะสขุภาพรายบุคคลเม่ือเสรจ็ส้ินการฝึกทหาร สามารถใช้ในการวเิคราะห์ผลเพ่ือการพัฒนา 

และส่งเป็นรายงานถึงหน่วยเหนือ โดยไม่ต้องท�ารายงานเพิ่มเติม และช่วยลดปัญหาความซ�้าซ้อนของงาน โดยได้น�าไป

ใช้ในกลุ่มตัวอย่างทหารใหม่ในจังหวัดอุดรธานี ทั้งหมด 6 หน่วยฝึก จ�านวน 750 นาย

 ผลการวิจัยพบว่า สามารถช่วยลดอุบัติการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากโรคลมร้อน ระบบการดูแลทหาร

ใหม่มีมาตรฐาน มีระบบการเฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากโรคลมร้อนอย่างครบวงจร เป็นการอนุรักษ์ก�าลังรบ 

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของกองทัพบก และครอบครัวทหารเกิดความอุ่นใจเมื่อบุตรหลานเข้ารับราชการในหน่วยทหาร 

 โดยปัจจุบันได้ขยายผลการใช้นวัตกรรมการดูแลทหารใหม่ของกองทัพบก โดย รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 

(Army Private Care App by KPJH) ครอบคลุมทุกหน่วยฝึกของทหารใหม่ของกองทัพบก

คำ�ำส�ำคำัญ: นวัตกรรมการดูแลทหารใหม่ของกองทัพบก โรคลมร้อน Army Prirate Care App by KPJH
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ชุดหุ่นำยนำต์เพื่อกำรเรียนำรู้วรรณคำดี ศิลปะ และวิทยำกำรคำ�ำนำวณ

Robotics Kit Set for Literature, Art, and 

Computational Science Learning

ร้อยตรี ชัชรินำทร์ เลิศยศบดินำทร์
กองวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

บทคำัดย่อ 

 ชุดหุ่นยนต์เพ่ือการเรียนรู้วรรณคดี ศิลปะ และวิทยาการค�านวณชุดหุ่นยนต์ขนาดเล็กท่ีประกอบไปด้วย  

1. โครงสร้างและฐานหุ่นยนต์ 2. มอเตอร์กระแสตรงและล้อ 3. เซนเซอร์สะท้อนแสง 4. ล�าโพง 5. ชุดแผงวงจร

ควบคุม และ 6. ชุดกระดาษตัดพับรูปร่างตัวละครโขนรามเกียรติì โดยผู้สอนสามารถใช้ชุดหุ่นยนต์นี้จัดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการ วชิาวทิยาการค�านวณโดยการเขยีนโปรแกรมควบควบคมุหุ่นยนต์ โดยท่ีผู้เรยีนจะต้องมีความรูใ้นเรือ่งวรรณคดี

รามเกียรติì การเขียนลายไทย การแต่งกายในการแสดงโขน ตลอดจนเพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดงโขน ท้ังน้ี  

ชดุหุ่นยนต์น้ีเป็นการสร้างนวตักรรมส�าหรบัการศกึษาเพ่ือสนองพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2535 ความตอนหนึ่งว่า “การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่ส�าคัญ และควรจะด�าเนิน

ควบคูก่นัไปกบัการศกึษาด้านวทิยาศาสตร์ เพราะความเจรญิของบุคคล ตลอดจนถงึความเจรญิของประเทศและของโลก

โดยส่วนรวมด้วยน้ัน มท้ัีงทางวตัถแุละจิตใจ ความเจรญิท้ังสองทางน้ี จะต้องมปีระกอบกนั เกือ้กูลและส่งเสรมิกนัพร้อมมลู 

จึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้ ประเทศทั้งหลายจึงต่างพยายามส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมนี้ พร้อมกันไป

กับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์”

คำ�ำส�ำคำัญ: ชุดหุ่นยนต์ การเรียนรู้วิทยาการค�านวณ การเรียนรู้ศิลปะ การเรียนรู้วรรณคดี การแสดงโขน
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ระบบผลิตนำ�้ำบริสุทธิ์จำกอำกำศ

Free Water from Air

นำักเรียนำเตรียมทหำร ชั้นำปีที่ 2 ตอนำ 2

พันำโท ชำคำริต มำนำพ    พันำตรีหญิง อังสนำำ วงษ์ดนำตรี   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

บทคำัดย่อ

 โครงงานเรื่องระบบผลิตน�้าบริสุทธิìจากอากาศ (Free Water from Air) จัดท�าขึ้นเนื่องจากปัจจุบันการผลิต

น�า้บรสุิทธิìต้องใช้ปรมิาณน�า้และระบบในการผลติท่ีค่อนข้างมคีวามซบัซ้อนและมต้ีนทุนสงู และในบรเิวณท่ีไม่มแีหล่งน�า้จืด 

เพียงพอจะไม่สามารถผลิตน�้าท่ีบริสุทธิìผ่านการกรองในระบบปรกติได้ คณะผู้จัดท�าจึงพัฒนาระบบผลิตน�้าบริสุทธิì  

ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตน�้าจืด โดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยโครงงานชิ้นนี้มุ่งสนใจศึกษาการท�าให้

ไอน�า้ท่ีมอียู่ในอากาศควบแน่นกลายเป็นหยดน�า้ให้ได้ในปรมิาณท่ีมาก โดยใช้ระบบท�าความเย็นหมนุเวยีนผ่านท่อขดลวด

โลหะ โดยสร้างโลหะให้มพ้ืีนท่ีผิวมาก เพ่ือเพ่ิมปรมิาณน�า้ และฆ่าเชือ้โรคท่ีปนเป้ือนในน�า้โดยใช้หลอดรงัสยูีว ีผลการศกึษา 

พบว่า โลหะที่สามารถให้ปริมาณน�้าได้มากที่สุด คือ โลหะทองแดง อัตราการผลิตน�้าบริสุทธิìโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 0.5 ลิตรต่อ

ชัว่โมง การสร้างเครือ่งต้นแบบนีจ้ะเป็นแนวทางในการผลติน�า้ในพ้ืนท่ีห่างไกล ชาวประมงท่ีต้องออกเดนิเรอืระยะเวลานาน 

อีกทั้งเป็นการประหยัดต้นทุนในการผลิตน�้าที่สะอาด

คำ�ำส�ำคำัญ: ระบบผลิตน�้า รังสียูวี ระบบความเย็นหมุนเวียนผ่านท่อขดลวด
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แผ่นำเกรำะกันำกระสุนำจำกถุงพลำสติก

Development of Bulletproof from Plastic

นำักเรียนำเตรียมทหำร คำมชำญ จันำทชำติ   นำักเรียนำเตรียมทหำร จำรุกิตติ์ พงษ์โพธิ์

นำักเรียนำเตรียมทหำร ณัฐพล เจริญขุนำ

พันำโท ศุภสวัสดิ์ จิระประดิษฐ์ผล   ร้อยตรี อนำุสรณ์ เลียบสูงเนำินำ   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

บทคำัดย่อ

 พลาสติกถือเป็นวัสดุท่ีนิยมใช้อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือครัวเรือน รวมถึงของกินของใช้ในยุค

ปัจจุบัน ล้วนท�าจากพลาสตกิท้ังสิน้ และเหตนุีจึ้งท�าให้พลาสติกกลายเป็นขยะท่ีมปีรมิาณมากและแพร่หลายอย่างรวดเรว็

ในปัจจุบัน เพราะพลาสติกเป็นวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายด้วยตัวเองเนื่องจากเป็นสารสังเคราะห์ และเป็นวัสดุที่ถูกทิ้ง

เกลื่อนกลาดในทุกๆ วันทั่วโลก โดยเฉลี่ยถุงพลาสติกจะเป็นขยะที่มีปริมาณมากที่สุด รองลงมาจะเป็นหลอดเครื่องดื่ม 

ฝาพลาสติก และภาชนะบรรจุอาหาร ซึ่งจากปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก หลายคนจึงหาวิธีก�าจัดซึ่งหารู้ไม่ว่าวิธีเหล่านั้น 

อาจท�าให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้และวิธีน้ันคือ การเผาพลาสติก การเผาพลาสติกไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้น เพราะโดยรวม 

การเผาพลาสตกิจะย่ิงท�าให้เกดิสารพิษในชัน้บรรยากาศจากส่วนประกอบของพลาสติก อาจน�าไปสูก่ารปนเป้ือนของแหล่งน�า้ 

แหล่งดิน รวมไปถึงอาหารการกิน ซึ่งจะท�าให้คนส่วนใหญ่ได้รับสารพิษจากการสูดดม ดื่มน�้า และทานอาหารที่มีสาร

ปนเปื้อน ส่วนการเผาไหม้พลาสติกประเภทพีวีซี ก็ท�าให้เกิดสารพิษต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะเป็นสาร 

ก่อมะเรง็ และรบกวนการท�างานของระบบฮอร์โมน หากสะสมอยู่ในร่างกายอาจส่งผลกระทบต่อลกูในท้องได้ นอกจากน้ี 

ยังเพ่ิมความเสีย่งของการเป็นโรคหัวใจ ระบบทางเดนิหายใจ หอบหืด เกดิอาการผ่ืนคนั คลืน่ไส้ ปวดหัว หรอือาจท�าลาย

ระบบประสาท ตับ ไต และระบบสบืพันธุ ์เป็นต้น อีกท้ังในปัจจุบันยังมเีหตกุารณ์ความไม่สงบมากมาย ท�าให้ทหารและ

ต�ารวจที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ตกอยู่ในอันตราย คณะผู้จัดท�าพัฒนาแผ่นเกราะกันกระสุนที่มีต้นทุนต�่าและมีประสิทธิภาพ 

การกันกระสนุ เพ่ือท�าให้ทหาร ต�ารวจ หรอืบุคลากรท่ีท�างานในพ้ืนท่ีสภาวะสงครามหรอืพ้ืนท่ีสุม่เสีย่ง มขีวญัและก�าลงัใจ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยลดการบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิตท�าให้คณะผู้จัดท�าได้จัดท�าโครงงาน เรื่อง แผ่นเกราะกัน

กระสุนจากถุงพลาสติก โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาชนิดของพลาสติกและการเรียงตัวของ

พลาสติกที่มีผลต่อการกระจายแรง 2) ศึกษาการวางตัวของชนิดวัสดุที่มีผลต่อการกันกระสุน 3) ศึกษาความหนาของ

แผ่นชิ้นงานที่มีผลต่อรอยยุบของวัสดุหนุน และ 4) ศึกษาการทดสอบวัสดุกันกระสุนตามมาตรฐานกระทรวงกลาโหม 

โดยโครงงานเรื่องแผ่นเกราะกันกระสุนจากถุงพลาสติกน้ี จะสามารถกันกระสุนได้ตามมาตรฐานกระทรวงกลาโหมและ

สามารถลดขยะพลาสติกได้

คำ�ำส�ำคำัญ: ขยะพลาสติก แผ่นเกราะกันกระสุน
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มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลส�ำหรับห้องทดลองไฟฟ้ำก�ำลังโดยกำรใช้อำดุยโนำ

Digital Multimeter for Electrical Power Laboratory Using Arduino

นำักเรียนำนำำยเรือ สุทธิกำนำต์ วันำที   นำักเรียนำนำำยเรือ ศุภกร สืบสุทธำ

นำักเรียนำนำำยเรือ ปิยวัฒนำ์ ไตรรัตนำำกร

นำำวำเอก ผู้ช่วยศำสตำจำรย์ ประเสริฐ แป้นำหยูรัตนำ์   อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
กองวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ

บทคำัดย่อ

 โครงงานวิจัยนี้น�าเสนอการประดิษฐ์เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าโดยใช้โมดูล PZEM-004T ค�านวณค่าทางไฟฟ้าและ

ประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ และแสดงผลผ่านจอแอลซีดี โดยความมุ่งหมายในการจัดท�าโครงงานชิ้นนี้ คือ 

สามารถสร้างเครือ่งมอืวดัทางไฟฟ้าต้นแบบส�าหรบัวดัค่าทางไฟฟ้ากระแสสลบัชนิด 1 เฟส ได้ ซ่ึงประกอบด้วย ค่าแรงดนั 

ไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าก�าลงัทางไฟฟ้า และตวัประกอบก�าลงั เพ่ือน�ามาใช้วดัค่าทางไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าก�าลงั 

ซึง่วธีิการประดษิฐ์เครือ่งมอืวดัชิน้น้ีจ�าเป็นต้องมกีารศกึษาเกีย่วกบัอุปกรณ์ท่ีน�ามาใช้ และทดลองเชือ่มต่ออุปกรณ์แต่ละส่วน

เข้ากบัไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือให้ท�างานร่วมกนัได้ เม่ือสามารถเชือ่มต่ออุปกรณ์แต่ละส่วนเข้ากบัไมโครคอนโทรลเลอร์ได้

แล้วจึงน�าเครื่องมือวัดชิ้นนี้ มาทดลองวัดค่าทางไฟฟ้าเปรียบเทียบกับเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าก�าลัง

ตราอักษร LUCAS-NUELLE จากประเทศเยอรมนี เพื่อหาค่าความคลาดเคลื่อน และท�าการปรับแก้ค่าความคลาดเคลื่อน

ให้มค่ีาลดลง โดยใช้ความรูท้างด้านคณติศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เครือ่งมอืวดัทางไฟฟ้าท่ีประดษิฐ์ขึน้มคีวามแม่นย�า

เพียงพอที่จะน�าไปใช้งานได้จริง

คำ�ำส�ำคำัญ: เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า โมดูล PZEM-004T ไมโครคอนโทรลเลอร์ ก�าลังตราอักษร LUCAS-NUELLE
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ยำนำส�ำรวจใต้นำ้�ำ

Remotely Operated Underwater Vehicle

นำักเรียนำนำำยเรือ ศิรินำทร์ อิสริยวงศ์ปรีดี    นำักเรียนำนำำยเรือ ณัฐวิชช์ พำนำคำรอบแก้ว

นำักเรียนำนำำยเรือ วีร์ ส่งเจริญ   นำักเรียนำนำำยเรือ จักรกฤษณ์ สืบสกุล

นำำวำเอก ผู้ช่วยศำสตำจำรย์ ดนำัย ปฏิยุทธ   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ

บทคำัดย่อ

 โครงงานวิจัยน้ีน�าเสนอยานส�ารวจใต้แนวน�้าท่ีมีหน้าท่ีในการส�ารวจความพร้อมรวมถึงความเสียหายก่อนออก

ปฏิบัตริาชการของเรอืหลวงภายในกองทัพเรอื โดยเริม่จากการศกึษาค้นคว้ายานวจัิยของผลงานท่ีผ่านมาจากองค์กรต่างๆ 

ท่ีเคยศึกษา เพ่ือให้รู้สิ่งท่ีน�ามาใช้ได้และสิ่งท่ีต้องเพ่ิมเติมเข้าไป ขั้นตอนแรกเริ่มจากการออกแบบตัวยานส�ารวจใต้น�้า 

ให้มีความเสถียรในการท�างานใต้น�้า และทนต่อแรงต่างๆ ที่จะมากระท�าต่อตัวยาน ขั้นตอนที่สองเป็นการศึกษาระบบ 

Arduino เพ่ือใช้ในการควบคมุและสัง่การตวัยาน ขัน้ตอนท่ีสามท�าการทดสอบการท�างานของยานท้ังการทรงตัวของยาน

รวมถึงการควบคุมตัวยานผ่านระบบ Arduino หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย โดยการน�าข้อแก้ไขต่างๆ จากการ

ทดลอง แล้วน�ามาปรับปรุงเพื่อให้ตัวยานมีประสิทธิภาพในการท�างานที่ดีขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้จริง

คำ�ำส�ำคำัญ: ยานส�ารวจใต้แนวน�้า การส�ารวจความพร้อม ระบบ Arduino
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ระบบตรวจสอบฉลำกภำษำอังกฤษบนำถุงอำหำรสัตว์บนำรำงสำยพำนำ

The System Checks for the English Label on Bags of Animal Feed 

on the Conveyor Belt

นำักเรียนำนำำยเรือ จิรำยุทธ สมสงวนำ   นำักเรียนำนำำยเรือ ณัฐพล เพ็ชรยืนำยง 

นำักเรียนำนำำยเรือ ณัฐชนำนำ ตรียกุล   นำักเรียนำนำำยเรือ ตันำติกร มะลิซ้อนำ

นำำวำโท อนำุชิต ละอองคำ�ำ   นำำวำโท พิศณุ คำูมีชัย   อำจำรย์ที่ปรึกษำ

กองวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ 

บทคำัดย่อ

 โครงงานวิจัยน้ีผู้วิจัยได้มีแนวคิดและมีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างเครื่องตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยี 

การประมวลผลภาพ โดยเริม่ต้นจะรบัภาพส ี(RGB) ต่อจากน้ันจะท�าการแปลงภาพเป็นภาพเฉดสเีทา (Gray Scale) ท�าการ 

หาขอบภาพวัตถุที่ต้องการด้วยการท�า Threshold สุดท้ายจะท�าการตรวจสอบกับภาพต้นแบบ (Template Matching) 

อักษรท่ีตรวจจับได้จะน�ามาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล (Database) ซึ่งประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการท�าวิจัยจะ

สามารถตรวจสอบฉลากของสนิค้าบนสายพานได้อย่างถกูต้อง จึงมแีนวความคดิท่ีจะสร้างซอฟต์แวร์ท่ีสามารถตรวจสอบ

ฉลากภาษาอังกฤษบนถุงอาหารสัตว์บนรางสายพานได้อย่างถูกต้องตามที่ผู้ผลิตต้องการ ผลการวิจัย พบว่า ซอฟต์แวร์

มีอัตราของการตรวจสอบฉลากได้ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 92 จากรูปภาพในชุดทดสอบ ที่ใช้การทดสอบทั้งหมด 100 รูป 

แสดงให้เห็นว่า ระบบสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามในกรณีที่รูปภาพเข้ามามีลักษณะ

ถูกบดบัง หรือตัวอักษรมีทิศทางท่ีแตกต่างไป ประสิทธิภาพในการตรวจสอบของตัวอักษรบนฉลากจะลดลงไปด้วย  

การพัฒนางานวิจัยควรปรับปรุงในเรื่องการปรับแต่งรูปภาพให้ดีก่อนที่เข้ากระบวนการตรวจสอบฉลากที่ดีได้

คำ�ำส�ำคำัญ: เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ ภาพสี (RGB) ภาพเฉดสีเทา (Gray Scale) Threshold Template Matching
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ระบบฝึกทักษะ Cyber Security ระยะที่ 1

Cyber Security Exercise System Phase 1

นำักเรียนำนำำยเรือ นำรภัทร ทิพย์ศรีรำช   นำักเรียนำนำำยเรือ สิรวิชญ์ จวงจรัสโรจนำ์

นำักเรียนำนำำยเรือ พิสุทธิ์ บุนำนำำคำ   นำักเรียนำนำำยเรือ ณพล โกศลสุรเสนำีย์

นำำวำเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จิตติ สัมภัตตะกุล   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ

บทคำัดย่อ

 โครงงานนี้น�าเสนอระบบฝึกทักษะ Cyber Security ระยะที่ 1 โดยได้ท�าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของ

ระบบปฏิบัตกิารและเครือ่งมอืต่างๆ ท่ีใช้ในระบบฝึกทักษะ Cyber Security ซ่ึงมีอยู่ด้วยกนัจ�านวนมากในการปฏิบัตกิาร 

ทางไซเบอร์โดยน�าเสนอผ่านทางรูปแบบของวิดีโอ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ท่ีสนใจงานด้าน Cyber Security ได้ศึกษา 

เรยีนรูจ้ากวดิโีอท่ีได้รวบรวมไว้ในโปรแกรม Unity ซึง่สามารถน�าไปต่อยอดและพัฒนาองค์ความรูใ้นด้าน Cyber Security 

ส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ มีวิธีด�าเนินโครงงานดังน้ี ขั้นตอนท่ีหนึ่ง ศึกษาระบบ

ปฏิบัติการและรวบรวมความรู้ในการใช้เครื่องมือทาง Cyber Security ขั้นตอนท่ีสอง จัดท�าวิดีโอสื่อการสอนท่ีง่าย 

ต่อการท�าความเข้าใจ ขั้นท่ีสามรวบรวมวิดีโอส่ือการสอนเข้าในโปรแกรม Unity เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าถึงส�าหรับผู้ท่ีมี

ความสนใจในการศึกษาเรียนรู้งานด้าน Cyber Security

คำ�ำส�ำคำัญ: Cyber Security โปรแกรม Unity ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
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แนำวทำงกำรพัฒนำำนำักเรียนำนำำยเรือตำมนำโยบำยกองทัพเรือใสสะอำด

Method for Development of Royal Thai Naval Cadet in Relation 

to Clean Navy 

นำักเรียนำนำำยเรือ วรพล ลิลำ   นำักเรียนำนำำยเรือ ติณณภพ แหลมหลวง

นำักเรียนำนำำยเรือ กิตติพงษ์ ขวัญพรำย

นำำวำโท ดร.อนำุชำ ม่วงใหญ่    เรือเอก ณัฐกิตติ์ กำรสมวรรณ์   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาบริหารงานวิเคราะห์ โรงเรียนนายเรือ

บทคำัดย่อ

 การวิจัยประเมินผลโครงการ “แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด” เป็น

โครงการที่ด�าเนินการขึ้นตามแนวนโยบาย “กองทัพเรือใสสะอาด” เพื่อตอบสนองให้การบริหารราชการของกองทัพเรือ 

มีความโปร่งใส บรรลผุล และตอบสนองต่อนโยบายของรฐับาล โดยท่ีผ่านมาการด�าเนินงานของกองทัพเรอืได้จัดต้ัง “ศนูย์

ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ” ขึ้นเพื่อรับผิดชอบการบริหารงานการสร้างราชการใสสะอาดให้บรรลุผลตามแนว

นโยบายรฐับาล และเป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตร ี(26 ธันวาคม 2543) การพัฒนานักเรยีนนายเรอืจึงจะต้องให้มคีณุสมบัติ

ตอบสนองต่อนโยบาย “โตไปไม่โกง” อันเป็นอีกหนทางหนึ่งในการป้องกันการคอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคตจาก

แนวคิดการพัฒนาองค์กรที่ออกแบบเพื่อใช้ในการพัฒนา RISE Model ที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

นักเรียนนายเรือ โดยแบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ R: Responsibility (ปลูกฝังทัศนคติ เชิดชูเกียรติ ศักดิìศรี ให้กับนักเรียน

นายเรือ) I: Intelligent (อบรมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้น�า) S: Strong (เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายจิต 

สังคม และปัญญา) E: Elegant (ส่งเสริมความจงรักภักดี เชิดชูสถาบัน) ด้วยรูปแบบดังกล่าวนี้ เชื่อว่าจะเป็นอีกรูปแบบ

หนึ่งทีส่ามารถพัฒนานกัเรียนนายเรือเพื่อตอบสนองนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด และจะเป็นตัวแบบของการสร้างคนทีม่ี

คุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคมต่อไปในอนาคต

 ผลที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้ส่งผลให้นักเรียนนายเรือ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเป็นผู้น�าในการ

พัฒนาชมุชน และสงัคม ตลอดจนการสร้างความเชือ่ม่ันในการเป็นผู้น�า เป็นเยาวชนต้นแบบให้กับชมุชน และสงัคม ถือเป็น 

การสร้างความรบัผิดชอบต่อตนเอง สงัคม ประเทศชาติ ในการเสยีสละและรูจั้กการเป็นผู้ให้ รูจั้กการมปีฏิสมัพันธ์แลกเปลีย่น 

ความคดิเห็น ตลอดจนการถ่ายทอดความเป็นผู้น�าและองค์ความรูข้องตนเพ่ือให้เกดิการพัฒนาไปในแนวทางท่ีด ีตลอดจน

เกิดเครอืข่ายการท�างานร่วมกบัชมุชน ร่วมกับสถาบันภายในและภายนอกกองทัพ และประการท่ีส�าคญัท่ีสดุของการด�าเนนิ

โครงการต่างๆ ของนักเรยีนนายเรอื ถอืเป็นแนวทางการปลกูฝังเพ่ือให้นักเรยีนนายเรอืมคีวามซือ่สตัย์สจุรติ “โตไปไม่โกง” 

คำ�ำส�ำคำัญ: แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด โตไปไม่โกง
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กำรตรวจจับวัตถุจำกข้อมูลภำพเคำลื่อนำไหวที่ได้จำกอำกำศยำนำ

The Object Detection System from the Video Data Obtained 

from Aircraft

นำักเรียนำนำำยเรืออำกำศ จิรภัทร ปัดภัย    นำักเรียนำนำำยเรืออำกำศ อมลณัฐ เหมรักษ์

นำักเรียนำนำำยเรืออำกำศ ศุภวิชญ์ ดีชัย

นำำวำอำกำศโท ภูมิพัฒนำ์ ดวงกลำง   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ กองวิชาคณิตศาสตร์

กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

บทคำัดย่อ

 เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมีความเจริญก้าวหน้าและมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอันเน่ืองมาจากความ

ต้องการในการใช้งานท่ีหลากหลายขึ้น รวมถึงการติดต้ังอุปกรณ์ ได้แก่ กล้อง หรือ เซนเซอร์ ท�าให้สามารถน�า

อากาศยานไร้คนขบัมาใช้งานได้อย่างมปีระสทิธิภาพมากขึน้ เช่น การถ่ายภาพน่ิง หรอืการถ่ายภาพเคลือ่นไหวทางอากาศ 

รวมไปถึงการค้นหาวตัถหุรอืเป้าหมายท่ีต้องการ อย่างไรกต็ามการค้นหาวตัถหุรอืเป้าหมายท่ีต้องการในปัจจุบัน ยังคงเน้น

การตรวจสอบและค้นหาเป้าหมายด้วยสายตามนุษย์เป็นหลกั ซึง่อาจจะท�าให้เกิดความคลาดเคลือ่นในการแปลความ อันเนือ่ง 

มาจากความเม่ือยล้าและข้อจ�ากดัอ่ืนๆ ของสายตามนุษย์ ดงัน้ันผู้วจัิยจึงได้ท�าการจัดท�าระบบการตรวจจับวตัถจุากข้อมลู

ภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากอากาศยาน โดยใช้องค์ความรู้ด้านการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และเลือกใช้ 

อัลกอริทึม Haar Cascade ส�าหรับใช้ในการค้นหาเป้าหมาย ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้การวิจัย พบว่า ระบบสามารถตรวจจับ

เป้าหมายได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ และสามารถน�าไปพัฒนาต่อยอดเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการตรวจจับวตัถจุากข้อมลู

ภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากอากาศยานในกองทัพอากาศต่อไป

คำ�ำส�ำคำัญ: Haar Cascade Classification การตรวจจับวัตถุจากข้อมุลภาพเคลื่อนไหว อากาศยาน
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กำรวิจัยและพัฒนำำคำวำมแม่นำย�ำของโปรแกรมระบุต�ำแหนำ่งเป้ำหมำย

บนำภูมิประเทศจำกอำกำศยำนำไร้คำนำขับขนำำดเล็กด้วยระบบกำรภำพ

Vision-based Target Geo-location Using a Multirotor

นำักเรียนำนำำยเรืออำกำศ ปุณยวีร์ ป้องสีดำ   นำักเรียนำนำำยเรืออำกำศ วสุพล บรรพต
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ

กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

นำำวำอำกำศโท ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ศุภกำนำต์ แก้วเหลี่ยม

นำำวำอำกำศตรี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จีรศักดิ์ หมวดโพธิ์กลำง

อำจำรย์ที่ปรึกษำ

บทคำัดย่อ

 งานวจัิยน้ีน�าเสนอวธีิการระบุพิกดัต�าแหน่งของวตัถบุนภูมปิระเทศจากอากาศยานไร้คนขบัขนาดเลก็ด้วยระบบ

การภาพ โดยการใช้พิกดัต�าแหน่งและท่าทางการบินของอากาศยานไร้คนขบัแบบปีกหมนุ มมุของกล้องท่ีท�ากบัเป้าหมาย

บนพิกัดโลก ระยะจากอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุนถึงเป้าหมาย และต�าแหน่งพิกเซลของภาพ เพื่อน�ามาระบุพิกัด

ต�าแหน่งเป้าหมาย งานวจัิยน้ีน�าเสนอเทคนคิในการลดความคลาดเคลือ่นจากความผิดพลาดของระบบการวดัค่าความสงู

และมุมของกล้องที่จะน�ามาค�านวณหาระยะทางจากอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุนและเป้าหมายบนพิกัดโลก เป็นการ

กรองเพื่อลดข้อผิดพลาดในการประมาณค่าจากการบินทดสอบ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึงค่าความคลาดเคลื่อนของ

การระบุต�าแหน่งของเป้าหมาย ไม่เกินระยะ 10 เมตร จากต�าแหน่งจริงของวัตถุบนภูมิประเทศ

คำ�ำส�ำคำัญ: Vision-based Target Geo-location, Multirotor, โปรแกรมการระบุต�าแหน่งเป้าหมายบนภูมิประเทศ
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กำรออกแบบเชิงหลักกำรอำกำศยำนำไร้คำนำขับขนำำดเล็กสมรรถนำะสูง 

ขึ้นำ-ลงทำงดิ่ง เพื่อส่งก�ำลังบ�ำรุง

Conceptual Design of High Performance Small Logistic Resupply 

VTOL UAV 

นำักเรียนำนำำยเรืออำกำศ ธิติพันำธ์ วงศ์กังแห   นำักเรียนำนำำยเรืออำกำศ ศิธำ แตงมีแสง

นำักเรียนำนำำยเรืออำกำศ ชยพล หนำ่อแก้วมูล

นำำวำอำกำศตรี  รองศำสตรำจำรย์ ดร.วันำชัย เจียจันำทร์

นำำวำอำกำศตรี จิรวุฒิ คำล่องตรวจโรคำ   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ภาควิชาวิศวกรรมอากาศยาน กองวิชาวิศวกรรมอากาศยานและเทคโนโลยีการบิน

กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

บทคำัดย่อ

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบเชิงหลักการอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กสมรรถนะสูงขึ้น-ลงทางดิ่ง  

เพ่ือส่งก�าลงับ�ารงุ โดยมไีว้เพ่ือตอบสนองวสิยัทัศน์ของกองทัพอากาศท่ีต้องการให้กองทัพอากาศเป็นกองทัพอากาศชัน้น�า

ในภูมภิาคอาเซยีน ทางผู้วจัิยได้เลง็เห็นความส�าคญัของการปฏิบัติภารกิจของหน่วยภาคพ้ืนโดยขาดการสนับสนุนส่งก�าลงั 

บ�ารุงท่ีมีความเร่งด่วน ซึ่งหากไม่ได้รับการช่วยเหลือส่งก�าลังบ�ารุงภายในเวลาท่ีจ�ากัดก็จะท�าให้ได้รับอันตรายถึงแก่

ชีวิตของหน่วยภาคพื้นได้ จึงได้ท�าการออกแบบเชิงหลักการ UAV ที่มีความสามารถในการส่งก�าลังบ�ารุงเวชภัณฑ์ที่มี

ความเร่งด่วน ไปยังหน่วยภาคพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ รวมไปถึงสามารถใช้ในการบรรเทาสาธารณภัย ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้

ในงานวิจัยน้ีเป็นกระบวนการท่ีถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการออกแบบอากาศยานไร้คนขับปีกตรึงท่ีมี 

ความสามารถในการขึ้น-ลงทางดิ่งแบบ Separate Lift and Thrust โดยมีอากาศยานท่ีถูกออกแบบมีระยะกางปีก  

3.49 เมตร พื้นที่ปีก 0.985 ตารางเมตร ความเร็วเดินทาง 22 เมตรต่อวินาที ความเร็วสูงสุด 30.5 เมตรต่อวินาที 

ความเรว็ร่วงหล่น 17 เมตรต่อวนิาที ความเรว็ในการขึน้ในแนวดิง่ 1 เมตรต่อวนิาที น�า้หนกัวิง่ขึน้สงูสดุ 15.282 กโิลกรมั  

น�้าหนักบรรทุก 1.7 กิโลกรัม ระยะท�าการ 40 กิโลเมตร และสามารถบินเดินทางได้นาน 2 ชั่วโมง

คำ�ำส�ำคำัญ: Small Logistic Resupply VTOL UAV, การออกแบบอากาศยานไร้คนขับ, Separate Lift and Thrust
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กำรใช้ภำพถ่ำยทำงอำกำศจำกอำกำศยำนำไร้คำนำขับเพื่อกำรพัฒนำำแผนำที่ดิจิทัล

กรณีศึกษำพื้นำที่กองกำรศึกษำ โรงเรียนำนำำยเรืออำกำศนำวมินำทกษัตริยำธิรำช

Using Aerial Imagery Acquired by an Autonomous Unmanned Aerial 

Vehicle for Digital Mapping: A Case Study of NKRAFA Terrain

นำักเรียนำนำำยเรืออำกำศ ฐณัท บูรณเบญญำ   นำักเรียนำนำำยเรืออำกำศ อำนำนำท์ ศรีประเสริฐ

นำักเรียนำนำำยเรืออำกำศ กันำต์ธร กองบินำ

นำำวำอำกำศโท ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกียรติกุลไชย จิตต์เอื้อ

นำำวำอำกำศตรี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์    ดร.ฐำปนำัต บัวภิบำล   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ

กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

บทคำัดย่อ

 นโยบายทั่วไปของผู้บัญชาการทหารอากาศประจ�าปี 2562 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ส่งเสริม

ให้มีการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ เพ่ือประยุกต์ใช้ส�าหรับการปฏิบัติภารกิจของกองทัพ

อากาศ รวมถงึยุทธศาสตร์กองทัพอากาศท่ีสนับสนุนผลกัดนัมติด้ิานแสนยานุภาพทางอากาศให้เกดิเป็นรปูธรรม คณะผู้วจัิย 

จึงมีความสนใจประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กในการถ่ายภาพทางอากาศท่ีมีความละเอียดสูงเพ่ือการพัฒนา

แผนท่ีดจิิทัล กรณศีกึษาพ้ืนท่ีกองการศกึษา โรงเรยีนนายเรอือากาศนวมนิทกษตัรยิาธิราช โดยงานวจัิยน้ีได้ใช้เทคโนโลยี

ภูมสิารสนเทศเป็นเครือ่งมอืด�าเนินงานวจัิย ซึง่ต้องใช้ท้ังศาสตร์ด้านการส�ารวจระยะไกลจากอากาศยานไร้คนขบัเพ่ือการ

ได้มาซึง่ภาพถ่ายทางอากาศ ศาสตร์ด้านการระบุต�าแหน่งบนพ้ืนโลกเพ่ือใช้ในการก�าหนดจุดคมุภาพถ่ายภาคพ้ืนดนิ และ

ใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อท�าและใช้งานแผนที่ดิจิทัล ซึ่งผลวิจัยที่ได้คือแผนที่ดิจิทัลที่ประกอบไปด้วย

ข้อมลูเชงิพ้ืนท่ีและข้อมลูเชงิอรรถาธิบาย โดยงานวจัิยน้ีได้ก�าหนดขอบเขตการทดสอบการใช้งานแผนท่ีดจิิทัลในโปรแกรม 

Quantum GIS ประกอบด้วย การทดสอบข้อมลูแปลงส�ารวจ ได้แก่ การทดสอบการตรงึค่าพิกดั การวดัระยะห่างระหว่าง 

จุดใดๆ ของแปลงส�ารวจ การหาระยะทางที่สั้นที่สุด และการทดสอบข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย ได้แก่ การทดสอบเชื่อม

ตารางข้อมูล การทดสอบการค้นหาข้อมลู และการทดสอบค�านวณข้อมลู จากการทดสอบการใช้แผนท่ีดจิิทัลดงักล่าวน้ัน 

ผลปรากฏว่าการใช้งานแผนท่ีดิจิทัลสามารถแสดงข้อมูลตามหัวข้อการทดสอบออกมาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ัน

แผนท่ีดิจิทัลท่ีได้จากงานวิจัยน้ีสามารถน�าไปใช้วิเคราะห์และช่วยสนับสนุนการตกลงใจของผู้บังคับบัญชาเก่ียวกับปัญหา

เชิงพื้นที่ต่อไปได้ในอนาคต โดยเฉพาะหากมีการพัฒนาระบบแผนที่ดิจิทัลให้ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่มากขึ้น

คำ�ำส�ำคำัญ: Quantum GIS, Autonomous Unmanned Aerial Vehicle, Digital Mapping



รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ

วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2562 19-20 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

48

โคำรงกำรพัฒนำำดำวเทียมขนำำดเล็กเพื่อภำรกิจกำรจัดเก็บและกำรส่งต่อข้อมูล

The Development of Cubesat for Data Storage and 

Forwarding Applications

พลอำกำศตรี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พำห์รณ สงวนำโภคำัย  พลอำกำศตรี ศำสตรำจำรย์ สรกฤช ศรีเกษม

พลอำกำศตรี ศำสตรำจำรย์ พงศ์สันำต์ ทองโต    นำำวำอำกำศเอก ชำติชำย คำงเจริญสุข

นำำวำอำกำศเอก ธวัชชัย วิไลลักษณ์    นำำวำอำกำศตรี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เมษัณฑ์ ธรรมวิชัย

นำำวำอำกำศตรี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ปริญญำ อนำันำตชัยศิลป์    นำำวำอำกำศตรี คำรองบุญ สิงหนำำถ

เรืออำกำศตรี มำรุต ม่วงคำ�ำ    เรืออำกำศตรี ณัฐวัฒ พันำธ์พิกุล
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

บทคำัดย่อ

 โครงการวิจัยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อออกแบบ สร้าง และจัดส่งดาวเทียมขนาดเล็กเข้าสู่วงโคจร เพื่อปฏิบัติ

ภารกิจการจัดเก็บและการส่งต่อข้อมลูระหว่างดาวเทียมขนาดเลก็กบัสถานีภาคพ้ืน โดยท�าการรวบรวมข้อมลูจากเซนเซอร์

ชนิดต่างๆ เช่น ข้อมูลต�าแหน่งของวัตถุ ข้อมูลปริมาณน�้าในพื้นที่ต่างๆ และข้อมูลทางการเกษตร เป็นต้น ซึ่งติดตั้ง

ไว้บนพื้นโลกมาจัดเก็บไว้ที่หน่วยความจ�าบนดาวเทียมขนาดเล็ก เพื่อส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นมายังสถานีภาคพื้นก่อนน�ามา

ประมวลผลต่อไป โดยดาวเทียมขนาดเล็กจะโคจรผ่านพื้นที่ประเทศไทยเพื่อรับและส่งข้อมูลทุกๆ 90 นาที การพัฒนา

ดังกล่าวจะท�าให้ประเทศไทยมี Sensor Satellite Datalink Unit ที่มีราคาต�่าและมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังสามารถ 

น�าต้นแบบท่ีพัฒนามาประยุกต์ใช้ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งจะช่วยส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0  

การวเิคราะห์วจัิยทางวทิยาศาสตร์และดาราศาสตร์จากข้อมูลท่ีเกบ็ได้และส่งต่อโดยดาวเทียมขนาดเลก็ การใช้ข้อมูลจาก 

ดาวเทียมขนาดเล็กเพ่ือวางแผนพัฒนาประเทศ เช่น การสร้างระบบเครือข่ายเพ่ือควบคุมยานพาหนะชนิดต่างๆ  

รวมถึงเรือประมงเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายระหว่างประเทศ การใช้งานด้านความม่ันคงและการป้องกันประเทศ เช่น 

การประยุกตใ์ช้เป็น Tactical Datalink และการปฏบิัตกิารทีใ่ชเ้ครอืข่ายเป็นศนูย์กลาง การควบคุมอากาศยานไร้คนขบั

ด้วยดาวเทียมซ่ึงสามารถส่งค�าสัง่การปฏิบัตกิารทางอากาศได้ รวมท้ังการอุตุนิยมวทิยาและการเฝ้าระวงัภัยธรรมชาต ิเช่น 

การป้องกันและเตือนภัยจากอุทกภัย ซึ่งล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ 

โดยตรง นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรของชาติมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ 

องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ เนื่องจากขั้นตอนการด�าเนินการวิจัยตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ สร้าง และทดสอบ

ด�าเนินการในประเทศไทยทั้งสิ้น (โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช)

คำ�ำส�ำคำัญ: Cubesat, Store and Forward, Tactical Datalink
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กำรส�ำรวจและจัดท�ำข้อมูลภูมิสำรสนำเทศพื้นำที่ชำยแดนำ

พันำเอก ทศพล รุ้งแก้ว
แผนกข้อมูลภูมิประเทศ กองภูมิศาสตร์ กรมแผนที่ทหาร

บทคำัดย่อ

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมแผนท่ีทหาร ได้ด�าเนินการพัฒนาการส�ารวจข้อมลูในพ้ืนท่ีชายแดน เริม่ตัง้แต่

รวบรวมประเมินความต้องการผู้ใช้งานข้อมูล ได้แก่ 1) ผู้บังคับบัญชาระดับสูง 2) ฝ่ายเสนาธิการร่วม 3) กองก�าลัง

ป้องกันชายแดน และ 4) หน่วยวางก�าลังแนวชายแดน ในขณะเดียวกันมีการพิจารณาถึงมิติงานด้านความมั่นคงที่ขยาย

ตัวออกไป เพ่ือให้ผลผลิตสามารถน�าไปใช้ได้หลากหลาย สอดคล้องกับภารกิจท่ีหลากหลายไม่จ�ากัดเพียงการป้องกัน

ประเทศเท่านั้น

 ในส่วนของเทคโนโลยีท่ีจะน�ามาใช้ในการจัดท�าข้อมูลและผลผลิตน้ัน ได้เปลี่ยนแปลงระบบการท�างานเป็น 

การใช้ฐานข้อมลูภูมสิารสนเทศ ซึง่ท�าให้สามารถให้บรกิารข้อมลูผ่านระบบควบคมุบังคบับัญชา บก.ทท. (C4I) บรกิารท้ัง 

ข้อมูลภูมิสารสนเทศ แผนที่ภาพถ่ายแบบหลายหน้าต่าง แผนที่ภูมิศาสตร์สื่อผสมแบบ PDF รวมไปถึงข้อมูลภาพถ่าย

รอบทิศทาง ซึ่งคล้ายกับบริการ Google Street Views

 การส�ารวจรปูแบบใหม่ตามข้างต้น ซึง่ได้เริม่ด�าเนินการมาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยด�าเนินการส�ารวจ

พื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา และ สปป.ลาว แล้วเสร็จบางส่วน โดยจะด�าเนินการแล้วเสร็จประมาณปีงบประมาณ  

พ.ศ.2567

 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจและจัดท�ารายงาน แผนที่ ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นที่ชายแดน ให้ทันสมัย 

สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา เพื่อการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน และการป้องกับประเทศ 

 ผลที่ได้รับคือข้อมูลรายงานภูมิศาสตร์ทหาร แผนที่ และสื่อผสมอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 

ทุกระดับ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งแสดงพ้ืนท่ีปฏิบัติการอย่างชัดเจน (อาทิ ภาพถ่ายรอบทิศทาง แบบจ�าลอง

ภูมิประเทศแบบ 3 มิติ) และบริการในรูปแบบดิจิตัล ในระบบควบคุมบังคับบัญชา บก.ทท. (C4I) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

คำ�ำส�ำคำัญ: พื้นที่ชายแดน ระบบควบคุมบังคับบัญชา บก.ทท. แผนที่ภูมิศาสตร์สื่อผสมแบบ PDF ข่าวกรองภูมิประเทศ
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ระบบโคำรงข่ำยสถำนำีรังวัดสัญญำณดำวเทียม GNSS แบบอัตโนำมัติ

พันำโท ปริญญำ ทวีวัฒนำ์
กองยีออเดซี่และยีออฟิสิกส์ กรมแผนที่ทหาร

บทคำัดย่อ

 กรมแผนท่ีทหาร ได้ด�าเนินโครงการจัดต้ังระบบโครงข่ายสถานีรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS (Global  

Navigation Satellite Systems) แบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของ 

รัฐบาล โดยโครงการดังกล่าวได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ เมื่อ ส.ค.62 ระบบโครงข่ายสถานี ประกอบด้วยสถานีรังวัด

สัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ หรือ CORS (Continuously Operating Reference Stations) จ�านวน 

80 สถานี กระจายตัวทั่วประเทศ ซึ่งท�าหน้าที่รับสัญญาณดาวเทียม GNSS ตลอดเวลา และมีศูนย์ประมวลผลข้อมูล 

(Data Center) ซึ่งท�าหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GNSS ที่ได้รับมาจากสถานี CORS ดังกล่าว 

และบริหารจัดการข้อมูลเหล่านี้ เพื่อให้บริการด้านการส�ารวจค่าพิกัดแก่ผู้ใช้

 โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ระบบโครงข่ายดังกล่าวเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ด้านการส�ารวจ

หาค่าพิกัดทางราบและทางดิ่ง โดยการให้บริการค่าตัวแก้ความคลาดเคลื่อนทางต�าแหน่ง ส�าหรับการส�ารวจค่าพิกัด 

ด้วยการรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไปยังผู้ใช้ได้อย่างทันทีทันใด (Real Time) เพื่อให้ได้

ค่าพิกัดที่มีความละเอียดถูกต้องสูงในระดับ 3-5 เซนติเมตร

 ผลท่ีได้รับคือท�าให้งานผลิตข้อมูลแผนท่ีและข้อมูลภูมิสารสนเทศเก่ียวข้องกับทรัพยากรน�้าท�าได้อย่างรวดเร็ว  

ส่งผลให้การบรหิารจัดการทรพัยากรน�า้ รวมท้ังการวางแผนและป้องกนัความเสีย่งจากการเกิดภัยพิบัตทิางธรรมชาต ิท�าได้

อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการส�ารวจค่าพิกัดที่มีความละเอียด

ถูกต้องสูงเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การส�ารวจ และท�าแผนที่  

การรังวัดแบ่งเขตที่ดิน การคมนาคมขนส่ง การบรรเทาสาธารณภัย การศึกษาวิจัย และการเกษตรแปลงใหญ่ เป็นต้น

คำ�ำส�ำคำัญ: CORS, RTK Network, GNSS
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กำรส�ำรวจเก็บรำยละเอียดภำยในำอำคำำรกองวิชำประวัติศำสตร์ รร.จปร.

ด้วยเคำรื่อง 3D Laser Scanner

พันำตรี ภำวัต วิพุทธิกุล
แผนกจัดการและพัฒนาระบบ ศูนย์ข้อมูลทางแผนที่ กรมแผนที่ทหาร

บทคำัดย่อ

 เครือ่งมอืส�ารวจท่ีใช้ในการส�ารวจเกบ็รายละเอียด (Detail Survey) ในอดตีมเีพียงกล้องวดัมมุ หรอื กล้องระดบั 

ซึง่ไม่เหมาะต่อการน�ามาใช้ในการเก็บข้อมลูโครงสร้างภายในอาคาร เนือ่งจากต้องใช้เวลานานหากต้องการความละเอียด

ถูกต้องสูง แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการส�ารวจ โดยใช้แสงเลเซอร์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การเก็บรายละเอียด

โครงสร้างภายในอาคารสามารถใช้เครื่องมือที่เรียกว่า 3D Laser Scanner ในการเก็บข้อมูล โดยอาศัยหลักการปล่อย

แสงเลเซอร์ออกจากแหล่งก�าเนิดไปยังวตัถเุพ่ือให้สะท้อนกลบัมา ท�าให้สามารถค�านวณต�าแหน่งระหว่างแหล่งก�าเนิดกบัผิว

สะท้อนนั้นได้ ข้อมูลที่ได้มีลักษณะเป็นกลุ่มของจุดการสะท้อน (Point Cloud) เรียงตัวกันจนเกิดเป็นลักษณะของพื้นผิว 

ซึ่งในการศึกษานี้ด�าเนินการส�ารวจเก็บรายละเอียดข้อมูลในพ้ืนท่ีชั้น 1 อาคารกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆ ต่อไป 

 โครงการน้ีมวีตัถปุระสงค์เพ่ือเกบ็ข้อมลูโครงสร้างภายในอาคารในรปูแบบ Point Cloud และสร้างแบบจ�าลอง

ข้อมูลสามมิติ ส�าหรับน�าไปทดลองประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่นๆ

 ผลท่ีได้รบัคอืเพ่ือช่วยในการวดัระยะ ขนาด และการออกแบบต่อเติมภายในอาคาร อีกท้ังยังช่วยการตรวจสอบ 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในอาคารได้อีกด้วย

คำ�ำส�ำคำัญ: 3D, Laser Scanner, Point Cloud
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กำรทบทวนำงำนำวิจัยอย่ำงเป็นำระบบเกี่ยวกับกำรบ�ำบัดทำงจิตสังคำมส�ำหรับผู้ป่วย

ติดสุรำในำประเทศไทย

A Systematic Review of Psychosocial Interventions for People 

with Alcohol Use Disorders in Thailand

ร้อยเอกหญิง รวีวรรณ อินำจุ้ย
ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

บทคำัดย่อ

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของการบ�าบัดทางจิตสังคมและผลลัพธ์

ของการบ�าบัดทางจิตสังคมในผู้ป่วยติดสุรา โดยใช้กระบวนการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยรวบรวมรายงาน

วิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบ�าบัดทางจิตสังคมส�าหรับผู้ป่วยติดสุราในประเทศไทยท่ีได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษท้ังใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ ระหว่าง พ.ศ. 2553-2558 ผลการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

5 เรื่อง ประกอบด้วยงานวิจัยเชิงทดลองที่ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จ�านวน 4 เรื่อง และเป็น 

งานวิจัยชนิดกึ่งทดลอง จ�านวน 1 เรื่อง พบว่า ลักษณะรูปแบบของการบ�าบัดทางจิตสังคมส�าหรับผู้ป่วยติดสุรา  

แบ่งออกเป็น 2 รปูแบบ คอื 1) รปูแบบการบ�าบัดแบบในโรงพยาบาล เป็นรปูแบบผสมผสานการบ�าบัดทางจิตสงัคมท่ีหลากหลาย 

เข้าด้วยกัน ได้แก่ การบ�าบัดทางจิตเพ่ือปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive-Behavioral Therapy: 

CBT) การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและยาเสพติด (Health Education) ครอบครัวศึกษา (Family Education)  

การฝึกผ่อนคลายความเครียด (Relaxation Therapy) และกลุ่ม 12 ขั้นตอนแนวพุทธ (The Buddhist Twelve Steps)  

2) รปูแบบการบ�าบัดแบบนอกโรงพยาบาล เป็นการให้การบ�าบัดทางจิตสงัคมแบบรปูแบบใดรปูแบบหน่ึง เช่น การบ�าบัด

แบบย่อ (Brief Intervention) การบ�าบัดเพื่อการเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational Enhancement Therapy: MET) 

โปรแกรมป้องกันการกลับมาเป็นซ�้าโดยใช้ Satir Model เป็นฐาน และการเสริมแรงจูงใจในการเลิกสุราทางโทรศัพท์ 

ผลลัพธ์ของการบ�าบัดแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการดื่มสุรา ได้แก่ การหยุดดื่มหรือการลดปริมาณการดื่ม 

2) ด้านร่างกาย ได้แก่ การท�ากิจวัตรประจ�าวัน และ ระดับ Gamma-Elutamyl Transpeptidase (GGT) และ  

3) ด้านจิตสงัคม ได้แก่ ความเชือ่ในความสามารถของตนเอง การเห็นคณุค่าในตนเอง การมีปฏิสมัพันธ์ทางสงัคม ระดบั

ความเครยีด ระดบัความวติกกงัวลและซมึเศร้า ผลของการวจัิยนีเ้สนอว่า บุคลากรทางการแพทย์สามารถเลือกใช้รปูแบบ

การบ�าบัดทางจิตสังคมส�าหรับผู้ป่วยติดสุราได้ แต่ควรเลือกให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่นั้นๆ 

เช่น การบ�าบัดจิตสงัคมแบบผสมผสานเหมาะส�าหรบัผู้ป่วยในโรงพยาบาลมากกว่าพ้ืนท่ีชมุชนหรอืชนบท เนือ่งจากรปูแบบ 

การบ�าบัดดังกล่าวใช้ระยะเวลานาน และสิ้นเปลืองทรัพยากรค่อนข้างมาก ผู้วิจัยจึงเสนอว่าควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ 

ผลของความคุ้มค่าคุ้มทุนในการใช้รูปแบบการบ�าบัดแบบจิตสังคมส�าหรับผู้ป่วยติดสุราในประเทศไทย

คำ�ำส�ำคำัญ: การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ การบ�าบัดทางจิตสังคม ผู้ป่วยติดสุรา
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ประสิทธิผลกำรเรียนำกำรสอนำโดยใช้คำ�ำถำมเป็นำฐำนำของนำักเรียนำพยำบำล 

วิทยำลัยพยำบำลกองทัพบก

Effectiveness of Question Based Learning of Nursing Students 

at the Royal Thai Army Nursing College

พันำเอกหญิง รังสินำี พูลเพิ่ม   พันำโทหญิง จันำทนำำ โปรยเงินำ 

พันำตรีหญิง แสงจันำทร์ สุนำันำต๊ะ   ร้อยเอกหญิง นำนำทิกำ พรหมเป็ง
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

บทคำัดย่อ

 การวจัิยน้ีมวีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาประสทิธิผลของการเรยีนการสอนโดยใช้ค�าถามเป็นฐานของนักเรยีนพยาบาล 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางส�าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกนได้กลุ่มตัวอย่างที่สมัครเข้าร่วม

การวิจัย คือ นักเรียนพยาบาล ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 85 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบการ

สรุปผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน

ต่อการเรียนการสอนแบบใช้ค�าถามเป็นฐาน และแบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการเรียนการสอน 

แบบใช้ค�าถามเป็นฐานซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียนการสอน 3 คน และ 

แบบทดสอบวดัความรูผ่้านการตรวจสอบความตรงด้านเน้ือหาจากผู้เชีย่วชาญ 5 คน ทดลองใช้ข้อสอบกบันักเรยีนพยาบาล 

ชั้นปีที่ 4 รุ่น 51 จ�านวน 30 คน หาความเชื่อมั่นของข้อสอบโดยค�านวณจาก KR-20 ได้ 0.65 ผลการวิจัย พบว่า  

1) ผลสมัฤทธิìทางการเรยีนของนักเรยีนจากการท�าสรปุบทเรยีนหลงัเรยีนสามารถท�าได้ผ่านตามวตัถุประสงค์ทุกคน คดิเป็น 

ร้อยละ 100 และการท�าแบบทดสอบ ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 ทุกคน คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 71.16  

2) นักเรยีนพยาบาลมพีฤติกรรมการเรยีนในชัน้เรยีนอยู่ในระดบัดทุีกพฤตกิรรม (x = 2.84 คะแนนเตม็ 3 คะแนน) และ  

3) นกัเรยีนและผู้สอนมคีวามพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนการสอนแบบใช้ค�าถามเป็นฐานโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก (x = 4.48, 

4.53 คะแนนเต็ม 5 ตามล�าดับ)

คำ�ำส�ำคำัญ: การเรยีนการสอนโดยใช้ค�าถามเป็นฐาน นักเรยีนพยาบาล ประสทิธิผลการเรยีนการสอนโดยใช้ค�าถามเป็นฐาน
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นำมแม่บริจำคำช่วยพัฒนำำกำรทำงระบบประสำทของทำรกแรกเกิดก่อนำก�ำหนำด

ที่มีนำ้�ำหนำักตัวนำ้อยหรือไม่ กำรทบทวนำงำนำวิจัยอย่ำงเป็นำระบบ

Does Donor Breast Milk Improve Neurodevelopmental Outcomes in 

Very Low Birth Weight (VLBW) Preterm Infants? A Systematic Review

ร้อยโทหญิง สุวลักษณ์ เอกสมัย
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

บทคำัดย่อ
 นมแม่นั้นเป็นอาหารท่ีดีท่ีสุดส�าหรับทารกแรกเกิด เพราะนมแม่อุดมไปด้วยสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อทารก

แรกเกิด โดยเฉพาะอย่างย่ิงทารกกลุ่มเสี่ยงอย่างทารกแรกเกิดก่อนก�าหนดท่ีมีน�้าหนักตัวน้อย อย่างไรก็ตาม มารดา

ของทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้มักจะต้องเผชิญกับอุปสรรคในการให้นมบุตร ซึ่งส่งผลให้ทารกได้รับนมแม่ไม่เพียงพอ  

ดังนั้น ทารกกลุ่มนี้จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องได้รับนมในรูปแบบอ่ืนทดแทน เช่น นมแม่บริจาค หรือนมผสม แม้ว่าจะยัง

ไม่มีผลการวจัิยยืนยันท่ีแน่นอนว่าการให้นมแม่บรจิาค สามารถกระตุ้นการพัฒนาการทางระบบประสาทของทารกแรกเกิด

ก่อนก�าหนดที่มีน�้าหนักตัวน้อยได้ แต่นมแม่บริจาคเป็นตัวเลือกแรกส�าหรับทารกเมื่อนมแม่มีไม่เพียงพอ งานวิจัยฉบับนี้ 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้และเปรียบเทียบผลกระทบจากการได้รับนมแม่บริจาคและนมผสม ในมิติเรื่อง

พัฒนาการทางระบบประสาทในทารกแรกเกิดก่อนก�าหนดท่ีมีน�้าหนักตัวน้อย โดยใช้กระบวนการทบทวนงานวิจัยอย่าง

เป็นระบบ การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยค้นคว้าข้อมูลจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่จาก 7 ฐานข้อมูล 

และงานวิจัยที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่อีก 6 ฐานข้อมูล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 - 2560 พบว่า มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจ�านวน 

5 เรื่อง ประกอบด้วย การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (Randomized Control Trials) จ�านวน 4 เรื่อง และ 

การวจัิยโดยการสงัเกตท่ีศกึษาจากเหตไุปหาผล (Observational Cohort Study) จ�านวน 1 เรือ่ง ผลการวจัิยแสดงให้เห็น 

ว่าทารกแรกเกิดก่อนก�าหนดท่ีมีน�้าหนักตัวน้อยท่ีได้รับนมแม่บริจาคมีพัฒนาการทางระบบประสาทในด้านต่างๆ ได้แก่ 

พัฒนาการด้านความรู้ความจ�า (Cognitive Development) พัฒนาการด้านภาษา (Language Development) และ

พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว (Motor Development) ในช่วงอายุ 9 - 24 เดือน ช้ากว่าทารกแรกเกิดก่อนก�าหนด 

ท่ีมนี�า้หนักตวัน้อยท่ีได้รบันมผสม อย่างไรกต็าม งานวจัิยท่ีรวบรวมในการทบทวนวรรณกรรมครัง้น้ี ท�าการศกึษาในกลุม่

อายุท่ีแตกต่างกันและใช้เครือ่งมอืในการประเมนิพัฒนาการทางระบบประสาทในเดก็ต่างกนั ดงันัน้ ผู้วจัิยจึงเสนอว่าควร

มีการวิจัยเก่ียวกับผลกระทบจากการท่ีได้รับนมแม่บริจาคและนมผสมในมิติเรื่องพัฒนาการทางระบบประสาทในทารก

แรกเกิดก่อนก�าหนดท่ีมีน�้าหนักตัวน้อยท่ีศึกษาในช่วงอายุเดียวกัน และใช้เครื่องมือในการประเมินพัฒนาการทางระบบ

ประสาทในเด็กชนิดเดียวกัน เพ่ือให้ทราบผลจากการใช้นมแม่บริจาคสามารถกระตุ้นพัฒนาการทางระบบประสาทของ

ทารกแรกเกิดก่อนก�าหนดที่มีน�้าหนักตัวน้อยได้อย่างชัดเจน

คำ�ำส�ำคำัญ:  การทบทวนงานวจัิยอย่างเป็นระบบ นมแม่บรจิาค ทารกแรกเกดิก่อนก�าหนดท่ีมีน�า้หนักตัวน้อย พัฒนาการ 

  ทางระบบประสาท



รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ

วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 256219-20 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

55

กำรประเมินำผลกำรใช้สื่อกำรสอนำหุ่นำตรวจคำรรภ์แฝดของ

นำักเรียนำพยำบำลกองทัพบกชั้นำปีที่ 3 รุ่นำที่ 53

The Evaluation of Twins Pregnancy Examination Model 

among Nursing Student of Royal Thai Army Nursing College

ร้อยโทหญิง สุพรรณิกำ ปำนำศรี   พันำตรีหญิง แสงจันำทร์ สุนำันำต๊ะ

พันำตรีหญิง จงสฤษฎ์ มั่นำศิล   พันำโทหญิง จันำทนำำ โปรยเงินำ 

พันำเอกหญิง หทัยรัตนำ์ ขำวเอี่ยม
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

บทคำัดย่อ

 ภาควชิาการพยาบาลสตูศิาสตร์ กองการศึกษา วทิยาลยัพยาบาลกองทัพบก มีการสร้างและพัฒนาสือ่การสอน 

หุ่นตรวจครรภ์แฝด โดยด�าเนินการขอจดอนุสิทธิบัตร และได้รับการอนุมัติอนุสิทธิบัตร ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 

ถึง 12 กรกฎาคม 2567 การสร้างและพัฒนาสื่อการสอนหุ่นตรวจครรภ์แฝดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนพยาบาลได้

เพิ่มพูนความรู้ ฝึกทักษะ และความมั่นใจในการตรวจครรภ์ สามารถจ�าแนกครรภ์แฝด และครรภ์ปกติ นอกเหนือจาก

การเรียนการสอนในชั้นเรียน เกิดความมั่นใจในการตรวจครรภ์ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานจริงบนหอผู้ป่วย และเพ่ือให้เกิด 

การพัฒนาส่ือการสอนหุ่นตรวจครรภ์แฝดอย่างต่อเน่ือง และมกีารต่อยอดด้านนวตักรรมการเรยีนการสอน จึงมกีารประเมนิ

ผลการใช้งานจากนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 53 จ�านวน 83 นาย โดยใช้แบบประเมินความคิดเห็น ประกอบด้วย 

ความคิดเห็นต่อสื่อการสอนหุ่นตรวจครรภ์แฝด ประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมความรู้จากการฝึกตรวจครรภ์จากหุ่น 

ตรวจครรภ์แฝด ประสทิธิภาพด้านการส่งเสรมิทักษะของการตรวจครรภ์จากหุ่นตรวจครรภ์แฝด ความม่ันใจในการปฏิบัติ

งานในสถานการณ์จริง แบบประเมินเป็นมาตราส่วนการประเมินค่า 5 ระดับคะแนน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการประเมินพบว่า ความคิดเห็นโดยรวมของนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 53 ต่อสื่อการสอนหุ่นตรวจ

ครรภ์แฝดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 (S.D = 0.68) ประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมความรู้อยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 (S.D = 0.75) ประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมทักษะอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92  

(S.D = 0.71) และสือ่การสอนหุ่นตรวจครรภ์แฝดช่วยส่งเสรมิความมัน่ใจในการปฏิบัติงานในสถานการณ์จรงิอยู่ในระดบัมาก  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 (S.D = 0.68) ข้อเสนอแนะคือควรผลิตหุ่นจ�าลองครรภ์แฝดจ�านวนมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อ

จ�านวนนักเรียนพยาบาล 

คำ�ำส�ำคำัญ: สื่อการสอนหุ่นจ�าลองครรภ์แฝด นักเรียนพยาบาลกองทัพบก
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Trends, Prevalence and Associated Factors of Obesity among Adults 

in A Rural Community in Thailand: Serial Cross-Sectional Surveys, 

2012 and 2018

Chanyut Pornpongsawad1, Tanatip Sangkool1, Chidapha Phanmanas1, 

Nithitchaya Kesonphaet1, Nirutti Tangthongtawi1, Ammiga Limsakul1, Ramita Assavapisitkul1, 

Titipatara Thangthai1, Patcha Janenopparkarnjana1, Pijitra Varodomvitaya1, 

Wichayada Dachoviboon1, Janepoj Laohasara1, Naphat Kruthakool1, 

Sarawuth Limprasert2, Mathirut Mungthin3, Panadda Hatthachote4, 

Ram Rangsin5, Boonsub Sakboonyarat5*
14th year Medical Cadet Phramongkutklao College of Medicine, Bangkok, Thailand, 10400

2Department of Internal Medicine, Phramongkutklao College of Medicine, Bangkok, Thailand, 10400
3Department of Pharmacology, Phramongkutklao College of Medicine, Bangkok, Thailand, 10400

4Department of Physiology, Phramongkutklao College of Medicine, Bangkok, Thailand, 10400
5Department of Military and Community Medicine, Phramongkutklao College of Medicine, 

Bangkok, Thailand, 10400

 Background: Obesity is a principle risk factor that leads to noncommunicable cardiovascular 

diseases including diabetes, hypertension and atherosclerosis. In Thailand, a recent study in 2014 

reported obesity (BMI ≥25 kg/m2) in a Thai population aged ≥15 years in 2014 was 37.5%, 32.9% 

and 41.8% overall and among males and females, respectively. The objectives of this study were 

to determine trends in the prevalence of obesity among adults in a Thai rural community between 

2012 and 2018 and investigate the associations between obesity and behavioral factors.

 Material and methods: Serial cross-sectional studies were conducted in 2012 and 2018 among 

adults in Na-Ngam rural community using the total design method. In 2012 and 2018, all 627 and 

635 individuals were interviewed using structured questionnaires related to demographic information, 

risk behaviors, comorbidities and arthrometric measurement. Spot urine was collected by participants. 

Obesity was defined as BMI ≥25 kg/m2. 

 Results: A total of 1,262 adults in Nga-Ngam rural community were included in the study. 

The prevalence of obesity was 33.9% in 2012 and 44.8% in 2018 (P<0.001). The average BMI  

increased from 23.9±4.2 kg/m2 in 2012 to 25.0±4.52 kg/m2 in 2018 (P<0.001). Obesity was associated 
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with smoking (AORs 0.46; 95%CI 0.31-0.69), instant coffee-mixed consumption ≥4 cups/week (AORs 

1.46; 95%CI 1.03-2.06), higher spot urine Na level (AORs 1.003; 95%CI 1.001-1.006) and higher number 

of chronic diseases (≥1 disease AORs 1.73; 95%CI 1.16-2.57, >2 diseases AORs 2.02; 95%CI 1.26-3.24).

Conclusion: Our data emphasized that obesity constituted a serious problem among adults residing 

in a rural community. Significant increase in trend was found in prevalence of obesity and average 

BMI in the rural community over 6 years. Effective public health interventions should be provided 

in the community to reduce BMI. The modifiable risk factors for obesity should be attenuated to 

inhibit the progression of metabolic syndrome, noncommunicable diseases and their complications.

Keywords: Obesity, Trends, Rural Community, Instant Coffee-Mixed, Urine Na Level
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Association of Electronic Media Usage with the Development of 

Preschoolers Age 3-6 Years in Rural Communities in Thailand

Poochanasri M1, Saengchan K1, Visuthikosol K1, Samutsuwan J1, Kitpokkrong J1, 

Kookanok C1, Thanopajaisittikul J1, Saringkarnpoonperm N1, Auwichien N1, 

Sirichongkolthong P1, Suebtuam R1, Sattagowit S1, Intaragumhaeng S1, 

Theeranate C2, Mungthin M3, Luanghirun P4
1Fourth Year Medical Cadet, Phramongkutklao College of Medicine

2Department of Pediatrics Phramongkutklao College of Medicine
3Department of Pharmacology, Phramongkutklao College of Medicine

4Department of Military and Community Medicine, Phramongkutklao College of Medicine

 Background: Both positive and negative factors influence childhood development. Maternal 

factors found that a first-time mother, whose age is below 18, risks low birth weight. A mother with 

underlying disease and pregnancy complications directly affects childhood development. Nutritional 

status, alcohol consumption, and family socioeconomic status are also associated with the develop-

ment of a child. Another factor affecting children’s development is playtime with parents, especially 

storytelling. Leaving a child with the television on his or her own can cause a delay in speech 

development. 

 Methods: Using a cross-sectional descriptive and analytical study with 233 participants to 

investigate the prevalence of preschoolers age 3-6 years with suspected developmental delays in 

4 aspects, including personal-social, fine motor, gross motor and language skills, and to determine 

the association between electrical media usage and childhood development.

 Results: The prevalence of suspected developmental delays in 4 aspects including personal-

social, fine motor, gross motor and language skills were 14.7, 15.5, 5.1, and 43.1% respectively. 

Multivariate analyses of personal-social and language skills were performed. The associated factors 

were female (AOR, 0.29; 95% CI, 0.108-0.777; p=0.014), School C (AOR, 0.043; 95% CI, 0.005-0.369; 

p=0.004), School D (AOR, 0.133; 95% CI, 0.043-0.413; p<0.001), family monthly income (AOR, 2.477; 

95% CI, 1.195-5.135; p=0.015) and smartphone use (AOR, 0.306; 95% CI, 0.122-0.766; p=0.011).

 Conclusion: The prevalence of preschoolers with suspected developmental delays in rural 

community setting is currently high. Teaching methods, classroom environment and number of 

teachers in schools were probably modifiable factors. Further study should be designed to discover 

some teaching strategies in order to improve the developmental delay in personal-social skill in this 

community.

Keywords: Childhood development, Electronic media use, Prevalence, Rural community
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Association between Social Media Used and Behavior Problems 

among Adolescent in Central Region, Thailand

Phumate Jeandejaporn1, Hudsatorn Wisedpanichkij1, Pariwat Jullamon1, 

Piyapon Rojndumronggarn1, Sitakarn Tulakarnwong1, Punnita O-ium1, 

Sirapat Pittayapat1, Naiyatorn Panyanam1, Kaophiphat Thammasoon1, 

Sonphet Chirasuthat1, Chanunchida Phuaknoi1, Phunlerd Piyaraj2, Wantipha wittayasai3
1Medical cadet, Phramongkutklao College of Medicine, Bangkok, Thailand

2Department of Parasitology, Phramongkutklao College of Medicine, Bangkok, Thailand
3Department of psychiatry, Phramongkutklao College of Medicine, Bangkok, Thailand

 Introduction: A recent increase in the prevalence of behavioral and emotional disorders 

among adolescents has coincided with the arrival of the internet including handheld technology, 

electronic games and social media. These behavioral and emotional problems cannot be ignored 

as they can develop into serious problems during adulthood. These problems can include bipolar 

disorder, substance use, smoking, criminality, and even suicide 

 Methods: A cross-sectional study was performed. Adolescents aged from 11 to 18 years 

were selected by multistage cluster sampling from 7 public schools in Thailand from 3-30 December 

2018. Each participant completed the self-report form of the Strengths and Difficulties Questionnaire 

(SDQ). 

 Results: In total, 98.8% of participants reported social media use. The most widely used 

social media is Facebook (91.2%). Of these users, 67.3% were female. The overall prevalence of 

behavioral problems was 18.5%. Of these, 19.6% were Emotional problems, 10.0% were hyperactivities, 

21.6% were peer and 4.1% conduct problems respectively. 

 Conclusion: Behavioral problems in Thailand are common. Identification of significant risk factors 

can facilitate early intervention aimed to reduce behavioral problems. In this study, the prevalence 

of behavioral problem based on self-reporting version of the strength and difficulties questionnaire 

(SDQ) was 18.5%. This found that the increase in social media misuse and social media addiction 

were significantly associated with an increase in behavioral problems. 

Keywords: Behavioral problems, Emotional problems, Social media, Strengths and Difficulties Questionnaire 

  (SDQ), Adolescents
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กำรพัฒนำำทักษะกำรวิจัยของนำักเรียนำแพทย์ทหำรและนำักศึกษำแพทย์

วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ เป็นำรำยบุคำคำล ตำมแนำวคำิด EPA

ร้อยโท บุญทรัพย์ ศักดิ์บุญญำรัตนำ์
ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

บทคำัดย่อ

 ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ต้ังเป้าหมาย

ให้บัณฑิตแพทย์ท่ีส�าเร็จการศึกษาจาก วพม. ทุกนาย สามารถท�าวิจัยทางการแพทย์ได้ด้วยตนเองมีการคิดวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์น�าไปประยุกต์ใช้ในการเรยีนรู้ตลอดชวีติ และตดิตามประเมนิความก้าวหน้าเป็นรายบุคคลตลอดหลกัสตูรตาม

กรอบแนวคิด Entrustable Professional Activities (EPA) กิจกรรมการพัฒนาได้ออกแบบ Spiral Curriculum โดย

จัดการเรียนการสอน Quantitative Methods, Community approach and Community diagnosis ในชั้นปีที่ 3 

เพ่ือให้ผู้เรยีนมคีวามรูพ้ื้นฐานในการพัฒนาทักษะการวจัิย จัดกจิกรรมอบรมเชงิปฏิบัตกิาร เรือ่ง การพัฒนาโครงร่างงาน

วจัิยทางการแพทย์ส�าหรบันักเรยีนแพทย์ชัน้ปีท่ี 4 ในช่วงต้นปีการศกึษา เพ่ือแนะน�าองค์ประกอบและการพัฒนาโครงร่าง 

งานวิจัย ก�าหนดให้ส่งโครงร่างงานวิจัยเพื่อพิจารณาด้านจริยธรรม โดยมุ่งหวังให้ นพท./นศพ.วพม. สามารถตั้งค�าถาม

งานวิจัย ทบทวนวรรณกรรม ก�าหนดวัตถุประสงค์ และออกแบบระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์ได้ จัดการเรียนการสอน

รายวิชา Research on community medicine ในชั้นปีที่ 4 โดยก�าหนดท�าวิจัยทางการแพทย์ในชุมชนเป็นรายกลุ่ม 

เริ่มต้นตั้งแต่พัฒนาโครงร่างการวิจัย ลงเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการศึกษา คู่ขนานไปกับการพัฒนา 

โครงร่างงานวิจัยทางการแพทย์รายบุคคล (Individual proposal development) จัดการเรียนการสอน ในชั้นปีที่ 6 

ในรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน 3 นอกจากจะเป็นการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนแล้ว ผู้เรียนจะถูกแบ่งกลุ่มย่อยลง 

กลุม่ละ 2-3 คน เพ่ือพัฒนาโครงร่างงานวจัิย และศกึษาวจัิยโดยเน้นฐานข้อมลูในโรงพยาบาลชมุชนท่ีออกไปฝึกปฏิบัติงาน 

(Secondary data) ผลประเมินการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จนถึงปัจจุบัน นพท./นศพ.วพม. ทุกคน 

ที่ผ่านหลักสูตรเวชศาสตร์ชุมชน 2 สามารถพัฒนาโครงร่างการวิจัยทางการแพทย์รายบุคคลได้ โดยมากกว่าร้อยละ 90 

สามารถพัฒนาโครงร่างงานวิจัยทางการแพทย์รายบุคคลได้อยู่ในเกณฑ์ดี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จนถึงปัจจุบัน  

นพท./นศพ.วพม. ทุกคนท่ีผ่านหลกัสตูรเวชศาสตร์ชมุชน 1 และ 2 สามารถวเิคราะห์ข้อมลูทางสถติโิดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู 

SPSS ได้รายบุคคล ทั้ง descriptive statistical analysis และ analytic statistical analysis ในส่วนของ Univariate 

logistic regression และ Multivariate logistic regression รวมถึงการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ นพท./นศพ.วพม. 

ชั้นปีที่ 6 ทุกนาย สามารถก�าหนดชื่อหัวข้องานวิจัยในโรงพยาบาลชุมชนขณะออกไปฝึกปฏิบัติงานได้ โดยเน้นการใช้ 

secondary data และสามารถวเิคราะห์ข้อมลู และน�าผลการวเิคราะห์ไปป้อนกลบัให้แก่โรงพยาบาลชมุชนอันจะน�าไปสู่

การพัฒนาปรบัปรงุการดแูลผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่อไป นพท./นศพ.วพม. หลายคนน�าผลการวจัิยไปน�าเสนอในการประชมุ
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วชิาการระดบันานาชาต ิบทเรยีนท่ีได้รบั คอืการจัดการเรยีนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการวจัิยโดยออกแบบหลกัสตูรตาม

แนวคดิ spiral curriculum น้ัน สามารถพัฒนาทักษะวจัิยให้กบัผู้เรยีนได้ โดยผู้เรยีนแต่ละรายจะมคีวามสามารถไม่เท่ากัน 

แต่เมื่อผ่านหลักสูตรส่วนน้ีแล้วผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานและสามารถพัฒนาโครงร่างงานวิจัยทางการแพทย์ได้ด้วยตนเอง 

และย่ิงไปกว่าน้ันสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลได้อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง ส�าหรับผู้เรียนท่ีศักยภาพโดดเด่นจะ

สามารถผลกัดนัผลงานวจัิยของตนเองและกลุม่ไปจนถงึขัน้มผีลงานตพิีมพ์ลงในวารสารทางการแพทย์ในระดบันานาชาติได้ 

คำ�ำส�ำคำัญ: Spiral Curriculum, Medical Research In Community, Community Medicine, Individual Proposal  

 Development
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5-Implementating Entrustable Professional Activity Framework for 

Assessment of 4th-Year Medical Cadets: Initial Experience

พันำเอก พงศ์ธร ณรงคำ์ฤกษ์นำำวินำ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

บทคำัดย่อ

 ภาควชิาอายุรศาสตร ์กองการศกึษา วทิยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกฎุเกลา้ เป็นหน่วยน�ารอ่งของ วพม. ในการ 

น�ากรอบแนวคิด EPA มาใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบูรณาการการจัดการศึกษารายวิชา อายุรศาสตร์ รวมท้ังก�ากับ

ติดตามและประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะทางคลินิก โดยเริ่มใช้กับ นพท./นศพ. ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา 

อายุรศาสตร์ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2561 โดยมี นพท./นศพ.วพม. เข้าร่วมโครงการ 104 นาย และอาจารย ์

ภาควชิาอายุรศาสตร ์36 คน กจิกรรมการพัฒนา I) คณะกรรมการรายวชิาอายุรศาสตร ์1 ประชมุหารอืเพ่ือท�าความเขา้ใจ 

เกี่ยวกับกรอบแนวคิด EPA และกิจกรรมท่ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของ วพม. ก�าหนดให้ นพท./นศพ.วพม. 

ชั้นคลินิก ต้องปฏิบัติได้โดยไม่ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด (ระดับ 3) รวมทั้งหมด 5 กิจกรรม 

ไดแ้ก่ EPA 1 รวบรวมประวตักิารเจ็บป่วย ผลการตรวจรา่งกาย และวนิิจฉยัแยกโรค EPA 2 แนะน�าและแปลผลการตรวจ 

เพ่ือวินิจฉัยโรคและการตรวจคัดกรองท่ีใช้บ่อย EPA 3 เขียนค�าสั่งการรักษาและอภิปรายแผนการรักษา EPA 4 

จ�าแนกผู้ป่วยท่ีตอ้งไดร้บัการดแูลอย่างเรง่ดว่น เพ่ือประเมนิและรกัษาไดอ้ย่างทันท่วงที EPA 5 ท�าหัตถการพ้ืนฐานส�าคญั

ในเวชปฏิบัติได้ II) คณะกรรมการรายวิชาอายุรศาสตร์ 1 ได้ปรับเนื้อหาวิชาของภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้แก่ เมื่อสิ้นสุด 

การเรยีนรายวชิา อายุรศาสตร ์1 นพท./นศพ. ชัน้ปีท่ี 4 สามารถปฏิบัติ EPA 1 และ 2 ได ้อย่างน้อย ระดบั 3 เมือ่สิน้สดุ 

การเรียนรายวิชา อายุรศาสตร์ 2 นพท./นศพ. ชั้นปีที่ 5 สามารถปฏิบัติ EPA 1-4 ได้ อย่างน้อย ระดับ 3 เมื่อสิ้นสุด 

การเรียนรายวิชา อายุรศาสตร์ 3 นพท./นศพ. ชั้นปีที่ 4 สามารถปฏิบัติ EPA 1-5 ได้ อย่างน้อย ระดับ 3 แบ่งระดับ

ความสามารถของการท�ากิจกรรม EPA ทั้ง 5 กิจกรรม เป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับที่ 1 ต้องปฏิบัติภายใต้การควบคุม 

ของอาจารย์อย่างใกลช้ดิ ระดบัท่ี 2 ปฏิบัตไิดภ้ายใต้การชีแ้นะของอาจารย์ ระดบัท่ี 3 สามารถปฏิบัติไดเ้องโดยมีอาจารย์ 

ให้ความชว่ยเหลอืเมือ่ต้องการ ระดบัท่ี 4 สามารถปฏิบัตไิดโ้ดยดว้ยตนเอง ระดบัท่ี 5 สามารถปฏิบัตไิดโ้ดยดว้ยตนเอง และ

สอนผู้ท่ีมปีระสบการณน้์อยกวา่ III) พัฒนาแบบประเมนิทักษะทางคลนิกิส�าหรบักจิกรรม EPA ท้ัง 5 กจิกรรม โดยตอ่ยอด 

จากแบบประเมิน mini-CEX ของภาควิชาอายุรศาสตร์ IV) จัดท�า logbook เพื่อใช้บันทึกและติดตามผลการประเมิน 

กิจกรรม EPA ทั้ง 5 กิจกรรม V) จัดอบรมอาจารย์ในภาควิชาให้มีความเข้าใจกรอบแนวคิด ล�าดับความก้าวหน้าของ 

การพัฒนาทักษะทางคลนิิกท่ีคาดหวงัตามกรอบแนวคดิของ EPA (milestones) และวธีิการประเมินกจิกรรม EPA รวมท้ัง 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินระดับความสามารถของการท�ากิจกรรม EPA ทั้ง 5 กิจกรรม VI) มอบหมายให้อาจารย ์

teaching staff ประจ�าหอผู้ป่วย ประเมนิระดบัความสามารถของการท�ากจิกรรม EPA 1 และ 2 ส�าหรบั นพท./นศพ.วพม. 



รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ

วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 256219-20 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

63

ชัน้ปีท่ี 4 ของรายวชิาอายุรศาสตร ์1 และ 2 ปีการศกึษา 2561 (กรกฎาคม 2561 - มถินุายน 2562) และน�าผลการประเมนิ 

มากระตุ้นให้นักเรียนฝึกสะท้อนคิด สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และให้ข้อแนะน�าในการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น VII) ประเมิน

ผลระดับความพึงพอใจของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ teaching staff ผู้ประเมิน รวมทั้งความสัมพันธ์ 

ระหว่างระดับ EPA (level of EPA) กับ คะแนนสอบของแต่ละรายวิชาขยายโครงการเพ่ือให้ครอบคลุม EPA 

1-5 ส�าหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 4-6 IX) จัดท�าระบบประเมิน EPA online VIII) ส�าหรับการประเมินผล 

การเปลี่ยนแปลงหลังจากเริ่มกรอบแนวคิด EPA มาประเมินผู้เรียน สิ่งท่ีสังเกตได้ชัด คือ นพท./นศพ.วพม.  

มคีวามสนใจและมสีว่นรว่มในการเรยีนการสอนขา้งเตียงมากขึน้ เนือ่งจากอาจารย์ผู้สอนจะประเมินนักเรยีนใน logbook 

II ระบบการประเมนินักเรยีนโดยอาจารย์ผู้สอนมแีนวทางท่ีเป็นรปูธรรมและเป็นระบบมากขึน้ เน่ืองจากตอ้งประเมนิ นพท./

นศพ.วพม. ในขณะท่ีปฏิบัตงิาน ให้ feedback และบันทึกผลใน logbook III รอ้ยละ 72.1 ของ นพท./นศพ.วพม. ชัน้ปีท่ี 4 

มคีวามพึงพอใจระดบัดมีาก คดิวา่กระบวนการประเมนิกจิกรรม EPA ชว่ยให้ไดเ้รยีนรูแ้ละพัฒนาทักษะดงักลา่ว เมือ่เทียบ

กับรอ้ยละ 61.2 ของ นพท./นศพ.วพม. ชัน้ปีท่ี 4 ในปีการศกึษา 2560 ท่ียังไมม่กีารประเมนิกิจกรรม EPA IV) รอ้ยละ 83 

ของอาจารย์ผู้สอนเห็นด้วยอย่างย่ิงว่าการประเมิน EPA มีส่วนช่วยในการพัฒนาความรู้และทักษะทางคลินิกของ  

นพท./นศพ.วพม. V) ผลการทดสอบความสมัพันธ์ระหวา่งจ�านวนครัง้ของการประเมิน EPA ผ่านและผลคะแนนสอบลงกอง  

(summative evaluation) พบว่า กลุ่ม นพท./นศพ. ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการประเมิน EPA ตั้งแต่ 5 ครั้ง ขึ้นไป มีผล

คะแนนสอบ OSCE ดกีวา่ กลุม่ นพท./นศพ. ท่ีไดร้บัการประเมิน EPA น้อยกวา่ 5 ครัง้ (p = 0.043) ในขณะท่ีผลคะแนน

สอบ MCQ และ long case ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าการประเมินกิจกรรม EPA ช่วยกระตุ้น 

ให้นกัเรยีนพัฒนาทักษะทางคลนิกิไดด้ ีส�าหรบับทเรยีนท่ีได้ร้บั การน�ากรอบแนวคดิของ entrustable professional activities 

หรอื EPA ไปสูก่ารปฏิบัติ เพ่ือประเมนิความกา้วหน้าในการพัฒนาทักษะทางคลนิิกส�าหรบั นพท./นศพ.วพม. ชัน้ปีท่ี 4 ในรายวชิา 

อายุรศาสตร ์1 และ 2 (วพมอย 401, 402) ของปีการศกึษา 2561 สามารถกระตุน้ให้เกดิการเรยีนรูแ้ละพัฒนาทักษะทางคลนิิก 

ได้ดีโดยทางภาควิชาอายุรศาสตร์มีแผนที่จะขยายผลโดยด�าเนินการให้ครอบคลุมกิจกรรม EPA ทั้ง 5 กิจกรรม ส�าหรับ 

นพท./นศพ. ชั้นปีที่ 4-6 และจัดท�าระบบประเมิน EPA ออนไลน์

คำ�ำส�ำคำัญ: Entrustable Professional Activities, EPA, Mini-CEX, Competency-Based Education
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รูปแบบกำรสกัดกั้นำกำรบ่มเพำะแนำวคำิดกำรก่อคำวำมไม่สงบ 

จำกสถำนำศึกษำในำพื้นำที่ 3 จังหวัดชำยแดนำภำคำใต้

พลตรี ดิเรก ดีประเสริฐ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

บทคำัดย่อ

 วัตถุประสงค์ในการวิจัย มีดังต่อไปนี้คือ 1. เพื่อศึกษากระบวนการบ่มเพาะแนวความคิดการก่อความไม่สงบ 

จากสถานศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. เพื่อศึกษาแนวทางการในการเข้าถึงสถานศึกษา ที่ที่ล่อแหลม 

และมีแนวโน้มในการบ่มเพาะแนวความคิดการก่อความไม่สงบของหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3. เพ่ือน�าเสนอรปูแบบการสกดักัน้การบ่มเพาะแนวคดิการก่อความไม่สงบจากสถานศกึษาของหน่วยงานภาครฐั ในพ้ืนท่ี 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยการสร้างทฤษฎีฐานรากปรากฏการณ์นิยม 

(Phenomenology) โดยด�าเนินการศึกษาวิจัยจากปรากฏการณ์จริงท่ีเกิดขึ้น เป็นการสร้างองค์ความรู้จากฐานราก 

(Grounded Theory) โดยการเข้าถึงแหล่งข้อมูล รวบรวมวิเคราะห์และตีความจากบุคคลในพื้นที่จริงด้วยตัวของผู้ให้

ข้อมูลเอง อันเป็นการสร้างองค์ความรู้จากความคิดเห็นของฐานรากชุมชนเอง ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้คือ

 1. กระบวนการบ่มเพาะแนวความคิดการก่อความไม่สงบ จากสถานศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

พบว่า กระบวนการบ่มเพาะในสถานศกึษาในพ้ืนท่ีฯ นัน้ จะเริม่ด้วยการสร้างบรรยากาศของความไม่ปกตด้ิวยการเร่งเร้า

ให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกรับรู้ร่วมกันว่า สถานการณ์ในพ้ืนท่ีขณะน้ัน จ�าเป็นท่ีทุกคนต้องร่วมกันต่อสู้เพ่ือเป้าหมาย

เอกราชร่วมกัน ร่วมกันต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามกับกลุ่มคนในพ้ืนท่ี สร้างอัตลักษณ์เฉพาะพ้ืนท่ีของตนขึ้น เสาะหาบุคคล 

เป้าหมาย ผู้สร้างแนวร่วมใหม่ ท่ีจะต้องเป็นบุคคลท่ีมคีวามน่าเชือ่ถือ การชกัชวนของคนใกล้ชดิในสถานศกึษา ไม่ให้บุคคล 

เป้าหมาย รู้ตัวว่าก�าลังถูกชักจูงให้ร่วมขบวนการฯ ตอกย�้าสม�่าเสมอต่อเนื่อง การสร้างจิตวิทยาหมู่ สร้างความเชื่อมั่น

ในการต่อสู้

 2. แนวทางการในการเข้าถงึสถานศกึษา ท่ีท่ีล่อแหลม และมีแนวโน้มในการบ่มเพาะแนวความคดิการก่อความ

ไม่สงบของหน่วยงานภาครฐั ในพ้ืนท่ี 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ พบว่า การเข้าถงึสถานศึกษาฯ ทางตรง ได้แก่ 1) สร้าง 

กิจกรรมในสถานศึกษา 2) น�าพาเปิดโลกทัศน์ 3) พัฒนาทางกายภาพและความคิด 4) ผลิตตัวแทน (Agents) ส่วน

การเข้าถึงสถานศึกษาทางอ้อม ได้แก่ 1) สร้างสภาวะแวดล้อมใหม่ (ระดับนโยบาย) 2) สร้างความเชื่อมโยงกับชุมชน 

3) ยกระดับการแข่งขันคุณภาพการศึกษา และ 4) น�าพาค่านิยมใหม่
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 3. รูปแบบการสกัดกั้นการบ่มเพาะแนวคิดการก่อความไม่สงบจากสถานศึกษาของหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่ 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ภาครัฐเป็นหน่วยงานหลัก ได้แก่ 1) เข้าถึงการเรียนการสอนในวิชาการทางศาสนา  

2) ช่วงชงิการน�าการเรยีนการสอนในวชิาทางศาสนา 3) การสลายแนวความคดิและการสร้างภูมคิุม้กนัให้กบักลุม่เป้าหมาย 

4) จัดระบบการศึกษาที่สามารถตรวจสอบได้ 5) สร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา 6) จัดระบบให้ผู้น�าชุมชนของรัฐ 

ร่วมรบัผิดชอบสถานศกึษาของรฐั ส่วนภาครฐัเป็นหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ 1) น�าความร่วมมอืจากองค์กรเอกชน 2) ช่วงชงิ 

การน�าโครงการสนบัสนุนจากต่างประเทศ 3) พัฒนาสมัพันธ์กบัผู้บรหิารและครขูองสถานศกึษา 4) สนับสนนุให้เกดิการ

รวมกลุ่มสถานศึกษา และ 5) จัดระบบให้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

คำ�ำส�ำคำัญ: รูปแบบ การสกัดกั้นการบ่มเพาะ แนวคิดการก่อความไม่สงบ จังหวัดชายแดนภาคใต้
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โปรแกรมตรวจคำัดกรองโรคำต้อหินำอัจฉริยะ

Glaucoma Checker

พันำโท เลอปรัชญ์ มังกรกนำกพงศ์1   พันำตรีหญิง อิศรำพร ตรีสิทธิ์2

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ คำะนำองชัยยศ3   อำนำันำท์ เมธเศรษฐ3
1โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิìมนตรี 2โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 3คณะวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคำัดย่อ

 โรคต้อหิน เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของโรคตาบอดที่รักษากลับคืนไม่ได้ จะเริ่มจากการสูญเสียการมองเห็นของ

ลานสายตารอบนอกก่อน เมื่อการด�าเนินของโรครุนแรงขึ้นลานสายตาจะแคบลงเรื่อยๆ และตาบอดในที่สุดหากไม่ได้รับ

การรักษาที่เหมาะสมการรักษาโรคต้อหิน จึงเป็นเพียงการหยุดการด�าเนินโรค แต่ไม่สามารถท�าให้การมองเห็นที่สูญเสีย 

ไปกลับดีขึ้นเป็นปกติได้ การป้องกันในระยะเริ่มต้น เป็นหนทางเดียวท่ีจะไม่ท�าให้สูญเสียการมองเห็นในระยะยาว  

การคัดกรองค้นหาโรคในประชาชนจึง เป็นการป้องกันท่ีเป็นท่ียอมรับของจักษุแพทย์ ซึ่งในการตรวจวินิจฉัยโรคต้อหิน 

จะท�าอยู่ในโรงพยาบาลหรอืการออกหน่วยทางจักษ ุและต้องใช้จักษแุพทย์ร่วมกับเครือ่งมือตรวจวนิิจฉยัทางจักษรุาคาแพง  

ต่อมาได้มีการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการใช้เครื่องถ่ายรูปจอประสาทตาจากเจ้าหน้าท่ี รวบรวมผลท่ีได้ส่งให้จักษุแพทย ์

ผู้เชีย่วชาญโรคต้อหินวเิคราะห์ หากพบผู้ท่ีมคีวามเสีย่งโรคต้อหิน จะนัดตรวจเพ่ิมเติมจากจักษแุพทย์เฉพาะทางโรคต้อหิน 

ท่ีโรงพยาบาลค่ายสรุศกัดิìมนตร ีเมือ่เป็นโรคต้อหิน จะได้รบัการรกัษาท�าให้ตาไม่มดืบอดในอนาคตได้ โดยใช้ชือ่โครงการ

นี้ว่า “โครงการจัดทัพคัดกรองตาบอดต้อหิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ” แต่ยังมีปัญหาที่ระยะเวลาในการรับส่งข้อมูล

ภาพถ่ายจอประสาทตาและระยะเวลาในการแปลผลของจักษุแพทย์ ดังน้ันโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิìมนตรี โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกล้า และคณะวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงร่วมกันประดิษฐ์โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคต้อหิน

อัจฉริยะ (Glaucoma Checker) ขึ้นมา

 โปรแกรมตรวจคดักรองโรคต้อหินอัจฉรยิะ (Glaucoma Checker) ใช้วธีิ Image Processing ในการวเิคราะห์

รูปภาพเพื่อตรวจคัดกรองโรคต้อหินในผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้ทราบว่าเป็นโรคต้อหินหรือไม่ โดยใช้ LINE Bot ในการ 

ช่วยส่งข้อมูลและวิเคราะห์เบ้ืองต้น ด�าเนินการเชื่อมต่อกับฟังก์ชั่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนและกรอกอาการ 

ผ่านทาง Google Form เพ่ือท่ีจะลดจานวนผู้ป่วยท่ีจะท�าการรกัษา เพ่ือให้แพทย์รกัษาสะดวกรวดเรว็ขึน้ โดยมคีณุลกัษณะ

เฉพาะเป็นโปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงเป็นโรคต้อหินเบื้องต้น โดยวิเคราะห์รูปภาพใช้หลักการแยกแยะโรคต้อหิน ดังนี้ 

1. ตรวจสอบความหนาของเนื้อที่ขั้วประสาทตา 2. ตรวจดูขนาดวงของขั้วประสาทตา 3. ตรวจดูว่ามีเลือดออกในดวงตา

หรือไม่ 4. ตรวจสอบว่าเกิดโซนขาวข้างๆ ขั้วประสาทตาหรือไม่ และ 5. ตรวจดูว่าเส้นใยรอบๆ ตายหรือไม่

คำ�ำส�ำคำัญ: โรคต้อหิน โปรแกรมคัดกรอง โปรแกรมคัดกรองโรคต้อหินอัจฉริยะ
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กล้องตรวจกำรณ์ระยะไกล รุ่นำ 4

Long Range Observation Scope: 4th Generation

พันำโท ณัฐวุฒ  สุขะตุงคำะ   จ่ำสิบเอก ไวพจนำ์  บุตรดี
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23

บทคำัดย่อ

 สืบเนื่องจากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 ได้รับมอบภารกิจในการป้องกันชายแดนในพื้นที่ไทย

กมัพูชา ซึง่ภารกจิหน่ึงของหน่วย คอื การลาดตระเวนและการเฝ้าตรวจสนามรบ ท�าให้ได้มาซึง่ภาพข่าวการปฏิบัติต่างๆ

ของฝ่ายตรงข้ามเป็นข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญ ให้ผู้บังคับบัญชาตกลงใจต่อไป แต่ข้อจ�ากัดที่ตรวจพบ คือเครื่องมือในการ

ตรวจการณ์ของหน่วยที่มีในอัตรา เป็นประเภทกล้องส่องสองตาก�าลังขยายต�่า มีขีดจ�ากัดในเรื่องระยะการตรวจการณ์ที่ 

ใกล้ และจ�าเป็นต้องใช้ก�าลังพลในการเฝ้าตรวจตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งท�าให้เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจการณ์และ 

การรายงานข่าวสาร

 จากปัญหาดังกล่าว หน่วยจึงได้ประดิษฐ์กล้องตรวจการณ์ท่ีมีขีดความสามารถตรวจการณ์ได้ในระยะไกล 

สามารถบันทึกภาพความละเอียดสงูได้ในตวั มจีอมอนิเตอร์ส�าหรบัแสดงผลในตัว หรอืสามารถส่งสญัญาณภาพไปยังหน้า

จอมอนิเตอร์อื่นที่มีขนาดใหญ่กว่า โดยใช้สายสัญญาณ และเมื่อเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต สามารถส่งภาพนิ่งหรือวีดีโอ

ได้แบบเรียลไทม์ มีระบบบันทึกข้อมูลด้วยฮาร์ดดิสก์ สามารถเปิดดูข้อมูลย้อนหลังได้  โดยพลังงานของระบบสามารถ

ใช้ได้ทั้งไฟฟ้า 110-220 โวลต์ หรือ ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)

 หลกัการท�างานของตวักล้อง ใช้หลกัการท�างานของกล้องดดูาวในการรบัภาพ น�าภาพท่ีได้ผ่านระบบประมวลผล 

ภาพ และส่งข้อมูลมายังจอมอนิเตอร์ และบันทึกด้วยฮาร์ดดิสก์ ระบบโฟกัสภาพใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็ก 

ซึ่งควบคุมด้วยปุ่มกด

คำุณลักษณะทั่วไปและขีดคำวำมสำมำรถ มีดังนำี้

 1. มีระยะตรวจการณ์ที่ไกลมาก  50-10,000 เมตร ในสภาพอากาศเปิด

 2. บันทึกภาพความละเอียดสูงโดยมีความละเอียด 1080p (หรือ 2,073,600 pixel)

 3. รายงานภาพแบบ เรียลไทม์ผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต โดยใช้แอพพลิเคชั่นทั่วไป

 4. สามารถแสดงผลของภาพได้ 4 ช่องทาง คือ

  4.1 จอมอนิเตอร์ ขนาด 7 นิ้ว ที่ติดกับตัวกล้องเอง

  4.2 จอมอนิเตอร์ของทีวีทุกขนาด

  4.3 ออนไลน์ผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ต

  4.4 ถ่ายโอนข้อมูลด้วย usb
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 5. แหล่งที่มาของพลังงานของระบบ

  5.1 ระบบไฟฟ้า 110-220 โวลต์

  5.2 ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)

 6. สามารถใช้งานต่อเนื่อง โดยการจับภาพเคลื่อนไหว 24 ชม.ได้นานสูงสุด 30วัน

 7. สามารถใช้งานแบบออนไลน์ โดยใช้จอมอนิเตอร์ ในลักษณะ cctv 

 เนื่องจากสามารถตรวจการณ์ได้ในระยะไกล ท�าให้ภาพข่าวที่ได้มีความหลากหลาย อีกทั้งการปฏิบัติงานของ

ก�าลังพลมีความปลอดภัยมากขึ้น ผู้ใช้ไม่จ�าเป็นต้องเฝ้าตรวจท่ีตัวกล้องตลอดเวลา เน่ืองจากตัวกล้องมีระบบออนไลน์ 

และสามารถบันทึกภาพ ไว้ส�าหรับดูย้อนหลังได้ หรือแม้กระท่ังการส่งสัญญาณภาพไปยังหน้าจอทีวี เพ่ือแยกผู้ใช้กับ 

ตัวกล้องออกจากกัน

คำ�ำส�ำคำัญ: กล้องตรวจการณ์ระยะไกล
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โคำรงกำรวิจัยและพัฒนำำเพื่อด�ำรงสภำพและเพิ่มประสิทธิภำพยุทโธปกรณ์

กำรพัฒนำำระบบคำวบคำุมแบบปิดของเซอร์โวมอเตอร์เพื่อทดแทนำมอเตอร์ไฮดรอลิคำ 

กรณีศึกษำ: ระบบคำวบคำุมกำรเคำลื่อนำที่ของมุมทำงสูงและทำงทิศของปืนำใหญ่ต่อสู้

อำกำศยำนำ ขนำำด 40 มิลลิเมตร แอล 70

A Research and Development for Maintenance and Performance 

Improvement: A Development of Closed Loop Servo Motor 

Controller for Hydraulic Motor replacement: Case Study of Elevation 

and Azimuth Angle Motion Controller of Anti-aircraft 40 mm L70

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชนำะ รักษ์ศิริ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคำัดย่อ 

 ปัจจุบัน ปตอ. ขนาด 40 มม. แอล 70 เข้าประจ�าการ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ (นปอ.) 

กองทัพบก จ�านวนท้ังสิน้ 70 กระบอก ตัง้แต่ปี พ.ศ.2525 โดยปืนรุน่น้ีเป็นปืนท่ีมสีมรรถนะ การท�างานท่ีมปีระสทิธิภาพ

สูง โดยความเสียหายเกิดจากระบบการหมุนแกนทางสูง และระบบการหมุนแกนทางทิศของปืนจากมีการรั่วซึมของ 

น�้ามันไฮดรอลิค และอุปกรณ์ในระบบควบคุมทางไฟฟ้าต่างๆ ช�ารุดเสียหาย ไม่สามารถหาอะไหล่และซ่อมได้ โครงการ

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการด�ารงสภาพของ ปตอ. ขนาด 40 มม. แอล 70 รุ่น A และ รุ่น B โดยปืนทั้งสองรุ่นนี้มี

ระบบการท�างานทั้งระบบไฟฟ้า ระบบทางกลและระบบไฮดรอลิคเหมือนกันทุกประการ โดยโครงการวิจัยและพัฒนานี้

มีเป้าหมายหลักจ�านวน 3 เป้าหมาย คือ 

 1. พัฒนาระบบและอุปกรณ์ทางกลและทางไฟฟ้าของระบบการหมุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มม. 

แอล 70 โดยใช้ระบบเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบควบคุมแบบดิจิตอลใหม่ เพื่อทดแทนระบบการหมุนแกนทางสูง 

(Elevation Axis) และระบบการหมุนแกนทางทิศ (Azimuth Axis) ด้วยระบบไฮดรอลิคแบบเดิม

 2. พัฒนาระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของ ปตอ. ขนาด 40 มม. แอล 70 ให้สามารถท�างานได้ทั้งระบบการ

ท�างานแบบ Local control และ Remote control ร่วมกับระบบควบคุมการยิงด้วยเรดาห์ (Thales Nederland 

Radar Flycatcher) ประจ�าการที่หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (นปอ.)

 3. พัฒนาชิ้นส่วนซ่อมชุดแหวนยางกันซึมและชิ้นส่วนโลหะของปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มม. แอล 

70 บางชิ้นที่มีส่วนส�าคัญต่อการท�างานของ ปตอ. ขนาด 40 มม. แอล 70
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 ข้อสรุปและประโยชน์ที่ได้รับจากผลงานวิจัย พบว่า ปตอ. ขนาด 40 มม. แอล 70 สามารถด�ารงสภาพ

และผ่านการทดสอบการปฏิบัติ ทั้งการทดสอบการท�างาน ณ ที่ตั้งปกติ จ�านวน 4 ครั้ง และการทดสอบในสนามด้วย

กระสุนการยิงกระสุนจริง จ�านวน 3 ครั้ง ภายใต้การก�ากับโดยคณะกรรมการทดสอบและประเมินผลโครงการวิจัยและ

พัฒนา ท�าให้ ปตอ. ขนาด 40 มม. แอล 70 สามารถปฏิบัติงานได้ตาม หน้าที่ ขั้นตอนและมาตรฐานของกองทัพบก 

พร้อมกนัน้ีเพ่ือให้ผลงานวจัิยนีบ้รรลเุป้าหมายสงูสดุ คณะวจัิยฯ พร้อมน�าผลงานวจัิยนีเ้ข้าทดสอบเพ่ิมเตมิ เพ่ือให้ผลงาน

วจัิยน้ีผ่านการทดสอบความคงทนเพ่ือผ่านการทดสอบและประเมินจากคณะกรรมการตามมาตรฐานและเป็นท่ียอมรบัของ 

กองทัพบก ท�าให้สามารถน�าไปสู่การต่อยอดงานวิจัยในการผลิตและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อไป

คำ�ำส�ำคำัญ: GPS ระบบแกนทางทิศ ระบบแกนทางสูง ปตอ.ขนาด 40 มม. แอล 70 ระบบควบคุมการยิงฟลาย 

 แคชเชอร์ ระบบไฮดรอลิค เซอร์โวมอเตอร์



 ส่วนำที่ 4
โครงการ/ผลงานและงานวิจัยของสถาบันภายนอก
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สิ่งทอกันำยุงโดยใช้ไมโคำรแคำปซูลของนำ้�ำมันำหอมระเหยตะไคำร้หอม

Mosquito Repellent Textiles Using Microcapsules Containing Citronella Oil

กำวี ศรีกูลกิจ1   สิรีรัตนำ์ จำรุจินำดำ1   ดวงดำว อำจองคำ์1

นำำฏนำัดดำ รอดทองคำ�ำ2   ปรำณี รัตนำวลีดิโรจนำ์2   นำิภำพรรณ โสตถิยำนำนำท์2

กฤษณำ ศิรเลิศมุกุล2   ประณัฐ โพธิยะรำช1, 2
1ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคำัดย่อ

 การแพร่ของโรคติดต่อโดยมีแมลงจ�าพวกยุงเป็นพาหะถือเป็นปัญหาด้านสุขอนามัยท่ีส�าคัญ โดยเฉพาะใน

ประเทศเขตร้อนและก�าลงัแพร่กระจายไปยังภูมภิาคอ่ืน โรคตดิต่อเหล่าน้ีไม่ว่าจะเป็นมาเลเรยี ไข้เลอืดออก ไข้สมองอักเสบ 

จากเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ ชิคุนกุนยา และไข้เหลือง ล้วนแต่เป็นอันตรายต่อชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง จึงมีความสนใจใน 

การพัฒนาสิง่ทอท่ีมสีมบัตกินัยุงเพ่ือป้องกนัปัญหาดงักล่าว โดยเฉพาะจากสารธรรมชาตท่ีิไม่เป็นพิษต่อมนษุย์และสิง่มีชวีติ

อ่ืน เน่ืองจากในปัจจุบันสารท่ีใช้ตกแต่งสิง่ทอเพ่ือให้มสีมบัติกนัยุงล้วนท�ามาจากสารเคมีท่ีหากสมัผัสหรอืได้รบัเป็นเวลานาน 

อาจเป็นพิษต่อสขุภาพของมนุษย์และสิง่มชีวีติอ่ืน ประกอบกบัภูมปัิญญาท่ีสบืทอดมาของคนไทย พบว่า สมนุไพรไทยหลาย

ชนิดมีสมบัติในการไล่ยุง ท�าให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจในการพัฒนาสิ่งทอที่มีสมบัติกันยุงโดยใช้สมุนไพรจากธรรมชาติ 

น�า้มนัหอมระเหยตะไคร้หอมถูกน�ามาใช้เป็นสารไล่ยุ่งท่ีมปีระสทิธภิาพ ต้นตะไคร้หอมน้ีสามารถปลกูได้ง่ายในทุกภูมภิาค

ของประเทศไทย ท�าให้เป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีต้นทุนต�่า นอกจากนี้ยังพบว่า น�้ามันหอมระเหยตะไคร้หอมยังมีฤทธิìต้าน 

การเกิดราและการเกิดจุลชีพอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ความคงทนระหว่างการใช้งานยังคงเป็นปัญหาของการใช้น�้ามันหอม

ระเหยดงักล่าวโดยตรง งานวจัิยน้ีจึงได้ดดัแปรให้น�า้มนัหอมระเหยตะไคร้หอมสามารถปลดปล่อยสารระเหยได้ยาวนานขึน้ 

ด้วยเทคนิคการห่อหุ้มน�้ามันหอมระเหยจะถูกห่อหุ้มให้กลายเป็นไมโครแคปซูล โดยใช้สารห่อหุ้มและสารลดแรงตึงผิว 

ท่ีใช้เป็นสารท่ีไม่เป็นพิษ ผลการทดลองพบว่า ไมโครแคปซลูน�า้มันหอมระเหยตะไคร้หอมน้ีสามารถติดอยู่กบัผ้าได้ด ีและ

ปลดปล่อยสารระเหยได้อย่างช้าๆ ในปรมิาณท่ีเหมาะสมเพ่ือให้มปีระสทิธิภาพในการไล่ยุงท่ีด ีสารท่ีเตรยีมขึน้น้ีสามารถ

น�ามาใช้เป็นน�้ายาปรับผ้านุ่ม รวมทั้งน�้ายาชุบเคลือบแผ่นรองเท้า เพื่อใช้กับสิ่งทอที่ผู้สวมใส่มีความเสี่ยงต่อการถูกยุงกัด

อันจะเป็นการลดอันตรายจากโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะน�าโรค

คำ�ำส�ำคำัญ: สิ่งทอกันยุง ไมโครแคปซูล น�้ามันหอมระเหย ตะไคร้หอม
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ตัวรับรู้บนำสิ่งทอแบบไม่เจำะผ่ำนำร่ำงกำยส�ำหรับกำรตรวจวัดคำ่ำคำวำมเป็นำกรด-ด่ำง

และปริมำณแลคำเตทในำเหงื่อในำคำรำวเดียวกันำ

Non-Invasive Textile Based Sensor for the Simultaneous Detection of 

Sweat pH and Lactate

นำำฏนำัดดำ รอดทองคำ�ำ1   ปรำณี รัตนำวลีดิโรจนำ์1   นำิภำพรรณ โสตถิยำนำนำท์1   กฤษณำ ศิรเลิศมุกุล1

สิรีรัตนำ์ จำรุจินำดำ2   กำวี ศรีกูลกิจ2   ดวงดำว อำจองคำ์2   ประณัฐ โพธิยะรำช1, 2
1สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคำัดย่อ

 ตัวรับรู้เชิงสีบนสิ่งทอแบบไม่เจาะผ่านร่างกายถูกออกแบบให้มีช่องตรวจวัด 2 ช่อง ส�าหรับการตรวจวัดค่า 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปรมิาณแลคเตทในเหงือ่คราวเดยีวกนั โดยแต่ละช่องถกูเคลอืบไว้ด้วยชัน้ต่างๆ ประกอบด้วย 

1) สารช่วยตรึงสีย้อม 2) สารเพิ่มสมบัติการดูดซับน�้า และ 3) สารที่ท�าหน้าที่เป็นส่วนรับรู้ โดยส่วนรับรู้ของการตรวจ

วัดค่า pH นั้นประกอบด้วย สารละลายอินดิเคเตอร์ผสม ในขณะที่ส่วนรับรู้ของการตรวจวัดปริมาณแลคเตท ประกอบ

ด้วย ชุดเอนไซม์ส�าหรับการวัดแลคเตท เมื่อน�าตัวรับรู้ไปติดบนร่างกายและมีการดูดซับเหงื่อเกิดขึ้น ตัวรับรู้ดังกล่าว

จะแสดงผลการตรวจวัดให้ผู้ใช้งานทราบจากการเปลี่ยนสีของตัวรับรู้ที่ช่องตรวจวัดทั้ง 2 บริเวณ คือ ช่องตรวจวัดค่า

ความเป็นกรด-ด่างจะค่อยๆ เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีฟ้าตามค่า pH ที่เพิ่มขึ้น ส่วนช่องตรวจวัดแลคเตทนั้น จะเกิด 

การเปลีย่นแปลงเป็นสม่ีวง ซึง่สดีงักล่าวจะเข้มขึน้ตามปรมิาณความเข้มข้นของแลคเตทในเหงือ่ แล้วน�ามาเปรยีบเทียบกบั 

แถบสีมาตรฐาน โดยตัวรับรู้ดังกล่าวสามารถตรวจวัดค่า pH ได้ในช่วง 1 - 14 และปริมาณแลคเตทในช่วง 0 - 25 

มิลลิโมลาร์ นอกจากน้ี ตัวรับรู้เชิงสีบนสิ่งทอยังมีความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นท�าให้สามารถรวมเข้ากับชุดเสื้อผ้า

กีฬาหรือเครื่องประดับได้ง่าย ท�าให้ตัวรับรู้นี้มีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเพื่อใช้ตรวจวัดค่า pH และแลคเตทได้อย่าง

ทันทีและต่อเนื่อง ตัวรับรู้ที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้จึงเป็นทางเลือกใหม่ส�าหรับการติดตามสุขภาพส่วนบุคคลและการตรวจวินิจฉัย

โรคทางการแพทย์โดยเฉพาะการติดตามสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬา

คำ�ำส�ำคำัญ: ตัวรับรู้เชิงสี สิ่งทอ แลคเตท 
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กำรวิจัยสืบสำนำพระรำชด�ำริสมเด็จพระกนำิษฐำธิรำชเจ้ำ 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนำรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ด้ำนำนำวัตศิลป์และ

ระบบเสียงดนำตรี: เพลงชุดรูปสลักหินำวีรบุรุษโบรำณ

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยุทธนำำ ฉัพพรรณรัตนำ์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิชฏำลัมพก์ เหล่ำวำนำิช   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชูวิทย์ ยุระยง
โครงการศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรม

 กรอบแนวคดิส�าคญัในการประพันธ์เพลงรปูสลักหินวรีบุรษุโบราณ เริม่มาจากแนวพระราชด�ารแิละการพระราชนพินธ์ 

บทร้องของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้น ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้น�าบทร้องเพลงรปูสลกัหินวรีบุรษุโบราณมาใช้ขบัร้อง ประกอบการบรรเลงดนตรไีทยและดนตรสีากลในวนั

คล้ายวนัสถานปนาจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ประจ�าปี 2562 ได้พระราชทานบทพระราชนิพนธ์ให้อาจารย์ ดร.สริชิยัชาญ 

ฟักจ�ารญู ศิลปินแห่งชาต ิเพ่ือน�ามาบรรจุเพลง และประพันธ์ท�านองเพลงไทยเดมิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวูทิย์ ยุระยง 

เรียบเรียงท�านองส�าหรับดนตรีสากล เพื่อใช้บรรเลงประกอบกับบทพระราชนิพนธ์ที่ได้พระราชทานมา 

 ดร.สิริชัยชาญ ได้กล่าวไว้ว่า หลังจากที่ได้รับพระราชทานบทพระราชนิพนธ์แล้ว เริ่มต้นด้วยการอ่านบทอย่าง

ละเอียด วิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อเรื่อง และกราบบังคลทูลถามถึงพระราชด�าริเกี่ยวกับการประพันธ์เพลง 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งว่าต้องประสงค์ให้มีเพลงที่

มีท�านองจีนแบบดั้งเดิมที่ไม่ใช่เพลงไทยส�าเนียงจีนอย่างเดียว โดยเพลงจีนนั้นอาจมีทั้งอยู่ในยุคที่ปรากฏเรื่องรูปสลักหิน

วีรบุรุษโบราณ หรือเพลงในสมัยอื่นๆ ประกอบกัน นอกจากนี้ยังทรงเน้นย�้าว่าไม่ให้น�าเพลงจีนแบบดั้งเดิมมาใช้เลย ให้

ประพันธ์ขึ้นมาใหม่ และมีเพลงไทยส�าเนียงจีนผสมผสานอยู่บ้างในบางเพลง เน่ืองจากหากน�าเพลงจีนแบบดั้งเดิมมา

บรรเลงโดยวงดนตรีไทยโดยไม่มีการประพันธ์หรือเรียบเรียงขึ้นใหม่ อาจท�าให้การบรรเลงไม่กลมกลืนเท่าท่ีควร อีกท้ัง

ท�านองยังไม่เป็นที่คุ้นเคยของนักดนตรีไทยด้วย นอกจากแนวพระราชด�าริที่ได้พระราชทานมา พระองค์ทรงค้นเพลงจีน

แบบดั้งเดิม และพระราชทานแผ่นซีดีเพลงจีนมาให้ฟังเป็นตัวอย่าง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูวิทย์ ยุระยง ค้นคว้า

ข้อมูลบทเพลงเพิ่มเติม อีกทั้งโปรดฯ ให้มีวงดนตรีจีนร่วมบรรเลงกับวงดนตรีไทยและสากลอยู่ในการแสดงครั้งนี้ด้วย ซึ่ง

ได้น�าท�านองเพลงเหมา เหมา หยวี่ แปลเป็นภาษาไทย หมายถึง ละอองฝน มาตั้งต้นในการเรียบเรียงเพลงน�า ใช้วง

ดนตรีบรรเลงร่วมกันทั้ง 3 วง ได้แก่ วงดนตรีไทย วงดนตรีสากล และวงดนตรีจีน โดยไม่มีการขับร้อง

 ในส่วนของการเรียบเรียงดนตรีสากล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูวิทย์ ยุระยง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็น 

ผู้เรยีบเรยีง โดยเริม่จากการวเิคราะห์ท�านองเพลงไทยเดมิ และน�ามาเรยีบเรยีงให้วงดนตรสีากลบรรเลงได้อย่างเหมาะสม 

โดยแนวคิดในการเรียบเรียงท�านองส�าหรับการบรรเลงดนตรีในลักษณะผสมผสานน้ี ได้รับการปรับปรุงมาอย่างต่อเน่ือง 

สามารถสรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้ 1) การใช้องค์ความรู้เรื่องดนตรีตะวันตกในการเพิ่มแนวดนตรีสากลให้กับเพลงไทยใน
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ลักษณะ World Music Orchestra ที่ให้วงดนตรีไทยมีการบรรเลงเป็นหลัก ส่วนวงดนตรีสากลมีหน้าที่ในการสนับสนุน 

2) การเพ่ิมมติขิองเสยีงจากเพลงไทยท่ีมลีวดลายสวยงาม 2 มติ ิให้เป็นวงท่ีมคีวามลกึเป็นมติท่ีิ 3 จากการเพ่ิมเสยีงของ

เครื่องดนตรีสากล 3) ไม่ท�าลายคุณลักษณะบันไดเสียงตามหลักการทางดุริยางคศาสตร์ไทย กล่าวคือ ไม่ตั้งเสียงเครื่อง

ดนตรไีทยให้อยู่ในบันไดเสยีงของดนตรตีะวนัตก หรอืไม่ตัง้เสยีงเครือ่งดนตรตีะวนัตกให้อยู่ในบันไดเสยีงไทย เพียงแต่ให้

ตัวซอลของดนตรีไทยปรับเสียงให้เท่ากับตัว E ของดนตรีสากล และเสียงอื่นยังคงปรับให้ห่าง 1 เสียงตามหลักการทาง

ดุริยางคศาสตร์ไทย 4) ปัจจัยส�าคัญในการฝึกซ้อม คือ วงดนตรีไทยและวงดนตรีสากล ต้องฝึกซ้อมการบรรเลงของตน

อย่างละเอียด จนเกิดความช�านาญ เนื่องจากเมื่อซ้อมร่วมกันแล้วจะต้องปรับการบรรเลงตลอดการฝึกซ้อม เพื่อให้เกิด

ความสมดลุ ท้ังในเรือ่งของท�านอง จังหวะ และโดยเฉพาะแนวในการบรรเลงท่ีจะต้องมคีวามพร้อมเพรยีงกนั 5) นักดนตร ี

ทุกคนควรมทัีกษะการฟังท่ีด ีเน่ืองจากเป็นการบรรเลงในวงดนตรท่ีีการผสมผสานกนัระหว่างไทยและสากล จะมลีกัษณะ

ของการประสานเสียงหรือการสอดท�านองท่ีพิเศษกว่าปกติเกิดขึ้นตลอดบทเพลง นักดนตรีไทยต้องเข้าใจลักษณะของ 

การบรรเลงดนตรีสากล และนักดนตรีสากลต้องเข้าใจระเบียบวิธี/ขนบธรรมเนียมของการบรรเลงดนตรีไทยด้วย เช่น 

การทอดเสียงลงก่อนที่จะเริ่มท่อนใหม่/เพลงใหม่หรือจบเพลง

 เทคนิคการผสมผสานวงดนตรไีทยและวงดนตรสีากลดงักล่าวท่ีท�าให้การบรรเลงร่วมกนัออกมาได้อย่างไพเราะน้ัน 

จ�าเป็นต้องมโีน้ตเพลงท่ีมคีณุภาพ ประพันธ์ตามหลกัของดนตรไีทยและดนตรสีากลได้อย่างกลมกลนืภายใต้ข้อจ�ากดัดงัท่ี

ได้กล่าวมาในข้างต้น แนวความคดิเรือ่งการผสมผสานดนตรไีทยและสากลมอีงค์ความรูท่ี้ส�าคญัหลายประการ รวมเรยีกว่า 

“สังคีตพัฒนา” ด้วยองค์ความรู้ที่จะสร้างสมดุลให้กับวงดนตรีที่มีลักษณะพิเศษจากต่างวัฒนธรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ
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กำรถ่ำยทอดองคำ์คำวำมรู้ทำงสัตว์แก่โรงเรียนำและชุมชนำในำพื้นำที่คำุ้งบำงกะเจ้ำ

อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร: กำรเลี้ยงไส้เดือนำดินำ

และกำรใช้ประโยชนำ์จำกไส้เดือนำดินำ

Knowledge Transfer of Animal to Schools and Communities in 

Kung Bang Ka Chao Area, Phra Pradaeng District, Samut Prakan 

Province: Rearing and Utilization of Earthworms

รองศำสตรำจำรย์ ดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที1   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำำยสัตวแพทย์ ดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง1

รองศำสตรำจำรย์ ดร.อภิญญำ หิรัญวงษ์2   รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรรณวิภำ วงศ์แสงนำำคำ1

ดร.วียะวัฒนำ์ ใจตรง3   นำำยจักรพันำธ์ ทรัพย์แก้ว1
1ภาควิชาสัตววิทยา; fsciutk@ku.ac.th 2ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร 

กรุงเทพมหานครฯ 10900
3องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

บทคำัดย่อ

 การอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงไส้เดือนดินและการใช้ประโยชน์จากไส้เดือนดินแก่โรงเรียนและชุมชนในพ้ืนท่ี

คุ้งบางกะเจ้า อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นับว่าเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางสัตว์ ซึ่งเป็นโครงการ 

ต่อยอดจากโครงการส�ารวจความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในพ้ืนท่ีสีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความย่ังยืน ได้

รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อท�าให้เกิดการสร้างองค์ความรู้แก่โรงเรียน

และชุมชนแล้วพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส�าคัญภายในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า รวมทั้งสร้างอาชีพแก่ชุมชน การอบรมครั้งนี้ได้

รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดป่าเกด และตัวแทนชุมชนสวนป่าเกดน้อมเกล้า ต�าบลทรงคนอง อ�าเภอ

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกลุ่มต้นแบบของโครงการ ผลจากการอบรมครั้งน้ีประสบความส�าเร็จอย่างดี 

คณะครู นักเรียน และชุมชนสามารถเลี้ยงไส้เดือนดิน รวมท้ังได้มูลไส้เดือนดินท่ีสามารถน�าไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์และ

เพาะต้นอ่อนทานตะวัน ซึ่งได้น�าต้นอ่อนทานตะวันไปใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนและเป็น

ผลิตภัณฑ์จ�าหน่าย นอกจากนี้ทางผู้อ�านวยการและคณะครูโรงเรียนวัดป่าเกด ได้มีการต่อยอดในการสร้างเครื่องร่อนมูล

ไส้เดือน ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 จากกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับชาติ  

ในหัวข้อเทคโนโลยีใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งมีการต่อยอดผลงานในการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน โดยผลิตเครื่องตัดต้นอ่อนแบบ Labor 

Saving จากการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครัง้ท่ี 69 ปีการศกึษา 2562 ได้รบัรางวลัเหรยีญทองชนะเลศิ ของส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ
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เขต 1 กระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่เป็นการน�าเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานในการเพ่ิมผลผลติจากการเพาะต้นอ่อนทานตะวนัท่ี

ใช้ปุ๋ยมลูไส้เดอืนในการเพาะปลกู และยังได้รบัรางวลัการผลติต้นอ่อนทานตะวนั ซึง่เป็นผลงานท่ีแสดงให้เห็นกระบวนการ

หรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนดีประจ�าต�าบล ประจ�าปี 2560 ใน

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นอกจากนี้ชุมชนสวนป่าเกด 

น้อมเกล้า สามารถสร้างแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของการเลี้ยงไส้เดือนดิน การใช้มูลไส้เดือนดินทางการเกษตรและ 

การผลิตต้นอ่อนทานตะวนั โดยมกีารถ่ายทอดองค์ความรูแ้ก่นกัท่องเท่ียวและผู้ท่ีสนใจ รวมท้ังยังเป็นชมุชนต้นแบบท่ีส�าคญั

ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนต�าบลต่างๆ ของพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า เพื่อสร้างอาชีพแก่ชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากฐานทรัพยากรชีวภาพต่อไป

คำ�ำส�ำคำัญ: แหล่งเรียนรู้ โรงเรียน ชุมชน พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ไส้เดือนดิน
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กำรส่งเสริมกำรผลิตผงนำำโนำถั่งเช่ำและสำรคำอร์ไดซิปินำจำกถั่งเช่ำสีทอง

เพื่อกำรประยุกต์ใช้ทำงอุตสำหกรรมเทคำโนำโลยีชีวภำพและเภสัชกรรม

Enhancement of Cordyceps Nano-powder and Cordycepin 

Production from Cordyceps militaris for Industrial Biotechnology and 

Pharmaceutical Applications

รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรรณวิภำ วงศ์แสงนำำคำ1 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร2   ดร.วำสินำี ขุนำทวี2   ดร.กอบกุล เหล่ำเท้ง3
1ภาควิชาสัตววิทยา 2ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900
3ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ปทุมธานี 12120

บทคำัดย่อ

 ปัจจุบันมีการน�าถ่ังเช่าสีทองมาใช้อย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์ เน่ืองจากมีสรรพคุณทางเภสัชวิทยาท่ีหลาก

หลาย อย่างไรกต็าม ข้อมลูทางวทิยาศาสตร์ท่ีเกีย่วข้องกับสภาวะการเพาะเลีย้งและกระบวนการผลติผงถัง่เช่าสทีอง เพ่ือ

เพิ่มปริมาณสารออกฤทธิì ได้แก่ สารคอร์ไดซิปิน และการควบคุมการผลิตในเชิงคุณภาพและปริมาณนั้นยังมีอยู่ค่อนข้าง

น้อย นอกจากน้ีการควบคมุกระบวนการผลติโดยเฉพาะด้านคณุภาพของผลติภัณฑ์ยังไม่คงท่ี โดยในงานวจัิยน้ีจะมุง่เน้น

การพัฒนากระบวนการเพาะเลีย้งและการผลติผงถัง่เช่าสทีองเพ่ือเพ่ิมปรมิาณสารคอร์ไดซปิิน ตลอดจนการผลติผงนาโน

ถั่งเช่าสีทองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปลดปล่อยสารคอร์ไดซิปินจากชีวมวล โดยมีเป้าหมายในการใช้ประโยชน์อย่าง

เป็นรูปธรรมในอุตสาหกรรม ซึ่งใช้ท้ังเทคโนโลยีโอมิกส์ในการสร้างองค์ความรู้ด้านการควบคุมการผลิตสารคอร์ไดซิปิน

ในระดับยีนทั้งหมดของเซลล์ และนาโนเทคโนโลยีในการเพิ่มการปลดปล่อยของสารคอร์ไดซิปิน ซึ่งผลการวิจัยที่ได้จาก

เทคโนโลยีโอมกิส์ท�าให้ทราบถงึยีนท่ีมบีทบาทส�าคญัในการสังเคราะห์สารคอร์ไดซิปินและกลไกการควบคมุแสดงออกของ 

ยีนดังกล่าวของถั่งเช่าสีทอง ที่น�าไปสู่การสร้างเครือข่ายเมแทบอลิซึมระดับจีโนมของถั่งเช่าสีทอง นอกจากนี้ผลที่ได้จาก 

การพัฒนากระบวนการเพาะเลีย้งพบว่า สามารถเพ่ิมปรมิาณชวีมวลเซลล์และปรมิาณสารคอร์ไดซปิินได้อย่างเด่นชดั อีกท้ัง 

ยังทราบถงึสภาวะท่ีเหมาะสมในการเตรยีมผงถัง่เช่าสทีอง ซึง่จากการเตรยีมผงถัง่เช่าสทีองโดยวธีิท่ีเหมาะสมสามารถลด

ขนาดอนุภาคผงถัง่เช่าสทีองให้มขีนาดเลก็กว่า 1 ไมโครเมตร รวมท้ังยังพบว่า ขนาดอนุภาคของผงถัง่เช่าสทีองท่ีเลก็ลง 

ท�าให้มีการปลดปล่อยสารคอร์ไดซิปินได้ในปริมาณมากขึ้น ซึ่งองค์ความรู้ท่ีได้รับจะสามารถน�าไปขยายผลในการเพาะ

เลี้ยงถั่งเช่าสีทองที่มีคุณภาพในระดับใหญ่ขึ้น ส�าหรับการใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรม และการประยุกต์ใช้ในวงกว้างใน

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพต่างๆ ของประเทศอย่างยั่งยืน

คำ�ำส�ำคำัญ: คอร์ไดซิปิน ถั่งเช่าสีทอง เทคโนโลยีโอมิกส์ ผงถั่งเช่าสีทอง สารออกฤทธิìทางชีวภาพ
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โคำรโมโซมิกส์เพื่อคำวำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและวิวัฒนำำกำรของสัตว์

มีกระดูกสันำหลัง

Chromosomics for Biodiversity and Evolution in Vertebrates

รองศำสตรำจำรย์ ดร.คำรศร ศรีกุลนำำถ1    นำำยวรพงศ์ สิงหชำติ1

ดร.ณรงคำ์ฤทธิ์ เมืองใหม่2    รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรินำทร์ ปิยะโชคำณำกุล1

1ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคำัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยระดับจีโนมที่ผนวกองค์ความรู้ด้านโครโมโซมและจีโนมิกส์ เรียกว่า โครโมโซมิกส์ (Chromo-

Somics) เพื่อศึกษาโครงสร้างและส่วนประกอบของจีโนม ท�าให้ทราบรายละเอียดของยีน และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

ได้สมบูรณ์และชัดเจน ในสัตว์มีกระดูกสันหลังโครงสร้างและวิวัฒนาการของจีโนมสัตว์ และความหลากหลายของชนิด

สัตว์ สามารถน�ามาประยุกต์จัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพภายในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ความเข้าใจ

ในแผนที่โครโมโซมและโครงสร้างของจีโนมน�ามาประยุกต์ใช้พัฒนาเครื่องหมายยีนต่างๆ เช่น ยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ 

โดยตรวจสอบรปูแบบกลไกการเปลีย่นแปลงของโครโมโซมเพศและพัฒนาเครือ่งหมายดเีอ็นเอในการแยกเพศในสตัว์กลุม่

ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นย�า รวดเร็ว ส่งเสริมการเพาะขยายพันธุ์สัตว์บางกลุ่มได้ การศึกษายีนบางต�าแหน่ง 

ท�าให้เข้าใจโครงสร้างและการแสดงออกของยีนดังกล่าว และพัฒนาเป็นเครื่องหมายชีวภาพ (Biomarker) เพื่อติดตาม

สุขภาพของสัตว์ได้ นอกจากนี้โครโมโซมิกส์ยังเป็นเครื่องมือส�าคัญเพื่อช่วยพัฒนาโครงการถอดรหัสพันธุกรรม (Whole 

Genome Sequencing Project) ด้วยแผนที่โครโมโซมที่เชื่อมข้อมูลของล�าดับนิวคลีโอไทด์ต่างๆ ภายในจีโนม ท�าให้

ทราบข้อมูลของยีน ล�าดับต่างๆ ซึ่งน�ามาประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร การแพทย์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพอย่าง

ยั่งยืน

คำ�ำส�ำคำัญ: โครโมโซม สัตว์มีกระดูกสันหลัง เพศ
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กลไกกำรออกฤทธิ์ต้ำนำเซลล์มะเร็งปอดของสำรสังเคำรำะห์ในำกลุ่มไดแอริลอินำโดล

Anti-Lung Cancer Mechanism of Synthetic Diarylindoles

รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์1   นำำงสำวบงกชรัตนำ์ ธนำำอัศวเดช1   ดร.ลักขณำ งิ้วสระ2

ดร.เกรียงศักดิ์ เลิศประภำมงคำล2   ศำสตรำจำรย์ ดร. หม่อมรำชวงศ์ ชิษณุสรร สวัสดิวัตนำ์2
1ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2ห้องปฏิบัติการชีวเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

บทคำัดย่อ 

 โรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขท่ีส�าคัญและส่งผลกระทบกับประชาชนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ 

โรคมะเร็งปอดเป็นหน่ึงในกลุ่มของโรคมะเร็งท่ีมีความรุนแรงสูง โดยเฉพาะมะเร็งปอดชนิด Non-Small Cell Lung  

Carcinoma (NSCLC) ซึง่มอัีตราความส�าเรจ็ในการรกัษาค่อนข้างต�า่ จึงมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องเสาะหาตัวยาใหม่ๆ 

มาใช้ในการรักษา โดยในงานวิจัยน้ีได้ท�าการศึกษาการเตรียมสารประกอบในกลุ่มไดแอริลอินโดลท่ีมีโครงสร้างหลาก

หลาย ซึ่งสามารถเตรียมได้ด้วยปฏิกิริยาลารอคเฮเทอโรแอนนูเลชัน (Larock Heteroannulation) ท�าให้ได้สารประกอบ

ไอแอริลอินโดลที่มีฤทธิìในการต้านเซลล์มะเร็งในระดับที่ดี โดยสารประกอบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ PCNT13 ซึ่ง

มีค่าความเข้มข้นท่ียับย้ังการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่ีร้อยละห้าสิบ (IC50) เป็น 5.17 ไมโครโมลาร์ โดยจาก 

การวเิคราะห์เบ้ืองต้น พบว่าสารประกอบ PCNT13 กระตุ้นให้เกดิการตายของเซลล์แบบอะพอพโทสสิ (Apoptosis) และ 

ออโทฟาจี (Autophagy) จากนั้นได้ท�าการติดฉลากฟลูออเรสเซนต์เพื่อติดตามต�าแหน่งที่สารดังกล่าวออกฤทธิìหลังจาก

เข้าไปในเซลล์มะเร็ง พบว่าสารประกอบ PCNT13 กระจายตัวอยู่ในไซโตพลาสซึมของเซลล์ และพบว่าสารประกอบ 

PCNT13 สามารถยับย้ังวฏัจักรการแบ่งตวัของเซลล์ (Cell cycle) ในระยะ G2/M ได้ นอกจากน้ี ยังพบว่าสารประกอบ 

PCNT13 สามารถยับย้ังการเกิดพอลิเมอไรเซชันของโปรตีนทิวบูลิน ซึ่งเป็นกระบวนการส�าคัญท่ีใช้ในการแบ่งเซลล์ 

และยังสอดคล้องกับผลท่ีได้จากการสร้างแบบจ�าลองการจับกันระหว่างสาร PCNT13 กับโปรตีนทิวบูลินด้วยเทคนิค 

โมเลกุลาร์ดอคกิ้ง (Molecular Docking) โดยพบว่าสารประกอบ PCNT13 เข้าไปจับกับโปรตีนทิวบูลินในบริเวณรอย

ต่อระหว่างหน่วยย่อยอัลฟา และเบต้า ข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถน�าไปใช้เป็นพืน้ฐานของการออกแบบโครงสร้าง

สารประกอบที่มีฤทธิìในการต้านเซลล์มะเร็งที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผ่านกระบวนการออกแบบโดยอาศัยโปรตีนเป้าหมาย 

(Target-Based Drug Design) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาโรคมะเร็งปอดต่อไปในอนาคต

คำ�ำส�ำคำัญ: สารต้านมะเร็งปอด โปรตีนทิวบูลิน วัฏจักรการแบ่งตัวของเซลล์ ไดแอริลอินโดล
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กำรจ�ำกัดขอบเขตชนำิดของไบรโอไฟต์ในำประเทศไทยด้วย

อนำุกรมวิธำนำเชิงบูรณำกำร

Species Delimitation of Thai Bryophytes with Integrative Taxonomy

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เอกพันำธ์ ไกรจักร์   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฏฐำ เสนำีวำส

นำำยภคำวัต จำรุพันำธ์ นำำยนำพรัตนำ์ อนำันำตประยูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคำัดย่อ

 ความสามารถในการจ�ากัดขอบเขตชนิด (Species Delimitation) มีความส�าคัญอย่างย่ิงต่อการศึกษาทาง

ชวีวทิยา เน่ืองจาก ชนิด (Species) เป็นหน่วยพ้ืนฐานท่ีส�าคญัในการพัฒนาความรูเ้ก่ียวกบัสิง่มชีวีติตลอดจนการอนุรกัษ์

สิง่มชีวีติชนิดน้ันๆ ทว่าในปัจจุบัน สิง่มชีวีติในหลายกลุม่ โดยเฉพาะสิง่มชีวีติท่ีมขีนาดเลก็และมลีกัษณะทางสณัฐานวทิยา

ที่จ�ากัด อย่างเช่น ไบรโอไฟต์ มีปัญหาในเรื่องขอบเขตของชนิดที่ไม่ชัดเจน ท�าให้ไม่สามารถท�าการระบุชนิดได้อย่างถูก

ต้อง งานวจัิยน้ีได้น�าวธีิการทางอนุกรมวธิานเชงิบูรณาการ (Integrative Taxonomy) มาใช้ในการจ�ากดัขอบเขตชนิดของ

ไบรโอไฟต์ที่พบในประเทศไทย 2 สกุลคือ สกุล Sphagnum L. และ Aneura Dumort โดยท�าการสร้างตารางข้อมูล

ทางสณัฐานวทิยาเพ่ือวเิคราะห์ประกอบกบัแผนผังววิฒันาการชาติพันธ์ุท่ีสร้างจากเครือ่งหมายดเีอนเอ พบว่าขอบเขตของ

ชนิดที่ระบุไว้ในปัจจุบันของพืชสองสกุลนี้มีความคลุมเครือและไม่สอดคล้องกับการแบ่งกลุ่มทางวิวัฒนาการ และจ�าเป็น

ต้องมีการทบทวนทางอนุกรมวิธานเชิงลึกต่อไปเพื่อให้ขอบเขตของชนิดของไบรโอไฟต์มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

คำ�ำส�ำคำัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพ ไบรโอไฟต์ อนุกรมวิธาน
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จดหมำยเหตุดิจิทัลส�ำหรับกำรจัดกำรคำวำมรู้ผลงำนำทรงสอนำ

ในำสมเด็จพระกนำิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนำรำชสุดำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี

Digital Archives for Knowledge Management of the Teaching Works 

of Her Royal Highness Maha Chakri Sirindhorn at Chulachomklao 

Royal Military Academy

รองศำสตรำจำรย์ ดร.กุลธิดำ ท้วมสุข1   พลตรีหญิง ปิยนำุช รัตนำวิชัย2

รองศำสตรำจำรย์ ดร.วนำิดำ แก่นำอำกำศ3

1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
3คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคำัดย่อ

 เป็นการวิจัยสหสาขาวิชาโดยอิงวิธีการวิจัยมนุษยศาสตร์ดิจิทัล (Digital Humanities Research) โดยใช้ 

เทคโนโลยีจดหมายเหตดุจิิทัล (Digital Archive Technology) ในการจัดเกบ็อนุรกัษ์เอกสารท่ีมคีณุค่าในทางมนุษยศาสตร์ 

คือ ผลงานทรงสอนในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน 

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549-2561 จ�านวน 458 รายการของ 6 รายวชิา เพ่ือสามารถน�ามาค้นคว้าและ 

เข้าถึงแหล่งความรู้ที่บันทึกไว้ในรูปแบบดิจิทัลที่ถูกสังเคราะห์ด้วยเทคโนโลยี การสังเคราะห์เนื้อหา (Text Analytics) 

การสร้างบรรณนิทัศน์ (Annotation) เพื่อสร้างความเชื่อมโยง เป็นหัวข้อองค์ความรู้ (Topic Modelling) เพื่อสามารถ 

แสดงผลและน�ามาใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายมิติ 

คำ�ำส�ำคำัญ: ผลงานทรงสอน มนุษยศาสตร์ดิจิทัล จดหมายเหตุดิจิทัล สังเคราะห์เนื้อหา บรรณนิทัศน์ 
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หนำังสือมีชีวิต

Human Books

สีรุ้ง พลธำนำี1    ธีรยุทธ บำลชนำ1    รองศำสตรำจำรย์ ดร.วนำิดำ แก่นำอำกำศ2

1ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคำัดย่อ

 นวัตกรรมการบริการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้สูงวัย (Tacit Knowledge) ที่มากด้วยประสบการณ์สู่ผู้อ่าน  

ท่ีต้องการเรียนรู้ประสบการณ์จากบุคคลท่ีเป็นหนังสือมีชีวิตโดยตรง เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ผ่าน  

ความคดิเห็นของบุคคลในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง ซึง่เรือ่งน้ันอาจเกิดจากการอ่าน การท�างานการเรยีนรูด้้วยตนเองในสิง่ท่ีสนใจ 

จนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ดังนั้นการจัดกิจกรรมหนังสือมีชีวิตจึงเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การเรียนรู้

ตลอดชีวิต และส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรอาวุโสของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มี

ความหลากหลาย ส�าหรับผู้ใช้บริการห้องสมุดต่อไป 

คำ�ำส�ำคำัญ: ผู้สูงวัย หนังสือมีชีวิต ถ่ายทอดองค์ความรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต
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หุ่นำยนำต์บรรณำรักษ์

Librarian Bots

กนำก มีกุญชร1   จีรภำ สิมะจำรึก1   รองศำสตรำจำรย์ ดร.วนำิดำ แก่นำอำกำศ2

1ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคำัดย่อ

 นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) เพื่อใช้

ในการให้บริการข้อมูลบริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยหุ่นยนต์บรรณารักษ์ตัวแรกในประเทศไทย ให้กับ

นักศึกษา และผู้ใช้บริการ สามารถสื่อสารโต้ตอบได้เสมือนจริง นวัตกรรมการบริการนี้ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

และเกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆ ปรับปรุงภาพลักษณ์ช่วยให้พื้นที่ห้องสมุดไม่ใช่ที่เก็บหนังสือเพียงอย่างเดียว และยังให้เป็น

ท้ังแหล่งเรียนรู้และสนามเด็กเล่น มีของเล่น มีเครื่องเล่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้ใช้บริการในมหาวิทยาลัย  

ส่งเสริมให้เกิดกลไกการเรียนรู้ทุกชนิดที่จะเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน

คำ�ำส�ำคำัญ: หุ่นยนต์บรรณารักษ์ นวัตกรรมการบริการห้องสมุด บริการข้อมูลห้องสมุด
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จดหมำยเหตุดิจิทัลหลวงพ่อคำูณ

Digital Archives of Thep Wittayakom Vihara and KKU

จีรภำ สิมะจำรึก1   ยศยำดำ สิทธิวงษ์1   รองศำสตรำจำรย์ ดร.วนำิดำ แก่นำอำกำศ2

1ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

 ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รวบรวมสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ เพ่ือจัดท�าจดหมายเหตุดิจิทัล 

เพ่ือเป็นแหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์ "หลวงพ่อคณูกบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น" ผู้สนใจสามารถเข้าอ่านเรือ่งราวของพระเทพวทิยาคม 

(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ที่มีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประวัติส่วนตัว พิธีพระราชทานเพลิงศพ สารสนเทศเกี่ยวกับ เมรุ

ลอยนกหัสดีลิงค์เทินบุษบก ปรัชญาในการออกแบบอนุสรณ์สถานพระเทพวิทยาคม ที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทย 

ให้ร�าลึกถึงค�าสั่งสอนของเกจิอาจารย์ที่ตั้งมั่นอยู่ในธรรม และสร้างทานบารมีจนถึงวาระสุดท้าย 

คำ�ำส�ำคำัญ: จดหมายเหตุดิจิทัล แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)



รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ

วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 256219-20 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

87

พื้นำที่ของนำักคำิด นำักสร้ำงนำวัตกรรม

KKU Maker Space: Maker Making Moves

ยุภำพร ทองนำ้อย1   จีรภำ สิมะจำรึก1   รองศำสตรำจำรย์ ดร.วนำิดำ แก่นำอำกำศ2

1ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคำัดย่อ

 พ้ืนท่ีแห่งความคิดเพ่ือคนรุ่นใหม่ สรรค์สร้างนวัตกรรมแบบไร้ขีดจ�ากัด เป็นพ้ืนท่ีท่ีให้นักศึกษามีโอกาสได้

ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือจริง สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีความซับซ้อนได้ และสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา

อยากพัฒนาตนเองเพื่อน�าไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ ผ่านการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ภายในพื้นที่ดังกล่าว

ประกอบไปด้วยเครื่อง Laser Cutter, เครื่อง 3D Printer, 3D Pen, Studio Box, 3D Modelling Station และ

อุปกรณ์เครื่องมือช่าง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Start-up) กิจกรรมการปรับปรุงและ 

เตรียมพร้อมพ้ืนท่ีพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน (Co-innovating Space) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถผลิตนวัตกรรมอย่าง 

เป็นรปูธรรม ต่อยอดเชงิพาณชิย์สูก่ารเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ตลอดจนสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เกดิขึน้เพ่ือช่วยเหลอื

สังคม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิด

สร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจของชาติยั่งยืน

 

คำ�ำส�ำคำัญ: Co-innovating Space, Innovative Start-up, Maker Space, Innovative Economy
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กำรพัฒนำำระบบกำรผลิตกล้ำสตรอว์เบอร์รีปลอดโรคำเชิงกำรคำ้ำ 

Commercial Systems for Disease-free Strawberry Seedling Production 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.เกวลินำ คำุณำศักดำกุล   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรอุมำ เรืองวงศ์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดรุณี นำำพรหม
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บทคำัดย่อ 

 ปัจจุบันการผลิตสตรอว์เบอร์รีในประเทศไทยได้รับความสนใจจากเกษตรกรมากขึ้นด้วยมีความต้องการด้าน

การตลาดของสตรอว์เบอร์รีมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยมีการน�าเข้าผลสตรอว์เบอร์รีสดจากหลายประเทศ

ถึง 2,000-3,000 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 150 ล้านบาท พื้นที่การปลูกสตรอว์เบอร์รีของประเทศไทยจึงเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นและเป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2560 มีพื้นที่ปลูก

รวมทั้งสิ้น ใน 10 อ�าเภอ 5,439 ไร่ โดยอ�าเภอสะเมิงมีพื้นที่ปลูกมากที่สุด 3,540 ไร่ และยังพบว่าในพื้นที่ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ เช่น อ�าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อ�าเภอภูเรือ จังหวัดเลย อ�าเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มมี 

ความนิยมปลูกสตรอว์เบอร์รีมากขึ้นเช่นกัน แต่เมื่อพิจารณาด้านคุณภาพและปริมาณของผลผลิต พบว่า เกษตรกรยังไม่

พึงพอใจ สาเหตุที่ส�าคัญประการหนึ่งเกิดจากการใช้ต้นพันธุ์หรือต้นไหลที่ไม่ได้คุณภาพมีการสะสมเชื้อสาเหตุโรคภายใน

ต้นอยู่ตลอดเวลา ท�าให้พืชอ่อนแอและจ�าเป็นต้องใช้สารเคมีทางการเกษตรมากขึ้น ส่งผลผระทบต่อความเชื่อมั่นของ 

ผู้บรโิภคตอ่ความปลอดภัยของผลผลติ การแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนตน้พันธุป์ลอดโรคโดยการน�าองคค์วามรูด้า้นการผลติ 

ต้นแม่พันธ์ุสตรอว์เบอร์รีปลอดโรค ด้วยการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือและการจัดท�าระบบการผลิตต้นพันธ์ุปลอดโรคในโรงเรือน

ท่ีทันสมัย มีมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

สามารถเพ่ิมศกัยภาพการผลติสตรอวเ์บอรร์ขีองเกษตรกรไทยไดเ้ป็นอย่างด ีปัจจุบันแม้การผลติตรอวเ์บอรร์จีะมีการขยาย

ตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ระบบการการผลิตกล้าสตรอว์เบอร์รีรับรองคุณภาพเชิงการค้าในประเทศไทยยังไม่ชัดเจน

เป็นรูปธรรม ทั้งด้านพันธุ์และการปลอดโรค ขณะที่ในต่างประเทศ เช่น California Department of Food and  

Agriculture; CDFA รายงานวา่ การผลติสตรอวเ์บอรร์ขีองรฐัแคลฟิอรเ์นียซึง่ผลติสตรอวเ์บอรร์ ีมากกวา่รอ้ยละ 80 ของ

สหรัฐอเมริกาในรูปผลสดและส�าหรับเข้าโรงงาน มีการใช้กล้าสตรอว์เบอร์รีรับรองคุณภาพ (Clean Planting Stocks) 

ในพื้นที่ 5,000 ไร่ ส่งผลให้มีประสิทธิภาพการผลิตสูงมากกว่าบางรัฐถึง 4 เท่า โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 8.9 ตัน/ไร่ ขณะที่ 

ค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่ 5.4 ตัน/ไร่ และมีการส่งออกกล้าสตรอว์เบอร์รีรับรองคุณภาพร้อยละ 12 ไปยังแคนนาดา  

ญีปุ่่น อังกฤษ ฮ่องกง และแมกซิโก ดงัน้ัน การพัฒนาระบบการผลติต้นไหลปลอดโรคเชงิการคา้ โดยการผลติกลา้สตรอว ์

เบอร์รีรับรองคุณภาพในสภาพโรงเรือนท่ีสามารถจัดการระบบการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความจ�าเป็นต่อการผลิต

สตรอว์เบอร์รีเชิงการค้าของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีขั้นตอนโดยสรุปดังนี้ 1) ผลิตต้นแม่พันธุ์ปลอดโรค G0 ที่ได้
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จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญบริเวณยอด และผ่านการตรวจวินิจฉัยการปลอดเชื้อสาเหตุโรคพืช 2) น�าต้นไหลรุ่นที่ 1 

หรือ G1 (First Generation Plant) ไปเพาะปลูกเพ่ือผลิตต้นไหลในรุ่นถัดไป โดยยังคงเพาะปลูกและดูแลภายใต้ 

โรงเรอืนควบคมุอุณหภูมแิละกนัแมลงเพ่ือป้องกนัการติดเชือ้จากแมลงพาหะ 3) น�าต้นไหลรุน่ท่ี 2 หรอื G2 (Foundation 

Plant) ไปเพาะปลกูเพ่ือผลติตน้ไหลในรุน่ถดัไป โดยยังคงเพาะปลกูและดแูลภายใตโ้รงเรอืนควบคมุอุณหภูมแิละกนัแมลง 

ต้นไหลในรุ่นนี้สามารถน�าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น สุ่มเป็นตัวอย่างส�าหรับการตรวจสอบเชื้อ สาเหตุโรคที่เข้า

อาศัยแฝงอยู่ภายในต้น หรือน�าไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ 4) น�าต้นไหลรุ่นที่ 3 หรือ G3 (Registered Plants) 

ไปเพาะปลูกเพื่อผลิตต้นไหลรุ่นที่ 4 หรือ G4 โดยยังคงเพาะปลูกและดูแลภายใต้โรงเรือนควบคุมอุณหภูมิและกันแมลง 

5) ต้นไหลรุ่นที่ 4 หรือ G4 (Certified Plants) เป็นต้นไหลรุ่นที่ผ่านการรับรองคุณภาพ โดยมีการสุ่มตรวจวินิจฉัยเชื้อ

สาเหตุโรคด้วยเทคนิค ELISA และ PCR สามารถใช้เป็นต้นไหลคุณภาพสูงและเป็นรุ่นที่เหมาะสมที่สุดต่อการน�าไปเพาะ

ปลูกในเชิงการค้า ซึ่งจะให้ผลิตสูงกว่าการใช้ต้นไหล G0-G3 และโดยทั่วไปต้นไหลรุ่นที่ 4 ต้องผ่านสภาพอุณหภูมิต�่า

เพื่อการกระตุ้นตาดอกก่อนน�าไปเพาะปลูก

คำ�ำส�ำคำัญ: สตรอว์เบอร์รี โรงเรือน กล้าปลอดโรค ระบบผลิตเชิงการค้า 
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นำวัตกรรมคำวำมเย็นำกระตุ้นำกำรออกดอกของหอมหัวใหญ่และหอมแดง

Cold Innovation Induced Flowering of Onion and Shallot

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จุฑำมำส คำุ้มชัย   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิวำพร ธรรมดี 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.เกวลินำ คำุณำศักดำกุล
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บทคำัดย่อ 

 การผลิตหอมหัวใหญ่และหอมแดงในประเทศไทยจะปลูกกันปีละครั้ง โดยเริ่มปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวพืชหลัก 

คือ ข้าว ส�าหรับหอมหัวใหญ่นั้นเกษตรกรจะปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์ที่น�าเข้ามาจากต่างประเทศ จึงท�าให้ราคาเมล็ดพันธุ์

ค่อนข้างสูง ในขณะที่การผลิตหอมแดงในประเทศไทยเกษตรกรนิยมปลูกโดยใช้หัวพันธุ์ โดยในแต่ละรอบของการผลิต 

เกษตรจะเก็บหัวพันธุ์ไว้สองส่วน คือ แบ่งไว้จ�าหน่ายให้กับผู้บริโภค และเก็บไว้ขายท�าพันธุ์ส�าหรับปลูกในปีถัดไป  

การปลกูโดยใช้หัวพันธ์ุนัน้ก่อให้เกิดการสะสมของโรคต่างๆ เช่น ไวรสั และเชือ้ราบางชนิด แต่การใช้เมลด็พันธุห์อมแดงปลกู 

น้ันจะช่วยแก้ปัญหาโรคท่ีตดิมากบัหัวพันธุไ์ด้ ทีมวจัิยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ได้ท�าการทดลองเพ่ือหา

แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น และได้ค้นพบว่าความเย็นช่วยกระตุ้นให้เกิดการออกดอกสม�่าเสมอ ติดเมล็ดอย่าง

สมบูรณ์ท้ังในหอมหัวใหญ่ และในหอมแดง นอกจากความเย็นจะช่วยให้เกดิการออกดอกในฤดกูาลแล้ว ยังสามารถชกัน�า

ให้ออกดอกนอกฤดกูาลได้ ท�าให้สามารถผลติเมลด็พันธ์ุหอมหัวใหญ่และหอมแดงได้ตลอดท้ังปี นอกจากนียั้งสามารถน�า

นวัตกรรมความเย็นมาใช้ในการผลิตดอกหอมแดงนอกฤดู เพื่อเก็บดอกหอมขาย โดยขายได้ในราคาสูงกว่าดอกหอมใน

ฤดูกาล 2-3 เท่า จากงานวิจัยที่ประสบความส�าเร็จนี้ ได้น�ามาขยายผลให้กับเกษตรกรผู้ผลิตหอมหัวใหญ่และหอมแดง

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และล�าพูน ได้ทดลองปลูก ท�าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะต้นทุนการผลิต

เมล็ดพันธุ์หอมลดลง และลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เนื่องจากได้ใช้เมล็ดปลูกทดแทนการใช้หัวพันธุ์ที่มีโรคสะสม 

ในขณะที่เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงขายหัวสด ก็ยังสามารถเก็บดอกขายได้ในราคาที่สูง 

คำ�ำส�ำคำัญ: เมล็ดพันธุ์ พืชวงศ์หอม อุณหภูมิต�่า
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ระบบแผนำที่เพื่อติดตำมสถำนำกำรณ์ของหนำ่วยด�ำเนำินำกลยุทธ์ทหำรบก

ด้วยวิทยุสื่อสำรทำงทหำร

Geoinformatic Application for Tracking Military Radio Network System

จริยำ ยมเสถียรกุล สรรคำ์วิทย์ เอียบฉุ้นำ กนำกศักดิ์ ชำญกล

ดร.ปริเวท วรรณโกวิท พลตรี เดชำ พลสุวรรณ 
ศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บทคำัดย่อ
 กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก มีภารกิจหลักในการวางแผน อ�านวยการ ประสานงาน แนะน�า ก�ากับ 

การวจัิยและพัฒนาเกีย่วกบัการผลติ จัดหา ส่งก�าลงั ซ่อมบ�ารงุบรกิารในกจิการของเหล่าทหารสือ่สาร อุปกรณ์การสือ่สาร 

และเก่ียวกับการสือ่สาร ได้มกีารวจัิยและพัฒนาอุปกรณ์สือ่สาร เพ่ือลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีต่างประเทศ และให้สอดคล้อง

กบัแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร กระทรวงกลาโหม ในการพัฒนาการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ศนูย์วศิวกรรมสารสนเทศภูมศิาสตร์และนวตักรรม สถาบันวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี และคณะวิจัย เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อใช้ใน 

การตดิตามต�าแหน่งและการเคลือ่นท่ีของอุปกรณ์สือ่สารทางทหาร และสามารถติดตัง้ชดุคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส�าหรบั

ติดตามอุปกรณ์สื่อสารในห้องควบคุมของหน่วยทหาร เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่กองทัพในการติดตาม ตรวจสอบ

อุปกรณ์สือ่สารทางทหาร อีกท้ังเป็นการน�าอุปกรณ์สือ่สารของเหล่าทหาร มาประยุกต์ใช้ในด้านสารสนเทศภูมศิาสตร์เพ่ือ

ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานให้แก่หน่วยงานทหาร 

 การด�าเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) การพัฒนาชุดวิทยุสื่อสารทางทหารโดยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พิกัด

ต�าแหน่ง และ 2) การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บน Web Application โดยสามารถแสดงต�าแหน่งที่ได้รับจาก 

วทิยุสือ่สาร ระบบสามารถค้นหาและแสดงรหัสชือ่ชนิดและพิกัดทางภูมศิาสตร์ข้อมลู นอกจากน้ียังสามารถแสดงรายงาน

รายละเอียดของสถานท่ีตั้งวิทยุสื่อสารในแผนท่ี โดยระบบสามารถติดต้ังในห้องควบคุมการท�างานของทหารได้ ผล 

การทดสอบการใช้งานวทิยุสือ่สารและระบบแผนท่ีฯ พบว่า ระยะทางท่ีสามารถรบั-ส่งสญัญาณเสยีงและพิกัดต�าแหน่งระหว่าง 

ที่ตั้งสถานีฐานไปยังจุดส่งปลายทางระยะไกลสุดอยู่ที่ 10 กิโลเมตร การรับส่งรับ-ส่งสัญญาณเสียงและพิกัดต�าแหน่งขึ้น

อยู่กับลักษณะภูมิประเทศ เช่น ภูเขา หุบเขา ต้นไม้ใหญ่ อาคารบ้านเรือน หากพบว่ามีสิ่งกีดขวางจะท�าให้สัญญาณ

ติดขัด รับส่งสัญญาณเสียงได้ไม่ชัดเจน เช่นเดียวกับการส่งค่าพิกัดต�าแหน่ง ระดับสัญญาณที่รับได้ชัดเจนส่วนใหญ่อยู่ที่ 

MID1 คือ ก�าลังส่งออกอากาศ 20 Watts และ HIGH คือ ก�าลังส่งออกอากาศ 50 Watts โดยระบบแผนที่สามารถ

แสดงต�าแหน่งวิทยุสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

คำ�ำส�ำคำัญ: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบระบุต�าแหน่งบนพื้นโลก (GPS) วิทยุสื่อสารทางหทาร
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ผลติภัณฑ์อกไกท่ี่มคีำวำมนุ่ำมในำระดบัท่ีสำมำรถบดเคำีย้วไดด้ว้ยเหงอืกส�ำหรบัผู้สงูอำยุ

Breast Chicken Product Easily Masticated by Gum for the Elderly

ณัฐวรรณ มังคำะลี นำลัท เงำตระกำรวิวัฒนำ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.โชติกำ วิริยะรัตนำศักดิ์

รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณจิรำ วงศ์สวัสดิ์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บทคำัดย่อ
 ปัจจุบันประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ซึ่งร่างกายของผู้สูงอายุจะมี 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเกิดขึ้นอย่างมาก อาทิ มีการท�างานของระบบประสาทลดลง มีปัญหาฟันผุหรือรากฟัน

ไม่แข็งแรง ต่อมน�้าลายหลั่งน�้าลายลดลงท�าให้ขาดสารหล่อลื่น ส่งผลให้การบดเคี้ยวอาหารภายในปากเป็นไปได้ยากขึ้น 

รวมถึงมีการหลั่งน�้าย่อยในระบบทางเดินอาหารลดลง ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการย่อยและการดูดซึมสารอาหาร ท�าให้

ผู้สงูอายุได้รบัสารอาหารไม่เพียงพอ ในประเทศไทยเริม่มีนวตักรรมเกีย่วกบัอาหารส�าหรบัผู้ป่วยท่ีกลนือาหารไม่ได้ต้ังแต่ปี 

2554 โดยอยู่ในรูปเจลลี่พระราชทาน อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ยังไม่มีนวัตกรรมอาหารส�าหรับผู้สูงอายุในกลุ่มผลิตภัณฑ์

จากเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีฟันไม่แข็งแรง สูญเสียฟันและ/หรือใส่ฟันปลอม ซึ่งยิ่งเมื่อมีอายุมากขึ้นก็จะยิ่ง

มแีรงไม่เพียงพอในการบดเคีย้วอาหารให้ละเอียดได้ ท้ังน้ีผู้สงูอายุกลุม่น้ียังมคีวามต้องการเคีย้วอาหารท่ียังมลีกัษณะหรอื

รูปลักษณ์ที่เหมือนอาหารปกติ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะวิจัย เล็งเห็นถึงความส�าคัญของปัญหาข้างต้น ดังนั้น 

จึงเริ่มทดลองโดยเลือกท่ีจะปรับปรุงเน้ือสัมผัสจากเน้ืออกไก่ เน่ืองจากเป็นแหล่งอาหารโปรตีนท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ

สูงและปราศจากสารพิษฮิสตามีน (Histamine) ท่ีมักพบในอาหารทะเลซึ่งก่อให้เกิดอาการแพ้ ผลการศึกษาพบว่า 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารท่ีใช้จะท�าให้เน้ืออกไก่มีค่าความแข็งลดลงจากปกติท่ีมีความแข็ง 

เท่ากับ 3.91x105 ถึง 0.03x105 N/m2 เป็น 4.85×104x0.12×105 N/m2 ซึ่งจัดอยู่ในการเคี้ยวระดับที่ 2 ของ Universal 

Design Food (UDF) ที่ก�าหนดให้มีค่าความแข็งไม่เกิน 5x104 N/m2 (ระดับที่สามารถบดเคี้ยวได้ด้วยเหงือก) โดย

เนื้ออกไก่มีลักษณะที่คงรูปและมีเนื้อสัมผัสนิ่ม ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SDS-PAGE พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้มี

ขนาดโปรตีนเล็กลง เมื่อเทียบกับเนื้ออกไก่ควบคุม เมื่อน�าไปทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพในการย่อย พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่

พัฒนาไดม้นี้�าหนักท่ีเหลอืภายหลงัจากการย่อยในกระเพาะและล�าไสต่้�ากวา่เนือ้อกไกค่วบคมุ ผลการทดสอบทางประสาท

สมัผัสโดยใชผู้้สงูอายุท่ีมอีายุระหวา่ง 60-70 ปี พบวา่ ผู้ทดสอบให้คะแนนเน้ือสมัผัสของผลติภัณฑ์ท่ีพัฒนาไดอ้ยู่ในระดบั

ที่สามารถบดได้ง่ายด้วยเหงือก ในขณะที่เนื้ออกไก่ควบคุมต้องใช้ฟันในการบดเคี้ยว ทั้งนี้ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบ

โดยรวมกับตัวอย่างเนื้ออกไก่ที่พัฒนาได้สูงกว่าเนื้ออกไก่ปกติอย่างมีนัยส�าคัญ (p<0.05) เมื่อน�าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้มา

วเิคราะห์คณุภาพทางจุลชวีวทิยา พบวา่ ผลติภัณฑ์ท่ีพัฒนาไดม้คีณุภาพเป็นไปตามขอ้ก�าหนดของอาหารปรงุสกุแลว้แชเ่ย็น 

หรือแช่แข็ง และต้องอุ่นก่อนบริโภค ที่ก�าหนดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คำ�ำส�ำคำัญ: เนื้ออกไก่ เนื้อสัมผัส ระดับที่สามารถบดเคี้ยวได้ด้วยเหงือก ผู้สูงอายุ 
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ผงนำำโนำอัจฉริยะพิชิตรอยลำยนำิ้วมือแฝง

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เขมฤทัย ถำมะพัฒนำ์1   พันำต�ำรวจเอกหญิง สุรินำทร์ ชมเสำร์หัศ2

พันำต�ำรวจโทหญิง ศิริประภำ รัตตัญญู2   กฤษณวุฒิ นำ่ำบัณฑิต1

สุภำพร ภำพติ๊บ1   กิตติธัช ธนำสิวะวงษ์1   สุธำวี อิทธิพงศ์เมธี1
1ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด กรุงเทพฯ 10140 

2กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

บทคำัดย่อ

 ลายนิ้วมือประกอบด้วยรูปแบบของเส้นนูนซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวส�าหรับแต่ละบุคคลและไม่มีการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบตั้งแต่เกิดจนตาย ดังนั้นรอยลายนิ้วมือจึงเป็นพยานหลักฐานส�าคัญในการเชื่อมโยงไปหาผู้กระท�าความผิด โดย

รอยลายน้ิวมือท่ีพบบนวัตถุพยานท่ีรวบรวมได้ในสถานท่ีเกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นลายน้ิวมือประเภทรอยลายนิ้วมือแฝง  

(Latent Fingerprints หรอื LFPs) ซ่ึงมองไม่เห็นหรอืมองเห็นด้วยตาเปล่าไม่ชดัเจน ในการตรวจพิสจูน์หลกัฐานจึงจ�าเป็น

ต้องเพิ่มความคมชัดของรอย LFPs โดยวิธีที่จะน�ามาใช้ในการเพ่ิมความคมชัดของ LFPs ขึ้นอยู่กับชนิดของพื้นผิววัตถุ

พยาน (พืน้ผวิที่มีรูพรุน พื้นผวิกึ่งรูพรุน และพืน้ผิวไม่มีรูพรุน) เป็นส�าคัญ ดังนั้นคณะผู้วิจยัจงึได้พฒันาผงฝุ่นจากแกลบ 

ซึ่งเป็นวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ท่ีสามารถตรวจหา LFPs ได้บนพ้ืนผิวทุกประเภท เริ่มจากการใช้แกลบเป็นสาร 

ตั้งต้นส�าหรับสังเคราะห์นาโนซิลิกา (SiNPs) ที่มีความบริสุทธิìสูงถึง 99.8 % หลังจากนั้นจึงน�า SiNPs ที่สังเคราะห์ได้มา

เคลือบพื้นผิวอนุภาคด้วยสีย้อมจากธรรมชาติและสีย้อมเรืองแสง จะได้ผงฝุ่นสีที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 42 nm 

และผงฝุ่นเรืองแสงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 25 nm ซึ่งสามารถน�าไปใช้ในการหา LFPs บนพื้นผิววัตถุพยานได้

ทุกประเภท ทั้งพื้นผิวที่มีรูพรุน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร และกระดาษเทอร์มอล พื้นผิวกึ่งรูพรุน เช่น ธนบัตร และ

แผ่นหนัง และพื้นผิวไม่มีรูพรุน เช่น กระจก โลหะ อลูมิเนียมฟอยล์ และถุงพลาสติก โดยผงฝุ่นสีใช้ส�าหรับหา LFPs 

บนพื้นผิวเรียบ ส่วนผงฝุ่นเรืองแสงใช้ส�าหรับหา LFPs บนพื้นผิวขรุขระ โดยอาศัยวิธีการกดทับแทนการปัดซึ่งไม่ท�าลาย

ลายเส้น สามารถใช้แทนผงฝุ่นด�า (ที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผงฝุ่นด�าสามารถหา LFPs 

ได้เฉพาะบนพื้นผิวไม่มีรูพรุนเท่านั้น นอกจากนั้นรอยลายนิ้วมือท่ีปรากฏหลังจากการหาด้วยผงฝุ่นที่พัฒนาขึ้น สามารถ

น�าไปใช้ยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้โดยการชี้จุดลักษณะส�าคัญพิเศษตามมาตรฐานสากล ซึ่งผลจากงานวิจัยนี้เป็นการเพิ่ม

มูลค่าให้กับวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และลดการใช้งบประมาณภาครัฐในการน�าเข้าสารเคมี

ส�าเร็จรูปส�าหรับตรวจหา LFPs

 

คำ�ำส�ำคำัญ: รอยลายนิ้วมือแฝง แกลบ ผงฝุ่นเรืองแสง ผงฝุ่นสี นาโนซิลิกา      
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หุ่นำจ�ำลองกำรตั้งคำรรภ์มำรดำ

Simulation Pregnancy Box Model

พุฒิพัฒนำ์ แสงทอง
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

E-mail: diamond.ptp1997@gmail.com

บทคำัดย่อ

 เน่ืองจากปัจจุบันน้ีทางสถาบันท่ีให้การศกึษาแก่นักศกึษาพยาบาล หรอืนักศกึษาแพทย์ ยังขาดอุปกรณ์เครือ่งมอื 

ท่ีเป็นสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการต้ังครรภ์ของมารดา เพราะอุปกรณ์ดังกล่าวมีราคาท่ีสูงมากและไม่มีจ�าหน่ายภายใน

ประเทศ โดยอุปกรณ์ท่ีเป็นสื่อการสอนในปัจจุบัน สามารถตรวจอายุครรภ์ได้แค่เพียงขนาด 9 เดือน และขาด 

ความสมจรงิในการใช้งาน ทางวทิยาลยัพยาบาลน้ันได้เลง็เห็นปัญหาดงักล่าว จึงจัดโครงการสร้างนวตักรรมท่ีมคีวามร่วมมอื 

ระหว่างวิทยาลัยพยาบาล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพ่ือสร้างสื่อการสอนชนิดน้ีโดยมี 

เป้าหมายท่ีจะพัฒนาทักษะการเรยีนรูห้รอืทักษะการตราวจครรภ์ของนกัศกึษาพยาบาลและนกัศกึษาแพทย์ และสามารถ

ลดการขาดดุลทางการค้าได้

 หุ่นจ�าลองการตัง้ครรภ์ของมารดาท่ีทางเราพัฒนาน้ันเป็นหุ่นท่ีเป็นเสมอืนมารดาท่ีตัง้ครรภ์ทารก โดยเราสามารถ

เลือกอายุครรภ์ที่ต้องการจะศึกษาได้ตั้งแต่ 3 เดือน จนกระทั่ง 9 เดือน เมื่อเราเลือกอายุครรภ์แล้วเรายังสามารถที่จะ

เลอืกทิศทางการวางตวัของทารกในครรภ์ อีกท้ังในหุ่นจ�าลองยังมเีสยีงหัวใจของทารกในแต่ละอายุครรภ์และเสยีงน�า้คล�า่

ให้ฟังอีก โดยผู้ศึกษานั้นต้องใช้สเต็ทโตสโคปในการฟังเท่านั้น และในส่วนของการใช้งาน ผู้ใช้จะได้สัมผัสกับตัวหน้า 

ท้องมารดาท่ีท�ามาจากวัสดุท่ีมีความคล้ายคลึงกับผิวของมนุษย์อย่างมากท่ีสุด ซึ่งหุ่นจ�าลองตัวน้ีเป็นหุ่นแบบจ�าลอง 

การตั้งครรภ์ที่ครบจบในตัวเดียว

คำ�ำส�ำคำัญ: พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะการตรวจครรภ์ หุ่นจ�าลองการตั้งครรภ์ เลือกอายุครรภ์ คล้ายคลึงกับผิว 

 ของมนุษย์
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ฟิล์มป้องกันำพื้นำผิวจำกวัสดุพอลิเมอร์

Surface Protective Film from Polymeric Materials

1รองศำสตรำจำรย์ ดร.นำพวรรณ ชนำัญพำนำิช   2ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสิมำ หญีตสอนำ   

3ดร.สุนำันำทำ ช่วยประคำอง 
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1noppavan.c@sci.kmutnb.ac.th, 2rungsima.y@sci.kmutnb.ac.th, 3sunanta.c@sci.kmutnb.ac.th

บทคำัดย่อ

 ปัจจุบันรฐับาลมนีโยบายจัดสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการขยายตัวของอุตสาหกรรมและท่ีอยู่อาศยั ท�าให้

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เติบโตอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน วัสดุที่ใช้ใน

งานก่อสร้างท่ีพบว่ายังมกีารน�าเข้า 100% คอื ฟิล์มป้องกนัพ้ืนผิวอาคาร (Surface Protective Film) พ้ืนผิวท่ีต้องป้องกนั

ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ พื้นผิวอาคาร กระจก หรือกระเบื้อง ซึ่งมีโอกาสช�ารุดเสียหายจากการก่อสร้าง การตกแต่ง 

หรือการปรับปรุงในพื้นที่ใกล้เคียง ก่อนการส่งรับมอบงาน การน�าฟิล์มชนิดนี้มาใช้งานนั้นไม่ใช่การน�าฟิล์มมาห่อหุ้มพื้น

ผิวโดยตรง แต่เป็นการน�าสารละลายพอลิเมอร์มาทาหรือพ่น เมื่อตัวท�าละลายระเหยจะได้ฟิล์มเคลือบพื้นผิวที่ต้องการ 

ทั้งนี้ฟิล์มดังกล่าวสามารถลอกออกง่ายเมื่อไม่ต้องการใช้งาน ไม่ท�าให้พื้นผิวเป็นคราบหรือเป็นรอย ซึ่งต่างจากวิธีดั้งเดิม

คือ การใช้กระดาษหรือเทปกาวเพื่อปกป้องพื้นผิว วิธีดั้งเดิมนี้ส่งผลให้พื้นผิวที่อาจได้รับความเสียหาย ไม่สะดวกและมี

ประสทิธิภาพในการป้องกนัพ้ืนผิวข้างต้นต�า่ ผู้วจัิยได้ศกึษาหาวธีิการผลติฟิล์มป้องกนัพ้ืนผิวอาคารอย่างต่อเน่ือง เพ่ือลด

การน�าเข้าจากต่างประเทศ งานวิจัยนี้ได้เตรียมสารละลาย Poly (vinyl acetate-co-vinyl alcohol) ที่จะน�ามาใช้เป็น

ฟิล์มป้องกันพื้นผิว และน�าน�้ายางธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบในการเตรียมน�้ายางพรีวัลคาไนซ์ด้วยก�ามะถัน โดยฟิล์มที่เกิด

ขึ้นจากสารละลายดังกล่าวมีลักษณะขุ่นเล็กน้อย ลอกออกง่าย ความสามารถในการยืดของฟิล์มลดลงเมื่อเวลาผ่านไป 

ในขณะที่ความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้แล้วทนต่อแรงขีดข่วนได้ดี มีความเป็นไปได้ในการน�าฟิล์มที่ผลิตขึ้นไปใน

สภาวะการใช้งานจริง ประเด็นส�าคัญคือ ในการเตรียมสารละลายทั้งสองประเภทประมาณ 36 บาท/ตารางเมตร ซึ่งต�่า

กว่าเป้าหมายที่อุตสาหกรรมก่อสร้างตั้งไว้คือ 150 บาทต่อตารางเมตร ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ด�าเนินการทดสอบสมบัติที่จ�าเป็น

เพิ่มเติม เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้งานในสถานที่จริง ได้แก่ การทดสอบใช้ฟิล์มป้องกันพื้นผิวที่ผลิตขึ้นกับพื้น 

ผิวต่างๆ เช่น กระจก กระเบื้อง ผิวซีเมนต์ หลังคา พลาสติก อะลูมิเนียม เหล็ก และไม้ เป็นต้น การทดสอบ 

การตดิไฟ ซึง่ในสถานท่ีก่อสร้างจรงิอาจมสีะเกด็ไฟจากการเชือ่มหรอืตัดเหลก็ และการทนต่อสภาพอากาศ ท้ังนีจ้ะจ�าลอง

สถาวะอากาศเทียบเท่าการใช้งาน 1 ปี ในเครื่องทดสอบการเสื่อมสภาพ

คำ�ำส�ำคำัญ: ฟิล์มป้องกนัพ้ืนผิว การใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง พอลไิวนิลอะซเิตตโคไวนิลแอลกอฮอล์ น�า้ยางธรรมชาติ

 กระบวนการวัลคาไนเซชัน
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นำวัตกรรมผลิตภัณฑ์เคำรื่องส�ำอำงจำกกล้วยหอมทองเพื่อวิสำหกิจชุมชนำ

Innovation of Cosmetic Product from Kluai Hom Thong 

for Community Enterprise

ดร.ไฉนำ นำ้อยแสง
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทคำัดย่อ 

 กล้วยหอมทองสามารถเป็นแหล่งท่ีมาของสารออกฤทธิìทางชีวภาพตามธรรมชาติและมีประโยชน์ต่อคุณสมบัติ

ของเครื่องส�าอาง นอกจากน้ันยังเป็นวัตถุดิบท่ีมีราคาต�่า เหมาะส�าหรับอุตสาหกรรมเครื่องส�าอาง ซึ่งมีศักยภาพใน 

การชะลอวยั อย่างไรก็ตาม เปลอืกกล้วยหอมเป็นของเสยีชวีภาพท่ีได้จากวสิาหกจิชมุชน กลุม่เกษตรอินทรย์ีสวนฟุ้งขจร ต�าบล 

บงึชาอ้อ อ�าเภอหนองเสือ จงัหวัดปทมุธานี ซึ่งเป็นทรัพยากรทีม่ีมูลค่า ปลอดภัย ส�าหรับมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์เครื่อง

ส�าอาง ปราศจากสารฆ่าแมลงตกค้างและสารพิษ ครีมบ�ารุงผิวเปลือกกล้วยหอมทองเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอิมัลชั่นมี

ส่วนผสมของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางนี้มีประสิทธิภาพ ไม่แพง และสร้างความยั่งยืนทาง

ชีวภาพ และยังเป็นตัวแทนทางเลือกท่ีมีคุณค่า ส�าหรับสารสกัดจากผลกล้วยท่ีได้รับการยอมรับโดยท่ัวไปในสูตรต�ารับ

เครื่องส�าอาง ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ต�าบลบึงชาอ้อ อ�าเภอหนองเสือ จังหวัด

ปทุมธานี ช่วยลดช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานกล้วยหอม นอกจากนี้ยังสามารถให้ผลก�าไรแก่เกษตรกรได้มากขึ้น 

โดยครีมบ�ารุงผิวเปลือกกล้วยหอมทองเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอิมัลชั่นมีส่วนผสมของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองมี

คุณสมบัติฟื้นฟู ลดเลือนริ้วรอย เพิ่มความขาว เพิ่มความชุ่มชื้น และชะลอวัย ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางกล้วยหอมทองนี้

มีประสิทธิภาพ ไม่แพง และสร้างความยั่งยืนทางชีวภาพ

 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางจากกล้วยหอมทองทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์สวนฟุ้งขจร ต�าบล

บึงชาอ้อ อ�าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ผลิตและจัดจ�าหน่าย ซึ่งมีตัวแทนจ�าหน่ายทั้งภายในประเทศและต่าง

ประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “บานานา” (BANANA) 

 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางจากกล้วยหอมทอง ผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยความร่วมมือของ

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการสนับสนุนส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย

คำ�ำส�ำคำัญ: Cosmetic Product Kluai Hom Thong กล้วยหอมทอง
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กำรพัฒนำำเส้นำใยจำกกล้วยส�ำหรับผลิตภัณฑ์งำนำถักทอ

Development of Banana Fibers for Knitting Products

อำจำรย์ โสภิดำ วิศำลศักดิ์กุล
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทคำัดย่อ 

 เนื่องจากปัจจุบันมีการเพาะปลูกกล้วยเป็นจ�านวนมาก และต้นกล้วยหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตมักจะถูกตัดทิ้ง

เป็นประจ�า ส่งผลให้เกิดขยะทางการเกษตร ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการน�ากาบกล้วยมาผลิตเป็นเส้นใยกล้วย ซึ่งถือได้ว่า

เป็นเส้นใยที่มีความแข็งแรงที่สุดในกลุ่มของเส้นใยธรรมชาติ และมีความต้านทานต่อการสลายตัวด้วยน�้าเค็ม ซึ่งเส้นใย

กล้วยมีความเงามันและมีสีค่อนข้างเหลือง มีคุณสมบัติเหมาะสมในการน�ามาท�าเป็นเส้นใยจากธรรมชาติทดแทนการใช้

เส้นใยถกัทอจากใยสงัเคราะห์ เหมาะส�าหรบัน�าไปใช้กบัการท�างานฝีมอืได้เป็นอย่างด ีเส้นใยจากกล้วยท่ีได้ท�าการศกึษา

ทั้ง 2 รูปแบบ มีจุดเด่นในการน�าไปใช้งานที่แตกต่างกัน โดยเส้นใยจากกล้วยรูปแบบเส้นใยแบน สามารถน�าไปทอเป็น

ผืนเสื่อเพื่อน�าไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเสื่อทอในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น สมุดบันทึก กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ 

ส�าหรับเส้นใยจากกล้วยรูปแบบเส้นใยกลม เป็นการน�าเส้นใยกล้วยที่ได้ไปเข้าเป็นเกลียวเชือก เพื่อน�าไปใช้ในการถักขึ้น

รูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น ตะกร้า กระเป๋า ดอกไม้ประดิษฐ์ ฯลฯ

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานถักทอจากเส้นใยกล้วย เป็นทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร 

ผู้ปลูกกล้วย โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มีความโดดเด่น และทันสมัยเพื่อที่จะได้ศักยภาพในการแข่งขันและสามารถ

ส่งออกได้ โดยผ่านบริษัท วัน บานาน่า จ�ากัด ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่ด�าเนินการผลิตเส้นใยจากกล้วย เพื่อส่งออกให้

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน�าไปออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์งานถักทอ เพ่ือด�าเนินการจัดจ�าหน่ายหรือส่งกลับมายังบริษัท  

วัน บานาน่า จ�ากัด เพื่อเป็นผู้น�าผลิตภัณฑ์ออกจัดจ�าหน่ายต่อไป

คำ�ำส�ำคำัญ:  เส้นใยธรรมชาติ เส้นใยกล้วย Banana Fibers
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กำรพัฒนำำเส้นำใยกล้วยในำงำนำแฟชั่นำเคำรื่องแต่งกำยและเคำหะสิ่งทอ

Development of Banana Fibers in Fashion Apparel and 

Household Textile

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สำคำร ชลสำคำร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทคำัดย่อ 

 การผลิตและจัดจ�าหน่ายกล้วยหอมทอง และกล้วยน�้าว้ามากกว่า 3,000 ไร่ และมีต้นกล้วยหอมและกล้วย

น�้าว้าหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วตัดทิ้ง 30,000 ตันต่อปี ในกลุ่มคลัสเตอร์ธุรกิจกล้วยครบวงจรคลองเจ็ดและบริษัทวัน  

บานาน่า จ�ากัด ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการเข้ามาเชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

มกีารน�ามาใช้ประโยชน์ได้เพียงแค่เป็นปุ๋ยบนดนิ ดงัน้ันการน�าเศษวสัดเุหลอืท้ิงในส่วนของกาบและก้านใบจากกล้วยหอม

ทองและกล้วยน�้าว้ามาแยกสกัดเส้นใย จากนัน้น�ามาป่ันเป็นเส้นด้าย ทอเป็นผนืผ้าและผลิตเป็นผลิตภณัฑ์เครื่องแต่งกาย

และเคหะสิ่งทอ ถือเป็นการลดวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตกล้วย สร้างมูลค่าด้านการพัฒนาเส้นใยในอุตสาหกรรม

สิง่ทอ ลดการน�าเส้นใยธรรมชาติจากต่างประเทศ ผลติภัณฑ์แฟชัน่เครือ่งแต่งกายและเคหะสิง่ทอ เป็นต้นแบบผลติภัณฑ์

จากเส้นใยกล้วย สิ่งทอ Eco-friendly เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋าถือ หมวก และรองเท้า เป็นต้น 

ลดวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตกล้วย สร้างมูลค่าด้านการพัฒนาเส้นใยในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ลดการน�าเส้นใย

ธรรมชาติจากต่างประเทศ อีกท้ังยังช่วยเพ่ิมทางเลือกใช้ผ้าจากเส้นใยธรรมชาติให้กับผู้ประกอบการด้านเครื่องแต่งกาย

และเคหะสิ่งทอ สามารถเป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย และภาคเกษตรกรต่อไป

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอท่ีมีการร่วมมือไตรภาคี คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคอุตสาหกรรม คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริษัท วัน บานาน่า จ�ากัด ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่าย

กล้วยหอมทองและกล้วยน�้าว้า บริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จ�ากัด ผู้ประกอบการผลิตเส้นด้าย และ บริษัท กรีนเวย์

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ผู้ประกอบการได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอจากเส้นใยกล้วย เพื่อ

สร้างสรรค์งานวจัิยให้เป็นรปูธรรมและต่อยอดในการท�าธุรกจิสูเ่ชงิพาณชิย์ได้อย่างแท้จรงิ การคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญา 

เลขยื่นขอ 1903001387

คำ�ำส�ำคำัญ: เส้นใยธรรมชาติ เส้นใยกล้วย Banana Fibers Household Textile
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หยวกกล้วยแช่อิ่มอบแห้ง

Development of Dried Banana Stalk Glace

อำจำรย์ ชมุคำ สร้ำงศรีวงคำ์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทคำัดย่อ 

 หยวกกล้วยมีสารอาหารหลากหลายชนิด เช่น น�้าตาล โปรตีน ไขมัน แมกนีเซียม แคลเซียม และสารส�าคัญ

ที่พบ คือ โพแทสเซียม และโซเดียม โดยพบว่าหยวกกล้วยมีส่วนช่วยในเรื่องของโรคเบาหวาน และนิ่วในไต ซึ่งใน

จังหวัดปทุมธานี มีการผลิตกล้วยมากถึง 3.3 หมื่นตันต่อปี ท�าให้มีหยวกกล้วยหลังการเก็บเกี่ยวเหลือเป็นจ�านวนมาก 

การน�าหยวกกล้วยมาสร้างผลิตภัณฑ์อาหาร จึงเป็นการช่วยลดปริมาณขยะและเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรจาก

การที่ต้องโค่นต้นกล้วยทิ้งและเสียค่าใช้จ่ายไปโดยเปล่าประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ท�าจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ไม่ท�าลาย 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม น�ามาประยุกต์เข้ากบัภูมปัิญญาท้องถิน่ ดดัแปลงจากวตัถดุบิท่ีเหลอืจากการเกบ็เกีย่ว

และสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์มาเป็นของรับประทาน สามารถน�าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งมีสารอาหาร และ

มีกากใยสูง เป็นอุตสาหกรรมภายในท้องถิ่นน�ารายได้เข้าสู่ชุมชน จากวัตถุดิบที่เหลือใช้ซึ่งแต่เดิมไม่น�ามาใช้ประโยชน์

คำ�ำส�ำคำัญ: หยวกกล้วย Banana Stalk Glace
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ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นำเจเสริมปลีกล้วยหอม

Vegetarian Meatball with Banana Blossom

อำจำรย์ ธีรภำพ ปำนำคำล้ำย
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทคำัดย่อ 

 จากข้อมลูส�านักงานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พบว่า ปลกีล้วยก�าลงัได้รบัความนิยม

อย่างกว้างขวางในกลุม่ผู้ไม่รบัประทานเนือ้สตัว์ หรอื “วแีกน” เป็นอย่างมาก ลกูชิน้เป็นอาหารท่ีมผู้ีนยิมบรโิภคอย่างแพร่

หลายเนื่องจากมีรสชาติที่อร่อย บริโภคง่าย สามารถประยุกต์เข้าได้เกือบทุกเมนู ดังนั้นจึงได้คิดน�าปลีกล้วยหอมมาผสม 

ท�าเป็นลูกชิ้นเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถรับประทานได้ง่ายและน�าไปประยุกต์ให้เข้ากับเมนูต่างๆ ได้ และยังเป็น 

การสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัผลผลติทางการเกษตรได้อีกทางหน่ึงด้วย ลกูชิน้เจเสรมิปลกีล้วยหอม เป็นผลติภัณฑ์ท่ีมีคณุค่าทาง

โภชนาการสงู เป็นอาหารทางเลอืกให้กบัคนในปัจจุบัน เน่ืองด้วยพบว่าคนในปัจจุบันเป็นโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั เช่น โรคอ้วน 

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดมาจากการบริโภคอาหารท่ี 

ไม่ถูกต้อง ปลีกล้วยหอมซึ่งมีจ�านวนมากในจังหวัดปทุมธานีและนอกจากน้ียังพบอีกว่าปลีกล้วยหอมมีประโยชน์ใน 

การช่วยควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดและมีกากใยอาหารสูง ปลีกล้วยหอมจึงเป็นวัตถุดิบที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

 ลกูชิน้เจเสรมิปลกีล้วยหอม เป็นผลติภัณฑ์อาหารเพ่ือสขุภาพทางเลอืกใหม่ท่ีมปีระโยชน์ต่อผู้บรโิภค มคีณุค่าทาง

โภชนาการ และลูกชิ้นเจเสริมปลีกล้วยหอมยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริโภคง่าย สามารถประยุกต์เข้าได้เกือบทุกเมนู สามารถ

ผลิตและต่อยอดเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมและส่งออกได้

คำ�ำส�ำคำัญ: ปลีกล้วย Banana Blossom Vegetarian
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เคำรื่องนำับจ�ำนำวนำไข่ไก่อัตโนำมัติด้วยกล้องวงจรปิด

Eggs Counting Machine Using IP Camera 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พิศำล แก้วประภำ   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศุภกิจ พฤกษอรุณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

บทคำัดย่อ 

 จากนโยบายภาครัฐที่ต้องการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่ Thailand 4.0 และต้องการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ

ด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการในระดับ SME เข้าถึงเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยี Internet of Things 

(IoT) และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้ผู้ประกอบการ 

มุ่งสู่การเป็น Smart SME โดยผู้ประกอบการฟาร์มไข่ไก่ มีความต้องการทราบจ�านวนไข่ไก่ที่ผลิตได้ในแต่ละโรงเลี้ยงต่อ

วนัเพ่ือตดิตามผลผลติ ต้นทุน และเฝ้าระวงัสขุภาพของแม่ไก่ ผู้พัฒนาจึงได้น�าเทคโนโลยีการตรวจนับวตัถดุ้วยกล้อง IP 

Camera ซึ่งมีราคาถูกมาพร้อมทั้งพัฒนาระบบซอฟต์แวร์แทนการนับด้วยคนซึ่งมีความรวดเร็ว แม่นย�า และความผิด

พลาดที่น้อยกว่า โดยมีความแม่นย�าถึงร้อยละ 99 (ผิดพลาดเพียงร้อยละ 1) โดยข้อมูลยังถูกน�าไปแสดงผลบนระบบ 

Cloud ท�าให้ผู้ประกอบการสามารถติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างทันเวลา (Real-time Monitoring)

คำ�ำส�ำคำัญ: เครื่องนับจ�านวนไข่อัติโนมัติด้วยกล้อง การประมวลผลภาพ อุตสาหกรรม 4.0 Internet of Things (IoT)
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โปรแกรมจ�ำแนำกประเภทรูปร่ำงและสีของเคำรื่องประดับด้วยโคำรงข่ำยประสำทเทียม

Jewelry Types Shapes and Colors Classification Using 

Artificial Neural Networks 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พิศำล แก้วประภำ   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำพพร ลีปรีชำนำนำท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

บทคำัดย่อ 

 ในโลกท่ีการค้าขายออนไลน์เป็นตลาดท่ีเตบิโตอย่างรวดเรว็ ผู้ผลติเครือ่งประดบัพ้ืนบ้านหรอืธุรกจิขนาดย่อมอาจ

ไม่มเีวลาหรอืโอกาสท่ีจะเข้าถงึการค้าขายบนโลกออนไลน์ เน่ืองจากอุปสรรคด้านเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ ผู้พัฒนาจึง

คิดพัฒนา Application ที่สามารถเขียนค�าอธิบายเครื่องประดับด้วยโทรศัพท์มือถือเพื่อพร้อมส่งขายตลาดออนไลน์โดย

อาศยัเทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์ ประเภท Convolutional Neural Network ในการแยกประเภท ส ีและรปูร่างของเครือ่ง

ประดับจากภาพถ่าย และเขียนเป็นค�าบรรยายโดยอัติโนมัติ ท�าให้ผู้ผลิตเครื่องประดับและอุตสาหกรรมเครื่องประดับใน

ครัวเรือนสามารถขายสินค้าออนไลน์โดยลดอุปสรรคด้านภาษา ลดเวลา และความผิดพลาดในการท�างานพร้อมทั้งขยาย

โอกาสในการเข้าถึงตลาดในระดับสากลส�าหรับธุรกิจด้านเครื่องประดับขนาดย่อมอีกด้วย การจัดท�าในรูป Application 

บนโทรศัพท์มือถือจะท�าให้เข้าถึงผู้ประกอบการรายย่อยได้ง่ายและทั่วถึง 

คำ�ำส�ำคำัญ: ปัญญาประดิษฐ์ โครงข่ายประสาทเทียม เครื่องประดับ การคัดแยกประเภท รูปร่าง สี
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นำ้�ำมันำมะพร้ำวจำกตะกรันำกะทิ

Coconut Oil Extracted from Coconut Milk Foulants

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ภณิดำ ซ้ำยขวัญ   ชนำกฉัตร นำุชเนำตร์

อังคำณำ สุขสง่ำ   วรรณกำนำต์ วรรณกำยนำต์   ตติพร ชูตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

บทคำัดย่อ 

 ตะกรันกะทิ เกิดจากการสะสมตัวขององค์ประกอบต่างๆ ในกะทิ ท่ีผิวของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน  

เกดิขึน้ในระหว่างการพาสเจอร์ไรส์น�า้กะทิ เน่ืองจากตะกรนัท่ีเกิดขึน้ท�าให้ประสทิธิภาพเครือ่งแลกเปลีย่นความร้อนลดลง 

และอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อจุลินทรีย์ จึงต้องมีการล้างตะกรันบ่อยครั้ง 

 ตะกรันกะทิมีองค์ประกอบที่เป็นไขมันในปริมาณมาก ท�าให้ต้องใช้สารเคมีปริมาณมากในการล้าง งานวิจัยนี้

จึงต้องการศึกษาความเป็นไปได้ในการสกัดน�้ามันมะพร้าวจากตะกรันกะทิก่อนการล้างตะกรัน ซึ่งจะช่วยให้ลดปริมาณ

สารเคมีท่ีต้องใช้ในกระบวนการล้าง และศึกษาความเป็นไปได้ในการน�าน�้ามันท่ีสกัดได้ไปใช้ประโยชน์ โดยได้ศึกษา 

การสกดัน�า้มนัจากตะกรนักะทิด้วยเอนไซม์ เพ่ือให้น�าไปปรบัใช้กับกระบวนการล้างตะกรนัได้ และเอนไซม์เป็นสารท่ีย่อย 

สลายได้ตามธรรมชาติ พบว่าน�้ามันที่สกัดได้มีลักษณะสี กลิ่น และปริมาณ และสัดส่วนของกรดไขมันต่างๆ คล้าย

น�้ามันมะพร้าวสกัดเย็น แต่มีองค์ประกอบของวิตามิน E โอเมก้า 6 (Omega-6) ฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) และฤทธิì

ต้านทานอนุมูลอิสระวัดจากเทคนิค FRAPPE สูงกว่าน�้ามันมะพร้าวสกัดเย็น เมื่อทดสอบเสถียรภาพฤทธิìต้านทานอนุมูล

อิสระของน�้ามันที่สกัดจากตะกรัน โดยการเก็บที่อุณหภูมิต่างๆ เป็นเวลา 1 เดือน พบว่า ฤทธิìต้านทานอนุมูลอิสระ

เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ถือว่ามีเสถียรภาพสูงหากเปรียบเทียบกับสารอ่ืนๆ ท่ีมีฤทธิìต้านทานอนุมูลอิสระใกล้เคียงกัน  

จึงมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาน�้ามันจากตะกรันกะทิไปใช้ในการผลิตเครื่องส�าอาง และอาหารเสริม เป็นต้น

 การสกัดน�้ามันจากตะกรันกะทิด้วยเอนไซม์มีผลพลอยได้ คือ ตะกรันที่ถูกย่อยจนมีขนาดเล็กลง และอ่อนนุ่ม

มากขึน้ จึงมคีวามเป็นไปได้ท่ีจะน�าการสกดัน�า้มนัด้วยเอนไซม์ไปใช้สกดัน�า้มันจากตะกรนักะทิก่อนกระบวนการล้าง และ

นอกจากจะช่วยลดปรมิาณสารเคมท่ีีต้องใช้ในกระบวนการล้างแล้วน่าจะช่วยลดปรมิาณน�า้ และอัตราการไหลของน�า้ท่ีใช้

ในการชะล้างตะกรันอีกด้วย

คำ�ำส�ำคำัญ: ตะกรันกะทิ น�้ามันมะพร้าว เอนไซม์ ฤทธิìต้านอนุมูลอิสระ
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คำอนำกรีตรักษ์โลกอัจฉริยะ 

Smart Green Concrete

รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

 

บทคำัดย่อ 

 ปัจจุบันรปูแบบการก่อสร้างส่วนใหญ่ประกอบด้วยคอนกรตี (Concrete) เป็นองค์ประกอบหลกัในการก่อสร้าง 

อาคาร สะพาน ที่พักอาศัย รวมถึงสิ่งก่อสร้างพื้นฐานต่างๆ ซึ่งคอนกรีตดังกล่าวประกอบไปด้วยปูนซีเมนต์ (Cement) 

หิน ทราย และน�้า หรืออาจมีการเติมสารผสมเพ่ิมเข้าไปด้วย เมื่อพิจารณาจากส่วนประกอบของคอนกรีตจะพบว่า

ปูนซีเมนต์เป็นส่วนส�าคัญท่ีสุด ซึ่งกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ได้มาจากการระเบิดภูเขาหินปูน ในประเทศไทยพบมาก

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

1,500 องศาเซลเซียส และบดให้อยู่ในลักษณะเป็นผงปูนซีเมนต์ จากกระบวนการข้างต้นท�าให้ได้ปูนซีเมนต์และแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อพิจารณาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ พบว่าเป็นบ่อเกิดของภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน และในอีก 

100 ปีข้างหน้าประชากรโลกจะเพ่ิมจ�านวนมากขึน้ การก่อสร้างท่ีพักอาศัยหรอืโครงสร้างในการอ�านวยความสะดวกต่างๆ 

เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้อัตราการใช้ปูนซีเมนต์ หิน ทราย น�้า จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น เป็นผลให้

ทรัพยากรธรรมชาติลดลงและอาจหมดไปในอนาคต

 เมื่อพิจารณาสาเหตุข้างต้น วัสดุทดแทนจึงจ�าเป็นอย่างมากในการใช้แทนคอนกรีตที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ หิน 

ทราย น�้า โดยวัสดุที่จะน�ามาใช้ทดแทน คือ พลาสติก PVC (Polyvinyl Chloride) ซึ่งเป็นขยะเหลือใช้จากฉลากขวด

พลาสติก หรือพลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate) หรือ พลาสติกแปรรูปเป็นซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

(WPCBs: Waste Printed Circuit Boards) น�ามาใช้แทนปูนซีเมนต์ และมวลรวมหินทราย เมื่อพิจารณาภาพรวมแล้ว

พบว่า วัสดุใหม่มีน�้าหนัก การดูดซึมน�้า และการหดตัวน้อยกว่าคอนกรีตปกติ อีกทั้งวัสดุใหม่ดังกล่าวยังมีสมบัติเป็น

ฉนวนกันความร้อนด้วย ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนของวัสดุก่อสร้าง และลดการเกิดขยะทางภาคอุตสาหกรรมและภาค

ครัวเรือนได้อีกด้วย รวมทั้งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

วสัดศุาสตร์ การออกแบบผลติภัณฑ์ ความเป็นเอกลกัษณ์และศิลปวฒันธรรมไทย การใช้งานในชวีติประจ�าวนัจะช่วยรกัษ์

โลก รักษ์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้

คำ�ำส�ำคำัญ: พลาสติก PVC พลาสติก PET พลาสติกแปรรูปเป็นซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ WPCBs : Waste Printed  

 Circuit Boards
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ภูมิสำรสนำเทศส�ำหรับทุกสรรพสิ่ง

GIS of Things

ปัทมำ พอดี   วุฒิชัย แก้วแหวนำ   ปริญ หล่อพิทยำกร  

ปรีชำ บุญขำว   ดำวุฒิ กำลำเอส   กฤษนำัยนำ์ เจริญจิตร
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

E-mail: kitsanai@go.buu.ac.th  

บทคำัดย่อ
 หน่ึงในความท้าทายส�าหรบัการประยุกต์ข้อมลูดจิิทัลขนาดใหญ่ (Big Data) คอื การบูรณาการข้อมลูท่ีต่างชนิด

จากแหล่งต่างๆ เข้าด้วยกนั ซึง่ข้อมลูทางภูมศิาสตร์ (Geography) ได้ถูกพัฒนาและบูรณาการให้อยู่ในรปูแบบดจิิทัลและ

แสดงผลด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geoinformation Technology) ปัจจุบันมีการประยุกต์งานน�าร่องในด้านต่างๆ 

ได้แก่ เกษตรแม่นย�า (Smart Agriculture) เมอืงอัจฉรยิะ (Smart City) เมอืงสิง่แวดล้อม (Smart Environment Monitoring) 

และการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 (Smart EDU) ในการวจัิยครัง้น้ี ได้ประยุกต์ข้อมูลภูมิสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลดาวเทียม

ส�ารวจทรัพยากร ภาพถ่ายทางอากาศหลายช่วงคลื่นจากโดรน (Multispectral Camera) สถานีตรวจวัดอากาศขนาด

เล็ก (Weather Station) และรถส�ารวจภาคพื้นดิน (Mobile Mapping System) อาศัยเทคนิคการวิเคราะห์ดัชน ี

พืชพรรณ (Vegetation Index) การจ�าแนกเชิงวัตถุ (Object-based Image Analysis) และสมการทางคณิตศาสตร์ 

(Mathematical Modeling) เพื่อน�ามาสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศ ผลการศึกษาในเบื้องต้นพบว่า ข้อมูลภูมิสารสนเทศ

สามารถสงัเคราะห์เพ่ือช่วยตัดสนิใจในการบรหิารจัดการเชงิพ้ืนท่ีแบบรายละเอียดสงูได้อย่างมนัียส�าคญั ดงันี ้1) เกษตร

แม่นย�าสามารถวเิคราะห์ดชันีพืชพรรณ (NDVI) เพ่ือประเมนิความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ีปลกูมนัส�าปะหลงัและคาดการณ์

ความชื้นในดิน (Soil Moisture) โดยประยุกต์กล้องถ่ายภาพความร้อนจากโดรน (Thermal Infrared) 2) เมืองอัจฉริยะ

สามารถสร้างแบบจ�าลองข้อมูลสารสนเทศอาคาร (Building Information Model) เพื่อศึกษาเมืองพัทยาอัจฉริยะและ

บางแสนอัจฉรยิะ ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 3) เมอืงสิง่แวดล้อมสามารถประเมนิมลูค่าระบบนิเวศน์

บริการพื้นที่สวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี และป่าพรุในพื้นที่ภาคตะวันออก รวมถึงสามารถวิเคราะห์ปริมาตรการกักเก็บ

คาร์บอน ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังสามารถประเมินสถานการณ์น�้าทะเล 

เปลี่ยนสีบริเวณหาดบางแสน จังหวัดชลบุรีแบบฉุกเฉินได้ 4) การศึกษาในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์การก�าหนด

ต�าแหน่ง (GNSS) การบันทึกภาพเพื่อท�าแผนที่แบบกริด (Grid Flight Mapping) โดยการใช้โคดดิ้ง (Coding) หรือ

การสื่อสารกับหุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็กได้ ซึ่งจัดท�าหลักสูตรแบบสหวิทยา (STEAM) กับโรงเรียนระดับประถมศึกษา 

มธัยมศกึษาและมหาวทิยาลยัในภาคตะวนัออกได้เป็นอย่างด ีผลการศกึษาท้ังหมดพบว่า ภูมสิารสนเทศสามารถสงัเคราะห์

ข้อมูลสารสนเทศให้กับทุกสรรพสิ่งเพ่ือสนับสนุนการวางแผน การตัดสินใจ การก�าหนดทิศทางเพ่ือแก้ไขป้องกันได้ทัน

สถานการณ์ ซึง่ในอนาคตทางคณะผู้วจัิยจะด�าเนินการติดต้ังสมองกลแบบฝังตัว (Embedded Computer) และประยุกต์

กระบวนการปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในล�าดับต่อไป 

คำ�ำส�ำคำัญ: ภูมิสารสนเทศ เกษตรแม่นย�า เมืองอัจฉริยะ เมืองสิ่งแวดล้อม การศึกษาในศตวรรษที่ 21 
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หุ่นำยนำต์ผ่ำตัดส�ำหรับกำรผ่ำตัดมะเร็งสมองแบบส่องกล้อง

ผ่ำนำทำงโพรงจมูกและโพรงสฟรีนำอยด์

Endonasal Endoscopic Transsphenoidal Surgery (EETS) Surgical Robot

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธำกรณ์

นำำวำโท ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำำยแพทย์ สรยุทธ ช�ำนำำญเวช 
ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (BART LAB) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคำัดย่อ 

 การผ่าตัดแบบส่องกล้องผ่านทางโพรงจมูกและโพรงสฟรีนอยด์เป็นวิธีการผ่าตัดแบบใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อ

เข้าไปยังต่อมพิทูอิทารี ่โดยการผ่าตัดแบบน้ีเป็นการผ่าตัดผ่านทางรทูวารของร่างกายซึง่จะไม่เหลอืรอยแผลเป็น นอกจากน้ัน 

ยังช่วยลดอัตราเสี่ยงการติดเชื้อ ลดระยะเวลาในการรักษาตัวหลังการผ่าตัด ซึ่งจะส่งผลดีต่อคนไข้เป็นอย่างมาก แต่ใน

ทางกลับกันทางด้านศัลยแพทย์ผู้ท�าการผ่าตัดจะต้องเผชิญกับงานท่ียุ่งยากขึ้นมาก เน่ืองจากการผ่าตัดแบบนี้จะมีพ้ืนท่ี

ท�างานท่ีเลก็และแคบมาก รวมไปถงึเส้นทางการเข้าถงึพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีสลบัซบัซ้อนมาก ดงัน้ันหุ่นยนต์ช่วยผ่าตดัส�าหรบั 

การผ่าตัดแบบส่องกล้องผ่านทางโพรงจมูกและโพรงสฟรีนอยด์จึงถูกพัฒนาขึ้น เพ่ือช่วยศัลยแพทย์ในการควบคุม 

การเคลือ่นท่ีของอุปกรณ์ผ่าตัด อย่างไรกต็าม การสอดอุปกรณ์ผ่านทางโพรงจมูกเข้าไปยังพ้ืนท่ีเป้าหมายกยั็งคงเป็นเรือ่งยาก 

ส�าหรับศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์ด้านนี้น้อยอยู่ดี

 ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (BART LAB) ได้มีการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาในเบ้ืองต้นและตีพิมพ์เผยแพร่เอกสารทางวชิาการส่วนหน่ึงเกีย่วกบัการพัฒนาหุ่นยนต์ผ่าตัดส�าหรบัการผ่าตัดมะเรง็

สมองแบบส่องกล้องผ่านทางโพรงจมกูและโพรงสฟรนีอยด์ โดยประกอบด้วยใช้หลกัการการวเิคราะห์พ้ืนท่ีการท�างานและ

อัลกอลิท่ึมวางแผนเส้นทางการการผ่าตัดมะเร็งสมองแบบส่องกล้องผ่านทางโพรงจมูกและโพรงสฟรีนอยด์ การพัฒนา

ระบบน�าการผ่าตัดมะเร็งสมองแบบส่องกล้องผ่านทางโพรงจมูกและโพรงสฟรีนอยด์ แบบ Real-Time โดยใช้พ้ืนฐาน 

จากภาพกล้องเอนโดสโคปและภาพผลภาพซทีี ท่ีน�าไปสูก่ารออกแบบหุ่นยนต์เพ่ือการผ่าตัดมะเรง็สมองแบบส่องกล้องผ่าน

ทางโพรงจมกูและโพรงสฟรนีอยด์ แบบหุ่นยนต์ประเภท Articulated Robot และหุ่นยนต์ประเภท Parallel Robot อีกท้ัง 

การพัฒนาระบบจ�าลองการผ่าตดัแบบรบัรูเ้สมอืนจรงิผ่าตัดสมองผ่านกล้อง ผ่านการส่องกล้องผ่านทางโพรงจมูกและโพรง 

สฟรีนอยด์ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ท�าการฝึกฝนก่อนการท�าหัตถการจริงและพัฒนาความเชี่ยวชาญ

คำ�ำส�ำคำัญ: การผ่าตัดแบบส่องกล้องผ่านทางโพรงจมูกและโพรงสฟรีนอยด์ หุ่นยนต์ ระบบน�าทาง Real-Time 

 ระบบจ�าลอง
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สะโพกเทียมจำกซีเมนำต์ฆ่ำเชื้อ

Temoporary Hip from Anti-Biotic Cement

อำจำรย์ ดร.เอกชัย วำรินำศิริรักษ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคำัดย่อ 

 สะโพกเทียมวัสดุซีเมนต์ฆ่าเชื้อถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยสะโพกเสื่อม ซึ่งจุดเด่นของงานวิจัยนี้คือ 

การขึ้นรูปผ่านแม่พิมพ์ท่ีท�าให้ชิ้นงานอวัยวะเทียมมีความเท่ียงตรง ท้ังรูปร่างและขนาดท่ีเข้ากับคนไข้ได้ดี ขนาดของ 

สะโพกเทียมถูกออกแบบให้สามารถรับโหลดได้มากถึง 100 กิโลกรัม ในสภาวะสถิตย์ และสามารถรับโหลดวัฏจักรที่ 70 

กิโลกรัม ได้มากกว่า 300,000 รอบ โดยไม่เกิดความเสียหาย ซึ่งเป็นอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าฤทธิìยาฆ่าเชื้อ

ส�าหรบัการรกัษาคนไข้ท่ี 5 เดอืน ความโดดเด่นของงานพัฒนาน้ีคอื แม่พิมพ์สามารถเปลีย่นขนาดของเบ้าสะโพกได้ตัง้แต่

เส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร ถึง 56 เซนติเมตร โดยไม่ส่งผลต่อความแข็งแรงพิกัดโหลดอนุญาต ซึ่งส่งผลให้มี

องศาอิสระในการพัฒนารปูทรงของสะโพกเทียมให้ตอบสนองความต้องการทางประสทิธิภาพในการรกัษาท่ีดขีึน้ในอนาคต

คำ�ำส�ำคำัญ: สะโพกเทียม ซีเมนต์ฆ่าเชื้อ
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กำรจ�ำลองกำรถำ่ยเทคำวำมรอ้นำและกำรไหลของอำกำศเพ่ือท�ำนำำยภำวะคำวำมสบำย

เชิงคำวำมร้อนำของผู้อยู่อำศัยในำห้องตัวอย่ำง

Simulation of Heat Transfer and Airflow to Predict Thermal Comfort 

of the Resident in the Sample Room

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรทิพย์ แก่งอินำทร์    ศศิธร คำ�ำพุธ

ศำสตรำจำรย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนำเดโช
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคำัดย่อ

 ภาวะความสบายเชิงความร้อน (Thermal Comfort) เป็นปัจจัยส�าคัญในการออกแบบอาคาร ซึ่งช่วยให้

เกิดคุณภาพการอยู่อาศัยของผู้ใช้อาคาร และสามารถลดผลกระทบจากสภาพแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรมในปัจจุบัน ตลอด

จนสามารถช่วยให้ค�าแนะน�าในการออกแบบด้านพลังงานของอาคารท่ีมีภาวะท่ีเหมาะสม งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิ และการไหลของอากาศ และภาวะความสบายเชิงความร้อนโดยรอบของผู้อยู่อาศัย

ในห้องตัวอย่างที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศ โดยห้องตัวอย่างและผู้อยู่อาศัยในรูปแบบ 3 มิติจะถูกจ�าลองเชิงตัวเลขด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และถูกแก้ไขโดยใช้ระเบียบวิธีแบบไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method (FEM)) สมการ

ถ่ายเทความร้อนและการแพร่ความร้อนท่ีขึ้นกับเวลา สมการพลวัตของเหลวท่ีขึ้นกับเวลา ควบคู่กับสมการการถ่ายเท 

ความร้อนทางชวีภาพท่ีขึน้กบัเวลา จะถกูใช้ในการวเิคราะห์ ผลการจ�าลองเชงิตวัเลขถกูน�ามาเปรยีบเทียบกับข้อมูลการทดลอง 

ในห้องตัวอย่างจริง ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผลการจ�าลองเชิงตัวเลขจะสอดคล้องกับข้อมูลการทดลอง โดยผล 

การศกึษาท่ีได้รบัจะเป็นประโยชน์ช่วยในการแนะน�าการออกแบบอาคารเพ่ือสร้างภาวะความสบายแก่ผู้ใช้อาคาร และช่วยเป็น 

พื้นฐานในการศึกษาปัจจัยในการสร้างภาวะเชิงความร้อนที่มีความเหมาะสมกับผู้ใช้อาคาร

คำ�ำส�ำคำัญ: การถ่ายเทความร้อน การไหลของอากาศ ภาวะความสบายเชิงความร้อน
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วีลแชร์ไฟฟ้ำแบบมัลติฟังก์ชันำส�ำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอำยุ

Multifunction Electric Wheelchair for Patients and Elders

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรทิพย์ แก่งอินำทร์   ปิยวัฒนำ์ เชวงวณิชชำ

ณัฐกำญจนำ์ วิมำลำ   ธันำย์ชนำก นำำคำบรรพตกุล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคำัดย่อ
 ปัญหาการใช้บริการรถเข็นในโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในโรงพยาบาล ส่วนหน่ึงพบว่า

เป็นผู้ป่วยและผู้สูงอายทุี่มีสรีระแตกต่างกัน แต่เนือ่งจากโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่มักมีรถเข็นขนาดมาตรฐานเพียงขนาด

เดียว จึงไม่สามารถตอบสนองกับความแตกต่างของสรีระและการใช้งานของผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้ ท�าให้เกิดความไม่

สะดวกและไม่สบายแก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ อีกท้ังยังพบว่ารถเข็นท่ีมีอยู่ในท้องตลาดมีความสามารถในการท�างานของ 

รถเขน็ท่ีไม่สามารถอ�านวยความสะดวกต่อผู้ป่วยและผู้สงูอายุ และเจ้าหน้าท่ีได้มากเพียงพอ การสร้างและประดษิฐ์รถเขน็ 

ไฟฟ้าแบบมลัติฟังก์ชนัจึงมคีวามส�าคญัท่ีจะช่วยให้การใช้บรกิารแก่ผู้ป่วยและผู้สงูอายุ ตลอดจนการท�างานของเจ้าหน้าท่ี

มีความสะดวกสบายมากขึ้น และใช้เวลาน้อยลง 

 งานวิจัยนี้ได้ท�าการศึกษาปัญหาจากการใช้บริการรถเข็นของผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมถึงขนาดมาตรฐานของ

รถเขน็ส�าหรบัผู้ป่วยและผู้สงูอายุ และรปูร่างมาตรฐานของคนโดยท่ัวไป เพ่ือน�ามาออกแบบรถเขน็ไฟฟ้าแบบมลัตฟัิงก์ชนั 

โดยรถเขน็ไฟฟ้าแบบมลัติฟังก์ชนัท่ีท�าการออกแบบจะสามารถใช้บรกิารส�าหรบัการน่ังและเขน็ในลกัษณะการใช้งานท่ัวไป

แบบรถเข็นผู้ป่วยมาตรฐาน สามารถใช้งานในการปรับเอนนอน เพื่อลดเวลาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงไปยังรถเข็น

หรือรถเข็นไปยังเตียง สามารถใช้งานในการปรับความสูงของรถเข็น เพื่อใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ ที่รถเข็นในรูปแบบ

มาตรฐานไม่สามารถท�าได้เน่ืองจากความสงูรถเขน็น้ันไม่เพียงพอ และสามารถใช้งานในการปรบัความกว้างของท่ีพักแขน 

เพื่อความสะดวกสบายของผู้ป่วยที่มีสรีระรูปร่างที่แตกต่างกัน ซึ่งความสามารถในการท�างานของรถเข็นไฟฟ้าแบบมัลติ

ฟังก์ชันต่างๆ เหล่านี้ใช้การควบคุมโดยระบบไฟฟ้า ที่ส่งผ่านไปยังอุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เพื่อบังคับการเคลื่อนที่

ในส่วนต่างๆ ที่ผู้ป่วยต้องการ

 จากการศึกษาพบว่า รถเข็นไฟฟ้าแบบมัลติฟังก์ชันท่ีท�าการออกแบบสามารถท�างานได้ตามฟังก์ชันท่ีได้ตั้งไว้ 

ได้แก่ สามารถปรบัเอนนอน สามารถปรบัความกว้างของท่ีพักแขน และสามารถปรบัความสงูของรถเขน็ได้ ซึง่การใช้งาน

อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ป่วยที่มีน�้าหนักไม่เกิน 120 กิโลกรัม การปรับเอนนอนอยู่ในช่วง 0-170 องศา การปรับความกว้าง

ของที่พักแขนในช่วง 45-65 เซนติเมตร การปรับความสูงของรถเข็นในช่วง 50-60 เซนติเมตร และการปรับความยาว 

ของเตียงนอนได้ในช่วง 145-175 เซนติเมตร ซึ่งเมื่อน�ามาวิเคราะห์จากการทดสอบการใช้งานพบว่า ความสามารถใน

การท�างานต่างๆ สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ป่วยได้ และช่วยลดเวลาการท�างานของเจ้าหน้าท่ีในการให้บรกิารได้

คำ�ำส�ำคำัญ: มัลติฟังก์ชัน วีลแชร์ไฟฟ้า ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
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เคำรื่องมือตรวจวัดสีปัสสำวะอัตโนำมัติเพื่อป้องกันำกำรเจ็บป่วยจำกคำวำมร้อนำ

An Automated Urine Color Measurement Tool for the Prevention of 

Heat Stoke

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นำริศ หนำูหอม1   พันำเอก ศำสตรำจำรย์ รำม รังสินำธุ์2

รองศำสตรำจำรย์ ดร.มนำตรี มำลีวงศ์3   พันำเอกหญิง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ปนำัดดำ หัตถโชติ4 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.อนำุชิต จิตพัฒนำกุล5   พันำเอก ศำสตรำจำรย์ ดร.มฑิรุทธ มุ่งถิ่นำ6

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สำคำร เมฆรักษำวนำิช7   ดร.มำนำิตย์ จิตรภักดี8 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก9   ร้อยเอก อนุำพงศ์ สิริรุ่งเรือง10

ร้อยตรี บุญทรัพย์ ศักดิ์บุญญำรัตนำ์11
1ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4สาขาวิชาวิศวกรรมกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

5ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7ภาควิชาปาราสิตวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
8ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

9ภาควิชาสรีรวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
10กรมยุทธศึกษาทหารบก

11ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

บทคำัดย่อ 

 โรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) หรือ โรคลมร้อน เป็นโรคที่เกิดจากร่างกายไม่สามารถปรับสมดุลอุณหภูมิกาย

กับความร้อนภายนอกได้ จึงส่งผลให้ร่างกายระบายความร้อนไม่ได้ทัน ท�าให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ เป็นผลให้

ร่างกายเกิดภาวะวิกฤต ระบบการท�างานของระบบอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายล้มเหลวและเป็นอันตรายจนถึงขั้นสมอง

พิการถาวรหรอืเสยีชวีติได้ โรคน้ีจ�าเป็นท่ีจะต้องได้รบัการปฐมพยาบาลอย่างทันท่วงที ระหว่างการน�าส่ง และตรวจรกัษา

จากแพทย์อย่างรวดเรว็ท่ีสดุ บุคคลท่ีมคีวามเสีย่งในการเกดิโรคลมร้อน ได้แก่ ผู้ท่ีเป็นโรคเรือ้รงั เดก็ ผู้สงูอายุ เกษตรกร 

กรรมกร นักกีฬา ผู้ทีพ่ักผ่อนไม่เพียงพอ ทหารที่เข้ารับการฝึกกลางแจ้งในสภาพอากาศที่ร้อนจัดเป็นเวลานานๆ เป็นต้น 

 การฝึกก�าลงัพลทหารใหม่ เป็นภารกจิประจ�าในกองทัพไทยของท้ังสามเหล่าทัพ มปีระชากรชายไทยท้ังท่ีอาสาสมคัร 

เข้ามาและได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นพลทหารประมาณ 80,000 นายต่อปี ในจ�านวนน้ีสังกัดในกองทัพบกประมาณ 

60,000 นาย ทหารทุกนายจะฝึกเพื่อปรับสภาพร่างกายและฝึกตามแบบธรรมเนียมทหารทุกวัน ในห้วงการฝึกทหารใหม่
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ของกองทัพบกมีการเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อนอยู่อย่างต่อเน่ืองและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงมากขึ้น จากการเก็บรวบรวม

ข้อมูลการบาดเจ็บที่เกิดจากความร้อนตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปัจจุบัน พบว่า มีจ�านวนผู้ป่วยทั้งสิ้น 310 ราย มีอุบัติการณ์

ของโรคฮีทสโตรก ประมาณ 32 รายต่อก�าลังพล 100,000 นาย และพบอัตราป่วยตาย ร้อยละ 3.6 ดังนั้น กรมแพทย์

ทหารบกจึงออกระเบียบข้อบังคับในการฝึกอบรมทหารใหม่ซึ่งประกาศใช้เมื่อ 2543 เพื่อช่วยป้องกันมิให้เกิดผู้ป่วยจาก 

โรคลมร้อน ทางกรมแพทย์ทหารบกได้มีการพัฒนามาตรฐานการด�าเนินการป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อนอย่าง 

ต่อเนือ่ง โดยมกีารจัดท�าคูม่อืท่ีมเีน้ือหาเกีย่วกบัการเจ็บป่วยจากความร้อนท้ังในด้านของการเฝ้าระวงัป้องกนัและการดแูล

รกัษา รวมถงึปัจจัยต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง นอกจากการพัฒนามาตรฐานการด�าเนินการป้องกนัการเจ็บป่วยจากความร้อนแล้ว 

ทางกรมแพทย์ทหารบกได้ท�าการพัฒนาแอปพลิเคชัน ส�าหรับการประเมินความเสี่ยง การเจ็บป่วยจากความร้อน โดย

ให้ผู้ฝึกและผู้ช่วยฝึกท�าการกรอกข้อมูลของทหารรายบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน ข้อมูลของทหารรายบุคคล ประกอบด้วย 

ค่าน�า้หนกั ค่าอุณหภูมร่ิางกาย และค่าสปัีสสาวะ กรณท่ีีเป็นผลดัแรกในเดอืนพฤษภาคม จะท�าการตรวจประเมนิ วนัละ 

2 ครั้ง เวลาเช้าและเย็น และกรณีที่เป็นผลัดที่สองในเดือนพฤศจิกายน จะท�าการตรวจประเมิน วันละ 3 ครั้ง เวลา

เช้า กลางวัน และเย็น หากพบทหารรายใดมีผลการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงจะให้ท�าการหยุดฝึก ซึ่งก็พบว่า จ�านวน 

ผู้ป่วยมีจ�านวนลดลง 

 อย่างไรกต็าม ขัน้ตอนการตรวจประเมนิความเสีย่งของทหารรายบุคคลในปัจจุบันยังมีความล่าช้า และบางครัง้

อาจมคีวามคาดเคลือ่นท่ีเกดิจากการอ่านค่าท่ีไม่ถกูต้อง หรอือ่านค่าถกูต้องแต่ท�าการจดบันทึกข้อมลูผิด ดงัน้ันจึงจ�าเป็น

ต้องมีการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดสีปัสสาวะอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้สามารถตรวจประเมินความเสี่ยงและเก็บ

บันทึกข้อมูลของทหารได้รวดเร็วและแม่นย�ามากขึ้น เครื่องมือตรวจวัดสีปัสสาวะอัตโนมัติ จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก 

คือ เครื่องตรวจวัดสีปัสสาวะ และระบบการแสดงผลการตรวจวัดสีปัสสาวะ ในส่วนของเครื่องตรวจวัดสีปัสสาวะจะมี 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning) ในการอ่านค่าสีปัสสาวะ และท�าการส่งข้อมูล 

ค่าสีปัสสาวะผ่านเครือข่าย WiFi ส�าหรับระบบการแสดงผลการตรวจวัดสีปัสสาวะจะท�าการน�าเสนอในรูปแบบการสรุป

ความเสี่ยงของแต่ละช่วงเวลา โดยมีการเรียงล�าดับความเสี่ยงสูงจนถึงระดับไม่มีความเสี่ยง

คำ�ำส�ำคำัญ: โรคฮีทสโตรก การตรวจวัดสีปัสสาวะ การเรียนรู้ด้วยเครื่อง 
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กำรเพิ่มมูลคำ่ำจำกเศษวัสดุเหลือทิ้งสู่ผลิตภัณฑ์กระถำงต้นำไม้

Upcycling: Turn Waste Materials to Plant Pots

พิทักษ์ สำริกำร   โสริญำ เนำตรประไพ   นำำงสำวภูริชญำ อำมำตรกันำ

รัตนำนำุช จันำทร์เพ็ญ   วงจันำทร์ นำุ่นำคำง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

บทคำัดย่อ

 การน�าของเสียมาแปรรูปและน�ากลับใช้ประโยชน์ เป็นทางเลือกหน่ึงในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยท่ีก�าลัง

เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ซึ่งแนวทางดังกล่าวนอกจากช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์

ที่ก่อให้เกิดรายได้กับชุมชน จากแนวคิดดังกล่าว ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จึงมีความสนใจ

ศึกษาความเป็นไปได้ในการน�าวัสดุเหลือทิ้งจาก 3 แหล่งก�าเนิด ได้แก่ 1) ภาคการเกษตร (ใยทะลายปาล์ม) 2) ร้าน

จ�าหน่ายอาหารทะเล (เปลือกหอยแครง) และ 3) โรงปรับปรุงคุณภาพน�้า (ตะกอนการผลิตน�้าประปา) มาแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์กระถาง เพื่อใช้ประโยชน์ส�าหรับปลูกพืชขนาดเล็ก เพาะกล้า หรือการปลูกพืชในเชิงพาณิชย์ 

 ผลการศึกษาพบว่า วัสดุเหลือทิ้งทั้ง 3 ประเภท สามารถขึ้นรูปและผลิตเป็นกระถางปลูกต้นไม้ได้ โดยมี 

ความแขง็แรงและความเหมาะสมท่ีแตกต่างกนัตามแต่ละชนดิของวสัดหุลกั กล่าวคอื กระถางจากตะกอนการผลติน�า้ประปา 

มีความแข็งแรงมากท่ีสุดและสามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิด เมื่อเทียบกับกระถางจากใยทะลายปาล์ม และ

เปลือกหอยแครง ส�าหรับกระถางจากเปลือกหอยแครงน้ันต้องเลือกชนิดพันธุ์พืชท่ีปลูก เน่ืองจากกระถางท่ีขึ้นรูปได้ 

จะมีขนาดและความแข็งแรงน้อยกว่ากระถางชนิดอื่นๆ จึงเหมาะส�าหรับการปลูกพืชขนาดเล็กและเบา เช่น ต้นกระบอง

เพชร ส่วนกระถางจากใยทะลายปาล์มมีความแข็งแรงและสามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิดเช่นเดียวกับกระถางจาก

ตะกอนการผลติน�า้ประปา แต่มคีณุสมบัตเิด่นในด้านความเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมมากท่ีสดุ เน่ืองจากสามารถย่อยสลาย

ได้ตามธรรมชาติ ดังนั้นการผลิตต้นแบบกระถางจากวัสดุเหลือทิ้งทั้ง 3 ประเภท สามารถน�าไปต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็น

ผลติภัณฑ์กระถางปลกูต้นไม้ท่ีมคีณุสมบัติเหมาะสม สามารถสร้างรายได้ให้กับชมุชน และช่วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

เนื่องจากช่วยลดของเสียที่เกิดจากแหล่งก�าเนิดต่างๆ ได้

คำ�ำส�ำคำัญ: เศษวัสดุเหลือทิ้ง การใช้ประโยชน์ กระถางต้นไม้ 
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กำรจัดกำรเรียนำรู้โดยใช้โคำรงงำนำเป็นำฐำนำในำรำยวิชำกำรพัฒนำำผลิตภัณฑ์อำหำร

Project Based Learning in Food Product Development Course.

วันำเพ็ญ หอมขจร ชวดี อ้นำป้อม   ดร.นำวลระหง เทพวิวัฒนำ์จิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

บทคำัดย่อ

 ผลงานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ในรายวชิาการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นักศึกษา

ได้รับมอบหมายงานเดี่ยวให้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยการจับสลากเลือกหัวข้อจาก 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) อาหารกึ่ง

ส�าเร็จรูป และ (2) อาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งนักศึกษาต้องประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการแปรรูปอาหาร การทดสอบคุณภาพ

ทางประสาทสัมผัส และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ในการท�างานชิ้นนี้ พบว่า ผลงานของนักศึกษาที่

ได้รับคะแนนสูงที่สุดในแต่ละหัวข้อ ได้แก่ ขนมหม้อแกงเผือกกึ่งส�าเร็จรูป และแพนเค้กเสริมใยอาหารจากแกนสับปะรด 

ซึ่งได้คะแนนความชอบโดยรวมจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9- Point 

Hedonic Scale) กับผู้ทดสอบชิมจ�านวน 30 คนที่ได้จากการสุ่มโดยบังเอิญ วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยวิธี Analysis of 

Variance ที่ระดับชอบมากที่สุด และชอบมาก ตามล�าดับ โดยสรุป นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้โครงงานเป็นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

คำ�ำส�ำคำัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
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ระบบธนำำคำำรขยะ

Waste Bank System

กรรณ แซ่อึ้ง   อำจำรย์ ณภัทรกฤต จันำทวงศ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

บทคำัดย่อ

 การพัฒนาระบบในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบธนาคารขยะ 2) ประเมิน

ประสทิธภิาพของระบบธนาคารขยะโดยผู้เชีย่วชาญ และ 3) ประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบธนาคารขยะท่ีพัฒนาขึน้ 

ซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ PHP, HTML, JavaScript และ CSS  

2) ฐานข้อมลูท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ MySQL 3) แบบประเมนิประสทิธิภาพ และ 4) แบบประเมนิความพึงพอใจ

 สรุปผลการวิจัย 1) ผลการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบธนาคารขยะ ระบบดังกล่าว แบ่งออก 

เป็น 2 ส่วน คือส่วนของสมาชิก โดยสามารถดูข้อมูลการฝากขยะให้กับธนาคาร ดูรายการโอนเงิน รายการเดินบัญชี

ทั้งบัญชีขยะ และบัญชีเงินฝากที่ได้รับจากธนาคารขยะได้ และส่วนของพนักงาน ท�ารายการฝากขยะให้กับสมาชิก ท�า

รายการขายขยะให้กบัร้านรบัซือ้ของเก่า ค�านวณรายการขาย ดอกเบ้ียเงนิฝากของสมาชกิ รายการถอนเงนิให้กบัสมาชกิ 

การออกรายงานท่ีสนับสนุนการท�างานของระบบและอ่ืนๆ 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 

จ�านวน 3 ท่าน คือ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 

2.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.70) และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้งานจ�านวน 30 คน ผู้ใช้

งานมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.15) จึงสรุปได้ว่า 

ระบบสามารถท�างานได้จรงิตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถน�าไปใช้งานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ

คำ�ำส�ำคำัญ: ธนาคารขยะ ระบบธนาคารขยะ
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กำรพัฒนำำยำนำพำหนำะไฟฟ้ำโดยใช้ซูเปอร์คำำปำซิเตอร์เป็นำแหล่งจ่ำยพลังงำนำ

Development of Electric Vehicle Using Supercapacitor 

as Energy Source

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประสิทธิ์ ภูสมมำ
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 

บทคำัดย่อ

 การวจัิยในครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเกบ็พลงังานและคายพลงังานของซเูปอร์คาปาซเิตอร์ 

2) ศึกษาพฤติกรรมการเก็บพลังงานในช่วงชะลอเบรกและช่วงเบรก และ 3) หาประสิทธิภาพของซูเปอร์คาปาซิเตอร์

ส�าหรับการขับเคลื่อนยานพาหนะไฟฟ้า ผู้วิจัยได้การออกแบบระบบขับเคลื่อนยานพาหนะไฟฟ้า รูปแบบการท�างานของ

ระบบการเกบ็พลงังานและจ่ายพลงังานของซเูปอร์คาปาซเิตอร์ให้กบัยานพาหนะไฟฟ้า เพ่ือใช้เป็นตวัส่งก�าลงัไปท่ีล้อยาน

พาหนะไฟฟ้า และถกูต่อเข้ากบัไดชาร์จ โดยในช่วงเบรกหรอืชะลอเบรก ไดชาร์จจะเป็นตวัชาร์จประจุไฟฟ้าให้กับซเูปอร์

คาปาซเิตอร์ การหาขนาดความจุของซเูปอร์คาปาซสิเตอร์ให้สามารถใช้กบัยานพาหนะไฟฟ้าขนาด 4 ท่ีน่ัง เพ่ือน�ามาใช้วิง่ 

บริการนักศึกษาระหว่างอาคารเรียนรวม 4 ถึงอาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ซึ่งมีระยะทาง 

505 เมตรต่อเที่ยว และระยะทางไป-กลับรวม 1,010 เมตร 

 ผลการวิเคราะห์การประจุและปล่อยประจุที่พิกัดแรงดัน 48V กระแส 10A ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 98.88% 

แต่เมื่อการประจุและปล่อยประจุที่กระแสไฟฟ้าสูง 100A จะท�าให้ประสิทธิภาพลดลง 91.74% ถ้าซูเปอร์คาปาซิเตอร์

จ่ายพลังงานให้กับโหลดที่มีกระแสเกิน 20A จะท�าให้ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ไม่สามารถจ่ายพลังงานได้หมดโดยวงจรภายใน

ของซูเปอร์คาปาซิเตอร์จะตัดการจ่ายพลังงานที่แรงดันเฉลี่ย 37.74V ซึ่งท�าให้มีพลังงานภายในซูเปอร์คาปาซิเตอร์เหลือ

อยู่มาก 

 การขบัเคลือ่นยานพาหนะไฟฟ้าด้วยซเูปอร์คาปาซเิตอร์ ท่ีน�า้หนกัรวมบรรทุก 405 kg สามารถขบัเคลือ่นยาน

พาหนะไฟฟ้าได้ไกลสุด 1,150 เมตร 381 วินาที (6 นาที 21 วินาที) ความเร็วเฉลี่ย 10.86 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การ

ใช้ซูเปอร์คาปาซิเตอร์เป็นแหล่งจ่ายพลังงานเพื่อขับเคลื่อนยานพาหนะไฟฟ้าที่น�้าหนักรวมบรรทุก 480 kg กระแสชาร์จ 

20.33A ใช้เวลาชาร์จ 447 วินาที (7 นาที 27 วินาที) ใช้พลังงานในการชาร์จ 798.29W ซูเปอร์คาปาซิเตอร์สามารถ

ขับเคลื่อนยานพาหนะไฟฟ้าได้ระยะทาง 1,010 เมตร ใช้เวลา 315 วินาที (5 นาที 15 วินาที) ความเร็วเฉลี่ย 192 

เมตรต่อนาที หรือ 11.54 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้พลังงานขับเคลื่อน 822.47W ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 97.06% การ

วิเคราะห์ช่วงเบรกหรือชะลอเบรก พบว่า ซูเปอร์คาปาซิเตอร์จะได้รับการประจุที่แรงดัน 31.06V จากไดชาร์จ ท�าให้

ยานพาหนะไฟฟ้าวิ่งได้ระยะทางเพิ่มมากขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง

คำ�ำส�ำคำัญ: การเก็บสะสมพลังงาน ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ ยานพาหนะไฟฟ้า ช่วงเบรกและชะลอเบรก
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กำรพัฒนำำเคำรื่องอัดขึ้นำรูปด้วยคำวำมร้อนำส�ำหรับกำรผลิตแผ่นำวัสดุ

เชิงประกอบรีไซเคำิลเพื่อใช้งำนำในำชุมชนำ

Development of a Hot Press Prototype for Recycled Composite 

Panel Processing for Community Use

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หฤทภัคำ อภิรัตนำ์   อำจำรย์วรวิทย์ ลีลำวรรณ
สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

บทคำัดย่อ

 เป็นท่ีทราบกันดีว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการจัดการขยะครัวเรือนเป็นอีกหน่ึงปัญหาท่ีส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อสภาพแวดล้อม หลักส�าคัญในการในการลดปริมาณขยะ คือ การใช้วัสดุเท่าที่จ�าเป็นและใช้วัสดุซ�้าจนหมด

อายุการใช้งาน จากนั้นวัสดุที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ ควรได้รับการคัดแยกและผ่านกระบวนการน�ากลับมาใช้ใหม่  

งานวิจัยน้ีเป็นการพัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปด้วยความร้อนส�าหรับการผลิตแผ่นวัสดุเชิงประกอบจากวัสดุใช้แล้วในครัวเรือน

เพ่ือการใช้งานในชุมชน โดยมีพลาสติกรีไซเคิลประเภทพอลิเอทิลีนเป็นเมทริกซ์ และวัสดุจากกล่องบรรจุเครื่องดื่ม 

ตัดชิ้นเป็นวัสดุเสริมแรง โดยแบ่งออกเป็น 3 เฟส เฟสที่ 1 เป็นการสร้างเครื่องอัดขึ้นรูปด้วยความร้อน ซึ่งประกอบด้วย

ส่วนให้ความร้อนและส่วนอัดความดัน เฟสที่ 2 เป็นการหาสภาวะที่เหมาะสมในการขึ้นรูป และสมบัติเชิงกลของแผ่น

วัสดุเชิงประกอบที่ผลิตได้ และเฟสที่ 3 เป็นการทดลองใช้ประโยชน์จริง 

 ผลการวจัิยพบว่า เครือ่งอัดขึน้รปูด้วยความร้อนต้นแบบสามารถใช้งานได้อย่างด ีโดยสามารถขึน้รปูวสัดรุไีซเคลิ 

เป็นแผ่นวัสดุอเนกประสงค์ส�าเร็จ ได้วัสดุเชิงประกอบเมทริกซ์พอลิเอทิลีนรีไซเคิลท่ีมีปริมาณกล่องบรรจุเครื่องดื่มตัด

ชิ้นไม่เกินร้อยละ 20 ให้ค่ามอดูลัสของยังส์ที่ไม่แตกต่างจากแผ่นพอลิเมอร์รีไซเคิลมากนัก แสดงให้เห็นว่าที่สัดส่วนนี้ 

เมทรกิซ์พอลเิมอร์รไีซเคลิยังสามารถครอบคลมุวสัดเุสรมิแรงได้เป็นอย่างด ีแผ่นวสัดเุชงิประกอบอเนกประสงค์ท่ีผลิตจาก

วัสดุที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนี้สามารถใช้ประโยชน์เป็นวัสดุปูพื้นทั้งภายในและภายนอก เช่น ใช้ปูพื้นสนามเด็กเล่นกลาง

แจ้ง พื้นในอาคาร และทางเดินเข้าอาคาร เป็นต้น เครื่องอัดขึ้นรูปด้วยความร้อนต้นแบบนี้ สามารถน�าไปใช้ในชุมชน 

โดยชุมชนสามารถน�าเอาบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วมาตัดและขึ้นรูปใหม่เป็นแผ่นอเนกประสงค์ได้

คำ�ำส�ำคำัญ: วัสดุเชิงประกอบ พลาสติกรีไซเคิล กล่องบรรจุเครื่องดื่ม
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนำสมเด็จเจ้ำพระยำ

วิสัยทัศนำ์

 มหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา มุ่งม่ัน ทุ่มเทให้เป็นเลศิของประเทศ และเป็นมหาวทิยาลยัคณุภาพ

สากลชั้นน�า (World Class Quality University)

พันำธกิจ

 • บริหารจัดการศึกษาบนฐานองค์ความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสากลชั้นน�า (World – Class Quality 

University)

 • บริหารจัดการด้านวิชาการอย่างมืออาชีพ เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีสุขภาพอนามัยดี 

มีทักษะวิชาการ มีทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี พร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก

 • พัฒนาบุคลากรเปี่ยมคุณธรรมและศักยภาพ พร้อมเป็นผู้น�าทางปัญญาและเป็นแบบอย่าง

 • พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ สืบสาน และเป็นเลิศด้านวิชาการ ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา

 • พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการวิจัย และวิชาการ (Research and Academic Hub) ระดับนานาชาติ ที่

เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในประเทศกลุ่มอาเซียนและระดับโลก เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักวิจัย นัก

วิชาการดีเด่น ระดับประเทศและระดับสากล

 • พัฒนาศูนย์ภาษานานาชาติ (International Language Center) ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และวิจัยเกี่ยวกับ

ภาษาทุกภาษา โดยเฉพาะภาษาเศรษฐกิจ รวมถึงภาษาการอาชีพ

 • พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies & Resource & Center)

 • พัฒนาศูนย์นอกที่ตั้ง/วิทยาเขต ที่ได้มาตรฐานระดับสากล เน้นการน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

องค์ความรูส้ากล เพ่ือสร้างบัณฑิตท่ีมอัีจฉรยิภาพด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

สังคม เป็นต้น และต่อยอดวิชาชีพครูตามความสมัครใจของผู้เรียนของมหาวิทยาลัยและของวิทยาเขต 

(โครงการช้างเผือก)

 • จัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม สง่า และมีศิลปะ ตลอดจนจัดบรรยากาศเชิงวิชาการ และการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก

แผนำยุทธศำสตร์

1. การพัฒนาระบบการน�าองค์กร

 • จัดให้มีการบริหารจัดการเชิงรุก โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน บนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศโดยเฉพาะ

ข้อมูลความต้องการของสังคมเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
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 • สร้างระบบการพัฒนาและประเมินศักยภาพผู้บริหาร สภา และบุคลากรทุกระดับเพ่ือให้มีคุณภาพ

คุณลักษณะ/และสมรรถนะในระดับที่พร้อมปฏิบัติงาน

 • สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศระดับสากล

2. การพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

 • อาจารย์และบุคลากรมีจ�านวนเพียงพอ มีคุณภาพ และศักยภาพตรงกับความต้องการในการผลิตบัณฑิต

 • อาจารย์มีคุณสมบัติส�าคัญ 4 ประการ คือ 1) มีคุณธรรมและมีความเป็นครู 2) มีทักษะศิลปะและ

ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ 3) มีทักษะภาษาและเทคโนโลยี และ 4) มีทักษะในการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม

 • บุคลากรมีจ�านวนเพียงพอ มีจิตบริการ มีคุณภาพ และสมรรถนะตรงตามภาระงาน และมีจิตอาสา

 • สร้างเครอืข่ายการพัฒนา คณาจารย์ และบุคลากรร่วมกบัมหาวทิยาลยัชัน้น�าระดบัชาต ิประชาคมอาเซยีน 

และระดับโลก

3. การผลิตบัณฑิตคุณภาพ

 • พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพโดยมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษา เน้นให้มีคุณธรรม มีสุขภาพอนามัยดี มีทักษะวิชาการ มีทักษะทางภาษา และเทคโนโลยี มี

จิตอาสา สู้งาน/รักงาน และมีทักษะการท�างาน มีความสามารถในการปรับตัว ให้เข้ากับสภาพงาน สังคม

ที่เปลี่ยนแปลงและบริบทของอาเซียน และนานาชาติ

 • ประเมินติดตามบัณฑิต หลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน และน�าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

 • พัฒนาบัณฑิตอัจฉริยภาพด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสาขาอื่นๆ ในโครงการช้างเผือก

4. การบริหารงบประมาณ/การเงินสู่ความเป็นเลิศ

 • ใช้ข้อมูลทางการเงิน / ต้นทุนต่อหน่วย คุณภาพ (Quality Unity Cost) ในการบริหารจัดการทางการเงิน

 • ระดมทรัพยากร และงบประมาณจากทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างความเป็นเลิศด้านภาษา วิจัยและการผลิต

บัณฑิต

 • การสร้างกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (BSRU Fund)

5. การสร้างความเป็นเลิศด้านวิจัย วิชาการ ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา

 • ระดมผู้เชี่ยวชาญท่ีมีความเป็นเลิศในสาขาวิชาต่างๆ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติเป็นพ่ีเลี้ยง  

(Mentor) ร่วมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานวิจัย เพื่อผลักดันมาตรฐานประชากรของมหาวิทยาลัย

 • พัฒนาศนูย์การเรยีนรู ้และแหล่งเรยีนรู ้ด้านศลิปวฒันธรรม อาเซยีนศกึษา ภาษานานาชาติ และศนูย์กลาง

การวิจัย
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6. การบริการวิชาการสู่ชุมชนทั้งในประเทศ ประชาคมอาเซียน และนานาชาติ

 • พัฒนาองค์ความรู้ และบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และศักยภาพท่ีสามารถบูรณาการสู่การให้บริการวิชาการสู่

ชุมชน

 • พัฒนาระบบการให้บรกิารวชิาการสูช่มุชนท่ีเชือ่มโยงบูรณาการกบัพันธกิจด้านต่างๆ อีกท้ังการจัดระบบงบ

ประมาณ/การเงินและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และนานาชาติ โดยเฉพาะด้านภาษา

อังกฤษ : การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ, การพัฒนาศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ: BSRU TEST 

ฯลฯ

7. การจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานด้านต่างๆ

 • พัฒนาระบบในการน�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกมาตรฐานวิชาการ การวิจัย และเพื่ออ�านวยความสะดวกใน

การท�างานเพิ่มประสิทธิภาพของงาน และลดความเสี่ยงในการท�างาน

 • ใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การเข้าถึงความรู้ จากทุกมุมโลก
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กำรพัฒนำำแอปพลิเคำชันำระบบสังคำมโลจิสติกส์เพื่อรองรับพัฒนำำระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภำคำตะวันำออก

Development of the Social Logistic System Application for 

Eastern Economic Corridor: EEC

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิมล แสนำอุ้ม    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุรพงษ์ พงษ์ยุพินำพำนำิช
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

บทคำัดย่อ

 เน่ืองจากผู้ประกอบการโลจิสติกส์ต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพ สมรรถภาพ พร้อมกับลดต้นทุนในการบริหาร

จัดการเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้และปัญหาหลักซึ่งเป็นตัวแปรที่มีนัยส�าคัญ คือ การบริหารจัดการยานพาหนะ

ส�าหรับการขนส่งสินค้า ดังน้ันงานวิจัยน้ีน�าเสนอกรอบการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบสังคมโลจิสติกส์เพ่ือรองรับพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกบนพื้นฐานของ Internet of Things (IoT) Technology กรอบการพัฒนาประกอบ

ด้วย 5 องค์ประกอบหลักด้วยกัน คือ ระบบตรวจสอบยานพาหนะระยะไกล (Vehicle Telematics System) ระบบการ

จัดการยานพาหนะ (Fleet Management) ระบบการจัดการขนส่ง (Transportation Management System) ระบบ

การจัดการยานพาหนะขากลับจากการขนส่ง (Backhaul Management System) และ ระบบบริหารจัดการซ่อมบ�ารุง

แบบออนไลน์ (Real-Time Predictive and Preventive Maintenance System) ด้วยกรอบการพัฒนาดังกล่าวช่วย

เพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ เพื่อการแข่งขันในตลาดโลจิสติกส์ได้ร้อยละ 70 และต้นทุนลดลง ร้อยละ 40

คำ�ำส�ำคำัญ: Vehicle Telematics System, Fleet Management, Transportation Management System, Backhaul  

 Management System และ Real-Time Predictive and Preventive Maintenance System
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กำรพัฒนำำระบบนำ�ำทำงภำยในำอำคำำรแบบไร้สำยด้วยเทคำโนำโลยีรอล่ำ

Development of the Indoor Navigation System based on ROLA 

Wireless Technology

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิมล แสนำอุ้ม1   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุรพงษ์ พงษ์ยุพินำพำนำิช2
1สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

บทคำัดย่อ

 งานวิจัยนี้น�าเสนอระบบน�าทางไร้สายภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีรอล่า ซึ่งในปัจจุบันระบบอินเตอร์เน็ตในทุก

สรรพสิง่มคีวามนิยมสงูขึน้ดงัน้ันทุกภาคส่วนจึงมคีวามสนใจเป็นอย่างมาก ระบบน�าทางภายในอาคารแบบไร้สายเป็นส่วนหน่ึง 

ของระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิง่ ท่ีสร้างแผนท่ีภายในอาคารในการน�าทางแบบดจิิทัลและหาพิกดัในแนวตัง้ได้ สามารถ

ประยุกต์ใช้งานในหลายด้าน เช่น ทางด้านการทหารในโรงพยาบาลและในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบรอล่า คือ การ

มอดูเลตด้วยเทคนิคเชิร์ปสเปรดสเปกตรัมโดยใช้สัญญาณเชิร์ปความชันคงท่ีในการเพ่ิมประสิทธิภาพการรับสัญญาณ

ให้มีค่าความไวที่ดีขึ้นกว่ากระบวนการมอดูเลตชนิดอื่นๆ และเป็นที่ใช้ก�าลังไฟน้อยและคลื่นความถี่ฟรี โดยส�านักงาน 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จากผลการทดลอง พบว่า ความ

ถกูต้องและความแม่นย�าในการระบุและการตดิตามต�าแหน่งได้ผลร้อยละ 82.5 และมีแผนงานในการใช้งาน ณ สนามบิน 

สุวรรณภูมิ

คำ�ำส�ำคำัญ: เชิร์ปสเปรดสเปกตรัม
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กำรศึกษำมวลรวมรีไซเคำิลจำกคำอนำกรีตนำ�ำกลับมำใช้ในำงำนำฐำนำรำก

Study of Recycled Concrete as Aggregate for Foundation Structure

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนำำรัตนำ์ แสงปัญญำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

บทคำัดย่อ

 งานวจัิยน้ีมุง่เน้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสร้างความสมดลุในการดงึทรพัยากรธรรมชาติมาใช้งานใหม่ 

โดยมีแนวคิดว่า มวลรวมจากการทุบท�าลายอาคารเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีซึ่งก�าลังเกิดขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะในเขต

กรงุเทพมหานครน้ัน ท�าให้เกิดขยะท่ีเป็นเศษคอนกรตีจ�านวนมหาศาล จะสามารถน�ากลบัมาใช้ใหม่เป็นวสัดสุ�าหรบัก่อสร้าง

อาคารได้อีกครั้งหนึ่ง แนวคิดนี้สนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นการให้ชีวิตใหม่แก่วัสดุ

คอนกรีตจากการรื้อถอนอาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการน�ามวลรวมจากคอนกรีตใหม่กลับมา

ใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีตที่รับก�าลังต้านทานแรงอัด 180 ksc 240 ksc และ 280 ksc และเพื่อเสนอแนะความเป็นไปได้

ในการใช้วสัดมุวลรวมหยาบจากการรไีซเคลิคอนกรตี โดยศกึษาคณุสมบัติทางกายภาพของมวลรวมเพ่ือออกแบบสดัส่วน

ผสมตามมาตรฐาน ACI และทดสอบความต้านทานแรงอัดที่อายุการบ่ม 1, 7, 14, 21 และ 28 วัน จากนั้นน�าตัวอย่าง

มาย่อยเพื่อให้ได้มวลรวมรีไซเคิลหยาบตามขนาดเดิม และใช้ส่วนผสมเดิมในการเตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบก�าลังอีกครั้ง

 ผลการทดสอบพบว่า คอนกรีตมวลรวมธรรมชาติมีก�าลังต้านทานแรงอัดสูงกว่าคอนกรีตจากมวลรวมรีไซเคิล 

ทุกอายุการบ่ม คอนกรีตออกแบบที่ก�าลัง 180 ksc ที่การบ่ม 28 วัน คอนกรีตมวลรวมธรรมชาติ (NCA) ให้ค่าก�าลัง

ต้านทานแรงอัด 184 ksc ส่วนคอนกรีตมวลรวมรีไซเคิล (RCA) ให้ค่าก�าลังต้านทานแรงอัดอยู่ที่ 178 ksc คอนกรีต

ออกแบบที่ก�าลัง 240 ksc ที่การบ่ม 28 วัน NCA ให้ค่าก�าลังต้านทานแรงอัด 242 ksc ส่วน RCA ให้ค่า 196 ksc 

และคอนกรีตออกแบบที่ก�าลัง 280 ksc ที่การบ่ม 28 วัน NCA ให้ค่าก�าลังต้านทานแรงอัด 283 ksc ส่วน RCA ให้

ค่า 267 ksc เมื่อน�าผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของมวลรวมรีไซเคิลมาใช้ออกแบบส่วนผสมและท�าการเตรียม

ตัวอย่างทดสอบใหม่ พบว่า ได้ค่าก�าลังต้านทานแรงอัดตามที่ออกแบบไว้ การศึกษานี้สรุปได้ว่า มวลรวมรีไซเคิลหยาบ

สามารถทดแทนมวลรวมหยาบจากธรรมชาติได้โดยต้องมีการออกแบบส่วนผสมใหม่

คำ�ำส�ำคำัญ: การรีไซเคิลคอนกรีต มวลรวมรีไซเคิลจากคอนกรีต งานฐานราก
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กำรศึกษำคำุณสมบัติกำรยึดเกำะระหว่ำงเหล็กข้ออ้อยและคำอนำกรีต

ท�ำจำกมวลรวมรีไซเคำิล

Study of the Interface Properties between Rebar and Concrete with 

Recycled Aggregate

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนำำรัตนำ์ แสงปัญญำ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

บทคำัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบแรงยึดเหน่ียวสูงสุดของเหล็กเสริมชนิดข้ออ้อยท่ีฝังในคอนกรีตท่ีใช้มวล 

รวมหยาบจากคอนกรีตรีไซเคิลแทนมวลรวมหยาบธรรมชาติด้วยวิธีการดึง และศึกษาความเหมาะสมในการน�ามวล

รวมรีไซเคิลมาใช้ในงานก่อสร้างโดยใช้มวลรวมหยาบรีไซเคิล ชั้นคุณภาพ M และ L ตามมาตรฐาน JISA5022 และ 

JISA5023 ตามล�าดับ เตรียมตัวอย่างและทดสอบแรงอัดตามมาตรฐาน BS8110 และทดสอบดึงมาตรฐาน ASTM C 

234 ออกแบบส่วนผสมคอนกรีตให้มีก�าลังอัดประลัยของคอนกรีตทรงลูกบาศก์ 280 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ระยะ

เวลาบ่ม 28 และ 56 วัน ใช้เหล็กข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD40 4 ขนาด คือ 12, 16, 20 และ 25 มิลลิเมตร ฝังยึดใน

ตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์ขนาด 15 x 15 x 15 เซนติเมตร ลึก 12 – 13 เซนติเมตร ท�าการศึกษา 32 กรณี 

5 ตัวอย่างต่อกรณีศึกษา รวม 160 ตัวอย่าง

 ผลการทดสอบพบว่า ก�าลงัต้านทานแรงอัดของคอนกรตีท่ีใช้มวลรวมหยาบรไีซเคลิผสมแทนหินธรรมชาต ิ100% 

โดยไม่ออกแบบส่วนผสมคอนกรีตใหม่ จะมีค่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด จาก 318.30 ksc (Class M) เป็น 273.44 และ 

248.96 ksc (Class L) และได้ผลก�าลังยึดเหนี่ยวลดลงด้วย จาก 102.49 เป็น 75.69 และ 73.32 ksc ตามล�าดับ  

เม่ือน�ามวลรวมรไีซเคลิไปทดสอบคณุสมบัตทิางกายภาพ แล้วน�ามาใช้เป็นข้อมลูออกแบบส่วนผสมคอนกรตีใหม่ เมือ่ท�าการ

ทดสอบปรากฏว่าก�าลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีตดีขึ้นใกล้เคียงกับค่าที่ท�าการออกแบบ คือ 291.71 และ 286.43 ksc 

ตามล�าดับ แต่ยังน้อยกว่าคอนกรีตที่ใช้หินธรรมชาติผสมเล็กน้อย 8.35% และ 10.01% ตามล�าดับ ท�าให้ก�าลังยึดเหนี่ยว

ดีขึ้น 17.99% และ 14.18% ตามล�าดับ เนื่องจากก�าลังยึดเหนี่ยวจะสูงขึ้นตามก�าลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีตนั่นเอง 

ในการน�ามวลรวมรีไซเคิลมาใช้งานในปัจจุบันยังมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าหินธรรมชาติ ท�าให้คอนกรีตที่ได้มีต้นทุนที่สูง

ขึ้น คือ 1647.41 บาทต่อคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร สูงกว่ามวลธรรมชาติ 253.30 บาท ที่ก�าลัง 280 ksc หากมอง

ในแง่เศรษฐศาสตร์ พบว่า ยังไม่คุ้มทุน หากมองในแง่การใช้ทรัพยากร พบว่า มวลรวมจากธรรมชาตินับวันยิ่งลดน้อย

ลง มวลรวมรไีซเคลิเป็นทางเลอืกหน่ึงในการใช้ทดแทน อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมมลูค่าขยะจากเศษคอนกรตีเพ่ือน�าไปใช้ใหม่ 

ท�าให้เพิ่มมูลค่ากว่าการน�าไปถมที่

คำ�ำส�ำคำัญ: เหล็กเสริมชนิดข้ออ้อย คอนกรีตรีไซเคิล มวลรวมหยาบรีไซเคิล
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กำรศึกษำคำุณสมบัติของแผ่นำกั้นำเสียงที่ผลิตจำกยำงโฟมธรรมชำติ

และแผ่นำมอร์ตำร์ที่ผลิตจำกมวลรวมละเอียดรีไซเคำิล

The Study of Sound Insulation from a Natural Rubber Foam Latex 

on Mortar Sheet Form Recycled Concrete Aggregate

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยะรัตนำ์ ปรีย์มำโนำช 

จตุรพร สิงหรัญ วรำเทพ หอมหวนำ
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

บทคำัดย่อ   

 โครงงานวิจัยน้ี เป็นการศึกษาคุณสมบัติการกั้นเสียงของแผ่นกั้นเสียงท่ีผลิตจากยางโฟมธรรมชาติและแผ่น 

มอร์ตาร์ท่ีใช้ส่วนผสมของมวลรวมละเอียดรไีซเคลิท่ีได้จากการน�าคอนกรตีเก่ากลบัมาใช้งานใหม่ โดยท�าการทดสอบความ

สามารถในการดูดซับเสียง (Noise Reduction Coefficient, NRC) คุณสมบัติการส่งผ่านเสียง (Sound Transmission 

Class, STC) และคุณสมบัติทางกลของวัสดุ วัสดุท่ีใช้ประกอบด้วย ยางโฟมธรรมชาติท่ีผลิตจากน�้ายางธรรมชาติ  

มอร์ตาร์ท่ีผลติจากมวลรวมละเอียดธรรมชาต ิและมอร์ตาร์ท่ีผลติจากมวลรวมละเอียดรไีซเคลิท่ีได้จากการน�าคอนกรตีเก่า 

กลบัมาใช้งานใหม่ท่ีมคีวามหนา 25 และ 50 มลิลเิมตร จากทดลองพบว่า แผ่นยางโฟมธรรมชาติท่ีความหนา 25 มลิลเิมตร 

และ 50 มิลลิเมตร สามารถน�ามาใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียงได้ มีค่าสัมประสิทธิìการลดลงของเสียงในช่วงความถี่ 100-500 

เฮิร์ซ เท่ากับ 0.52 และ 0.65 ตามล�าดับ เมื่อทดสอบคุณสมบัติการส่งผ่านของเสียง (STC) ในช่วงความถี่ 100-500 

เฮิร์ซ พบว่า ท้ังยางโฟมธรรมชาตหินา 25 มลิลเิมตรประกบกบัมอร์ตาร์ท่ีท�าจากมวลรวมรไีซเคลิหนา 25 มิลลเิมตร มีค่า 

STC เท่ากับ 42.3 เดซิเบล มีประสิทธิภาพในการกั้นเสียงดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นยางโฟมธรรมชาติและมอร์ตาร์ที่ผลิตจาก

มวลรวมรีไซเคิลอย่างเดียว ที่มีความหนา 50 มิลลิเมตร และมีค่า STC เท่ากับ 17.5 และ 37.4 เดซิเบล ตามล�าดับ

 การศึกษาคุณสมบัติทางกลของแผ่นมอร์ตาร์ท่ีน�ามาใช้เป็นส่วนประกอบของแผ่นกั้นเสียงทีใช้มวลละเอียด

คอนกรีตรีไซเคิลเป็นส่วนผสมแทนมวลละเอียดธรรมชาติ เม่ือท�าการทดสอบก�าลังอัดและก�าลังดัดประลัยของแผ่น 

มอร์ตาร์แล้ว พบว่าค่าก�าลงัอัดและก�าลงัดดัประลยัของแผ่นมอร์ตาร์ท่ีใช้มวลละเอียดคอนกรตีรไีซเคลิ (w/c = 0.85) มค่ีา 

เท่ากับ 232.26 ksc และ 40.58 ksc ตามล�าดับ ซึ่งมีค่าต�่ากว่ามอร์ตาร์ที่ใช้มวลละเอียดธรรมชาติเป็นส่วนประกอบที่

มีค่า w/c เท่ากัน คือ 360.91 ksc และ 60.60 ksc ตามล�าดับ ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพของทรายที่ได้

จากการรีไซเคิลคอนกรีตซึ่งจัดอยู่ในชั้นคุณภาพชั้นต�่าสุด (Class L) จึงท�าให้คุณสมบัติทางกลของมอร์ตาร์ที่ผลิตจาก

มวลรวมละเอียดรีไซเคิลมีค่าต�่ากว่ามอร์ตาร์ที่ผลิตจากมวลรวมละเอียดธรรมชาติ 

คำ�ำส�ำคำัญ: วัสดุดูดซับเสียง คุณสมบัติการส่งผ่านเสียง ยางธรรมชาติ มวลละเอียดรีไซเคิล
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กำรพัฒนำำระบบเทคำโนำโลยีภูมิสำรสนำเทศและนำวัตกรรมเกษตรแม่นำย�ำ

เพื่อกำรบริหำรและจัดกำรสวนำปำล์มนำ้�ำมันำ

The Development of GeoInformatics and Precision Agriculture 

Technology for Administration and Management of Oil Palm Plantations

ชมชนำก อรุณปลอด1    อภิชนำ ไวท์ยำงกูร2    ศำนำิต อรุณปลอด2

สุขำดำ โภชำดม3    สญชัย ขวัญเกื้อ3 
1ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2ภาควิชาส�ารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โรงเรียนวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
3ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร

บทคำัดย่อ 

 ปาลม์น้�ามนั (Oil Palm) เป็นพืชเศรษฐกจิท่ีส�าคญัชนิดหน่ึงของประเทศไทย เป็นพืชตระกูลปาลม์ท่ีให้ผลผลติ

น้�ามันต่อหน่วยพ้ืนท่ีสงูกวา่พืชน้�ามนัชนิดอ่ืน อย่างไรกต็ามจากขอ้มลูนโยบายดา้นการเกษตรในชว่งหลายปีท่ีผ่านมา พบวา่ 

ปัญหาส�าคญัในการปลกูปาลม์น้�ามนัในหลายพ้ืนท่ี คอื 1) ต้นทุนการผลติสงู 2) ปลกูในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม สง่ผลต่อความ 

ผันผวนของคุณภาพและปริมาณผลผลิต อันเป็นผลมาจากลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีเพาะปลูก และ 3) ระบบ 

ข้อมูลปาล์มน้�ามันและการจัดการและดูแลปาล์มน้�ามันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ท�าให้การประมาณผลผลิตไม่ชัดเจน ส่งผล 

ต่อการบ�ารุงรักษาและการบริหารจัดการทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรผู้ปลูก เช่น การใส่ปุ๋ยที่ไม่เหมาะสม 

การเกิดโรคอันส่งผลตอ่ผลผลติและปรมิาณปาลม์ สง่ผลโดยตรงกบัเกษตรกรผู้ปลกูมผีลกระทบดา้นตน้ทุนท่ีสงูและคณุภาพ

ของปาลม์น้�ามนั งานวจัิยน้ี มเีป้าหมายส�าคญัในการน�าเทคโนโลยีภูมสิารสนเทศสมัยใหมท่ี่มคีวามเหมาะสมไดแ้ก ่ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ระบบสารสนเทศผ่านเครือข่าย (Web-Portal) รวมกับเทคนิค

การประมวลผลภาพ (Image Processing) มาใช้ในการบริหารจัดการสวนปาล์มน้�ามัน มีจุดมุ่งหมายส�าคัญเพื่อเพิ่ม

ความสามารถของเกษตรกรผู้ปลกูปาลม์น้�ามนัในดา้นการแขง่ขนั โดยการพัฒนาระบบเครือ่งมอืชว่ยในการบรหิารจัดการ

สวนปาล์มน้�ามัน ตรวจสอบและติดตามสุขภาพปาล์มน้�ามันผ่านระบบ web portal เพ่ือให้เกษตรกรและเจ้าหน้าท่ี 

ท่ีเกีย่วขอ้งสามารถตดิตาม ดแูล และบรหิารจัดการสวนปาลม์น้�ามนัไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ ลดตน้ทุนดา้นการผลติ การ

ดูแลรักษา และเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพทัดเทียมกับประเทศคู่แข่ง

คำ�ำส�ำคำัญ: เกษตรแม่นย�า อากาศยานไร้คนขับ ปาล์มน�้ามัน การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง สุขภาพปาล์มน�้ามัน precision  

 farming, UVA, oil palm, IoTs, oil palm health
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กำรประยุกต์เทคำโนำโลยีกำรเชื่อมต่อของสรรพสิ่งเพื่อกำรพัฒนำำระบบติดตำมและ

ประเมินำคำุณภำพนำ้�ำ

Water Quality Monitoring and Assessment Using IOT Technology

ชมชนำก อรุณปลอด1    อสมำภรณ์ สิทธิ1   ศำนำิต อรุณปลอด2

1ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2ภาควิชาส�ารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โรงเรียนวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

บทคำัดย่อ 

 น�้า (water) เป็นทรัพยากรที่ส�าคัญต่อการด�ารงชีพและกิจกรรมต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต คุณภาพของน�้าสามารถ

บอกได้ถึงสภาวะของแหล่งน�้า สภาวะแวดล้อมบริเวณแหล่งน�้า ตลอดจนลักษณะการใช้น�้าของพื้นที่โดยรอบ ปัจจุบัน

แหล่งน�า้ความสะอาดและสขุอนามยัของแหล่งน�า้ต่างๆ เป็นสิง่ส�าคญัต่อชมุชนและประชากรของโลก หากแหล่งน�า้มสีาร

ปนเปื้อน การใช้น�้าจากแหล่งดังกล่าวจะกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การติดตามคุณภาพ

น�้าจากแหล่งน�้าแบบปัจจุบัน (real-time monitoring) มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการวางแผนการจัดการน�้า ทั้งการตรวจ

สอบ ปรับปรุงคุณภาพ และคาดการณ์คุณภาพน�้าในอนาคต เพ่ือประโยชน์ในด้านอุปโภคและบริโภค สอดคล้องกับ

แนวทางการพัฒนาภายใต้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อที่ 6 (SDGs Goals – 6: clean water and sanitation) 

โดยสหประชาชาติ โครงการวจัิยน้ีมวีตัถปุระสงค์เพ่ือพัฒนาระบบตรวจวดัและพัฒนาเครอืข่ายเซนเซอร์ไร้สายส�าหรบัการ

ตรวจวัดและการติดตามคุณภาพน�้า ผ่านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (IoT) ในพื้นที่แหล่งน�้า เพื่อการติดตาม

คุณภาพในพื้นที่ต้นแบบ วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์น�้าเพื่อการแก้ไขปรับปรุง และขยายเครือข่ายตรวจสอบเพื่อให้

ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้นในอนาคต

คำ�ำส�ำคำัญ: คณุภาพน�า้ ระบบเครอืข่ายไร้สาย เครอืข่ายตรวจวดั Water quality, wireless network, sensors network
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กล้องจุลทรรศนำ์จำกท่อพีวีซี

The PVC Pipe Microscope

นำำยเจษฎำ แป้นำแก้ว1   นำำยสุรวุฒิ มณีธรรม1     นำำงโศจิกำนำต์ สตำภรณ์2   

นำำยบรรจง คำูณหอม2     พันำเอก ณัฏฐ์พร สตำภรณ์3     อำจำรย์ที่ปรึกษำ
1,2โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

3กองวิชาฟิสิกส์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

บทคำัดย่อ

 กล้องจุลทรรศน์เป็นเครื่องมือส�าคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการมองเห็นสิ่งที่มีขนาดเล็ก กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้กัน

ทั่วไปในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา คือ กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบ (Compound 

Microscope) โดยหลักการท�างานของกล้องประเภทนี้ จะใช้ล�าแสงที่มีช่วงความยาวคลื่นที่ตามองเห็นได้ และชุดของ

เลนส์แก้วท่ีท�าให้เกดิภาพขยาย ภาพจะปรากฏให้เห็นได้โดยตรงในล�ากล้อง เป็นภาพเสมอืนหัวกลบั และกลบัซ้ายเป็นขวา 

โดยท่ัวไปจะมกี�าลงัขยายสงูสดุ 1000 เท่า แม้ว่ากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชงิประกอบท่ีมีจ�าหน่ายอยู่ในปัจจุบันจะมีคณุภาพ

ดี แต่ก็ยังมีราคาสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณรายได้ท้ังหมดของโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร  

อีกทั้งล�าตัวกล้องมีขนาดใหญ่ น�้าหนักมาก และต้องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา ท�าให้เป็นอุปสรรคที่ส�าคัญในการใช้งาน อีกทั้ง

จ�านวนกล้องที่ไม่เพียงพอต่อจ�านวนนักเรียน และการเข้าถึงภาพที่มองจากกล้องท�าได้ทีละคน จึงท�าให้ยากต่อการเรียน

รู้ในแต่ละครั้ง จากปัญหาดังกล่าวผู้ท�าโครงงานจึงประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ขึ้นใช้เอง โดยน�าวัสดุที่หาทั่วไป คือ ข้อต่อ

เกลียวนอกและเกลียวในของท่อประปา PVC รว่มกบั Solar Power Bank หลอดไฟ LED และเลนสใ์กลว้ัตถกุ�าลงัขยาย 

4 และ 10 เท่า ของกล้องจุลทรรศน์มาประกอบเข้าด้วยกัน ตามหลักการท�างานของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบ 

และใช้งานร่วมกับกล้องหลังของโทรศัพท์มือถือซึ่งท�าหน้าที่เป็นเลนส์ใกล้ตา แล้วน�าไปทดลองใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ จ�านวน 30 คน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพความชัดเจนของภาพ และความสะดวกใน

การใช้งาน โดยเปรียบเทียบกับกล้องจุลทรรศน์มาตรฐานท่ีใช้เลนส์ใกล้วัตถุเท่ากัน น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วย 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ใช้ t-test for dependent sample ในการทดสอบสมมติฐาน

 ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพความชัดเจนของภาพท่ีศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์จากท่อพีวีซี และ

กล้องจุลทรรศน์มาตรฐานท่ีก�าลังขยายเท่ากันมีความชัดเจนแตกต่างอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ ด้านความสะดวกใน

การใช้งานมคีวามแตกต่างกนั กล้องจุลทรรศน์จากท่อพีวซี ีโดยผู้ใช้งานให้คะแนนค่าเฉลีย่ด้านความสะดวกในการใช้งาน

ของกล้องจุลทรรศน์ท่อ PVC เท่ากับ 0.86 สูงกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยด้านความสะดวกในการใช้งานของกล้องจุลทรรศน์

มาตรฐานซึ่งเท่ากับ 0.13 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบค่า T-test พบว่า มีความแตก

ต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t=2.69)
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 เนื่องจากกล้องจุลทรรศน์จากท่อพีวีซีมีน�้าหนักเบา ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ใน

แบตเตอรี่ สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานได้แม้ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า กลุ่มนักเรียนสามารถเข้าถึงภาพเดียวกันได้พร้อมกัน 

และกล้องจุลทรรศน์ท่อพีวซีมีรีาคาประดษิฐ์ต่อกล้อง 3,000 บาท (ไม่รวมโทรศพัท์มอืถอื) ส่วนกล้องจุลทรรศน์มาตรฐาน

ราคาจ�าหน่าย 18,000 บาท

คำ�ำส�ำคำัญ: กล้องจุลทรรศน์ ท่อพีวีซี Microscope
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กำรผลิตและคำุณคำ่ำทำงอำหำรของผงฟักทอง

Production and Nutrition of Pumpkin Powder

วิลำวรรณ บังเกิด1   สุพัตรำ ลีพรม1   วรัญชิต ใจต๊ะ1

จิตรำพร สตำภรณ์2   รุ่งรวี ล่วงลือ3   ญำติมำ เอื้อนำจิตร3   สิริพร สัณฐิติฤทัย3

โศจิกำนำต์ สตำภรณ์1   ดร.ศศธร ศรีวิเชียร3   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
1โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 2โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

3คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

บทคำัดย่อ 
 ฟักทองเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรในจังหวัดนครนายก นิยมปลูกในช่วงหลังฤดูท�านา โดยนิยมปลูกฟักทอง

ที่มีผลขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งท�าให้ผู้บริโภคที่มีครอบครัวขนาดเล็กไม่ซื้อ เนื่องจากไม่สามารถรับประทานได้หมด

ภายในครัง้เดยีว และฟักทองผลท่ีผ่าแล้วจะมอีายุการเกบ็รกัษาสัน้ลงมาก เพ่ือลดการเน่าเสยีของฟักทองท่ีผ่าแล้วและเพ่ิม

มลูค่าให้กบัฟักทอง ผู้ท�าโครงงานซึง่เป็นนักเรยีนจากโรงเรยีนปิยชาตพัิฒนาฯ และโรงเรยีนสรินิธรราชวทิยาลยั จึงได้ร่วม

มอืกบันกัศกึษาสาขาวศิวกรรมแปรรปูผลติผลเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

แปรรูปฟักทองเป็นผงฟักทอง โดยในการทดลองนี้จะใช้ฟักทองพันธุ์ทองอ�าไพ ซึ่งเป็นฟักทองที่มีผลขนาดกลาง และน�า

ฟักทองผงที่ได้มาท�าการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารที่ห้องปฏิบัติการของโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ โดยท�าการเปรียบเทียบ

คุณค่าทางอาหารของผงฟักทอง กับฟักทองสด ฟักทองต้ม และฟักทองนึ่ง

 ผลการศกึษาพบว่า การแปรรปูเน้ือฟักทองเป็นผงฟักทอง ท�าได้โดยน�าฟักทองท่ีห่ันเป็นชิน้บางๆ ไปน่ึงด้วยไอน�า้ 

ที่อุณหภูมิในหม้อนึ่ง 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที แล้วน�ามาแช่น�้าเย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ต่อจากนั้น 

น�าไปบดและอบแห้งด้วยเตาอบลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 ชั่วโมงต่อเนื่อง น�ามาบดด้วยเครื่อง

บดผสมอาหารในครัวเรือนท่ัวไป แล้วร่อนด้วยตะแกรงขนาด 80 เมซ จะได้ผงฟักทองละเอียดท่ีมีอนุภาคขนาดแป้ง 

และมีความชื้นฐานเปียก ร้อยละ 8 โดยมวล ในการแปรรูปนั้นฟักทองสด 50 กรัม จะผลิตผงฟักทองที่มีอนุภาคขนาด

เดียวกับแป้งได้ 2 กรัม

 ผลการวเิคราะห์ปรมิาณสารอาหารใน ฟักทองสด ฟักทองต้ม ฟักทองนึง่ และผงฟักทอง เป็นดงัน้ี ปรมิาณแค

โรทีนอยด์ ท่ีวเิคราะห์ตามวธีิการของ Kundu ในสารสกดัจากผลไม้ตวัอย่างแตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(P≤ 0.05) 

โดยพบว่า ผงฟักทองมีปริมาณสูงสุด รองลงมา คือ ฟักทองต้ม ฟักทองนึ่ง และน้อยที่สุด คือ ฟักทองสด ปริมาณของ

เบตาแคโรทีนท่ีวเิคราะห์ตามวธิกีารของ Gordon and Barrett พบว่า แตกต่างอย่างไม่มนัียส�าคญัทางสถิติ (P ≥ 0.05) 

ในส่วนของการเปรียบเทียบปริมาณน�้าตาลรีดิวซ์ด้วยวิธี DNS –method และ ปริมาณน�้าตาลทั้งหมดด้วยวิธี Phenol 

sulfuric acid ระหว่างฟักทองสดและผงฟักทอง พบว่า ในฟักทองสดมีแนวโน้มของปริมาณน�้าตาลรีดิวซ์และน�้าตาล

ทั้งหมดสูงกว่าผงฟักทอง

คำ�ำส�ำคำัญ: ผงฟักทอง เบตาแคโรทีน แคโรทีนอยด์ ฟักทองพันธุ์ทองอ�าไพ
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ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจำกพืช

Vegan Yogurt Products

ประมวล ทรำยทอง1   วนำิดำ เทวำรุทธิ์ ชิติสรรคำ์กุล2

1นักวิจัย ช�านาญการพิเศษ ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2นักวิจัย ช�านาญการ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคำัดย่อ
 โยเกร์ิตจัดเป็นนมเปรีย้ว (fermented milk) ชนิดหน่ึงท่ีเกดิจากการน�านมจากสตัว์หรอืส่วนประกอบของนมท่ี

ผ่านการฆ่าเชือ้แล้วมาหมกัด้วยเชือ้จุลนิทรย์ีท่ีไม่ท�าให้เกดิโรคหรอือันตราย แล้วอาจปรงุแต่งกลิน่ รส ส ีหรอืวตัถเุจือปน

อาหาร สารอาหาร หรือส่วนประกอบอื่นที่มิใช่น�้านมด้วยก็ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีรสเปรี้ยว มีอายุการการเก็บรักษาสั้นอยู่

ในช่วง 20-30 วัน และจ�าเป็นจะต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 7-8 องศาเซลเซียสเพื่อคงรสชาติ สีสันและคุณค่าทางอาหาร

ไว้ โดยทั่วไปโยเกิร์ตที่ผลิตขายมี 2 แบบ คือโยเกิร์ตชนิดกวน (stirred yogurt) และโยเกิร์ตชนิดคงตัว (set yogurt) 

ท้ังน้ีในปัจจุบันโยเกิร์ตท่ีผลิตจากนมอาจส่งผลกับผู้บริโภคบางกลุ่มท่ีไม่สามารถรับประทานนมได้ ซึ่งจ�านวนคนกลุ่มน้ี

เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนเอเชีย โดยเรียกอาการแบบน้ีว่าผู้บริโภคที่มีอาการแพ้นม (lactose intolerance) 

อาจเกิดอาการท้องอืด ท้องเสีย เพราะร่างกายไม่สามารถย่อยน�้าตาลแลคโตสในนมได้ ประกอบกับกระแสการบริโภค

อาหารที่ผลิตจากพืชและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการกล่าวถึงกันมากขึ้น ดังนั้น การน�าวัตถุดิบประเภท

โปรตีนจากพืช (plant-based protein) ซึ่งผลิตจากพืชตระกูลถั่วหรือพืชอื่นๆ มาเพิ่มมูลค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต 

ที่ไม่มีส่วนผสมของนม (non-dairy yogurt) จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจส�าหรับผู้บริโภคและตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ 

 ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากพืช (vegan yogurt products) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีนมเป็นส่วนผสม และใช้การหมัก

ด้วยกล้าเชื้อจุลินทรีย์โยเกิร์ตทางการค้า (commercial starter culture) ผลิตภัณฑ์มีรสเปรี้ยว หอมกลิ่นของวัตถุดิบ

ที่น�ามาใช้ เช่น มะพร้าว เม็ดมะม่วงหิมพานต์ อัลมอนด์ ถั่วชนิดต่างๆ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้มีจ�านวนเชื้อจุลินทรีย์ที่มี

ชีวิตและโพรไบโอติก (Streptococcus thermophiles, Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus, Lactobacillus 

acidophilus และ Bifidobacterium animalis) มากกว่า 10,000,000 ล้านเซลล์ ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากพืช (vegan 

yogurt products) นอกจากจะให้คณุค่าทางโภชนาการแล้วยังให้สารส�าคญัซึง่เป็นองค์ประกอบท่ีพบได้จากวตัถดุบิน้ันๆ 

เช่น กรดลอริคในมะพร้าว ไอโซฟลาโวนในถั่วเหลือง ไรโบฟลาวินและแอลคานิทีนในอัลมอนด์ ฟลาโวนอยด์ในถั่วชิคพี 

นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งของโปรตีน เกลือแร่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก กรดอะมิโน ไขมันอิ่มตัวสายสั้น รวมถึง

วิตามินต่างๆ ที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็วและที่ส�าคัญไม่มีคอเรสเตอรอล จึงเหมาะกับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ 

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเพศ อายุ วัย และมีโอกาสในการพัฒนาและผลิตเพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทาง

ไปยังต่างประเทศได้ในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดสินค้าอาหารฮาลาล (halal food) อีกด้วย

คำ�ำส�ำคำัญ: กระบวนการหมัก โยเกิร์ต วีแกน โปรตีนจากพืช
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ผลิตภัณฑ์แหนำมเห็ดสุขภำพ

Production of Healthy Fermented Mushroom Products

ประมวล ทรำยทอง1   วนำิดำ เทวำรุทธิ์ ชิติสรรคำ์กุล2

1นักวิจัย ช�านาญการพิเศษ ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2นักวิจัย ช�านาญการ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคำัดย่อ

 แหนมเห็ดท่ีจ�าหน่ายส่วนใหญ่ไม่ได้เกดิจากกระบวนการหมักแต่เป็นผลติภัณฑ์ท่ีปรงุแต่งรสขึน้มา ท้ังน้ีสามารถใช้

กระบวนการหมักให้ได้เป็นแหนมเห็ดท่ีมคีณุภาพโดยไม่ต้องใช้สารปรงุแต่งรสได้ ผลการศกึษาเชงิลกึในระหว่างกระบวนการ

หมกัแหนมเห็ด พบว่า มกีารเปลีย่นแปลงชนิดและปรมิาณของกรดอะมิโนและคณุค่าทางโภชนาการ โดยตรวจไม่พบน�า้ตาล 

มีโปรตีนอยู่ระหว่าง 2.5 - 3.0 กรัมต่อ 100 กรัม มีพลังงาน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และใยอาหารสูงกว่าเห็ดสด มี

กรดอะมิโนจ�าเป็นสูงถึง 4 ชนิด คือ Lysine Valine Phenylalanine และ Isoleucine มีกรดอะมิโนชนิดอื่นๆ สูงกว่า

แหนมเห็ดที่จ�าหน่ายในท้องตลาดมากกว่า 9 ชนิดจาก 18 ชนิด มีปริมาณโซเดียมต�่าเนื่องจากไม่มีการเติมเครื่องปรุง 

รสในขัน้ตอนการผลติ กระบวนการหมกัยังมผีลให้ขนาดของโปรตนีในเห็ดมขีนาดเลก็ลง เน่ืองจากเกดิการย่อยจากเอนไซม์

โปรตเิอสท่ีเชือ้แบคทีเรยีแลคตกิผลติขึน้ ท�าให้โปรตนีมขีนาดเลก็ลงเป็นกลุม่เปบไทด์ (peptide) ท่ีท�าให้ร่างกายสามารถ

ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายและรวดเร็ว ผลการติดตามปริมาณเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติก พบว่า มีปริมาณเพิ่มขึ้นและเริ่ม

คงที่ ภายหลังการหมักผ่านไปมากกว่า 5 วัน มีปริมาณยีสต์และราลดลง ในขณะเดียวกันค่า pH ค่อยๆ ลดลงและ

จะเริ่มคงที่ ในขณะที่ปริมาณกรดทั้งหมดแปรผันตามปริมาณเชื้อแบคทีเรียแลคติก โดยที่ประชากรจุลินทรีย์ในการหมัก

แหนมเห็ดโดยใช้ข้อมูลพันธุกรรมของยีนด้วยวิธี DGGE ตรวจพบแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีบทบาทส�าคัญในการหมัก คือ 

สายพันธุ์ Lactobacillus plantarum และ L. Lactis และเชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae และ Pichia sp. 

ซึ่งเป็นยีสต์ท่ีมีบทบาทส�าคัญท่ีพบในระหว่างการหมักและสร้างกลิ่นรสให้กับผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่า การเก็บ

รักษาแหนมเห็ดไว้ที่อุณหภูมิ 8-10°C มีผลให้ปริมาณของเชื้อแบคทีเรียแลคติกลดลงอย่างช้าๆ และควรหมักที่อุณหภูมิ

ห้องเป็นระยะเวลา 5 - 7 วัน เพื่อให้ได้ปริมาณเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกสูงสุด รวมถึงได้ปริมาณกรดและค่า pH ที่

เหมาะสมต่อความปลอดภัยในการบริโภคแล้วจึงน�าเข้าตู้เย็น จะช่วยยืดอายุแหนมเห็ดได้นานมากกว่า 2 เดือน โดยที่

กลิ่น รสชาติคงเดิม การใช้กระบวนการหมักยังอาจพบเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติกที่สามารถน�ามาพัฒนาใช้เป็นกล้าเชื้อใน

การหมักแหนมเห็ดได้ในอนาคต การออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้ไส้เทียมทดแทนการใช้ถุงพลาสติกท�าให้มีลักษณะคล้าย

ไส้กรอก เรียกว่า “ไส้กรอกแหนมเห็ด” ยังคงกลิ่นรสไว้คงเดิม แต่สามารถรับประทานได้ง่าย ลดขยะพลาสติก ดึงดูด

ความสนใจของผู้บริโภคอีกด้วย

คำ�ำส�ำคำัญ: กระบวนหมัก แหนมเห็ด แบคทีเรียแลคติก ไส้กรอกแหนมเห็ด
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กำรพัฒนำำผลิตภัณฑ์จำกมันำส�ำปะหลังพันำธุ์หวำนำ

Product Development from Sweet Cassava

พิศมัย ศรีชำเยช1   วรำภรณ์ ประเสริฐ2
1นักวิจัย ช�านาญการ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2นักวิจัย ช�านาญการ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคำัดย่อ

 มนัส�าปะหลงัเป็นพืชเศรษฐกจิท่ีมบีทบาทส�าคญัอย่างมากต่อประเทศไทย โดยมนัส�าปะหลงัท่ีนิยมปลกูเป็นมนั

ส�าปะหลังพันธุ์ขมที่มีปริมาณไซยาไนด์สูง น�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรมที่ต้องก�าจัดไซยาไนด์ ได้แก่ 

มันเส้น มันอัดเม็ด และแป้งมันส�าปะหลัง ส�าหรับการปลูกมันส�าปะหลังพันธุ์หวานที่มีปริมาณไซยาไนด์ต�่า มีการปลูก

เพื่อน�ามารับประทานเป็นอาหาร ได้แก่ มันปิ้ง มันย่าง ขนมมัน บวชมัน เป็นต้น ซึ่งเป็นอาหารพร้อมบริโภคที่ต้อง 

รับประทานทันที ท�าให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่สามารถขยายการผลิตเป็นระดับอุตสาหกรรมได้ ถ้าสามารถพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จากมันส�าปะหลังสู่อุตสาหกรรมได้จะเป็นการเพิ่มการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้กับมันปะหลัง โดยการน�า

มนัส�าปะหลงัมาแปรรปูเป็นผลติภัณฑ์อาหาร ถอืว่ามีโอกาสทางการตลาดค่อนข้างสงู เน่ืองจากมันส�าปะหลงัเป็นพืชท่ีไม่มี

กลูเตน (gluten) ซึ่งเป็นสารที่ก่อภูมิแพ้พบมากในข้าวสาลี นอกจากนี้ มันส�าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีราคาถูก ท�าให้

เป็นทางเลอืกท่ีดใีนการน�ามาใช้เป็นวตัถดุบิทดแทนแป้งสาล ีส�าหรบัผู้ท่ีแพ้กลเูตน หรอืใช้เป็นวตัถดุบิทดแทนในผลติภัณฑ์

ได้หลากหลาย โดยนักวจัิยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลติภัณฑ์อาหาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ได้ต่อยอดงานวจัิย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันส�าปะหลังพันธุ์หวาน จากโครงการแปรรูปมันส�าปะหลังและผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมอาหาร

เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรชุมชน ที่ได้รับงบประมาณในปี 2559 และโครงการการแปรรูปมันส�าปะหลังและผลิตภัณฑ์

สู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ประจ�าปีงบประมาณ 2561 จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือยกระดบัการแปรรปูมนัส�าปะหลงัและผลติภัณฑ์สูอุ่ตสาหกรรมอาหารให้มคีวามหลากหลายเพ่ิมขึน้ ได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังอบกรอบ ไส้ขนมไทยชนิดผงจากมันส�าปะหลัง บราวน่ีมันส�าปะหลังอบกรอบ และไอศกรีม

มันส�าปะหลัง นอกจากน้ียังพัฒนามันส�าปะหลังผงกึ่งส�าเร็จรูปจากมันส�าปะหลังพันธุ์หวาน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจ�าปี 2562 เพื่อน�ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

ได้แก่ ขนมไข่มันส�าปะหลัง กะละแมมันส�าปะหลัง คุกกี้มันส�าปะหลัง และเค้กมันส�าปะหลัง

คำ�ำส�ำคำัญ: มันส�าปะหลังพันธุ์หวาน มันส�าปะหลังอบกรอบ ไส้ขนมไทยชนิดผง ขนมไข่มันส�าปะหลัง ไอศกรีมมัน 

 ส�าปะหลัง
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ระบบคำวบคำุมสัญญำณไฟจรำจรโดยใช้ปัญญำประดิษฐ์

Traffic Signal Control Using Artificial Intelligence

พรรษชล สุประดิษฐ์ ณ อยุธยำ    รองศำสตรำจำรย์ ดร.มงกุฎ เพียรธนำะกูลชัย  
ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคำัดย่อ

 ปัจจุบันความต้องการในการเดินทางเพิ่มสูงขึ้น ตามปัจจัยการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของเมือง การ

จัดการการจราจรท่ีมปีระสทิธิภาพจะสามารถลดตน้ทุนในการเดนิทาง ลดอุบัตเิหตบุนท้องถนน และลดมลพิษทางอากาศ

ได้ แต่ด้วยระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรในปัจจุบัน ยังขาดความยืดหยุ่นในการควบคุมการจราจร จึงท�าให้พบปัญหา

หลายประการ เช่น ระบบควบคุมไฟจราจรชนิดตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าเป็นสัญญาณไฟที่มีรอบสัญญาณไฟคงที่ จึงอาจท�าให้

เกดิความลา่ชา้บรเิวณทางแยกอันเน่ืองจากไมส่ามารถปลอ่ยรถให้สมัพันธ์กบัความต้องการในการเดนิทาง การประยุกตใ์ช้

ปัญญาประดษิฐเ์ป็นอีกวธิหีน่ึงท่ีน�ามาแก้ไขปัญหาดงักลา่วไดด้ ีเน่ืองจากศักยภาพในการเรยีนรูแ้ละพัฒนาตนเองของปัญญา

ประดษิฐส์ามารถเพ่ิมประสทิธภิาพในการควบคมุสญัญาณไฟจราจรรปูแบบต่างๆ ได ้เชน่ สามารถล�าดบัความส�าคญัของ

รถต่างชนิดกัน โดยเฉพาะรถประจ�าทาง และรถฉุกเฉิน วิเคราะห์รูปแบบการจัดการสัญญาณไฟที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

และควบคุมสัญญาณไฟให้สัมพันธ์กับการไหลของการจราจรในสี่แยกต่างๆ โดยระบบปัญญาประดิษฐ์น้ี มีรูปแบบการ

เรียนรู้แบบการเสริมก�าลังเชิงลึก (Deep Reinforcement Learning) ซึ่งจะสามารถพัฒนาและสร้างเสริมประสบการณ์

จากการทดลองบนโปรแกรมจ�าลองการจราจรในสถานการณ์ต่างๆ บริเวณสี่แยกไฟจราจร เช่น รูปแบบการจราจรต่างๆ 

การจัดการทางเท้า และการให้ทางกับรถฉุกเฉินประเภทต่างๆ ในส่วนของตัวควบคุมไฟจราจรนั้น มีการประสานงานกับ

กลอ้งวงจรปิดในการรบัภาพรถบนท้องถนน เพ่ือท�าการตรวจวดัปรมิาณรถ และน�าไปใชใ้นการวเิคราะห์ จากการทดสอบ

เบื้องต้น พบว่า ระบบการจราจรที่ควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์นี้ สามารถลดความล้าช้าที่เกิดขึ้นบนท้องถนนได้ดีกว่า

ระบบควบคุมไฟจราจรชนิดตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าได้อย่างมาก ซึ่งหากน�ามาใช้ในสถานทีจ่ริงจะสามารถช่วยแก้ไขปญัหาการ

จราจรต่างๆ รวมไปถึงลดมลภาวะทางอากาศได้เป็นอย่างดี

คำ�ำส�ำคำัญ: การจัดการจราจร สัญญาณไฟจราจร ปัญญาประดิษฐ์ 
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อนำุภำคำแม่เหล็กปรับแต่งพื้นำผิวเพื่อกำรก�ำจัดยำปฏิชีวนำะในำแหล่งนำ้�ำ

Surface Modified Magnetic Nanoparticles for Antibiotics Removal 

from Water Bodies

Thilina Rajeendre Katugampalage1   ปกรณ์ โอภำประกำสิต1   ไพบูลย์ ศรีอรุโณทัย1

ชลิตำ รัตนำเทวะเนำตร2 
1สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

บทคำัดย่อ

 อนุภาคแม่เหลก็ระดบันาโนมคีณุสมบัตท่ีิน่าสนใจและการน�าไปใช้งานท่ีหลากหลายจ�านวนมาก อนุภาคแม่เหลก็ 

ระดับนาโนมีพื้นที่ผิวในการท�าปฏิกิริยาได้มากโดยใช้สารจ�านวนน้อย นอกจากนี้คุณสมบัติความเป็นแม่เหล็กยังท�าให้ตัว

อนุภาคสามารถถกูแยกออกจากตวักลางอ่ืนได้โดยง่าย ในงานน้ีเป็นการน�าอนุภาคแม่เหลก็ระดบันาโน มาปรบัปรงุพ้ืนผิว 

ด้วยสารในกลุ่มโลหะ-อินทรีย์ (Metal Organic Framework: MOF) ซึ่งท�าให้สามารถเลือกปรับแต่งโครงสร้างเพื่อ

การดูดซับสารอื่นได้เป็นอย่างดี โดยได้เลือกสารเป้าหมายในการดูดซับ คือ ยาปฏิชีวนะ Oxytetracyclin (OTC) ซึ่ง

นอกจากใช้ในคนแล้ว ยังนิยมใช้กันมากในฟาร์มสัตว์น�้า อาทิเช่น ฟาร์มกุ้ง ซึ่งท�าให้ยาปฏิชีวนะถูกปนเปื้อนลงในแหล่ง

น�า้ธรรมชาติถ้าไม่ได้รบัการบ�าบัด ซึง่ผลการวจัิย พบว่าอนุภาคแม่เหลก็นาโนปรบัแต่งพ้ืนผิวท่ีพัฒนาขึน้มีประสทิธิภาพสงู

ในการก�าจัดยา OTC ออกจากน�้าที่ต้องการบ�าบัดและสามารถถูกแยกออกจากน�้าที่ต้องการบ�าบัด เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่

ได้โดยง่าย โดยยาปฏิชีวนะที่ถูกดูดซับออกมา ถูกท�าลายโดยการให้ความร้อนแบบเหนี่ยวน�าแก่อนุภาคแม่เหล็ก อนุภาค

แม่เหลก็ท่ีพัฒนาขึน้น้ี สามารถถกูน�าไปใช้ในการดดูซับสารมลภาวะตัวอ่ืนๆ ในการบ�าบัดแหล่งน�า้ หรอืใช้ในการควบคมุ

การปลดปล่อยยาที่ดูดซับบนพื้นผิวอนุภาคแม่เหล็กได้ด้วยเช่นกัน 

คำ�ำส�ำคำัญ: อนุภาคแม่เหล็กนาโน ออกซีเดตราไซคลิน ยาปฏิชีวนะ
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ผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูปจำกมันำแกว (Pachyrhizus erosus (L.) Urbar)

Processed Food Products from Jicama (Pachyrhizus erosus (L.) Urbar)

ปิ่นำมณี ขวัญเมือง1   นำัฐวุฒิ วิเศษโสภำ2
1รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

E-mail: pinmanee.kw@kmitl.ac.th
2นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

E-mail: kruart.nw02@gmail.com

บทคำัดย่อ

 มันแกว (Jicama หรือ yam bean) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pachyrhizus erosus (L.) Urbar เป็นพืชหัว

ในตระกูลถั่วที่มีการปลูกเกือบทั่วทุกภาคของประเทศ โดยปลูกมากในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนของ

มันแกวที่น�ามาบริโภคเป็นอาหาร คือ ส่วนของรากที่เป็นรากสะสมอาหาร มันแกวมีคุณค่าทางโภชนาการส�าคัญที่จ�าเป็น

ต่อร่างกาย คุณสมบัติที่ส�าคัญของมันแกวคือ มีไฟเบอร์ประเภทพรีไบโอติกที่ส�าคัญ ได้แก่ ฟรุคแทน มันแกวสดมีรส

หวานซึง่มาจากอินูลนิ (Inulin) อินูลนิเป็นน�า้ตาลโอลโิกฟรคุโตส (Oligofructose) ซึง่ร่างกายไม่สามารถเผาผลาญได้ จึง

เหมาะส�าหรบัผู้ท่ีต้องการควบคมุน�า้หนักและผู้ท่ีเป็นโรคเบาหวาน มนัแกว 100 กรมั ให้พลงังาน 38 กิโลแคลอร ีคณุค่า 

ทางโภชนาการ ประกอบด้วย ความชื้น 82.38% โปรตีน 1.47% ไขมัน 0.09% แป้ง 9.72% น�้าตาล 2.17% วิตามินบี 1 

0.5 มิลลิกรัม วิตามินบี 2 0.02 มิลลิกรัม วิตามินซี 14 มิลลิกรัม แคลเซียม 16 มิลลิกรัม และธาตุเหล็ก 1.13 

มิลลิกรัม มันแกวเป็นผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีราคาถูก การบริโภคส่วนใหญ่บริโภคสด มีการน�ามาประกอบอาหาร

คาวบ้าง การน�ามันแกวมาแปรรูปเป็นอาหารและเครื่องดื่มจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับหัวมันแกวสดได้เป็นอย่างดี ตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์อาหารจากมันแกว ได้แก่ น�้ามันแกวพร้อมดื่ม น�้ามันแกวโพรไบโอติก และสแน็คแผ่น

 น�้ามันแกวพร้อมดื่ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขั้นตอนการเตรียมง่ายโดยน�ามันแกวมาปอกเปลือก ล้างน�้า หั่นเป็นชิ้น

เล็กๆ น�าไปต้มจนเดือดเป็นเวลา 20 นาที แยกเอาส่วนน�้าออก ปล่อยให้ตกตะกอน น�าส่วนใสมากรองและน�าส่วนที่

ผ่านการกรองสดุท้ายมาผสมปรงุแต่รสท้ังรสผัก ผลไม้ หรอืสมนุไพร เตมิกรดซติรกิ น�า้ตาลทราย และน�าไปผ่านขัน้ตอน 

การก�าจัดเชื้อระดับพาสเจอร์ไรซ์ได้เป็นน�้ามันแกวพร้อมดื่ม ส�าหรับน�้ามันแกวโพรไบโอติก เป็นเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพท่ี

ผ่านการหมกัจากพืช เหมาะส�าหรบัผู้ท่ีดืม่เครือ่งดืม่จากนมไม่ได้ เตรยีมโดยน�าน�า้ท่ีสกดัจากหัวมนัแกวมาผสมน�า้แครอท

และน�าไปหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่มของ lactic acid bacteria มีลักษณะเป็นของเหลวใส สีส้ม มีรสชาติหวานอม

เปรี้ยว ซึ่งรสชาติหวานจากส่วนผสมของน�้าตาล รสชาติเปรี้ยวเกิดจากกรดแลคติกที่เกิดจากการหมัก มีกลิ่นหอมของ 

น�้ามันแกวเป็นกลิ่นที่เกิดจากกระบวนการหมัก น�้ามันแกวโพรไบโอติก 100 มิลลิลิตร ให้พลังงาน 61 กิโลแคลอรี  

คาร์โบไฮเดรททั้งหมด (รวมเส้นใย) 15 กรัม ปริมาณใยอาหาร 0.10 กรัม โปรตีน 0.25 กรัม น�้าตาลกลูโครส ฟรุคโทส 

และซูโครส 1.10 0.78 และ 12.6 กรัม ฟรุคแทน (อินูลิน+โอลิโกฟรุคโทส) 0.18 กรัม เบตาแคโรทีน 
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437 ไมโครกรัม แคลเซียมและแมกนีเซียม 4.25 และ 3.40 มิลลิกรัม ปริมาณจุลินทรีย์ Lactobacillus pentosus  

106 โคโลนี/มล. เกบ็รกัษาท่ีอุณหภูมติูเ้ย็น 4 องศาเซลเซยีส ได้ไม่น้อยกว่า 30 วนั นอกจากผลติภัณฑ์เครือ่งดืม่ท้ัง 2 ชนิด 

แล้ว การน�าหัวมนัแกวสดมาบดผสมกบัส่วนผสมอ่ืนซึง่เป็นวตัถดุบิจากพืชตามธรรมชาติ เช่น เมลด็ทานตะวนั เมลด็ฟักทอง 

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ปรุงแต่งรสชาติ น�าไปขึ้นรูปด้วยความร้อนโดยใช้อุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสม จะได้สแน็ค

แผ่นจากมนัแกวท่ีมคีวามกรอบ รสชาตอิร่อย ใช้บรโิภคเป็นอาหารว่างพร้อมกบัเครือ่งดืม่ หรอืบรโิภคเป็นอาหารขบเคีย้ว 

จากตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารท่ีผ่านการแปรรูปจากมันแกวท่ีกล่าวมา เป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ มีขั้นตอนการเตรียม 

ง่าย ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับมันแกวสด ตลอดจนสามารถแปรรูปเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคตได้

คำ�ำส�ำคำัญ: มันแกว น�้ามันแกวพร้อมดื่ม น�้ามันแกวโพรไบโอติก สแน็คแผ่น
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กำรวิจัยและพัฒนำำยุทโธปกรณ์จำกวัสดุกรำฟีนำออกไซด์ผสมพอลิเมอร์ 

เพื่อเป็นำวัสดุที่แข็งแรงเชิงกลสูง ขึ้นำรูปด้วยกำรพิมพ์ 3 มิติ

Research and Development of Military Weapons from 

Graphene Oxide Material and Polymer Composites as 

High Mechanical Strength Forming by 3D-Printing Machine 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.เชรษฐำ รัตนำพันำธ์1   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชวำลย์ ศรีวงษ์2

ชัยวัฒนำ์ พรหมเพชร3   ดร.สิทธิศักดิ์ แจ่มนำำม4 

พันำโท ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อมรเทพ สมรำช5   พันำเอก ทวี บุญโต6

1สาขาวิชาฟิสิกส์, หน่วยวิจัยและนวัตกรรมวัสดุอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง E-mail: chesta.ruttanapun@gmail.com
2ภาควิชาเคมี, หน่วยวิจัยและนวัตกรรมวัสดุอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง E-mail: kschaval@yahoo.com
3สาขาวิชาฟิสิกส์, หน่วยวิจัยและนวัตกรรมวัสดุอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง E-mail: chaiwat_phd@hotmail.com
4ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

E-mail: sittisak.j@eng.kmutnb.ac.th
5กองเคมี ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า E-mail: amornthep.so@crma.ac.th

6ผู้บังคับหน่วยท�าลายล้างวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารบก (ทลร.สพ.ทบ.)

บทคำัดย่อ 

 สืบเน่ืองจากท่ีคณะผู้ประดิษฐ์ได้พัฒนาเครื่องต้นแบบเครื่องผลิตรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ได้ส�าเร็จ โดยเป็น

เครื่องต้นแบบท่ีสามารถผลิตได้ท้ังกราฟีนออกไซด์ และรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ ท�าให้คณะผู้ประดิษฐ์สามารถผลิต  

กราฟีนออกไซด ์และรดีวิซก์ราฟีนออกไซด ์ไดป้รมิาณมาก สามารถควบคมุต้นทุนในการผลิต จึงท�าให้ราคาการผลติวสัดุ

ดังกล่าว มีราคาถูกกว่าการน�าเข้าจากต่างประเทศ โดยเครื่องต้นแบบดังกล่าวได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัล

ระดับดี จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจ�าปี 2562 ในผลงานสิ่งประดิษฐ์ และได้ด�าเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตรเพื่อคุมครอง

สิทธิการประดิษฐ์ ผ่านสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบังเรียบร้อยแล้ว 

 วัสดุกราฟีนออกไซด์ และรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์น้ัน เป็นวัสดุท่ีสมบัติพิเศษทางด้านสมบัติเชิงกลสูงมาก 

เป็นวัสดุท่ีมีความแข็งแรงสูง มีค่าความแข็งแรงต้านการแตกหัก (breaking strength) สูงถึง 42 นิวตันต่อเมตร  

ค่าความเครียดเชิงกล ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ ค่ายังโมดูลัส (Young’s modulus) สูงถึง 1 เทระปาสกาล และค่า

ความแข็งแรงภายใน (intrinsic strength) สูงถึง 130 กิกะปาสกาลมีความแข็งแกร่งกว่าเหล็กกล้าถึง 200 เท่า แต่เป็น
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วัสดุที่มีน้�าหนักเบา มีความยืดหยุ่นสูง เนื่องจากเป็นวัสดุโครงสร้างระดับนาโน ใน 2 มิติ มีความหนาเท่ากับคาร์บอน

เพียง 1 อะตอม ดังน้ันวัสดุกราฟีนออกไซด์ จึงสามารถพัฒนาเป็นวัสดุผสมท่ีให้ความแข็งแรงเชิงกลสูงได้มาก ซึ่ง

สามารถใช้ทดแทนเหล็กได้ แถมก็ยังเป็นวัสดุน�าหนักที่เบา จึงสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นยุทโธปกรณ์ ส�าหรับเสริมความ

แขง็แรงท่ีมสีงู แตน่้�าหนักเบา โดยในทางการคา้ไดม้กีารพัฒนาวสัดผุสมกราฟีนออกไซด ์เพ่ือเป็น เสน้ฟิลาเมนต ์ส�าหรบั

การพิมพ์ 3 มิติ เพื่อเป็นวัสดุอุปกรณ์เสริมความแข็งแรง แต่มีน้�าหนักเบาแล้ว ดังนั้น เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ 

นั้น จะช่วยให้การขึ้นแบบยุทโธปกรณ์ต่างได้รวดเร็วมาก แต่การพิมพ์แบบปัจจุบันนั้นก็ยังเป็น การแบบพิมพ์แบบหัวฉีด

เส้น ฟิลาเมนต์ ซึ่งไม่เหมาะที่จะพัฒนาการพิมพ์ 3 มิติ ในวัสดุผสมกับกราฟีนออกไซด์เพื่อเป็นยุทโธปกรณ์เสริมความ 

แข็งแรง มีน้�าหนักเบา 

 ดงันัน้งานวจัิยน้ีจึงเป็นการพัฒนายุทโธปกรณ ์โดยใช ้วสัดกุราฟีนออกไซดท่ี์ผลติไดภ้ายในประเทศ จากเครือ่ง

ที่คณะวิจัยได้พัฒนาเครื่อง ผลิตกราฟีนออกไซด์ และ รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ขึ้น เพื่อพัฒนาวัสดุกราฟีนออกไซด์ผสมพอ

ลิเมอร์เป็นเม็ดพลาสติกส�าหรับการพิมพ์ 3 มิติ ส�าหรับการขึ้นรูป ยุทโธปกรณ์ เป็นวัสดุที่แข็งแรงเชิงกลสูง ขึ้นรูปแบบ

การพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบที่คณะนักวิจัยได้พัฒนาขึ้น เพื่อการผลิตยุทโธปกรณ์ต่างๆ ภายในประเทศ เช่น 

แผ่นเกราะป้องกันแรงระเบิด 

คำ�ำส�ำคำัญ: ยุทโธปกรณ์, กราฟีนออกไซด์, การพิมพ์ 3 มิติ
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Evaluation of Educational Accessibility Using GIS and Network Analysis

: A Case Study of Pak Kret District in Nonthaburi, Thailand

Kanit Tinnoraset1     Dr.Sarawut Ninsawat2
1,2,3,4Remote Sensing and Geographic Information System FoS, 

School of Engineering and Technology, Asian Institute of Technology 

E-mail: st119596@ait.ac.th; sarawutn@ait.ac.th 

Abstract

 This study aims to identify spatial distribution and evaluate the educational accessibility of 

elementary schools and junior high schools for decreasing the inequality of educational accessibility 

problem. In this research, the distance and travel time between communities and schools are used to 

identify the educational accessibility, and student could travel to school within 30 minutes. Distribution 

of schools are random patterns except nearest neighbor analysis presents dispersed patterns 

in both of Pak Kret district and Nonthaburi province. The educational accessibility of student in 

each school service area are perform to evaluate the school capacity and number of students in 

their service areas. The relationship presents imbalance between schools and students. Most students 

can access the education within 30 minutes while some students take time more than 30 minutes. 

Students in the east rather high accessibility than the west because number of schools in the 

east is higher and cluster than the west. Furthermore, most of small and medium school sizes can  

support students for complete school capacities, while students in large and extra-large school 

sizes are lower than school capacity. Finally, school capacity complement depends on educational  

accessibility of students such as population density, school location, and school capacity definition.

Keywords: spatial distribution, school, student, service area, education, accessibility
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Geospatial Discrepancies Analysis of Child and 

Women Nutrient Status in India

Ranadheer Mandadi and Nitin Thripathi
Asian Institute of Technology Thailand, Bangkok st119964@ait.asia, nithingis@gmail.com

Abstract

 Malnutrition among under-five children is an important concern for the health authorities in 

India. It affects child health in a number of ways by either causing defects at birth (such as Down’s 

Syndrome, Congenital heart diseases, etc.), deficiencies (such as Anemia, Goiter, etc.), diseases in 

their childhood (such as fungal infections, dental condition, etc.) and development of delays and 

disabilities (such as visual impairment, language delays, etc.). By investing 1 dollar to reduce child 

mortality, the GDP can be improved by 8 dollars. The aim of the study is to investigate and  

compare the malnutrition levels in the children (0-5 years) and women (15-49 years) in India  

in 2005-2006 and 2015-2016 and strategies required to tackle malnutrition among under-five children in India. 

Recent data were collected from National Family Health Survey, and other sources. The information 

retrieved was reviewed and analyzed for discrepancies. Existing evidence shows that the prevalence 

of under-nutrition among under-five children are in the range of (under-weight: 39-75%, 15.4-74% 

and 10.6-42.3% for Under-weight, Stunting, and Wasting technique, respectively. Distribution of various 

types of risk factors and its influence on nutrition status of children in a given set up should be 

was analyzed using GIS spatial visualization and timeline analysis and more for planning the control 

strategies. Strengthening public health interventions for mild malnutrition cases and vulnerable groups, 

effective implementation and evaluation of the strategies at regional level, research for improving 

socioeconomic development are the prerequisites for tackling malnutrition among under-five children 

and women in India.

Keywords: Malnutrition, Stunting, Child Mortality, GDP
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Perpetual Sun: A Smart Solar-Storage-Inverter System

Prof. Weerakorn Ongsakul
Department of Energy, Environment and Climate Change

School of Environment, Resources and Development Asian Institute of Technology

E-mail: ongsakul@ait.ac.th

Abstract

 Complete utilization of Solar power generation is not achieved owing to the lack  

of information regarding the availability of solar radiation over a period, in the future. In case of 

an electric system, demand of electrical energy is yet another entity with considerable uncertainty 

associated with it. The combined effect of both could lead to the loss of reliability in operation 

of the system. Hence, in this research, accurate prediction of solar radiation and electric demand 

is predicted to enable smart scheduling of the electrical system. The system comprises of solar  

photovoltaic generation, battery storage, and an inverter with grid integration compatibility.  

The prediction is carried out based on real site data, for over a period of 1-year, in 1-minute  

intervals. A hybrid prediction algorithm combining Long-Short-Term Memory and Convolutional Neural 

Network (LSTM-CNN) is used for prediction. The developed algorithm shall be incorporated into GEMS, 

Green Community Energy Management System, a Leonics Company Ltd. endeavour for smart energy 

management, and shall be used at the Bangchak Petroleum outlet. The obtained results shall be 

used for short-term operational planning of the system, including the scheduling of charging and 

discharging of batteries, maximizing the utilization of solar power and minimizing the consumption 

of grid power, and also, for scheduling the in-house power trade. With the predicted output, the 

above-mentioned objectives can be realized with the help of a simple short-term economic dispatch. 

The research shall enable the transformation of solar power generation systems into a dispatchable 

electric power source. 

Keywords: Long-short term memory, Convolutional neural network, Smart inverter, Energy management  

 system, Storage, Short term forecasting
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Innovative 3R Freshwater Mangrove Biotechnology Based on 

Ecological Engineering to Solve Climate/Ecology Crisis: 

Novel Ecosystem for Community Health

Arlene L. Gonzales and Oleg Shipin
Climate Change and Sustainable Development/Environmental Engineering and Management,

School of Environment and Resources Development, Asian Institute of Technology

E-mails: Arlene.Gonzales@ait.asia, oshipin@ait.ac.th

Abstract

 This R&D on ecological engineering using freshwater mangrove addresses a problem of  

AIT lake wastewater and, at the same time, water pollution and its health concerns globally, natural 

habitat loss, climate change, greenhouse emissions as well as typically low aesthetic appearance 

of cities. The biotechnology turns the problem of wastewater flowing into lake from adjacent  

restaurants into solution for many urban challenges including using nutrient rich water as a fertilizer 

for smaller macrophytes and mangrove trees in a Novel Urban ecosystem. Our developed  

3R freshwater mangrove biotechnology comprises a hardware (blue component, green component, 

brown component) and software or processes (biotransformation, carbon sequestration, waste  

recycling and enhancing ecological trophic chain). The waste organic load helps to increase  

biomass accumulation and carbon fixation (sequestration) of mangrove trees. In addition, freshwater 

mangroves enhance microbial communities responsible in the bioconversion of organic pollutants in 

water and sediments. Our research is critically important because it is about a city which creates 

opportunities for (i) ‘wastes to riches’ approach in landscaping, (ii) cheaper food production within 

city area, (iii) for combating climate change and ecological crises, (iv) providing health and  

well-being to community and nature alike, (v) for natural processes to create a foundation for 

healthier habitat for people and wildlife, (vi) providing business opportunities, sustainable. As a result, 

our 3R biotechnology will make our cities livable and sustainable and will help to compensate for 

lost ecosystems by creating a novel urban reality. The Biotechnology was tested at two real life 

sites on AIT campus for several years and it has proven to hold a major potential for cities in 

Thailand and globally, across the tropical regions. The Biotechnology is fully compatible with and 

complementary to another Biotechnology, which AIT developed in parallel, namely, “Green 3R Roof/

Wall Biotechnology for Highly Visited Urban Areas” 

Keywords: 3R Freshwater Mangrove Biotechnology, Ecology Crisis
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โคำรงกำรสุวรรณภูมิ: ภูมิอำรยธรรมเชื่อมโลก

Suvarnabhumi: Terra Incognita

คำณะอนำุกรรมกำรด�ำเนำินำโคำรงกำรภูมิอำรยธรรมสุวรรณภูมิ

ด้วยเทคำโนำโลยีอวกำศและภูมิสำรสนำเทศ
ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

บทคำัดย่อ

 “สวุรรณภูม”ิ หรอื “สวุณัณภูม”ิ หมายถงึ แผ่นดนิแห่งทองค�าท่ีครอบคลมุดนิแดนตัง้แต่ส่วนท่ีอยู่เลยจากอินเดยี

มาจนจรดถึงจีน (Beyond India before China) เป็นพื้นที่ซึ่งปรากฏในเอกสารโบราณว่ามีมาตั้งแต่สมัยต้นพุทธกาล 

โดยมีผู้คนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานแล้วพัฒนาเป็นรัฐอิสระในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดินแดนแห่งนี้มีความอุดม

สมบูรณ์ เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ส�าคัญและเป็นแหล่งใหญ่ของสินค้ามีค่า ซึ่งเป็นที่ต้องการของพ่อค้าทั่วไป จึงมี 

ผู้เดินทางมาค้าขายและอยู่อาศัย ทั้งพ่อค้า นักปกครอง นักเผชิญโชค ด้วยลักษณะท�าเลที่ตั้งที่เป็นทั้งอู่อารยธรรมและ

สะพานเชือ่มการค้า การเดนิทางระหว่างโลกตะวนัออกและโลกตะวนัตกมาตัง้แต่สมยัโบราณจนถงึปัจจุบัน และยังคงท�า

หน้าท่ีเป็นศนูย์กลางการคมนาคมท่ีเชือ่มโยงภูมภิาคและเชือ่มโยงโลก ในฐานะท่าอากาศยานสากลขนาดใหญ่ท่ีมผู้ีโดยสาร

มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก นับเป็นการสบืสานและส่งผ่านคณุค่าของแผ่นดนิทองท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นศูนย์กลางการคมนาคม 

การค้าและพระพุทธศาสนาที่ยั่งยืนมากว่า 2,000 ปี สมดังมงคลนามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน ด้วยแรงบันดาลใจและความซาบซึง้ในพระมหากรณุาธิคณุเป็นล้นพ้น 

ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ประเทศไทย) จึงได้ด�าเนินโครงการ

สุวรรณภูมิ: ภูมิอารยธรรมเชื่อมโยงโลก โดยมีเป้าหมายเพ่ือมุ่งหวังให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมร่วมตามวิถีแห่งอาเซียน 

“ASEAN Joint Culture Initiative Program: The ASEAN Way” ด้วยการต่อยอดคุณค่าแห่งความส�าเร็จของพื้นที่นี้ 

ในหลากหลายมิติ (Multidimensional Value) ที่ยังปรากฏร่องรอยทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

มาจนถงึปัจจุบัน และขบัเคลือ่นสร้างความเชือ่มโยงแห่งภูมภิาค (Regional Connectivity) สูก่ารสร้างโอกาสความร่วมมือ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า สังคมและการท่องเที่ยวของดินแดนสุวรรณภูมิหรือภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

คำ�ำส�ำคำัญ: พระพุทธศาสนา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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โคำรงกำรทดลองในำอวกำศและสภำวะไร้แรงโนำ้มถ่วง

National Space Exploration: 

กำรวิเคำรำะห์ปฏิสัมพันำธ์ของโปรตีนำ-สำรยับยั้ง และโปรตีนำ-โปรตีนำ

ส�ำหรับกำรพัฒนำำยำต้ำนำมำลำเรีย

Analysis of Protein – Inhibitor and Protein – Protein Interaction for 

Anti – malarial Drug Development

ดร.ชัยรัตนำ์ อุทัยพิบูลย์1   ดร.จำรุณี วำนำิชธนำันำกูล1   ดนำู วิทย์สุภำกร1 

ธนำญำ แซ่ย่ำง1   ดร.สุมำลี ก�ำจรวงศ์ไพศำล1  ดร.อัมรินำทร์ พิมพ์หนำู2
1ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

2ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

บทคำัดย่อ 

 ในปัจจุบันการวจัิยและการพัฒนาวทิยาศาสตร์อวกาศ เทคโนโลยีอวกาศ ตลอดจนการส�ารวจอวกาศ เป็นส่วนหน่ึง 

ของการสร้างองค์ความรู้ การสร้างนวัตกรรมท่ีมีประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมก้าวหน้าขึ้นในหลาย

ประเทศทั่วโลก ซึ่งการวิจัยและการพัฒนาวิทยาศาสตร์อวกาศ สามารถท�าขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การปลูกผลึก

โปรตนีเพ่ือรกัษาโรคในอวกาศ การเพาะพันธ์ุพืชในอวกาศ หรอืการท่องเท่ียวในอวกาศ เป็นต้น งานวจัิยเหล่าน้ีท�าให้เกดิ

การค้นพบองค์ความรูพ้ื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ใหม่ๆ พัฒนาเทคนิคเชงิวศิวกรรม ด้านวสัดศุาสตร์ ด้านการเกษตร ด้าน

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และด้านผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทอวกาศแห่งชาต ิ

20 ปี ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) จึงได้ด�าเนินโครงการทดลองในอวกาศและสภาวะ

ไร้แรงโน้มถ่วง หรือ National Space Exploration (NSE) ตั้งแต่ปี 2560-2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ 

งานวิจัยในประเทศให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยไทยได้มีโอกาสทดลองงานวิจัยในอวกาศเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  

จากอวกาศ และเป็นการด�าเนินงานร่วมกบัเครอืข่ายพันธมติรและการใช้เทคโนโลยีอวกาศของ สทอภ. รวมท้ังเป็นการสร้าง 

แรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยให้หันมาสนใจในกิจกรรมอวกาศอย่างจริงจัง สทอภ. จึงได้ท�าการคัดเลือกงานวิจัยที่ม ี

คณุค่าจากทุกภาคส่วนและศกึษาถงึวธีิท่ีจะน�างานวจัิยท่ีผ่านการคดัเลอืกส่งไปทดลองในอวกาศ ด้วยการพัฒนาห้องปฏิบัตกิาร 

ขนาดเล็ก (Micro-Lab) หรือการพัฒนากล่องเพย์โหลดวิทยาศาสตร์ Scientific Payload Box (SPB) ให้สามารถ 

บรรจุงานวจัิยไทยและสามารถท�าการทดลองได้อย่างอัตโนมติัเมือ่อยู่ในห้วงอวกาศ รวมท้ังประสานความร่วมมอืกบัองค์กร

อวกาศต่างประเทศ เพ่ือขอใช้งานสถานีอวกาศนานาชาติ International Space Station (ISS) ในสภาวะอวกาศท่ีเรยีกว่า 

Extreme Condition หรือ Microgravity นี้จะท�าให้เกิดองค์ความรู้หรือปรากฏการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

ภายใต้สภาวะโลก ซึง่ผลลพัธ์ของงานวจัิยจากอวกาศจะสามารถสร้างองค์ความรูใ้หม่ๆ และพัฒนาต่อยอดไปสูก่ารสร้าง 
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นวัตกรรมจากอวกาศได้ต่อไป นอกจากน้ี สทอภ. ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันไอเดียการทดลองในอวกาศ ตลอดจน 

ส่งเสริม ผลักดันให้งานวิจัยของประเทศไปสู่การทดลองในอวกาศได้จริง

 ในปี 2562 สทอภ. ได้ร่วมเป็นหนึ่งองค์กรที่ช่วยผลักดันและส่งเสริมงานวิจัยของไทยขึ้นไปทดลองในอวกาศ

ได้ส�าเร็จน้ันคือ งานวิจัยด้านการปลูกผลึกโปรตีนในอวกาศ โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  

(ไบโอเทค) ส�านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซ่ึงเป็นงานวจัิยพัฒนายาต้านโรคมาลาเรยีจาก

การศกึษาโปรตีนของเชือ้มาลาเรยี โดยข้อจ�ากดัส�าคญัของการวจัิย คอื ผลกึโปรตีนท่ีสร้างขึน้บนโลกน้ัน ไม่สามารถน�าไป 

วิเคราะห์ถึงลักษณะโครงสร้างท้ังหมดได้ แต่การปลูกผลึกโปรตีนในอวกาศซึ่งไม่มีแรงโน้มถ่วงจะท�าให้ได้ผลึกโปรตีน

ท่ีมีคุณภาพมากกว่าขนาดใหญ่ และโครงสร้างสมบูรณ์ ดังน้ัน เมื่อน�าผลึกโปรตีนจากเชื้อมาลาเรียท่ีปลูกในอวกาศ

ไปวิเคราะห์จะมีโอกาสเข้าใจถึงโครงสร้างและการท�างานของโปรตีนท้ังหมด และท�าให้ได้ยารักษาโรคมาลาเรียท่ีมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ สทอภ. จะต้องศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น 

Micro-Lab หรือ SPB รุ่นใหม่ๆ เพ่ือรองรับงานวิจัยต่างๆ ให้สามารถส่งไปทดลองในอวกาศได้ส�าเร็จ การสร้าง 

องค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร์อวกาศในประเทศ ตลอดจนการสร้างนวตักรรมอวกาศและการขยายอุตสาหกรรมอวกาศ นับเป็น 

ภารกิจส�าคัญที่ สทอภ. จะเร่งด�าเนินการให้ส�าเร็จลุล่วงต่อไป

คำ�ำส�ำคำัญ: การทดลองในอวกาศ งานวิจัยในอวกาศ การทดลองปลูกผลึกโปรตีนในอวกาศ Scientific Payload Box  

 National Space Exploration
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ระบบวำงแผนำกำรถ่ำยภำพส�ำหรับกลุ่มดำวเทียมส�ำรวจโลกเพื่อรับมือ

สถำนำกำรณ์ภัยพิบัติ

Earth Observation Satellites Constellation Acquisition Planning System 

for Disaster Response

ดร.ศุภัชชำ ชัยเมธำนำันำท์   วสันำชัย วงศ์สันำติวนำิช 

ภำณุพัฒนำ์ ห่อมำ   ปิยปำณ คำ้ำสุวรรณ   พิชญ์ จันำทวิชญสุทธิ์
ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA

บทคำัดย่อ

 ดาวเทียมส�ารวจโลก (Earth-Observation Satellites) เป็นหน่ึงในเครือ่งมอืท่ีส�าคญัท่ีสดุในปัจจุบันท่ีท�าให้ได้มา 

ซึ่งข้อมูลเพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมรับมือการบริหารจัดการ หรือการบรรเทาปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก 

ภัยพิบัต ิไม่ว่าจะเป็นการใช้กลุม่ดาวเทียมอุตุนิยมวทิยา (Himawari-8, FengYun, GCOM-C ฯลฯ) ในการติดตามสภาพ

อากาศ ปริมาณฝน หรือการเคลื่อนตัวของพายุ การใช้ดาวเทียมถ่ายภาพ (ดาวเทียมไทยโชต, VNREDSAT, LandSat, 

Sentinel ฯลฯ) ในการเฝ้าระวงั ตดิตาม และวางแผนบรรเทาสาธารณะภัย หรอืการใช้ดาวเทียมเรดาร์ (Cosmo-Skymed, 

Radarsat, ALOS-2 ฯลฯ) ในการติดตามบริเวณพื้นที่น�้าท่วม หรือใช้เพื่อตรวจสอบสภาพการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ 

หลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว เป็นต้น

 ท้ังนี้ในปัจจุบันมีดาวเทียมส�ารวจโลกท่ีสามารถใช้สนับสนุนการจัดการภัยพิบัติจ�านวนมากจากหลายประเทศ 

ท้ังให้บรกิารโดยดาวเทียมจากภาครฐัและกลุม่ความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ ซึง่ได้เปิดให้บรกิารข้อมูลจากดาวเทียม

แก่ผู้ใช้งานท่ัวโลก โดยเมือ่เกดิเหตกุารณ์ฯ ขึน้ หน่วยงานผู้รบัผิดชอบในพ้ืนท่ีสามารถขอการสนบัสนนุข้อมลู โดยแจ้งให้ 

หน่วยปฏิบัติการดาวเทียมส่งค�าสั่งไปที่ดาวเทียม ให้ดาวเทียมท�าการเก็บภาพหรือข้อมูล ณ บริเวณที่ต้องการได้ ทั้งนี้

เพื่อน�าข้อมูลไปท�าการแปลผลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นต่อไป 

 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากมีดาวเทียมให้เลือกเป็นจ�านวนมากในปัจจุบัน และดาวเทียมแต่ละแบบมีรูปแบบ 

วงโคจร เวลาการผ่านในแต่ละพ้ืนท่ี, ชนิดของอุปกรณ์ตรวจการณ์ (Sensor) และคณุลกัษณะของข้อมลูท่ีได้ไม่เหมอืนกนั 

ต้องอาศัยความช�านาญทางเทคนิคด้านเทคโนโลยีดาวเทียมและภูมิสารสนเทศในการตัดสินใจ ท�าให้เป็นการยากส�าหรับ

ผู้รับผิดชอบปัญหาภัยพิบัติในพ้ืนท่ี ท่ีจะสามารถประสานงานกับหน่วยปฏิบัติการดาวเทียมทุกดวงท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง

ท�าการวางแผนการเก็บข้อมูลร่วมกันส�าหรับกลุ่มดาวเทียมได้อย่างถูกต้อง แม่นย�า ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพสูงสุด

 ท้ังน้ีทางกลุม่ผู้วจัิยจึงได้พัฒนาเครือ่งมอืขึน้เพ่ือแก้ปัญหาดงักล่าว โดยจัดท�าเป็นแอพพลเิคชนัส�าหรบัสนับสนุน

การวางแผน การเกบ็ข้อมูลด้วยดาวเทียม โดยผู้รบัผิดชอบในพ้ืนท่ีภัยพิบัติสามารถส่งค�าขอการสนับสนุนเพียงระบุบรเิวณ

การส�ารวจ เวลา และชนดิของภัยพิบัต ิโดยระบบจะท�าการเลอืกดาวเทียมให้เหมาะสมกบัชนดิของภัยพิบัตน้ัินๆ รวมถงึ 
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ได้มกีารประยุกต์ใช้คณติศาสตร์ประยุกต์ ได้แก่ ออพตไิมเซชนัอัลกอรทึิม มาใช้ในการวางแผนการเก็บข้อมลูร่วมกันของ 

กลุ่มดาวเทียม ให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างครอบคลุมบริเวณท่ีต้องการให้ได้มากท่ีสุดภายในระยะเวลาท่ีส้ันท่ีสุด  

ซึง่จะสามารถท�าให้ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมได้อย่างคุม้ค่าและทันสถานการณ์ ท้ังน้ีในปัจจุบันได้มกีารน�าระบบดงักล่าว 

ไปประยุกต์ใช้ท้ังกับหน่วยงานภายในประเทศ และหน่วยงานความร่วมมือสากลส�าหรับการบรรเทาปัญหาภัยพิบัติ 

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

คำ�ำส�ำคำัญ: ภัยพิบัติ กลุ่มดาวเทียมส�ารวจโลก ออพติไมเซชัน
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กำรศึกษำพลวัตกำรเปลี่ยนำแปลงปริมำณตะกอนำแขวนำลอยในำลุ่มนำ้�ำชี-มูล

ด้วยข้อมูลจำกดำวเทียมหลำยช่วงเวลำเพื่อสนำับสนำุนำกำรบริหำรจัดกำร

ลุ่มนำ้�ำโขงตอนำล่ำง

The Study of Suspended Sediment Dynamics in the Chi-Mun River 

Basin, Thailand using Time-Series Satellite Data for Supporting Lower 

Mekong River Basin Management

ดร.เคำรือวัลย์ จ�ำปำเงินำ1   วิชญำดำ ประเสริฐศรี2   ทิวำกร วุฒิพันำธุ์2

ร้อยโท ณัฐพร สุนำทร2  ปฏิเวธ เฉลิมพงษ์1   ดร.ฐนำิตำ เสือป่ำ1
1ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

2คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคำัดย่อ

 ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ เลง็เห็นความส�าคญัของปัญหาสิง่แวดล้อมในพ้ืนท่ีลุม่น�า้

โขงตอนล่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่น�าไปสู่ปัญหาการรุกล�้าของน�้าเค็มสู่พื้นที่เกษตรกรรม 

ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตข้าวและความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ลุ่มน�้าโขงตอนล่าง โดยปัญหาดังกล่าวเหล่านี้

มีสาเหตุหลักมาจากการสะสมตัวของปริมาณตะกอนบริเวณปากแม่น�้าท่ีลดลง เพ่ือลดความรุนแรงและรับมือกับปัญหา 

ท่ีเกิดขึน้ ความเข้าใจพลวตัร การเปลีย่นแปลงปรมิาณตะกอนในลุม่น�า้โขง และลุม่น�า้สาขาย่อยจึงมคีวามส�าคญั สามารถ

ใช้ช่วยสนับสนุนการก�าหนดนโยบาย และแผนการบรหิารจัดการสมดลุตะกอนในลุม่น�า้โขงได้ ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ จึงใช้ความสามารถของข้อมูลจากดาวเทียม Landsat-5 (TM) และ Landsat-8 (OLI) ศึกษา

พลวตัร การเปลีย่นแปลงตะกอนแขวนลอยในลุม่น�า้ช-ีมูล ซึง่เป็นลุม่น�า้สาขาย่อยขนาดใหญ่ท่ีสดุทางฝ่ังซ้ายของแม่น�า้โขง 

ตั้งแต่ปี 2535-2560 ด้วยวิธีการประมาณค่าปริมาณตะกอนแขวนลอยจากการวิเคราะห์สมการถดถอยระหว่างตัวแปร 

ค่าการสะท้อนผิวน�า้กบัปรมิาณตะกอนแขวนลอยท่ีวดัได้จากตัวอย่างน�า้ในพ้ืนท่ีศกึษา จ�านวน 26 จุด สมการถดถอยท่ีได้ 

จากการวิเคราะห์มีค่าความสัมพันธ์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีอ�านาจในการพยากรณ์ 

92% (p value < .001) โดยค่าประมาณปริมาณตะกอนแขวนลอยที่ได้จากสมการถดถอยมีความสัมพันธ์กับปริมาณ

ตะกอนท่ีวัดได้จากจุดเก็บตัวอย่างน�้าอิสระ จ�านวน 16 จุด อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%  

(R2= .74, p value < .001) ผลลพัธ์ท่ีได้จากการศกึษาพลวตัการเปลีย่นแปลงตะกอนแขวนลอยในลุม่น�า้ช-ีมลู ชีใ้ห้เห็นว่า 

ปริมาณตะกอนแขวนลอยเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล โดยปริมาณตะกอนแขวนลอยสูงสุดพบในฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.) และ

ปริมาณต�่าสุดพบในฤดูแล้ง (พ.ย.-เม.ย.) และพบว่าปริมาณตะกอนแขวนลอยที่ไหลลงสู่แม่น�้าโขง มีแนวโน้มลดลงอย่าง

ต่อเนื่องตามปริมาณฝนที่ลดลง นอกจากนี้ยังพบว่า เขื่อนมีอิทธิพลต่อการกักเก็บตะกอนแขวนลอยในล�าน�้า โดยพบว่า 
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ปริมาณตะกอนแขวนลอยบริเวณเหนือเขื่อนมีปริมาณสูงกว่าบริเวณใต้เขื่อน ยกเว้นบริเวณพ้ืนท่ีใต้เขื่อนท่ีอยู่ใกล้พ้ืนท่ี 

เขตเมือง ซ่ึงพบตะกอนแขวนลอยในปรมิาณสงูท้ังในฤดแูล้งและฤดนู�า้หลาก แสดงให้เห็นถงึอิทธิพลของตะกอนท่ีไหลจาก

เขตเมืองสู่ล�าน�้า และยกเว้นช่วงเวลาที่มีการปล่อยน�้าจากเขื่อนในช่วงหน้าแล้ง เพื่อสนับสนุนการเกษตรและการปล่อย

น�้าในช่วงฤดูน�้าหลากเพื่อป้องกันน�้าท่วม ซึ่งพบปริมาณตะกอนแขวนลอยบริเวณใต้เขื่อนที่สูงกว่าบริเวณพื้นที่เหนือเขื่อน 

การศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีจากดาวเทียมช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงตะกอนแขวนลอย 

ในลุม่น�า้ช-ีมูลได้เป็นอย่างด ีและสามารถใช้เป็นตวัอย่างในการศกึษาตะกอนแขวนลอยในลุม่น�า้สาขาอ่ืนๆ ของลุม่น�า้โขงได้ 

เพ่ือน�าไปสู่การบริหารจัดการสมดุลตะกอนอย่างเป็นระบบ ลดความรุนแรง และรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ในพื้นที่ลุ่มน�้าโขงตอนล่างได้อย่างยั่งยืน

คำ�ำส�ำคำัญ:  ตะกอนแขวนลอย ลุ่มน�้าชี-มูล ข้อมูลจากดาวเทียมหลายช่วงเวลา การบริหารจัดการลุ่มน�้าโขงตอนล่าง
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ระบบกักเก็บพลังงำนำ

Energy Storage System: ESS

ดร.อัมพร โพธิ์ใย1   ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภำ2   ดร.สุวัฒนำ์ โสภิตพันำธ์3   ชำญเดช หรูอนำันำต์4

ดร.ภำวดี มีสรรพวงศ์5   ดร.ทรงเกียรติ กิตติสนำธิรักษ์6   พีระวุฒิ ชินำวรรังสี7   สิงหนำำท พวงวรินำทร์8 

รุ่งทวี ปิยนำันำท์จรัสศรี9   ศศิวิมล ทรงไตร10

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

E-mail: 1amporn.poy@nstda.or.th, 2kobsak.sriprapha@nectec.or.th, 3suwat.sopitpan@nectec.or.th
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บทคำัดย่อ

 ระบบกักเก็บพลังงำนำ (Energy Storage System: ESS) เป็นระบบที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้อยู่ใน

รูปแบบที่สามารถกักเก็บได้ในตัวกลางที่เหมาะสมเพื่อน�ากลับมาใช้งานได้ตามความต้องการ

 ปัจจุบันเทคโนโลยีระบบกกัเก็บพลงังานมบีทบาทส�าคญัต่อการเสรมิสร้างความมัน่คงให้กบัระบบไฟฟ้า เน่ืองมาจาก 

ความต้องการพลังงานไฟฟ้าท่ีเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับการให้ความส�าคัญกับการเพ่ิมก�าลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก

แหล่งพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น แหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์ 

และพลงังานลม ท้ังนีปั้ญหาหลกัของการผลติพลงังานจากแหล่งพลังงานทดแทน คอื เรือ่งเสถยีรภาพในการผลติพลงังาน

ในแต่ละช่วงเวลาท่ีขึน้กบัปัจจัยทางธรรมชาต ิแสดงในแผนภาพรปูท่ี 1 ซึง่เป็นกราฟแสดงการผลติไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ 

ในแต่ละเวลา และความไม่เสถียรของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากกังหันลม ซึ่งแสดงในแผนภาพรูปที่ 2 การผลิตพลังงาน

ไฟฟ้าท่ีไม่เสถียร ส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการบางช่วงเวลา เช่น ช่วงเวลากลางคืนท่ีมีความต้องการ

พลังงานสูงแต่ไม่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ ในขณะที่ช่วงเวลากลางวันผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

ได้มากเกินกว่าความต้องการ ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยน�าระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้ามาเก็บพลังงานไฟฟ้าท่ี

ผลติได้เกนิความต้องการ แล้วน�ากลบัมาใช้ในช่วงท่ีผลติพลงังานไฟฟ้าไม่ได้ เช่น ช่วงกลางคนืท่ีไม่สามารถผลติพลงังาน

ไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ อาจกล่าวได้ว่ากักเก็บพลังงานเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการจ่ายพลังงานไฟฟ้า

 เทคโนโลยีของการกักเก็บพลังงานไฟฟ้านั้นมีหลายรูปแบบ เช่น เทคโนโลยีไฟฟ้าเคมี (Electro-chemical) 

เทคโนโลยีเชิงกลไฟฟ้า (Electro-mechanical) เทคโนโลยีด้านเคมี (Chemical) เทคโนโลยีพลังน�้าแบบปั๊มสูบกลับ 

(Pumped hydro storage) และเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานความร้อน (Thermal storage) เป็นต้น เทคโนโลยีระบบ 

กกัเก็บพลงังานบางประเภท เช่น ระบบกกัเกบ็พลงังานท่ีใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าเคมขีองแบตเตอรี ่(Battery-Based Electricity 

Storage System: BESS) สามารถออกแบบลักษณะของระบบให้เป็นโมดูลสะดวกต่อการใช้งานการติดตั้ง จึงช่วยเสริม

บริการจ่ายไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากแหล่งผลิตไฟฟ้า
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ระบบหนำ่วยระหว่ำงประเทศตำมนำิยำมใหม่

The International System of Units according to the New Definition

ดร.สิวินำีย์ สวัสดิ์อำรี
ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

บทคำัดย่อ

 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 (20 May 2019) ระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (The International 

System of Units) หรือ เอสไอ (SI) นิยามด้วยค่าคงตัวทางฟิสิกส์ 7 ตัว ได้แก่

 • ความถี่ของการเปลี่ยนสถานะไฮเปอร์ไฟน์ของสถานะพื้นที่ไม่ถูกรบกวนของธาตุซีเซียม 133 (the unper-

turbed ground state hyperfine transition frequency of the caesium 133 atom) สัญลักษณ์ 

Cs
 มีค่าเท่ากับ 9 192 631 770 Hz

 • ความเร็วของแสงในสุญญากาศ (the speed of light in vacuum) สัญลักษณ์  มีค่าเท่ากับ 299 792 

458 m/s

 • ค่าคงตัวของพลังค์ (the planck constant) สัญลักษณ์  มีค่าเท่ากับ 6.626 070 15 × 10-34 J s

 • ประจุมูลฐาน (the elementary charge) สัญลักษณ์  มีค่าเท่ากับ 1.602 176 634 × 10-19 C

 • ค่าคงตัวของโบลทซ์มานน์ (the Boltzmann constant) สัญลักษณ์  มีค่าเท่ากับ 1.380 649 × 10-23 J/K

 • ค่าคงตัวของอโวกาโดร (the Avogadro constant) สัญลักษณ์ 
A
 มีค่าเท่ากับ 6.022 140 76 × 1023 mol

 • ค่าประสิทธิพลังแสงของรังสีเอกรงค์ที่ความถี่ 540 × 1012 Hz (the luminous efficacy of mono-

chromatic radiation of frequency 540 × 1012 Hz) สัญลักษณ์ 
cd
 มีค่าเท่ากับ 683 lm/W

 ค่าตัวเลข (Numerical Value) ที่ก�าหนดให้แก่ค่าคงตัวทางฟิสิกส์ได้มาจากการเฉลี่ยผลการวัดค่าคงตัวที่ได้

จากการทดลองที่เป็นอิสระจากกัน นิยามของเอสไอในรูปแบบข้างต้นต่างจากนิยามเอสไอก่อนหน้านี้ทั้งหมด ซึ่งนิยาม

ด้วยหน่วยฐาน 7 หน่วย (Seven Base Units) โดยที่หน่วยอนุพัทธ์ใดๆ คือผลคูณหรือหารของหน่วยฐานทั้งเจ็ดนี้ การ

นิยามเอสไอที่ผ่านมาจึงกระท�าผ่านการนิยามหน่วยฐานแต่ละหน่วย

 นิยามเอสไอใหม่มีผลต่อกระบวนวิธีทางมาตรวิทยาอย่างน้อยสองด้าน 1) ท�าให้การจ�าแนกระหว่างหน่วยฐาน 

และหน่วยอนุพัทธ์ไม่มีความจ�าเป็นอีกต่อไป และ 2) ความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา (Metrological  

Traceability) หมายถึง การสอบกลับได้ไปสู่ค่าคงตัวใดๆ ใน 7 ตัวน้ัน อย่างไรก็ตาม เพ่ือรักษาความต่อเน่ือง 

ระหว่างเอสไอใหม่กับเอสไอที่ผ่านมา จึงนิยามหน่วยฐานที่มีอยู่แต่เดิมเสียใหม่ด้วยค่าคงตัวตามนิยามใหม่ พร้อมกันนี้

คณะกรรมการท่ีปรกึษาของคณะกรรมการชัง่ตวงวดัระหว่างประเทศ ได้จัดท�าและเผยแพร่เอกสารชือ่ Mise en pratique 

เพื่อแสดงตัวอย่างการน�านิยามของเอสไอมาท�าให้ประจักษ์ในทางปฏิบัติ ซึ่งก็คือการสร้างความสามารถสอบกลับได้ทาง

มาตรวิทยาไปสู่เอสไอ หรือค่าคงตัวที่ก�าหนดตามนิยาม
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 การนิยามเอสไอด้วยค่าคงตัวทางฟิสิกส์เป็นการเปิดโอกาสให้ห้องปฏิบัติการใดๆ ที่มีความสามารถและความ

สร้างสรรค์ สามารถสร้างความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาไปสู่เอสไอได้โดยตรงและด้วยวิธีการท่ีเป็นอิสระจาก

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีชุดใดชุดหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งเท่ากับเป็นการยกเลิกค่าความไม่แน่นอนที่

น้อยท่ีสดุในการน�านิยามของเอสไอมาท�าให้ประจักษ์ในทางปฏิบัต ิรวมท้ังเพ่ิมสภาพทวนซ�า้ได้ของการวดั (Measurement 

Reproducibility) ให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม คาดหมายว่าจะมีการปรับนิยามเอสไออีกครั้งในอนาคตอันใกล้ เพื่อเพิ่มเติม

ค่าคงตัวทางฟิสิกส์ที่ใช้ในการนิยามระบบหน่วยระหว่างประเทศ

คำ�ำส�ำคำัญ: new SI, base units, metrological traceability
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Improving Personal Ability on Communication Technology for Elderly 

People in the Neighborhood of National Science Museum

Pimphaka Saikhow
Academic Department, Information Technology Museum, National Science Museum, Thailand

 

Abstract

 As Thailand is gradually leaning towards an aging society while the entire world is advancing 

towards technology, the strong foundation of information technology proficiency is an essential factor 

to increase the overall quality of life for elderly people. However, since these vital skills can never 

be taught in a short period of time, life-long learning process is one of the viable procedures 

that could be the solution. In order to nurture environment that supports such learning process,  

Information Technology Museum has introduced the “Online Social Media and Smartphone  

workshop” that would coach elderly people to use telecommunication channels and internet 

to search for knowledge at their own pace. The workshop also includes the subjects on basic  

netiquettes, personal security, some fun activities, and the evaluations. For over 3 years, the workshop 

has been conducted outside the museum in several communities around National science Museum; 

serving the total number of 433 participants.

 Even though some participants could not catch up with the entire lesson due to the 

small screen size of their smartphones, the result of the project has shown that, in general, most 

participants are highly interested in using smartphone and internet, and were very satisfied with the 

workshop. Some other issues were encountered during the early sessions, and had been solved in 

the later sessions or in the following years. For example, the length of workshop had been adjusted 

to meet the communities’ requirement. Besides that, researchers also discovered that many local 

communities can be the potential target audience for science/technology workshop and other  

outreach programs, which might be the future mission for NSM. This knowledge gained from this 

study might also address the potential opportunity for other museums to engage with their local 

audience as well.

Keywords: elderly, smartphone, social media
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A Digital Collection Study and Framework Exploratory

Applying Textual Analysis on Source Code Collection

Wachiraphan Charoenwet
Organization: Academic Department, Information Technology Museum, 

National Science Museum, Thailand

Abstract

 There are many technical procedures to analyze and evaluate raw source code of any 

software. However, most of them focus on productivity and efficiency of the code rather than the 

concealed historic value, especially with the legacy software and programs. On the other hand, 

preservation of digital and technological collection has increasingly been one of the major concerns 

in certain places like museum and science center. Such activity, therefore, includes the exploration 

of digital collection and extraction of the undiscovered or disappearing knowledge. This study  

displays an effort to experimentally use topic modeling approaches to extract interesting facts and 

knowledge within a special kind of digital-born collection, software’s source code. By exercising 

multiple techniques with selected subjects, this study also estimates the possibility to create a primitive 

framework to investigate digital collection, such as codebase, for further use in museum context.

Keywords: Collection Study, Digital Collection, Software Heritage, Textual Analysis
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Mobile Family Learning in the Science Museum

Dr.Wijitra Suriyakul
Director of Research Division, Information Technology Museum, National Science Museum, Thailand

Abstract

 This paper presents the development and evaluation of a mobile app for families visiting 

a science museum in Thailand. The app was designed to help adults in family groups to support 

children's learning during the visit while learning about new science concepts and ideas themselves. 

The design of the app was based on a family learning needs analysis study. The evaluation  

focused on the impacts of the app on family learning outcomes and on family engagement with 

exhibits. Findings suggest that the app (a) significantly increased family dwell time, (b) provided an 

additional platform for family interactions, and (c) amplified learning outcomes.

Keywords: Mobile Learning, Technology enhance learning in Museum, Museum Education, Science  

 Communication.
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กำรเปลี่ยนำแปลงกระบวนำทัศนำ์ของเด็กและเยำวชนำไทยที่กระท�ำผิดซ้�ำ

เพื่อเสริมสร้ำงคำวำมตระหนำักในำคำุณคำ่ำชีวิตก่อนำคำืนำสู่สังคำม

The Paradigm Shift of Thai Juvenile Recidivists to Reconstruct Value 

of Life before Reintegration

ศำสตรำจำรย์ พลต�ำรวจตรีหญิง ดร.พัชรำ สินำลอยมำ

วิชิต แย้มยิ้ม   มุทิตำ มำกวิจิตร์   เนำตรนำภำ พิมพำพร
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

บทคำัดย่อ
 การวจัิยน้ี มวีตัถุประสงค์เพ่ือท�าความเข้าใจกระบวนทัศน์ของเยาวชนท่ีกระท�าผิดซ�า้ ในมิติของการให้คณุค่าชวีติ

ในอดตี ความหมายของการมชีวีติในปัจจุบัน และความมุง่หวงัต่อชวีติในอนาคต และศกึษาการเปลีย่นแปลงกระบวนทัศน์ 

จากการกระท�าผิดซ�า้สูก่ารตระหนักในคณุค่าของชวีติเพ่ือการกลบัตนเป็นคนดแีละการมทัีศนคตเิชงิบวกของกลุม่เยาวชน

ท่ีกระท�าผิดซ�้า ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมปรับพฤติกรรมและทัศนคติ ด�าเนินการศึกษาแบบผสมผสานระหว่างการ

วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณท�าการส�ารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ 

จ�านวน 258 คน และการวจัิยเชงิคณุภาพท�าการสมัภาษณ์เชงิลกึและสนทนากลุม่ย่อยกบัผู้ให้ข้อมลูส�าคญัซึง่เป็นเดก็และ

เยาวชนและเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฝึกฯ จ�านวน 43 คน 

 ผลการศึกษา พบว่า เด็กและเยาวชนที่กระท�าผิดซ�้ามีทัศนคติต่อคุณค่าชีวิตของตนเองในอดีต ในเชิงลบอัน

เนื่องมาจากความล้มเหลวของชีวิต และในเชิงบวกอันเนื่องมาจากความภาคภูมิใจต่อความส�าเร็จในสิ่งที่กระท�า เมื่อได้

รบัการฝึกอบรมจากศนูย์ฝึกฯ ปรากฏว่าส่วนใหญ่มคีวามตระหนักในคณุค่าชวีติอยู่ในระดบัมาก ท้ังในด้านความสามารถ 

ความส�าคัญของตนเอง ความส�าเร็จในชีวิต และการเห็นคุณค่าในตนเอง ในขณะที่ผลการประเมินสถานะกระบวนทัศน์

ทางความคิด จิตใจ และการปฏิสัมพันธ์กับสังคมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนมีความมุ่งหวังที่

พึงประสงค์ต่อชีวิตในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) วางแผนส�าหรับการศึกษาต่อ 2) วางแผนส�าหรับการ

หางานท�า และ 3) วางแผนส�าหรับการประกอบอาชีพอิสระ 

 ส่วนด้านการเปลีย่นแปลงกระบวนทัศน์ พบว่า เดก็และเยาวชนมีลกัษณะของการเปลีย่นแปลงกระบวนทัศน์ด้าน

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางจิตใจ และกระบวนทัศน์ทาง

ความคดิเป็นล�าดบัสดุท้าย ซึง่ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงกระบวนทัศน์ท้ังสามด้านน้ีมากท่ีสดุ ได้แก่ อายุ ระยะเวลา 

ของการฝึกอบรม ความตระหนักในคุณค่าชีวิต กิจกรรมการบ�าบัดฟื้นฟูที่เหมาะสม และการฝึกวิชาชีพที่สามารถน�าไป

ใช้ประโยชน์ได้จริง นอกจากนี้ยังพบว่ากิจกรรมที่ส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้แก่เด็กและเยาวชนได้มากที่สุด คือ ดนตรี 

กีฬา และงานศิลปะ ตลอดจนทักษะการเสริมสร้างก�าลังใจของเจ้าหน้าที่และกระบวนการพัฒนาศักยภาพด้วยหลักการ

เข้าใจ เข้าถึง และใกล้ชิด ของเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฝึกฯ

คำ�ำส�ำคำัญ: กระท�าผิดซ�้า กระบวนทัศน์ การเปลี่ยนแปลง เด็กและเยาวชน
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กำรประยุกต์ใช้โปรแกรมทำงคำณิตศำสตร์ในำกำรท�ำภำพเชิงซ้อนำส่วนำกะโหลกศีรษะ

มนำษุย์เพ่ือหำคำำ่คำวำมคำลำ้ยคำลงึระหวำ่งภำพถ่ำยใบหน้ำำและภำพถำ่ยกะโหลกศรีษะ

Mathematics programming application in craniofacial superimposition 

for resemblance assessment of facial and skull photo

เจตนำิพิฐ ศรีสิงหสงคำรำม

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พันำต�ำรวจโท ดร.ธิติ มหำเจริญ   อำจำรย์ที่ปรึกษำ

ศำสตรำจำรย์ (เชี่ยวชำญพิเศษ) แพทย์หญิง ผำสุก มหรรฆำนำุเคำรำะห์
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ ต�าบลสามพราน อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

บทคำัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาการท�าภาพเชิงซ้อนส่วนกะโหลกศีรษะมนุษย์ในประเทศไทย 

โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์เพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือให้แก่การท�าภาพเชิงซ้อน เน่ืองจากในปัจจุบันการท�า

ภาพเชงิซ้อนเพ่ือตรวจพิสจูน์เอกลกัษณ์บุคคล เมือ่พบโครงกระดกูนิรนามเป็นเพียงการน�าภาพมาซ้อนทับระหว่างภาพถ่าย

ใบหน้าและภาพถ่ายกะโหลกศีรษะ โดยใช้การตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงานเพียงเท่านั้น

 การศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 20 กะโหลก แบ่งเป็นเพศชาย จ�านวน 10 กะโหลก เพศหญิง 

จ�านวน 10 กะโหลก กลุม่ตวัอย่างทัง้หมดเป็นกะโหลกศรีษะของประชากรไทย ซึง่ไดน้�ามาจากศนูย์วิจยันติวิิทยากระดูก  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โดยด�าเนินการถ่ายภาพกะโหลกศรีษะและเกบ็ตวัอย่างภาพถ่ายใบหน้าผู้เสยีชวีติ 

ในหน้าตรงเท่าน้ัน และน�ารูปภาพท้ังสองเข้าท�าการหาขอบภาพ เพ่ือเปรียบเทียบจุดส�าคัญในการท�าภาพเชิงซ้อนเพ่ือ

หาความคล้ายคลึง โดยในแต่ละรายมีการเปรียบเทียบการทดลองระหว่างภาพถ่ายใบหน้า-ภาพถ่ายกะโหลกศีรษะจริง 

และภาพถ่ายใบหน้า-ภาพถ่ายกะโหลกศีรษะท่ีถูกสุ่มขึ้น เพ่ือทดสอบความสามารถในการวิเคราะห์ของโปรแกรมท่ีถูก

ประยุกต์ โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ฟังก์ชันและหลักการทางคณิตศาสตร์ในเรื่องของเมทริกซ์และ

ตรรกศาสตร์ มีการค�านวณจุดซ้อนทับจากการประมวลผลของโปรแกรม แล้วจึงบันทึกผลและอธิบายการทดลองใน 

รปูแบบของการวเิคราะห์เชงิคณุภาพ จากการทดลองพบว่า โปรแกรมท่ีถกูประยุกต์ใช้สามารถประเมินค่าความคล้ายคลงึ

ได้ถูกต้องจ�านวน 19 รายจาก 20 ราย โดยตัดสินจากค่าความแตกต่างในการเปรียบเทียบระหว่างภาพถ่ายใบหน้า-

ภาพถ่ายกะโหลกศีรษะจริง และภาพถ่ายใบหน้า-ภาพถ่ายกะโหลกศีรษะที่ถูกสุ่มขึ้น

 งานวจัิยน้ีจะส่งผลให้การท�าภาพเชงิซ้อนส่วนกะโหลกศรีษะมนุษย์ในประเทศไทยมคีวามทันสมยัและความน่าเชือ่ถอื 

มากขึ้น สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการสุ่มตรวจดีเอ็นเอ ส่งผลให้การระบุอัตลักษณ์บุคคลมีความรวดเร็วมากขึ้น

คำ�ำส�ำคำัญ: โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ ภาพเชิงซ้อน กะโหลกศีรษะ อัตลักษณ์บุคคล
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กำรตรวจลักษณะธำตุองคำ์ประกอบในำปลอกกระสุนำปืนำพกกึ่งอัตโนำมัติโดยวิธี 

Scanning Electron Microscope/ Energy Dispersive X-ray Spectroscopy 

เพื่อประยุกต์ใช้ในำงำนำนำิติวิทยำศำสตร์

The determination of atomic compositions on bullet cases by 

Scanning Electron Microscope/Energy Dispersive X-ray Spectroscopy 

for forensic application

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พันำต�ำรวจโท ดร.ธิติ มหำเจริญ
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ ต�าบลสามพราน อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

บทคำัดย่อ

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะธาตุองค์ประกอบท่ีส�าคัญในปลอกกระสุนปืนพกกึ่ง

อัตโนมตั ิและศกึษาปรมิาณธาตอุงค์ประกอบท่ีพบในปลอกกระสนุปืนพกกึง่อัตโนมัติ รวมท้ังเปรยีบเทียบปรมิาณธาตอุงค์

ประกอบส�าคัญที่พบในปลอกกระสุนปืนพกกึ่งอัตโนมัติที่แตกต่างกัน โดยใช้ SEM/EDX กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ 

คือ ปลอกกระสุนปืนพกกึ่งอัตโนมัติที่ยิงมาจากปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ได้แก่ ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. ยี่ห้อ Glock 

รุ่น 17, 19, 26 และยี่ห้อ CZ รุ่น 75 Compact และปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 11 มม. ยี่ห้อ Glock รุ่น 21 

และยี่ห้อ Kimber ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยและการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ขนาดของกระสนุปืนท่ีแตกต่างกนัมผีลต่อปรมิาณของธาตุแอนติโมนี แบเรยีม และตะกัว่แตกต่างกนัอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งกระสุนปืน ขนาด 11 มม มีปริมาณของธาตุแอนติโมนีและแบเรียมมากกว่า 9 มม. 

ส่วนธาตุตะกั่ว กระสุนปืน ขนาด 9 มม. มีปริมาณมากกว่า 11 มม.

 2. ชนิดของอาวุธปืนที่แตกต่างกันมีผลต่อปริมาณของธาตุแอนติโมนี แบเรียม และตะกั่วแตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 11 มม. ยี่ห้อ Kimber มีปริมาณของธาตุแอนติโมนีและ

แบเรียมมากที่สุด แต่มีปริมาณของธาตุตะกั่วน้อยที่สุด

คำ�ำส�ำคำัญ: Bullet Case, Atomic Composition, Scanning Electron Microscope, Forensic Application
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กำรประยุกต์ใช้เทคำโนำโลยีข้อมูลขนำำดใหญ่ (Big data) 

ส�ำหรับกำรท�ำนำำยอำชญำกรรมโดยใช้กำรบูรณำกำรร่วมของแผนำประทุษกรรมและ

ข้อมูลบนำโซเชียลมีเดีย

Applying Big Data Technology for Crime Prediction using 

The Integration of Modus Operandi and Social Media Data

นำักเรียนำนำำยร้อยต�ำรวจ ชัยสิทธิ์ เขมกปสิทธิ   นำักเรียนำนำำยร้อยต�ำรวจ กรธนำัท อำรยะกำรกุล

ร้อยต�ำรวจเอก ดร.วงศ์ยศ เกิดศรี   ร้อยต�ำรวจเอกหญิง กชกร เพิงระนำัย   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ ต�าบลสามพราน อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

บทคำัดย่อ

 งานวจัิยเรือ่งนีไ้ด้น�าเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ส�าหรบัการท�านายพฤติกรรม

การเกดิอาชญากรรมของตวับุคคล โดยการวเิคราะห์ข้อมูลจากแผนประทุษกรรม (Modus Operandi) ร่วมกบัข้อมลูจาก

สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) คณะผู้วิจัยได้บูรณาการข้อมูลจาก 2 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลแผนประทุษกรรม ที่ได้

จากฐานข้อมูลของกองทะเบียนประวัติอาชญากร ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ

ที่เป็นแบบแผนเฉพาะตัว และรูปแบบในการกระท�าความผิดของตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น พฤติการณ์ในการกระท�า 

ความผิด เวลาในการกระท�าความผิด สถานที่ในการกระท�าความผิด ประเภทของเหยื่อที่ถูกกระท�าความผิด เป็นต้น 

และ 2) ข้อมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย ที่แสดงถึงพฤติกรรมของตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่แสดงออกบนสื่อโซเชียลมีเดียอย่าง

เปิดเผย สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิด และรูปแบบเฉพาะตัวของตัวบุคคลนั้น งานวิจัยเรื่องนี้ได้น�าข้อมูลจากแผน

ประทุษกรรมในระบบฐานข้อมลูท่ีมอียู่มาเปรยีบเทียบกบัข้อมูลพฤติกรรมบนสือ่โซเชยีลมีเดยีของตัวบุคคล เพ่ือหารปูแบบ 

พฤติกรรมท่ีคล้ายคลึงกันหรือใกล้เคียงกับการกระท�าความผิดท่ีเคยเกิดขึ้นของตัวบุคคลน้ัน แล้วน�ามาท�านายและ

วิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการก่ออาชญากรรม ผลการวิจัยพบว่า การบูรณาการร่วมกันระหว่างข้อมูลทั้งสอง สามารถ

ก�าหนดรูปแบบการท�านายอาชญากรรมท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ และสามารถแสดงผลในรูปแบบของแผนท่ีจุดเสี่ยงท่ีอาจจะ

เกิดอาชญากรรมในตัวบุคคลน้ันได้ งานวิจัยเรื่องน้ีเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าท่ีต�ารวจในการวางแผนส�าหรับการป้องกัน

อาชญากรรม และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพในอนาคต

คำ�ำส�ำคำัญ: Crime Prediction, Modus Operandi, Social Media Data, Big Data Technology
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กำรตรวจวัดปริมำณธำตุโลหะในำนำ้�ำวุ้นำลูกตำและนำ้�ำข้อเข่ำด้วยเทคำนำิคำ 

Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry 

เพื่อประมำณระยะเวลำหลังกำรเสียชีวิต

Determination of metal quantity by Inductively Coupled Plasma-Mass 

Spectrometry (ICP-MS) from vitreous humor and synovial fluid for 

estimation of post-mortem interval

วีนำัสรินำทร์ ชัยสำร

ศำสตรำจำรย์ พลต�ำรวจตรีหญิง ดร.พัชรำ สินำลอยมำ   

ร้อยต�ำรวจเอก ดร.ปริญญำ สีลำนำันำท์   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ ต�าบลสามพราน อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

บทคำัดย่อ

 การวจัิยน้ีมวีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาอัตราการเปล่ียนแปลงของธาตุโลหะในน�า้วุน้ลกูตาและน�า้ข้อเข่าหลังการเสยี

ชีวิตกับระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ โซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม และเหล็ก เนื่องจากเป็นธาตุที่พบได้ใน

เซลล์ร่างกาย โดยท�าการเก็บตัวอย่างน�้าวุ้นลูกตาและน�้าเลี้ยงข้อเข่าจากหมูจ�านวน 10 ตัว เป็นหมูโตเต็มวัย น�้าหนักตัว 

ไม่ต�่ากว่า 60 กิโลกรัม ทดลองภายใต้สภาพอากาศในเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30.5 องศาเซลเซียส 

ส�าหรับการเก็บตัวอย่างจะแบ่งเก็บ 8 ช่วงเวลา ได้แก่ ณ เวลาที่ 0 (ทันที), 1, 3, 6, 12, 24, 36 และ 48 ชั่วโมง 

หลังจากเสียชีวิต ตัวอย่างน�้าวุ้นลูกตาและน�้าข้อเข่าจะถูกน�ามาวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะด้วยเครื่อง Inductively 

Coupled Plasma - Mass Spectrometry (ICP-MS) และเปรียบเทียบผลการทดลองโดยโปรแกรมการวิเคราะห์สถิติ

ทางคอมพิวเตอร์ด้วยวิธี One-Way ANOVA ที่นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างน�้าวุ้นลูกตา 

กับน�้าข้อเข่า เพื่อประเมินความสัมพันธ์ของปริมาณธาตุโลหะที่ได้จากน�้าวุ้นลูกตาและน�้าข้อเข่า

 ผลการทดลองพบว่า เมือ่ระยะเวลาเพ่ิมขึน้อัตราการเปลีย่นแปลงของธาตโุซเดยีมจะมค่ีาลดลง ในทางกลบักัน 

ธาตุโพแทสเซียม แคลเซียม และเหล็ก จะมีค่าเพ่ิมขึ้น ท้ังในน�้าวุ้นลูกตาและน�้าข้อเข่า และความสัมพันธ์ระหว่าง 

น�า้วุน้ลกูตาและน�า้ข้อเข่ามคีวามสมัพันธ์กนัในระดบัปานกลาง ตามผลการวเิคราะห์โดยการใช้ One-Way ANOVA ท่ีนัย 

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่าสหสัมพันธ์ของแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า ใช้น�้าข้อเข่าแทน 

น�า้วุน้ลกูตาได้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดงานวจัิยเพ่ือการประมาณระยะเวลาหลังการเสยีชวีติในคดท่ีีเกีย่วข้องได้

คำ�ำส�ำคำัญ: Metal quantity, Vitreous Humor, Synovial Fluid, Post-mortem Interval



 ส่วนำที่ 5
โครงงานของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
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กำรศึกษำกำรใช้ประโยชนำ์พลังงำนำจำกเป้สนำำม

The Study of Energy Usage Utilized from the Backpack

นำักเรียนำนำำยร้อย ศุภกร สรรพชัย    นำักเรียนำนำำยร้อย เสรยุทธ บรรดำศักดิ์ 

นำักเรียนำนำำยร้อย ธุวำนำนำท์ แก้วเทพ    นำักเรียนำนำำยร้อย นำิติพันำธ์ จันำทร์รัศมี

นำักเรียนำนำำยร้อย นำนำทวรรต ผ่ำนำไชย    นำักเรียนำนำำยร้อย นำันำทวัฒนำ์ นำันำทโรจนำวัชร์ 

นำักเรียนำนำำยร้อย ธนำวัตร ปั้นำสะอำด   นำักเรียนำนำำยร้อย กรรณวัตนำ์ เจือจันำทึก 

นำักเรียนำนำำยร้อย สิทธิสรำ แฝงสมศรี    นำักเรียนำนำำยร้อย วงศกร สำสูงเนำินำ

พันำเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำศิส บุณยะประภัศร   พันำโท ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วนำชำติ บริสุทธิ์ 

ร้อยโท ดร.ปริญญำ เกียรติภำชัย   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคำัดย่อ

 การศึกษาน้ีมุ่งเน้นไปท่ีการศึกษาความเป็นไปได้ในการเก็บเกี่ยวพลังงาน (Energy Harvesting) ซึ่งเป็น

ผลพลอยได้จากการเคลื่อนท่ีของเป้สนามจากกิจกรรมประกอบเครื่องสนาม ได้แก่ การเดินและวิ่ง เพ่ือน�าพลังงาน 

ดงักล่าวมาแปรรปูเป็นพลงังานไฟฟ้า การศกึษาน้ีได้ท�าการดดัแปลงเป้สนามตามรปูแบบของกองทัพบก โดยการติดสปรงิ

เพ่ือให้สมัภาระเกดิการเคลือ่นท่ีสมัพัทธ์กบัโครงเป้และท�าการติดต้ังขดลวดเหน่ียวน�าเพ่ือเปลีย่นแปลงพลงัานจลน์จากการ

เคลื่อนที่ของสัมภาระไปเป็นพลังงานไฟฟ้า จากนั้นได้ท�าการศึกษาผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของเป้สนามและความต่าง

ศักย์ไฟฟ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตัวแปรต้น ได้แก่ ความเร็วในการเดินและวิ่ง มวลของสัมภาระ และความชันของ

พื้นเทียบกับแนวระดับ การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าเป้สนามที่ท�าการดัดแปลงสามารถท�าให้สัมภาระมีการเคลื่อนที่ และ

การเคลื่อนที่ดังกล่าวท�าให้เกิดความต่างศักย์ อีกทั้ง ยังแสดงถึงอิทธิพลของตัวแปรต้นที่มีนัยส�าคัญต่อค่าต่างศักย์ไฟฟ้า

คำ�ำส�ำคำัญ: เป้สนาม การเก็บเกี่ยวพลังงาน การสั่นสะเทือน ค่าต่างศักย์ไฟฟ้า
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กำรออกแบบและพัฒนำำเคำรื่องสูบนำ้�ำโดยใช้หลักกำรเกลียวอำร์คำีมีดีส

ร่วมกับกำรใช้พลังงำนำจำกแผงโซล่ำเซลล์

The Design and Development of Water Pump by Archimedes’s 

Screw Principle Combining with Solar Cell Panel

นำักเรียนำนำำยร้อย วัชรกร ศรีพลลำ   นำักเรียนำนำำยร้อย ณัฐภพ หงษ์สิทธิชัยกุล

นำักเรียนำนำำยร้อย นำเรนำทร์ฤทธิ์ สุวรรณแย้ม   นำักเรียนำนำำยร้อย อิทธิพัทธ์ นำนำทแก้ว

นำักเรียนำนำำยร้อยธิติ ศิริวิโรจนำกุล

พันำโทหญิง รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิมล เสนำีวงศ์ ณ อยุธยำ   ร้อยตรี วสวัสติ์ เสำวดี

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคำัดย่อ

 เครื่องสูบน�้า (Water Pump) เป็นเครื่องมือกลที่ท�างานบนหลักการเครื่องจักรกลกังหันส�าหรับใช้สูบน�้าจาก

ต�าแหน่งหนึง่ไปอีกต�าแหน่งหนึง่ ในกรณท่ีีน�า้ไหลไม่เพียงพอกบัความต้องการ เกลยีวอาร์คมีดีสี (Archimedes’s Screw) 

ถอืเป็นเครือ่งมือกลผ่อนแรงชนิดแรกของโลก โดยอาศยัหลกัการแรงกลไกการเหวีย่งหนีศนูย์กลางในการพาของเหลวจาก

ท่ีต�่าขึ้นสู่ท่ีสูงและอาศัยการแทนท่ีของของเหลว ในปัจจุบันมีการน�าเกลียวอาร์คีมีดีสแบบเกลียวหมุนท�าจากสายยางพัน

รอบด้านนอกของท่อหมุน และเปลี่ยนจากการเพ่ิมแรงจากการหมุนคันหมุนด้วยมือเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าขับมอเตอร์ 

แล้วน�าไปใช้ในการขนย้ายน�้าในทางการเกษตร ซึ่งพลังงานไฟฟ้าถือเป็นพลังงานหลักของงานต่างๆ ดังน้ันปัจจุบัน 

นักวิจัยทางวิศวกรรมในประเทศไทยจึงเน้นการศึกษาวิจัยอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกับพลังงานทดแทน (Renewable Energy) 

ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) เป็นแหล่งพลังงานที่มีมากมายและเป็นพลังงานสะอาด 

 เน่ืองด้วยภารกิจหน่ึงของกองทัพมีแผนงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารในหน่วยทหารและหน่วยงาน

ภาคประชาชน งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษา ออกแบบ และพัฒนาเครื่องสูบน�้าโดยใช้หลักการเกลียวอาร์คีมีดีสแบบเกลียว

หมนุท�าจากสายยางพันรอบด้านนอกของท่อหมนุมมีอเตอร์ติดตัง้ท่ีปลายด้านบน แต่หากการใช้มอเตอร์ในการหมนุเกลยีว 

อาร์คีมีดีสต่อกับไฟบ้านอาจมีความไม่เหมาะสมในการใช้งานบางพ้ืนท่ีและไม่สามารถน�าไปใช้กับหน่วยทหารขนาดเล็กท่ี

ห่างไกลหรือไม่มีไฟฟ้าได้ ผลการศึกษาพบว่าเครื่องสูบน�้าโดยใช้หลักการเกลียวอาร์คีมีดีสร่วมกับการใช้พลังงานจากแสง

อาทิตย์ที่มีแผงโซล่าเซลล์ที่พัฒนาขึ้นเป็นไปตามหลักการของอาร์คีมีดีสทุกประการ รวมทั้งระยะเวลาคืนทุน (Payback 

Period) จะมีความคุ้มค่าเมื่ออายุการใช้มากกว่า 13 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ไฟฟ้าบ้านพบว่ามีความคุ้มค่าใกล้

เคียงกัน แต่การออกแบบและพัฒนาเครื่องสูบน�้านี้เพื่อเป็นการพัฒนาทางวิชาการที่ศึกษาต่อยอดไปสู่อนาคตในการที่จะ

ไม่ใช้พลังงานแบบพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปหรือพลังงานไม่หมุนเวียน (Non-Renewable Energy) หรือใช้เท่าที่จ�าเป็น

เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป

คำ�ำส�ำคำัญ: เครื่องสูบน�้า เกลียวอาร์คีมีดีส แผงโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ 
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กำรศึกษำอำวุธปืนำที่ขับเคำลื่อนำกระสุนำโดยไม่ใช้ดินำขับ

The Study of Gun Driven by Bullet without Using Gunpowder

นำักเรียนำนำำยร้อย นำนำทวัฒนำ์ ชวนำวันำ   นำักเรียนำนำำยร้อย สุดเขตต์ สุปัญญเดชำ

นำักเรียนำนำำยร้อย ปฐมพร ทองสุภำ   นำักเรียนำนำำยร้อย ชนำวีร์ ดีจะมำลำ

นำักเรียนำนำำยร้อย กฤษฎำ ชัยอนำันำต์

พันำเอก บุญอนำันำต์ อนำันำตเสำวภำคำย์   ร้อยตรีหญิง ปพิชญำ พันำธุระ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคำัดย่อ

 อาวุธปืนท�าหน้าทีส่่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบดิหรือก�าลังดันของแก๊สทีเ่กิดจากดินขับ กระสุนเป็นวัตถุที่ถูก

ยิงออกจากปืน โดยกระสุนปืนท�าจากโลหะตะก่ัวผสมโลหะพลวงเล็กน้อยเพ่ือความสะดวกในการป้อนเข้าสู่รังเพลิงของ

ปืน แต่ภายในปลอกกระสุนของปืนส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยแก๊ปและดินขับเป็นหลัก ทางคณะผู้วิจัยได้เกิดความคิด

ที่จะศึกษากลไกการจุดระเบิดขับดันกระสุนปืนให้เคลื่อนที่ออกไปได้โดยไม่ใช้ดินขับ เพื่อออกแบบห้องเผาไหม้ ล�ากล้อง 

วงจรการจุดระเบิดภายในห้องเผาไหม้ ขบวนการเริ่มจากใช้วัสดุท�าห้องเผาไหม้จากท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 

เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร มีวาล์ว 4 นิ้วท�าหน้าที่เปิดและปิดทางเข้าออก ภายในบรรจุกรวยลดอากาศระหว่าง

ห้องจดุระเบดิและห้องสรา้งแรงดัน จากนัน้ต่อล�ากลอ้งจากห้องสรา้งแรงดันเพือ่ไปขับกระสุนให้ออกสู่ภายนอก กระสนุที่

ใช้ในการทดสอบท�าจากวัสดุแก้วกลมขนาด 15 มิลลิเมตร และกระสุนโลหะกลมขนาด 8 มิลลิเมตร เชื้อเพลิงที่ใช้คือ 

เมทิลแอลกอฮอล์เข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ (CH
3
OH) ฉีดเป็นละอองเข้าไปที่ห้องเผาไหม้และใช้เมเก็ตโตเป็นอุปกรณ์จุด

ระเบิด พบว่าภายในห้องเผาไหม้สามารถสร้างแรงดันได้ถึง 4 ถึง 5 บาร์ สามารถส่งกระสุนให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว

ต้นระหว่าง 600 ถึง 300 ฟุตต่อวินาที การสร้างห้องเผาไหม้และห้องสร้างแรงดันให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจะสามารถเพิ่มแรง

ดันและท�าให้กระสุนมีความเร็วต้นได้ถึง 1,000 ฟุตต่อวินาที ซึ่งเทียบเท่ากับกระสุนปืนพกขนาด 9 มิลลิเมตร ซึ่งอาจ

จะเป็นทางเลือกในการประดิษฐ์อาวุธปืนแบบใหม่และพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ตรงกับภารกิจทางทหารในอนาคตได้

คำ�ำส�ำคำัญ: ตะกั่ว พลวง รังเพลิง พีวีซี บาร์ เมทิลแอลกอฮอล์ เมเก็ตโต
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บังเกอร์วัสดุผสมป้องกันำกระสุนำ 7.62 มม. กรณีศึกษำ เหล็ก ทรำย 

และคำอนำกรีต

นำักเรียนำนำำยร้อย วิศวชิต ผำสุก   นำักเรียนำนำำยร้อย วรำกร จิรกำวสำนำ 

นำักเรียนำนำำยร้อย นำิธิศ สมพงษ์อินำทร์   นำักเรียนำนำำยร้อย ณัฎฐพล ชินำอัศวโสภณ 

นำักเรียนำนำำยร้อย ชญำนำินำ ธำคำง

พันำเอก ทองคำ�ำ ชุมพล  อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคำัดย่อ
 โครงงานวจัิยเรือ่ง บังเกอร์วสัดผุสมป้องกนักระสนุขนาด 7.62 มลิลเิมตร กรณศีกึษา เหลก็ ทราย และคอนกรตี 

มวีตัถปุระสงค์เพ่ือทดสอบหาประเภทของต้นแบบบังเกอร์วสัดผุสมท่ีสามารถป้องกนักระสนุขนาด 7.62 มลิลเิมตร ซึง่การ

วิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ท�าการทดลอง ยิงด้วยกระสุนจริงขนาด 7.62 x 51 มิลลิเมตร ของปืนกลแบบ38 (MAC 

58) ท�าการยิงทดสอบ 2 ประเภท โดยยิงเป้าวิจัยหาข้อมูลพื้นฐาน 3 เป้า คือ เหล็ก ทราย และ คอนกรีต และเป้า

ที่ท�าการวิจัย 3 เป้า คือ เหล็ก-ทราย-คอนกรีต ทราย-เหล็ก-คอนกรีต และ คอนกรีต-เหล็ก-ทราย ซึ่งเป้าทดสอบมี

ขนาด 30 เซนติเมตร หนา 3.5 เซนติเมตร ยกเว้นเหล็ก มีความหนา 4 มิลลิเมตร ท�าการยิงทดสอบเป้าละ 5 นัด 

โดยหาค่าความลึกเฉลี่ยของกระสุนและค�านวณหาแรงต้าน

 ผลการยิงทดสอบพบว่า เป้าหาข้อมูลพื้นฐาน 1) แผ่นเหล็ก 4 แผ่น หนาแผ่นละ 4 มิลลิเมตร รวม 16 

มิลลิเมตร ความลึกเฉลี่ย 5.442 มิลลิเมตร ค่าแรงต้านเฉลี่ย 2,586 กิโลนิวตัน 2) แผ่นทรายอัดกาว 4 แผ่น หนา

แผ่นละ 35 มิลลิเมตร รวม 140 มิลลิเมตร ความลึกเฉลี่ย 73.8 มิลลิเมตร ค่าแรงต้านเฉลี่ย 190 กิโลนิวตัน 3) แผ่น

คอนกรีต 4 แผ่น หนาแผ่นละ 35 มิลลิเมตร รวม 140 มิลลิเมตร ความลึกเฉลี่ย 97 มิลลิเมตร ค่าแรงต้านเฉลี่ย 

145 กิโลนิวตัน ส�าหรับเป้าวิจัย 1) เหล็ก-ทราย-คอนกรีต โดยประกอบด้วยแผ่นเหล็กหนา 4 มิลลิเมตร แผ่นทรายอัด

กาวหนา 35 มิลลิเมตร และ แผ่นคอนกรีตหนา 35 มิลลิเมตร รวม 74 มิลลิเมตร ความลึกเฉลี่ย 25.36 มิลลิเมตร 

ค่าแรงต้านเฉลี่ย 555 กิโลนิวตัน 2) ทราย-เหล็ก-คอนกรีต โดยประกอบด้วย แผ่นทรายอัดกาวหนา 35 มิลลิเมตร 

แผ่นเหล็กหนา 4 มิลลิเมตร และ แผ่นคอนกรีตหนา 35 มิลลิเมตร รวม 74 มิลลิเมตร ความลึกเฉลี่ย 59 มิลลิเมตร 

ค่าแรงต้านเฉลีย่ 238 กโิลนิวตนั 3) คอนกรตี-เหลก็-ทราย โดยประกอบด้วย แผ่นคอนกรตีหนา 35 มิลลเิมตร แผ่นเหลก็ 

หนา 4 มิลลิเมตร และ แผ่นทรายอัดกาวหนา 35 มิลลิเมตร รวม 74 มิลลิเมตร ความลึกเฉลี่ย 36.92 มิลลิเมตร 

ค่าแรงต้านเฉลี่ย 381 กิโลนิวตัน 

 สรุปจากผลการวิจัยพบว่าต้นแบบบังเกอร์วัสดุผสมท่ีมีประสิทธิภาพในการหยุดย้ังกระสุนขนาด 7.62 x 51 

มิลลิเมตร ได้ดีที่สุดคือ เป้าที่ท�าจากวัสดุผสม เหล็ก-ทราย-คอนกรีต ให้ผลดีที่สุดคือความลึก 25.36 มิลลิเมตร แรงต้าน 

132 กิโลนิวตัน 

คำ�ำส�ำคำัญ: บังเกอร์วัสดุผสมป้องกันกระสุนขนาด 7.62 มิลลิเมตร
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กำรวำงผังพื้นำที่คำลังเก็บกระสุนำปืนำเล็กขนำำด 5.56 ระดับกองพันำกระสุนำ

กองบัญชำกำรช่วยรบ กรณีศึกษำ กองพันำกระสุนำที่ 21 กองบัญชำกำรช่วยรบที่ 1

นำักเรียนำนำำยร้อย ชยรัตนำ์ เดชภูมี   นำักเรียนำนำำยร้อย พำทิศ พยัฆศิริ 

นำักเรียนำนำำยร้อย พงศ์ดนำัย กุลดิลกชัย   นำักเรียนำนำำยร้อย ภำนำุวัฒนำ์ สรอุบล 

นำักเรียนำนำำยร้อย วงศกร สุริยวรรณ   นำักเรียนำนำำยร้อย พีระพงศ์ คำุณวิสุทธิ์พันำธ์

พันำโท กิตติชัย ช้ำงนำ้อย   พันำเอกหญิง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อัญพัชร์ คำงวัฒนำำนำันำทนำ์

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคำัดย่อ

 โครงงานการวางผังพื้นที่คลังเก็บกระสุนปืนเล็กขนาด 5.56 ระดับกองพันกระสุนกองบัญชาการช่วยรบ กรณี

ศึกษากองพันกระสุนที่ 21 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อออกแบบวางผังคลังเก็บกระสุนปืนเล็ก

ขนาด 5.56 ของกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 21 กองบัญชาการการช่วยรบที่ 1 โดยมีขั้นตอนคือ ศึกษาข้อมูลจ�านวน

กระสุนปืนเล็กขนาด 5.56 ของ 6 หน่วยขึ้นตรงโดยประกอบด้วยกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 กองพันซ่อมบ�ารุงที่ 21 

กองพันส่งก�าลงับ�ารงุท่ี 21 กองร้อยทหารขนส่งรถยนต์บรรทุกเบากองบัญชาการช่วยรบท่ี 1 ศนูย์ควบคมุการส่งก�าลงับ�ารงุ

กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ข้อมูลขนาดของพื้นที่คลังเก็บกระสุนมูลฐาน คือข้อมูลการบรรจุกระสุนลงหีบห่อ ทฤษฏีการ

ออกแบบวางผังคลงัระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจัดเกบ็รกัษากระสนุและวตัถุระเบิด พ.ศ. 2545 และท�าการออกแบบและ 

ประเมินผลผังการจัดเก็บกระสุนปืนเล็กขนาด 5.56 จ�านวน 3 รูปแบบ 

 ผลศึกษาและออกแบบผังการจัดเก็บจ�านวน 3 รูปแบบคือ แบบที่ 1 ผังคลังกระสุนที่มีประสิทธิภาพในการ

ใช้พื้นที่ให้น้อยที่สุด แบบที่ 2 คือผังคลังกระสุนที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บและขนย้าย แบบที่ 3 ผังคลังกระสุนที่มี

ประสทิธิภาพในด้านการล�าเลยีงขนย้าย ซึง่น�ามาวเิคราะห์การวางผังพ้ืนท่ีคลงัเก็บในด้านความปลอดภัย สภาพแวดล้อม 

การใช้ประโยชน์ เน้ือท่ี การระบายอากาศ ง่ายต่อการขยาย ล�าเลยีงได้สะดวก การบ�ารงุรกัษา ความพอใจของผู้ตรวจสอบ 

ง่ายต่อการท�าความสะอาด ปริมาณในการจัดเก็บ พบว่าผังคลังเก็บกระสุนแบบที่ 2 เป็นผังที่มีคะแนนรวมมากที่สุด  

โดยมีพื้นที่กองกระสุนคิดเป็นร้อยละ 28.52 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ว่างคิดเป็นร้อยละ 10.54 ของทั้งหมด และพื้นที่ทาง

เดินคิดเป็นร้อยละ 60.94 ของทั้งหมด

คำ�ำส�ำคำัญ: คลังเก็บกระสุนและวัตถุระเบิดขนาด 6 x 12 ตร.ม.
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กำรก�ำหนำดคำ่ำนำ้�ำหนำักแบบประเมินำคำุณลักษณะผู้นำ�ำ 

กองจิตวิทยำและกำรนำ�ำทหำร กรมนำักเรียนำนำำยร้อยรักษำพระองคำ์ 

โดยวิธีกำรวิเคำรำะห์ตำมล�ำดับขั้นำ

นำักเรียนำนำำยร้อย ภำณุพงศ์ ยำมประโคำนำ   นำักเรียนำนำำยร้อย เตชทัต ชิระมณี

นำักเรียนำนำำยร้อย พันำเอก ภำวงคำ์   นำักเรียนำนำำยร้อย ธนำำกร ทองสอง 

นำักเรียนำนำำยร้อย วัชรพล เลิศล้�ำ

พันำโท ดร.เสกสรรคำ์ หมอยำดี   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคำัดย่อ

 โครงงานการก�าหนดค่าน�า้หนักแบบประเมนิคณุลกัษณะผู้น�า กองจิตวทิยาและการน�าทหาร กรมนักเรยีนนายร้อย 

รักษาพระองค์ โดยวิธีการวิเคราะห์ตามล�าดับขั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาล�าดับความส�าคัญและค่าน�้าหนักคะแนนของ

คุณลักษณะผู้น�า 14 ประการ โดยใช้กระบวนการลงคะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณลักษณะความ

เป็นผู้น�าของนักเรียนนายร้อยซึ่งมีขั้นตอนคือ สอบถามผู้เชี่ยวชาญ 10 ท่าน เพื่อให้คะแนนคุณลักษณะผู้น�าในแต่ละ

เกณฑ์ โดยมีเกณฑ์การประเมินหัวข้อหลัก 3 ด้านคือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ความสามารถ และ 

(3) ด้านลักษณะท่าทาง แล้วน�าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยกระบวนการตามล�าดับชั้น

  ผลจากการวเิคราะห์พบว่ามคีวามส�าคญัและค่าน�า้หนักคะแนนของเกณฑ์การประเมนิหลกัตามความส�าคญั คอื 

1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม เท่ากับ 0.54545 2) ด้านความรู้ความสามารถ เท่ากับ 0.27272 3) ด้านท่าทาง เท่ากับ 

0.18181 ความส�าคญัของเกณฑ์รองด้านคณุธรรมจรยิธรรมมลี�าดบัความส�าคญัและค่าน�า้หนักคะแนน คอื 1) ความซือ่สตัย์ 

เท่ากับ 0.23236 2) ความไม่เห็นแก่ตัว เท่ากับ 0.11618 3) ความยุติธรรม เท่ากับ 0.07745 4) ความไว้เนื้อเชื่อใจ 

เท่ากบั 0.06600 5) ความจงรกัภักด ีเท่ากบั 0.05290 ความส�าคญัของเกณฑ์รองด้านความรูค้วามสามารถมลี�าดบัความ

ส�าคญัและค่าน�า้หนักคะแนน คอื 1) มวีจิารณญาณ เท่ากบั 0.13118 2) ความรอบรู ้เท่ากบั 0.06572 3) ความคดิรเิริม่ 

เท่ากบั 0.04270 4) กาลเทศะ เท่ากบั 0.03272 ความส�าคญัของเกณฑ์รองด้านท่าทางมีล�าดบัความส�าคญัและค่าน�า้หนัก 

คะแนน คือ 1) ความกระตือรือร้น เท่ากับ 0.07963 2) ความเด็ดขาด เท่ากับ 0.03981 3) ความอดทน เท่ากับ 

0.02654 4) ความกล้าหาญ เท่ากับ 0.01981 5) ท่าทาง เท่ากับ 0.01592

คำ�ำส�ำคำัญ: กระบวนการวิเคราะห์ตามล�าดับขั้น
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ต้นำแบบระบบกำรเฝ้ำระวังพื้นำที่และกำรแจ้งเตือนำภัย

โดยประยุกต์ใช้เทคำโนำโลยี LoRaWAN Phase 2

นำักเรียนำนำำยร้อย สิรธี วงษ์รอด   นำักเรียนำนำำยร้อย วันำชนำะ สุขแก้ว

นำักเรียนำนำำยร้อย ภำคำินำ เลี้ยงชีพ   นำักเรียนำนำำยร้อย อดิเทพ เสียงเสนำำะ

 

พันำเอก ดร.วิวัต เรืองมี   พันำเอก ดร.วีรวัฒนำ์ ขำวสุข   พันำเอกหญิง ดร.รุ่งรัศมี สุวรรณวัฒนำำ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

E-mail: eedept@crma.ac.th

บทคำัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมุ่งเน้นศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบการเฝ้าระวังพ้ืนท่ีและแจ้งเตือนภัยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

LoRaWAN ด้วยอุปกรณ์ส่งสัญญาณด้วยคลื่นความถี่ต�่าในระยะไกล เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานน้อยและมีราคาถูก ผู้วิจัย

ได้ออกแบบระบบให้สามารถตรวจจับความเคลือ่นไหวด้วยอุปกรณ์ตรวจจับด้วยคลืน่รงัสอิีนฟราเรดแบบ Passive Infrared 

(PIR Sensor หรือ เซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหว) มาใช้งานร่วมกับชุดอุปกรณ์ระบบ LoRaWAN โดยติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้ 

ในพ้ืนท่ีเฝ้าระวงัท่ีก�าหนดไว้ ซึง่ระบบท่ีศนูย์เฝ้าตรวจสามารถระบุต�าแหน่งการเกดิการบุกรกุและระบบสามารถแจ้งเตอืน

ไปยังผู้รบัผิดชอบผ่าน Line Notify จากการทดสอบเบ้ืองต้นพบว่า ระบบเฝ้าระวงัพ้ืนท่ีด้วยระบบ LoRaWAN นีส้ามารถ

ตรวจจับการบุกรุกและแจ้งเตือนการบุกรุกผ่าน Line Notify ได้จริง

คำ�ำส�ำคำัญ: LoRaWAN, Passive Infrared Sensor, Line Notify 
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ระบบเฝ้ำตรวจและคำวบคำุมเคำรื่องใช้ไฟฟ้ำในำห้องเรียนำ 

Monitoring and Control System for Classroom Electrical Equipment
 

นำักเรียนำนำำยร้อย คำณิตสรณ์ จิรกิจจินำดำ   นำักเรียนำนำำยร้อย ภัทรพงศ์ วัฒนำำ

นำักเรียนำนำำยร้อย ภัคำธรณ์ ยังเฟื่องมนำต์

พันำตรี กนำก เจริญชัยประกิจ   ร้อยเอก ธนำรัชต์ รัตนำอัมพำ   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

E-mail: eedept@crma.ac.th

บทคำัดย่อ

 โครงงานวิจัยน้ีจัดท�าขึ้นเพ่ือพัฒนาและออกแบบระบบเฝ้าตรวจและควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงการติดต่อ

ระหว่างอุปกรณ์กับผู้ใช้งาน (Graphical User Interface: GUI) เพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงสามารถตรวจสอบ

สถานะการท�างานของเครื่องใช้ไฟฟ้า การกดปุ่มเปิด - ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า และเพ่ิมความสะดวกสบายในการควบคุม

อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องเรียน โดยผู้วิจัยได้ท�าการออกแบบ GUI จากแอปพลิเคชัน Blynk ในการควบคุมและแสดง

สถานะการท�างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องเรียน โดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมเครื่องใช้

ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

คำ�ำส�ำคำัญ: Monitoring, Classroom Electrical Equipment, Blynk, Microcontroller, Graphical User Interface
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แบบจ�ำลองภูมิประเทศเชิงพื้นำที่ทำงทหำรโดยแสดงผลภำพสำมมิติ

นำักเรียนำนำำยร้อย สิริเขตต์ คำล้ำยลักษ์   นำักเรียนำนำำยร้อย ภำณุพงศ์ สีขำว 

นำักเรียนำนำำยร้อย ชัชวำลย์ จงมีสุข 

พันำเอก รองศำสตรำจำรย์ ดร.ผเดิม หนำังสือ   พันำเอกหญิง ดร.รุ่งรัศมี สุวรรณวัฒนำำ 

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

E-mail: eedept@crma.ac.th

บทคำัดย่อ

 ปัจจุบันการวางแผนในการด�าเนินกลยุทธ์ของหน่วยทหารท่ีนยิมใช้ในลกัษณะแผนท่ีและการจ�าลองสถานการณ์

เชิงพื้นที่ภูมิประเทศบนโต๊ะทราย ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีผู้วิจัยได้ออกแบบและจ�าลองภูมิประเทศเชิงพื้นที่ทาง

ทหารโดยแสดงผลภาพสามมิติด้วยการประยุกต์ใช้โปรแกรม NASA World Wind ให้สามารถแสดงผลการรายงานพิกัด

ของหน่วยด้วยสัญลักษณ์ทางทหารบนแผนที่สามมิติ โดยแบบจ�าลองสถานการณ์เชิงพื้นที่ภูมิประเทศสามมิติครั้งนี้ จะ

แสดงพื้นที่ที่จะใช้ท�าการปฏิบัติภารกิจและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติก่อนลงมือจริง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ

และการติดตามความคืบหน้าของหน่วยทหารที่ก�าลังปฏิบัติภารกิจอยู่ พบว่า มีความแม่นย�าและสามารถระบุต�าแหน่ง

พิกัดของหน่วยทหารได้ 

คำ�ำส�ำคำัญ: 3D Map, NASA World Wind แบบจ�าลองภูมิประเทศสามมิติ
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กำรวิเคำรำะห์โคำรงสร้ำงสะพำนำเหล็กจ�ำลองด้วยระเบียบวิธีไฟไนำต์เอลิเมนำต์

The Structural Steel Bridge Analysis by Finite Element Method

นำักเรียนำนำำยร้อย กษิดิศ ชนำะบวรบุตร   นำักเรียนำนำำยร้อย ธีรวีร์ อนำำมัย

นำักเรียนำนำำยร้อย ทินำภัทร คำ้ำของ   นำักเรียนำนำำยร้อย ภำนำุวัฒนำ์ มนำสูงเนำินำ

นำักเรียนำนำำยร้อย ณัฐวัตร ฤทัยเจริญธรรม

ร้อยเอก ธัชชำย ธนำพิศุทธิ์วงศ์   ร้อยเอก วีรวัฒนำ์ เจริญวงศ์   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคำัดย่อ

 วทิยานิพนธ์ฉบับน้ีเป็นการศกึษาโครงถกัรปูแบบต่างๆ ท่ีนิยมใช้ในการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเปรยีบ

เทียบว่าโครงถักแบบใดรบัแรงได้ด ีประหยัด และควบคมุการแอ่นได้ดท่ีีสดุ รปูแบบของโครงถกัท่ีน�ามาศกึษาม ี4 รปูแบบ 

คือ Simple Warren Truss, Warren with Vertical Truss, Warren with K-bracing Truss, and Pratt (Camelback) 

Truss โดยออกแบบเป็นสะพานเหล็กจ�าลองที่ช่วงความยาว 5 เมตร ส�าหรับวัสดุที่ใช้เป็นเหล็กรีดร้อน Hot Rolled 

Steel Grade SS400 โดยสะพานมีความสูงที่ 80 เซนติเมตรและความกว้างที่ 70 เซนติเมตร โดยสะพานวางอยู่บน

ฐานรองรับ แนวเซ็นทรอยด์ของแต่ละชิ้นส่วนที่ต่อกันจะพบกันที่จุดศูนย์กลางของรอยต่อของชิ้นส่วน จุดรองรับก�าหนด

เป็น Roller น�้าหนักรวมทั้งหมดของตัวสะพานจะใช้ไม่เกิน 70 กิโลกรัม เพื่อตอบสนองเรื่องความเบาและการเคลื่อนที่

บริเวณส่วนกลางของช่วงความยาวโครงสร้างจะมีพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในแนวราบท่ีคอร์ดล่างเพ่ือท่ีจะสามารถวางแผ่นเหล็กรับน�้า

หนักขนาด 50 x 50 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร เพื่อประยุกต์ใช้สภาพพื้นที่จริงได้ 

 การวิเคราะห์โครงถักนั้นจะใช้โปรแกรม Finite Element: Midas Gen โดยพิจารณาการใช้หน้าตัดเหล็กฉาก

น�ามาวิเคราะห์โดยค�านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก โดยคณะผู้ท�าการวิจัยได้เลือกท�าการทดสอบโมเดลจริงคือรูปแบบ 

Warren with K-bracing Truss ขึน้มาเพ่ือเปรยีบเทียบผลการทดสอบกบัโปรแกรม Finite Element ซึง่ให้ค่าการทดสอบ

คลาดเคลื่อนเพียง 4.254% โดยในทางสถิติถือว่าผลการทดสอบนี้มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง จากผลการวิจัยโดยรวม

พบว่าโครงถักที่รับแรงได้ดีที่สุดคือโครงถักแบบ Pratt (Camelback) Truss รองลงมาคือ Warren with K-bracing 

Truss, Warren with Vertical Truss, and Simple Warren Truss แต่โครงถักที่ประหยัดที่สุดส�าหรับการทดสอบนี้คือ 

Simple Warren Truss, Warren with K-bracing Truss, Pratt (Camelback) Truss, and Warren with Vertical 

Truss ตามล�าดับ ส�าหรับโครงถักท่ีควบคุมการแอ่นได้ดีท่ีสุดส�าหรับการทดสอบน้ีคือ Pratt (Camelback) Truss,  

Warren with K-bracing Truss, Warren with Vertical Truss, and Simple Warren Truss ตามล�าดับ 

คำ�ำส�ำคำัญ:  โครงถัก สะพานเหล็กจ�าลอง
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กำรศึกษำกำรออกแบบ Shear Stud บนำ Composite Floor 

Shear Stud on Composite Floor Design

นำักเรียนำนำำยร้อย นำพรุจ เจริญวงคำ์     นำักเรียนำนำำยร้อย สรนำำถ ทำเกตุ

นำักเรียนำนำำยร้อย เสฏฐวุฒิ อภิบำลปฐมรัฐ นำักเรียนำนำำยร้อย ศุภณัฐ เอกสมทรำเมษฐ์

นำักเรียนำนำำยร้อย ณัทศินำ ปังประเสริฐกุล

พันำตรี ธนำกร งำมจรุงจิต   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคำัดย่อ

 โครงงานการน�าเสนอการศึกษาพฤติกรรมการรับน�้าหนักของระบบพื้นแผ่นเหล็กประกอบ (Composite Steel 

Deck) ด้วยเหล็กขึ้นรูปเย็นนี้ มีตัวอย่างทดสอบทั้งหมด 2 ตัวอย่าง แต่ละตัวอย่างมีขนาดความกว้าง 914 มิลลิเมตร 

ความยาว 3,000 มิลลิเมตร เทพื้นคอนกรีตหนา 125 มิลลิเมตร ซึ่งในการทดสอบได้น�าแผ่นพื้นขึ้นรูปเย็นหน้าตัดรูป 

W-shape วางบนคานเหล็ก H-beam ยาว 2 เมตร โดยที่ไม่มีตัวยึดต้านแรงเฉือน ส�าหรับดูการเคลื่อนตัวของแผ่น

พื้นกับผิวคอนกรีต เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบกรณีที่มีตัวยึดต้านทานแรงเฉือน ในแง่ของการรับน�้าหนัก การโก่งตัว 

การแยกตัว และราคาที่เหมาะสม ผลการทดสอบพบว่า พฤติกรรมการรับน�้าหนักของระบบพื้นแผ่นเหล็กประกอบแบบ

ไม่มีตัวต้านทานแรงเฉือนนี้รับน�้าหนักบรรทุกได้สูงสุด 2,300 กิโลกรัม เกิดการแอ่นตัว 7 มิลลิเมตร เกิดการเลื่อนทาง

ข้าง 1 มลิลเิมตร เมือ่เทียบกบัพฤตกิรรมการรบัน�า้หนักของแผ่นพ้ืนท่ียึดด้วยตัวต้านทานแรงเฉอืนให้ค่าน้อยกว่าประมาณ 

60-70 เปอร์เซ็นต์ จากผลการทดสอบข้างต้นพบว่า แผ่นพื้นโดยปราศจากตัวต้านทานแรงเฉือนนี้สามารถน�าไปใช้ได้กับ

อาคารท่ีมขีนาดเลก็ลดระยะเวลาในการก่อสร้างได้ ส�าหรบัอาคารขนาดกลางและขนาดใหญ่ควรใช้แผ่นพ้ืนคอมโพสติแบบ

ยึดตัวต้านทานแรงเฉือนจะเหมาะสมกว่าในเรื่องของการรับน�้าหนักและราคาที่เหมาะสม

คำ�ำส�ำคำัญ: พื้นแผ่นเหล็กประกอบ ตัวต้านแรงเฉือน การโก่งตัว การแอ่นตัว
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กำรประดิษฐ์แผ่นำดินำระเบิดโพรงแบบเส้นำโดยใช้ดินำระเบิดซีโฟร์

ในำกำรรื้อท�ำลำยอำคำำรโคำรงสร้ำงเหล็ก 

Linear Shaped Charge Using Composite Compound 4

 for Steel-Structured Building Demolition

นำักเรียนำนำำยร้อย เจริญ นำุกำศรัมย์    นำักเรียนำนำำยร้อย อชิระ ปำนำแพ

นำักเรียนำนำำยร้อย พงษ์วัฒนำำ คำงคำำนำ้อย   นำักเรียนำนำำยร้อย ยุทธกร แก้วบุดดี

นำักเรียนำนำำยร้อย ยุรนำันำท์ นำุชแผนำ

พันำตรี พีรศักดิ์ เอี่ยมลออ   ร้อยเอก กฤษฎำ ศรีโพธิ์อ่อนำ   

พันำโท ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อมรเทพ สมรำช   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคำัดย่อ

 ระเบิดโพรงแบบเส้นเป็นรูปแบบวัตถุระเบิดท่ีน�ามาใช้ในการรื้อท�าลายโครงสร้าง โดยใช้ทฤษฎีมันโรว์เอฟเฟ็ก 

เพ่ือสร้างเจ็ทจากวสัดทุองแดงท่ีเป็นไลเนอร์ละลายตวัท่ีมท้ัีงความร้อนและแรงกระแทกตัดเหลก็ ท�าให้เกดิการใช้แรงระเบิด

อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น แต่ในปัจจุบัน ในประเทศไทยยังไม่มีการผลิต

ขึ้นมาใช้ หากน�าเข้าก็จะมีราคาสูง มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลาในการจัดหายาวนาน ด้วยเหตุนี้กลุ่มผู้วิจัยจึงได้ท�าการ

ศึกษาและทดลอง ประดิษฐ์ระเบิดโพรงแบบเส้นขึ้น และหาค่าสัมประสิทธิìส�าหรับดินระเบิดซีโฟร์โดยใช้ระเบิดโพรงแบบ

เส้น 3 ขนาดที่แตกต่างคือ 42 กรัม, 74 กรัม, 114 กรัม ติดตั้งบนแผ่นเหล็ก SS400 ความหนา 19 มิลลิเมตร ขนาด 

30 เซนติเมตร*30 เซนติเมตร แต่ละขนาดทดสอบระเบิด 3 ครั้ง เพื่อหาความลึกสูงสุดและต�่าสุดที่แต่ละขนาดตัดได้ 

 ผลการทดสอบพบว่าระเบิดโพรงแบบเส้นที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถตัดเหล็กเกรด SS400 ได้โดยความลึกหน้าตัด

ที่ถูกตัดแปรผันตรงกับปริมาณดินระเบิดที่ใช้ และผู้วิจัยได้น�าเสนอค่าสัมประสิทธิìที่ใช้ในการค�านวณปริมาณดินระเบิดอยู่

ในช่วง 5-8 เพื่อน�าไปค�านวณหาปริมาณดินระเบิดซีโฟร์ที่ใช้ในการตัดเหล็กตามความลึกที่ต้องการ 

คำ�ำส�ำคำัญ: แผ่นดินระเบิดโพรงแบบเส้น มันโรว์เอฟเฟ็ก การรื้อถอนโดยใช้ระเบิด โครงสร้างเหล็ก ดินระเบิดซีโฟร์
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กำรสร้ำงแบบจ�ำลองสำมมิติเคำรื่องแบบนำักเรียนำนำำยร้อย

3D Cadet Uniform with Photogrammetry Method

นำักเรียนำนำำยร้อย ธนำกร ด้วงพูล   นำักเรียนำนำำยร้อย ธิติวิชญ์ ธรรมกุล

นำักเรียนำนำำยร้อย จิรำวัฒนำ์ อินำต๊ะจักร   นำักเรียนำนำำยร้อย เชิดเกียรติ ใจงำม

นำักเรียนำนำำยร้อย พิเชษฐ์ คำ�ำสวำทดิ์

พันำตรี ชูชัย กันำทอง   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคำัดย่อ

 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้มีการก่อตั้งมาแล้วเป็นระยะเวลา 132 ปี จากอดีตมาถึงปัจจุบัน เครื่อง

แบบทหาร โดยเฉพาะเครื่องแบบของนักเรียนนายร้อย ได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมาตามล�าดับ โดยปัจจุบันการ

เก็บข้อมูลเครื่องแบบนักเรียนนายร้อยในแต่ละยุค มีลักษณะเป็นภาพถ่าย 2 มิติ หรือหุ่นจ�าลองที่สามารถศึกษาได้จาก

พิพิธภัณฑ์ อาคาร รร.จปร. 100 ปี คณะผู้จัดท�าจึงได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล 

ไฟล์สามมิติ ซึ่งใช้เก็บบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ และเผยแพร่ข้อมูลเครื่องแบบนักเรียนนายร้อย 

 การใช้เทคนิคการรังวัดจากภาพถ่าย (Photogrammetry) ถือว่าเป็นการส�ารวจอีกรูปแบบหนึ่งในการประยุกต์

ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและลักษณะรายละเอียดทางกายภาพของวัตถุหรือ

โครงสร้างของวัตถุ พร้อมท้ังมีข้อมูลค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วย ดังน้ัน คณะผู้จัดท�าจึงได้ใช้เทคนิคและกระบวนการ 

ดังกล่าว ในการจัดท�าข้อมูลเครื่องแบบนักเรียนนายร้อยสามมิติ 

 ผลการด�าเนินงานการวิจัย สรุปว่า สามารถสร้างแบบจ�าลองสามมิติเครื่องแบบนักเรียนนายร้อย ด้วย

กระบวนการทางด้านการรังวัดจากภาพถ่าย (Photogrammetry) และการปรับแก้ภาพถ่ายดิจิตอล ท�าให้ได้มาซึ่งข้อมูล

เครื่องแบบนักเรียนนายร้อยสามมิติในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล ที่มีความใกล้เคียงกับสภาพจริง

คำ�ำส�ำคำัญ: การสร้างแบบจ�าลองสามมติิ เครือ่งแบบนักเรยีนนายร้อย เทคนิคการรงัวดัจากภาพถ่าย (Photogrammetry)
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กำรตรวจสอบคำ่ำพิกัดหมุดหลักฐำนำ จปร.130

Determine the Coordinate CRMA 130 Benchmark

นำักเรียนำนำำยร้อย ณัฐภัทร์ กลมเกลี้ยง   นำักเรียนำนำำยร้อย ณัฐพล บุญนำ่วม

นำักเรียนำนำำยร้อย ณัฐภัทร ซิบเข   นำักเรียนำนำำยร้อย วรินำทร์ วรโชติศักดิ์ดำกร

นำักเรียนำนำำยร้อย เขตโสภณ นำพศิริ

พันำตรี ภำวัต วิพุทธิกุล  อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
กองวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคำัดย่อ

 โครงงานวิจัยนี้ท�าการศึกษาการรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS เพื่อตรวจสอบค่าพิกัดหมุดหลักฐานวิศวกรรม

แผนที่ 130 ปี รร.จปร. (จปร.130 หรือ CRMA 130) โดยได้ท�าการเก็บข้อมูล Raw Data ด้วยการรังวัดต่อเนื่อง

ตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม - วันที่ 8 สิงหาคม 2562 จากนั้นท�าการประมวลผล

แบบจุดเดี่ยวความละเอียดสูงแบบออนไลน์ (PPP - Online) ด้วยโปรแกรม CSRS-PPP, AUSPOS, Trimble RTX-PPP 

เพื่อน�าค่าพิกัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่าพิกัดหมุดหลักฐาน จปร.130 ที่ท�าการส�ารวจเมื่อปี พ.ศ. 2560

 ผลจากการศึกษา โดยการเปรียบเทียบค่าพิกัดหมุดหลักฐาน จปร.130 เมื่อปี พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2562 

พบว่าค่าพิกดัหมุด จปร.130 มีการเคลือ่นตัวไปในทางทิศตะวนัออกเฉยีงใต้ด้วยระยะทาง 5.6 เซนตเิมตร ซึง่การเคลือ่นตัว 

ดังกล่าว สอดคล้องกับผลการส�ารวจรังวัดค่าพิกัดหมุดหลักฐานทางราบ ในโครงข่ายหลักและโครงข่ายอ้างอิง ของ 

กรมแผนท่ีทหาร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และสัมพันธ์กับอัตราการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลก Sundaland Block ที่มีการเคลื่อนตัวไปในทางทิศตะวันออก และ

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วย 

คำ�ำส�ำคำัญ: หมุดหลักฐานวิศวกรรมแผนที่ 130 ปี การประมวลผลแบบจุดเดี่ยวความละเอียดสูงแบบออนไลน์ 



รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ

วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 256219-20 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

177

ส�ำรวจเก็บรำยละเอียดภูมิประเทศ พื้นำที่ศึกษำ

อำคำำรกองวิชำประวัติศำสตร์ ส่วนำกำรศึกษำโรงเรียนำนำำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

Detail survey at the History Building in CRMA

 นำักเรียนำนำำยร้อย กฤษดำ สิทธิฤกษ์   นำักเรียนำนำำยร้อย กิตติศักดิ์ จันำทสร

นำักเรียนำนำำยร้อย เกริกพงษ์ พิทักษ์สกุลหงส์   นำักเรียนำนำำยร้อย ปณิธำนำ บ�ำรุงรำษฎร์

 นำักเรียนำนำำยร้อย ภำคำภูมิ กลุ่มในำเมือง   นำักเรียนำนำำยร้อย ภูวดล บุญสุวรรณ์

พันำโท ภิญโญ วรเกษตร   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคำัดย่อ

 ในปัจจุบันแผนที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น ต่างจากสมัยก่อนที่ใช้เฉพาะในการน�าทาง แผนที่

สามารถอ�านวยความสะดวกต่อมนุษย์ในหลายๆ ด้าน ในระนาบแผนท่ีซึ่งเป็นลักษณะสองมิติสามารถบ่งบอกลักษณะ

ภูมปิระเทศโดยใช้เส้นชัน้ความสงู สิง่ปลกูสร้างต่างๆ โดยอาศยัสญัลกัษณ์ ท�าให้ผู้ใช้งานท�าความเข้าใจได้ยาก หากขาด

ทักษะการอ่านแผนที่ หากว่าแผนที่นั้นแสดงออกมาในลักษณะสามมิติ ท�าให้ง่ายต่อการเข้าใจ คณะผู้จัดท�าได้เล็งเห็น

ความส�าคัญของแผนที่จึงได้มีความคิดริเริ่มศึกษางานวิจัยดังกล่าว โดยท�าการส�ารวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ พื้นที่

ศึกษา อาคารกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งเป็นอาคารที่มีความส�าคัญใน

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยการส�ารวจด้วยวิธีวงรอบ (Traverse) และการส�ารวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ 

(Detail Surveying) ที่มีความถูกต้อง ซึ่งอ้างอิงจากพื้นหลักฐานสากล (Global Datum) และสร้างแผนที่สามมิติด้วย

โปรแกรม Sketch Up เพื่อให้ได้แผนที่ที่มีลักษณะเป็นรูปสามมิติ ที่สามารถเห็นภูมิประเทศโดยรอบได้อย่างเสมือนจริง 

เพ่ือให้ง่ายต่อการท�าความเข้าใจ อีกท้ังข้อมลูดงักล่าวยังสามารถจัดเกบ็เข้าสูร่ะบบฐานข้อมลูภูมสิารสนเทศภายในโรงเรยีน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) 

เพื่อประโยชน์ในการน�าไปประยุกต์ใช้ในด้านภูมิสารสนเทศต่อไป อีกทั้งยังสามารถน�าไปแสดงผลเป็นแผนที่สามมิติผ่าน

โปรแกรมประมวลผลภูมิสารสนเทศ หรือ Google Earth เพ่ือให้สามารถแสดงผลออนไลน์หรือออฟไลน์ตามความ

ต้องการของผู้ใช้

 ผลการด�าเนินการวิจัย คณะผู้จัดท�าการวิจัยสามารถส�ารวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศด้วยวิธีการวงรอบ 

(Traverse) และสามารถสร้างแผนที่สามมิติ พื้นที่ศึกษา อาคารกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนาย

ร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้วยโปรแกรม Sketch Up ผลสรุปว่า แผนที่สามมิติที่แสดงอาคารกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วน

การศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า แสดงผลได้อย่างชัดเจนและมีความละเอียดถูกต้อง อ้างอิงจากพื้นหลัก

ฐานสากล (Global Datum)

คำ�ำส�ำคำัญ: การส�ารวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ (Detail Surveying) การส�ารวจด้วยวิธีวงรอบ (Traverse) แผนที่ 

 สามมิติพื้นหลักฐานสากล (Global Datum)
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ระบบกำรจัดกำรระบบโรงแรมสมัยใหม่

Hotel Management System 

นำักเรียนำนำำยร้อย กนำกพล ผดุงเมธำชัย   นำักเรียนำนำำยร้อย ภำณุพงศ์ เสมำฉิม

นำักเรียนำนำำยร้อย ชนำำธิป ถิ่นำโคำกสูง   นำักเรียนำนำำยร้อย ภรพงศ์ ชำติทอง

นำักเรียนำนำำยร้อย ชยุตพงศ์ วรรณภำสชัยยง

พันำโท ตุลวัตร ชุณห์วิจิตรำ   อำจำรย์ที่ปรึกษำ

กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคำัดย่อ

 เนือ่งจากปัจจุบันผู้ประกอบการโรงแรมพบปัญหาในการตรวจสอบการใช้งานของห้องพัก ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียว

มาใช้งานโดย ผ่านการจองห้องพักเเล้วเกดิกรณท่ีีว่า นักท่องเท่ียวไม่ได้มาเชค็อินเข้าท่ีพัก หรอื ยกเลกิการจอง เเต่มผู้ีถอื 

Master Card ที่เป็นพนักงานฉวยโอกาส เปิดขายห้องพักในราคาถูกให้กับบุคคลอื่นมาพักเเทน เเละรับค่าบริการเข้า

ตัวเพียงผู้เดียว 

 กลุ่มของผู้พัฒนาจึงได้คิดค้นระบบจัดการโรงแรมขึ้นมาท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตของพนักงานโรงแรม 

ได้ เป็นระบบที่เกี่ยวกับการจัดการห้องพักในโรงแรม โดยใช้ร่วมกับเครื่อง Current Checker ซึ่งสามารถตรวจจับการ

ใช้กระแสไฟฟ้าภายในห้องได้ ตวัเครือ่งสามารถตดิตัง้ได้ง่าย ใช้ได้กบัห้องพักทุกประเภท ตวัเครือ่งจะเชือ่มกบัระบบโดย

ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต และเก็บข้อมูลการใช้ห้องพักบน Database และหากมีการใช้ห้องพักที่ผิดปกติ ตัวเจ้าของ

จะได้รับการแจ้งเตือนมาทางโทรศัพท์

  

คำ�ำส�ำคำัญ: Hotel Management, Current Checker, Database
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ระบบจัดกำรฟำร์มอัจฉริยะ

Smart Farming House

นำักเรียนำนำำยร้อย ธนำำภัทร์ แสงสุเทพ   นำักเรียนำนำำยร้อย ภคำินำ สำนำนำท์ภำนำุ 

นำักเรียนำนำำยร้อย ปฎิพล จันำปุ่ม   นำักเรียนำนำำยร้อย ปริญญำ ตำสำย 

นำักเรียนำนำำยร้อย สิริชัย เพชรช่วย

ร้อยเอก ณรงคำ์ ภูมิสุข   อำจำรย์ที่ปรึกษำ

กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคำัดย่อ

 เน่ืองจากในปัจจุบันมกีารเพาะปลกูในบรเิวณโรงเรอืนค่อนข้างมากซึง่เมือ่ผู้ดแูลมภีารกจิหรอืธุระท่ีต้องไปท�าในท่ี

ห่างไกลหรอืใช้เวลานานในการท�าธุระต่าง ๆ  จะท�าให้พืชได้รบัความเสยีหายท่ีเกดิจากการขาดการดแูล อาทิเช่น การไม่ได้ 

รดน�้าต้นไม้ อาจจะท�าให้พืชตายได้เนื่องจากการขาดน�้า สภาพอากาศ แสงแดด อุณหภูมิ ความชื้นในดินที่ไม่เหมาะสม 

ซึ่งจะท�าให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าท่ีควรประกอบกับในปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายเกิดขึ้นซึ่งสามารถน�ามาประยุกต์ 

ใช้และแก้ไขปัญหาในเรือ่งน้ีได้ ผู้จัดท�าได้รวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกดิขึน้จึงได้จัดท�า Smart Farming House 

ซึ่งเป็นระบบที่มีความสามารถในการสั่งรดน�้าพืชได้อัตโนมัติ ตรวจอุณหภูมิกับความชื้นในอากาศจาก DHT22 วัดความ

เข้มของแสงจาก LDR Sensor วัดความชื้นในดินจาก Soil Sensor การใช้ Growth Light เพื่อปรับความถี่ในเหมาะสม

กับพืช การแจ้งเตือนผ่าน Line ส่วนในการเก็บค่าและบันทึกค่าที่ได้จาการวัดไว้ใน Server ได้แบบ Real -Time โดยใช้ 

โปรแกรม Putty ในการติดต่อกับ Database โปรแกรม Grafana ในการสร้าง Dashboard ของ Database เพื่อให้

สะดวกในการใช้งาน ผ่านบอร์ด ESP32 ในการรับส่งค่าเซ็นเซอร์ผ่านไปยังแอพพลิเคชัน Blynk และเชื่อมต่อกับ Server 

Database ผ่านทาง Digital Ocean โดยสามารถควบคุมระบบทั้งหมดได้ตลอดจากแอพพลิเคชัน Blynk ที่เชื่อมต่อ

กับ Server ตลอดเวลา อีกทั้งยังสามารถเซตค่า และควบคุม อุณหภูมิ ความชื้น แสง เพื่อให้เหมาะสมต่อพืชในแต่ละ 

ภูมิภาคอีกด้วย ซึ่งการใช้เทคโนโลยีนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการดูแลพืช ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และ 

แก้ปัญหาการไม่มีเวลาดูแลพืช หรือสวนของเรา รวมถึงการใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาต่อยอด เพื่อใช้ส�าหรับการเกษตร

ในพื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อให้มีการดูแลอย่างทั่วถึงและควบคุมการเจริญเติบโตของพืชได้ดียิ่งขึ้นและยังสามารถน�าข้อมูลที่

ได้จากการเก็บรวบรวมเพื่อน�าไปวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อีกด้วย 

คำ�ำส�ำคำัญ: Grafana, Digital Ocean, Putty
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ระบบกำรคำวบคำุมกำรเบิก ปลย. ด้วย RFID

CRMA RFID Armory 

นำักเรียนำนำำยร้อย ณภัทรพงศ์ สิงห์ศักดำ   นำักเรียนำนำำยร้อย โชคำวิวัฒนำ์ ภิญโญ

นำักเรียนำนำำยร้อย กษิดิศ ขันำธคำวร   นำักเรียนำนำำยร้อย กำนำต์ เพชรจร

พันำโท ตุลวัตร ชุณห์วิจิตรำ   อำจำรย์ที่ปรึกษำ

กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคำัดย่อ

 เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาในการเบิกอาวุธปืน ตัวอย่างเช่น นักเรียนนายร้อยบางนายไม่สามารถมาเบิกหรือคืน

อาวุธปืนได้ตามนัดหมาย บางนายอาจให้เพื่อนมาแทน หรือบางครั้งเกิดการนับที่ผิดพลาดท�าให้ไม่ทราบจ�านวนอาวุธปืน

ที่เบิกหรือคืน

 กลุ่มของผู้พัฒนาจึงได้คิดค้นระบบการเบิกอาวุธปืนด้วยระบบ RFID มาเพ่ือแก้ไขปัญหาในจุดน้ีโดยการน�า 

Arduino ในการส่งข้อมูลของ RFID Tag ที่ติดไว้ตามปืนและที่บัตรประจ�าตัวของนักเรียนนายร้อย จากนั้นใช้ RFID 

READER ที่ติดบริเวณด้านบนของประตูคลังอาวุธเป็นตัวอ่านค่าของ RFID Tag โดยการเบิกอาวุธปืนนั้นจะให้ผู้เบิกถือ

อาวุธปืนในระดับอกใกล้กับบัตรประจ�าตัวเดินผ่านประตูที่ติดตั้ง RFID READER ไว้ จากนั้นดูสัญญาณไฟ ถ้าการเบิกปืน 

เรียบร้อยสัญญาณไฟจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว

 ซึง่ระบบการเบิกปืนด้วย RFID ของผู้พัฒนาน้ันสามารถเกบ็ข้อมูลว่านักเรยีนนายร้อยคนใดเบิกปืนใดไป รวมท้ัง 

สามารถแสดงจ�านวนอาวุธปืนท่ีเบิกไปและจ�านวนอาวุธปืนท่ีคงเหลือภายในคลังอาวุธ โดยท�าการส่งข้อมูลผ่านระบบ 

MySQL และเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล

คำ�ำส�ำคำัญ: RFID, MySQL, Arduino, RFID Reader, RFID Tag, ฐานข้อมูล คลังอาวุธ อาวุธปืน
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กำรพัฒนำำจรวดประดิษฐ์ส�ำหรับกำรปล่อยดำวเทียมกระป๋อง

Rocket Development for CANSAT Launching

นำักเรียนำนำำยร้อย ณภัทร เนำตรปัญญำ   นำักเรียนำนำำยร้อย วรพล แก้วแสงอ่อนำ

นำักเรียนำนำำยร้อย นำ�ำชัย หยำดคำ�ำ 

พันำเอก เกรียงไกร นำิตยสุทธิ   พันำเอก ธัญญะ โพธิ์รัง   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาฟิสิกส์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคำัดย่อ

 ปัจจุบันดาวเทียมกระป๋องเป็นเทคโนโลยีอวกาศระดบันักเรยีน นักศึกษา ท่ีได้รบัความสนใจเป็นอย่างมาก เป็น

เทคโนโลยีที่จ�าลองการท�างานของดาวเทียมไว้ภายในภาชนะขนาดเท่ากับกระป๋องน�้าดื่ม ในการปล่อยดาวเทียมกระป๋อง

ขึ้นสู่บรรยากาศนั้นมีทางเลือกหลายวิธีด้วยกัน เช่น โดรน พารามอเตอร์ บอลลูน หรือจรวด งานวิจัยฉบับนี้คณะผู้วิจัย

ได้ท�าการพัฒนาจรวดเพ่ือตรงตามวตัถุประสงค์ของการวจัิยคอื สามารถควบคมุการจุดชนวนปล่อยจรวดโดยควบคมุผ่าน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์บนมือถือและสร้างระบบดีดตัวดาวเทียมกระป๋องกรณีที่การท�างานของจรวดไม่สมบูรณ์

คำ�ำส�ำคำัญ: ดาวเทียมกระป๋อง จรวด
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กำรศึกษำและพัฒนำำดำวเทียมกระป๋อง

The Study and Development of CANSAT

นำักเรียนำนำำยร้อย ศุภวิชญ์ นำำเหล็ก   นำักเรียนำนำำยร้อย ธีรวัชร อำภรณ์รัตนำ์

นำักเรียนำนำำยร้อย ภำกร พลเตชะ   นำักเรียนำนำำยร้อย โกวิท พินำิจสิงหปรีชำ

พันำเอก เกรียงไกร นำิตยสุทธิ   ร้อยตรี ชำญวิทย์ กตำภินำิหำร   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาฟิสิกส์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคำัดย่อ

 ปัจจุบันนีต่้างประเทศมกีารพัฒนาความเจรญิก้าวหน้าในด้านการทหาร และอาวธุยุทโธปกรณ์ การสงัเกตการณ์

ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย การเกบ็ข้อมลูภาพถ่าย ความชืน้หรอืสภาพอากาศ และการลดความเสีย่งในการสญูเสยีบุคลากร และ

อาวุธยุทโธปกรณ์ จะท�าให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่อันตรายมากขึ้น ประกอบกับการที่มีผู้ก่อการร้ายได้

พัฒนาด้านอาวุธด้วยเช่นกัน จากการศึกษาและส�ารวจสภาพปัญหาความเสี่ยงต่อการสูญเสียในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่

อันตรายพบว่ายังมคีวามเสีย่งในการสญูเสยีมาก เพ่ือแก้ปัญหาดงักล่าวผู้วจัิยจึงได้จัดท�าโครงการการสังเกตการณ์ในพ้ืนท่ี

ข้าศกึด้วยดาวเทียมกระป๋อง หรอืแคนแซทขึน้ โครงงานวจัิยน้ีนอกจากการศึกษาระบบการท�างาน และประดษิฐ์ดาวเทียม

กระป๋องแล้ว ยังมกีารพัฒนาดาวเทียมกระป๋องในเรือ่งของการส่งดาวเทียมกระป๋องลงสูพ้ื่นท่ีเป้าหมายโดยการควบคมุร่ม

โดยใช้เซอร์โวมอเตอร์ อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดที่จ�าเป็นส�าหรับกิจกรรมทางทหารอีกด้วย

คำ�ำส�ำคำัญ: ดาวเทียมกระป๋อง เซอร์โวมอเตอร์ แคนเซท
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กำรหำคำำบกำรแปรแสงและระยะห่ำงจำกโลกของดำวเอ็กซ์ สกิสทำเลียส

Finding Period and Distance from the Earth of X Sagittarii Variable Star

นำักเรียนำนำำยร้อย ศิริเฉลิม ทิมบ่อแร่   นำักเรียนำนำำยร้อย อัคำรเดช เชียงสำย 

นำักเรียนำนำำยร้อย ณัฐดนำัย วรรณกลำง

พันำเอก เกรียงไกร นำิตยสุทธิ   พันำเอก ดร.สุวัฒนำ์วงศ์ จันำทร์ฉำยแสง

อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

กองวิชาฟิสิกส์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

บทคำัดย่อ

 งานวจัิยน้ีท�าการศกึษาคาบการแปรแสงและระยะห่างของดาวแปรแสง X Sagittarii ซึง่อยู่ท่ีต�าแหนง่ -RA 17h 

47m 33.62432 และ Dec -27° 49´ 50.8330 โดยถ่ายภาพจากกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติซีกฟ้าใต้ PROMT8 
ประเทศชิลี ผ่านเว็บไซต์ Skynet ใช้ฟิลเตอร์ B สั่งถ่ายต่อเนื่องทุกวันในช่วงเวลา 27 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2562 ถึง 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยภาพที่สามาถน�ามาใช้วิเคราะห์ได้มีจ�านวนเพียง 16 ภาพ การวิเคราะห์

ภาพใช้โปรแกรม Aperture Photometry Tool เพื่อค�านวณหาความเข้มแสง ค่าความสว่างปรากฏซึ่งเปรียบเทียบกับ

ดาวอ้างอิงจ�านวน 6 ดวง และตรวจสอบปริมาณแสงของดาวแปรแสง X Sagittarii กับดาวอ้างอิง จากนั้นน�าค่าความ

เขม้แสงท่ีค�านวณไดไ้ปวเิคราะห์หาความสมัพันธ์ของความสวา่งปรากฏเทียบกบัเวลาท่ีสงัเกต น�ากราฟแสงท่ีไดม้าค�านวณ

หาคาบการแปรแสงของดาว X Sagittarii โดยวิธีการ Stacking ได้ 7.15 วัน ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับฐานข้อมูล (7.01 

วัน) ผลที่ได้รับสามารถน�ามาค�านวณเพิ่มเติม และหาค่าความสว่างสัมบูรณ์ได้ -2.85 และหาระยะห่างระหว่างโลกกับ

ดาวแปรแสง X Sagittarii ได้ 990±80 ปีแสง

คำ�ำส�ำคำัญ: ดาวแปรแสง ความเข้มแสง ความสว่างปรากฏ ความสว่างสัมบูรณ์ X Sagittarii
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กำรหำอำยุและระยะห่ำงของกระจุกดำวเปิด NGC6475 

H-R Diagram Charting, Finding the Age and Distance of 

Open Clusters NGC6475

นำักเรียนำนำำยร้อย ภำวัต รุ่งศรีทอง   นำักเรียนำนำำยร้อย ศรัณย์พงษ์ บุญมี

นำักเรียนำนำำยร้อย ปณวัช สุรินำทร์

พันำเอก เกรียงไกร นำิตยสุทธิ   พันำตรี เปนำไท ปิ่นำม่วง   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาฟิสิกส์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคำัดย่อ

 ววิฒันาการของดาวฤกษม์กีารเกดิและดบัอยู่ตลอดเวลาสามารถบอกชว่งอายุขยัไดจ้ากแผนภูม ิH-R Diagram 

การศึกษาวิจัยการหาอายุและระยะห่างของกระจุกดาวเปิด NGC6475 จากแผนภูมิ H-R Diagram มีวัตถุประสงค์ 

ให้ผู้วิจัยมีโอกาสฝึกและปฏิบัติการวิจัยด้านดาราศาสตร์พ้ืนฐานอันเป็นองค์ความรู้และฐานข้อมูลใหม่ให้แก่นักเรียนนาย

ร้อย เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในปีต่อไป การหาอายุและระยะห่างของกระจุกดาว NGC6475 โดยสั่งถ่าย

ภาพด้วยกล้อง PROMPT8 ผ่านระบบออนไลน์ Skynet โดยเลือกใช้ฟิลเตอร์ B และ V เพื่อเก็บข้อมูลภาพถ่าย จาก

นั้นน�าภาพไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SAO Image DS9 และ Aperture Photometry Tool เพื่อให้ได้ค่าความสว่าง

ปรากฏ ก�าหนดให้ค่า Magnitude B-V เป็นตัวแปรต้น (แทนดัชนีสี) และค่า Magnitude V เป็นตัวแปรตาม (แทน

ความสว่างสัมบูรณ์) เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลองกับแผนภูมิ H-R Diagram ผลจากการวิเคราะห์ท�าให้ทราบจุดเบน

ออกจากแถบล�าดับหลัก 

คำ�ำส�ำคำัญ: กระจุกดาวเปิด ดัชนีสี H-R Diagram
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กำรศึกษำคำำบกำรแปรแสงและระยะห่ำงของดำวแปรแสง Kappa Pavonis

Analysis Period Changing of Variable Stars Kappa Pavonis

นำักเรียนำนำำยร้อย กิตติโชติ พูลธนำะ   นำักเรียนำนำำยร้อย แสนำยำนำุภำพ พูนำประสิทธิ์

นำักเรียนำนำำยร้อย กสินำ ชุณหะโสภณ

พันำเอก เกรียงไกร นำิตยสุทธิ   พันำเอก ดร.สุวัฒนำ์วงศ์ จันำทร์ฉำยแสง

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาฟิสิกส์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคำัดย่อ

 งานวิจัยนี้ท�าการศึกษาคาบการแปรแสงและระยะห่างของดาวแปรแสง Kappa Pavonis ที่ต�าแหน่ง -RA 

18h 56m 57.02788 Dec -67° 14´ 00.5831 โดยถ่ายภาพจากกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติซีกฟ้าใต้ PROMT8 
ประเทศชิลี ผ่านเว็บไซต์ Skynet ใช้ฟิลเตอร์ B สั่งถ่ายต่อเนื่องและรูปภาพส�าหรับการวิเคราะห์คือ 14 ภาพ การ

วิเคราะห์เครื่องมือรูรับแสงเพื่อค�านวณความเข้มของแสง เปรียบเทียบขนาดของดาวเด่นกับ 3 ดาวอ้างอิงและตรวจสอบ

ปริมาณแสงของดาวแปรแสง จากนั้นหาความสว่างที่ชัดเจนของดาวอ้างอิงและตรวจสอบปริมาณแสง หลังจากนั้นความ

เข้มแสงที่ค�านวณได้ถูกวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของความสว่างปรากฏสัมพันธ์กับเวลาที่สังเกต เพื่อหาเส้นโค้งแสง

ในการค�านวณระยะเวลาของการล่มสลายของดาวแปรผันเป็นเวลา 9.7 วัน ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าความสว่างสัมบูรณ์ที่ -1.99 

และระยะห่างระหว่างโลกกับดาวแปรแสง Kappo Povonis คือ 590±30 ปีแสง

คำ�ำส�ำคำัญ: ดาวแปรแสง ความเข้มแสง ความสว่างปรากฏ ความสว่างสัมบูรณ์
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ชนำิดแป้งที่มีผลต่อสมบัติและกำรขึ้นำรูปของสบู่แผ่นำขมิ้นำ

นำักเรียนำนำำยร้อย ณัฐดนำัย แก้วนำำ   นำักเรียนำนำำยร้อย จีระเดช นำวลละออง 

นำักเรียนำนำำยร้อย คำุณำนำนำต์ คำ�ำจันำทร์   นำักเรียนำนำำยร้อย สำคำเรศ เอียงผำสุก 

นำักเรียนำนำำย ร้อยอธิป ธรรมำชีพ

พันำตรีหญิง ดร.ปวีณำ วัดบัว    พันำตรีหญิง อรรัมภำ เศรษฐนำันำท์

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาเคมี ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

E-mail: paweena.wa@crma.ac.th

บทคำัดย่อ
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสูตรในการขึ้นรูปสบู่แผ่นท่ีมีส่วนผสมของสารสกัดขมิ้น และศึกษาสมบัติ

ของสบู่แผ่นขมิ้นที่ผลิตได้เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์สบู่แผ่นทางการค้า โดยเตรียมสบู่แผ่นจากสารละลายพอลิเมอร์คาร์

บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) ผสมกับแป้ง 3 ชนิด ได้แก่ แป้งข้าวเหนียว แป้งท้าวยายม่อม และแป้งถั่วเขียว ใน

อัตราส่วน CMC ความเข้มข้น 1:150 โดยน�้าหนัก (CMC 150) และ CMC 1:200 โดยน�้าหนัก (CMC 200) ผสม

กับแป้งร้อยละ 2 และ 3 โดยน�้าหนัก ซึ่งจะได้สูตรพอลิเมอร์ผสมทั้งสิ้นจ�านวน 12 สูตร เมื่อท�าการทดสอบสมบัติ

ทางกายภาพพบว่า พอลิเมอร์ผสมสูตรที่ 1, 2 และ 4 คือ CMC 150 ผสมแป้งข้าวเหนียวร้อยละ 2 และ 3 โดย

น�้าหนัก และ CMC 200 ผสมแป้งข้าวเหนียว ร้อยละ 3 โดยน�้าหนัก ตามล�าดับ สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มที่คงรูป

และมีสมบัติทางกายภาพที่ดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบลักษณะต่างๆ ของพอลิเมอร์ผสมสูตรอื่นๆ จึงได้น�าพอลิเมอร์ผสมทั้ง 

3 สูตร มาผสมกับสบู่เหลวขมิ้นเพื่อขึ้นรูปเป็นสบู่แผ่นขมิ้น ซึ่งสูตรในการขึ้นรูปสบู่แผ่นขมิ้นจะน�าพอลิเมอร์ผสมมาผสม

กับสบู่เหลวขมิ้นในอัตราส่วนร้อยละ 1, 3 และ 5 โดยน�้าหนัก รวมทั้งสิ้น 9 สูตร ผลการทดลองพบว่าสบู่แผ่นขมิ้น 

3 สูตร ที่สามารถขึ้นรูปได้และมีลักษณะทางกายภาพดีที่สุด ได้แก่ สูตรที่ 3 (CMC 150 : แป้งข้าวเหนียว ร้อยละ 

2 : สบู่เหลวขมิ้น ร้อยละ 5 โดยน�้าหนัก) สูตรที่ 5 (CMC 150 : แป้งข้าวเหนียว ร้อยละ 3 : สบู่เหลวขมิ้น ร้อย

ละ 3 โดยน�้าหนัก) และสูตรที่ 9 (CMC 200 : แป้งข้าวเหนียว ร้อยละ 3 : สบู่เหลวขมิ้น ร้อยละ 5 โดยน�้าหนัก) 

จากนั้นจึงน�าสบู่แผ่นขมิ้นทั้ง 3 สูตร มาศึกษาสมบัติทางกายภาพ ผลการศึกษาความเข้ากันได้ของสบู่แผ่นขมิ้นภายใต้

กล้อง Optical Microscope พบว่าสบู่แผ่นขมิ้นทั้ง 3 สูตร มีลักษณะของการเข้ากันได้ดีโดยดูจากการกระจายและ

ขนาดของพอลิเมอร์ผสม เมื่อเปรียบเทียบกับสบู่แผ่นทางการค้า นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของสบู่

แผ่นขมิ้นทั้ง 3 สูตร พบว่าสูตรที่เหมาะสมที่สุดคือ สูตรที่ 9 ซึ่งมีลักษณะของผิวสัมผัสที่ดี มีค่า pH 6.26 และค่าการ

ก�าจัดไขมันร้อยละ 83.33 ซึ่งใกล้เคียงกับสบู่แผ่นทางการค้า แต่มีความหนา 0.247 มม. ค่าการละลายน�้า 42 วินาที 

ค่าการเกิดฟอง 9 มิลลิลิตร และค่าการดูดความชื้นร้อยละ 26.41 ซึ่งมากกว่าสบู่แผ่นทางการค้า

คำ�ำส�ำคำัญ: สบู่แผ่น สารสกัดขมิ้น คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส แป้ง 
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กำรศึกษำกำรสังเคำรำะห์โซเดียมเปอร์คำลอเรตด้วยกระบวนำกำรอิเล็กโทรไลซิส

The Study about the Synthesis of Sodium Perchlorate by 

Electrolysis Method

นำักเรียนำนำำยร้อย อภิรัตนำ์ กลัวผิด   นำักเรียนำนำำยร้อย พงศ์จุมพล จูมแพง 

นำักเรียนำนำำยร้อย ยศพนำธ์ ศรีนำิติญำนำนำท์   นำักเรียนำนำำยร้อย นำรำวิชญ์ วำสนำำดี 

นำักเรียนำนำำยร้อย นำวพล พรมคำ�ำบุตร

พันำโท ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.อมรเทพ สมรำช   พันำโทญงิ ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ณฐัมณฑนำ ์สมรำชลีจิ้นำดำ
กองวิชาเคมี ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

E-mail: amornthep.so@crma.ac.th

บทคำัดย่อ

 งานวิจยันี้มวีัตถุประสงค์เพือ่ศึกษาการสังเคราะห์โซเดียมเปอรค์ลอเรตดว้ยปฏกิิริยาอเิล็กโทรไลซิส เพือ่ใช้เป็น

สารตั้งต้นในการผลิตวัตถุระเบิดเน่ืองจากโซเดียมเปอร์คลอเรตน้ันจัดเป็นสารออกซิไดซ์หรือสารให้ออกซิเจนในปฏิกิริยา

การประทุ (detonation) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ท้ังน้ีปัจจัยท่ีมีผลต่อการสังเคราะห์โซเดียมเปอร์คลอเรตด้วยปฏิกิริยา 

อิเล็กโทรไลซิส มีอยู่หลายปัจจัย เช่น กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ค่าพีเอช (pH) อุณหภูมิ รวมถึงเวลาที่ใช้ในการท�า

ปฏิกิริยา เป็นต้น โดยงานวิจัยนี้ได้เลือกที่จะท�าการศึกษาปัจจัยด้านเวลาที่ใช้ในการท�าปฏิกิริยา และอิทธิพลของการใส่

โซเดียมไดโครเมตในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ในการทดลองใช้สารละลายโซเดียมเซียมคลอไรด์ความเข้มข้น 290g/L 

เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ใช้แผ่นโลหะไททาเนียมเป็นขั้วแคโทด และแผ่นตะแกรงโลหะไททาเนียมเคลือบพลาตินัม

เป็นขั้วแอโนด การปฏิกิริยาอิเล็กโทรไลซิสก�าหนดให้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า 6-10 โวลต์ 10 แอมป์แปร์ ที่สภาวะอุณภูมิ 

60-70 องศาเซลเซียส ในระยะเวลา 8 ชม., 16 ชม., 24 ชม., 32 ชม., 40 ชม., 52 ชม. และ 76 ชม. พบว่าเมื่อ

ระยะเวลาในการท�าปฏิกิริยาผ่านไป ความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนมีค่าลดลงตามล�าดับ และที่เวลา 76 ชม. ความ

เข้มข้นของคลอไรด์ไอออนมีค่าลดลง 41.62% เมื่อท�าการทดลองซ�้าโดยการเพิ่มโซเดียมไดโครเมตลงในสารละลายอิเล็ก

โทรไลต์แล้วท�าปฏิกิริยาอิเล็กโทรไลซิส โดยเก็บตัวอย่างที่ช่วงเวลาเดียวกัน พบว่าที่เวลา 76 ชม. ความเข้มข้นของคลอ

ไรด์ไอออนมีค่าลดลง 65.56% ผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโซเดียมไดโครเมตช่วยเพิ่มการท�าปฏิกิริยาของคลอ

ไรด์ไอออน ให้สามารถเกิดปฏิกิริยาและเปลี่ยนรูปไปเป็นเปอร์คลอเรตไอออน (ClO4-) ได้มากขึ้น เมื่อน�าผลิตภัณฑ์ที่

ผ่านกระบวนการ อิเล็กโทรไลซิสมาระเหยน�้าออกแล้วน�าผลึกท่ีได้ไปตรวจสอบด้วยเครื่องวิเคราะห์เชิงความร้อน DSC 

และ TGA พบว่าผลึกของแข็งที่สังเคราะห์ได้มีอุณหภูมิในการสลายตัวใกล้เคียงกับโซเดียมคลอเรตมากที่สุด

คำ�ำส�ำคำัญ: อิเล็กโทรไลซิส โซเดียมเปอร์คลอเรต สารออกซิไดซ์
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กำรประยุกต์ใช้เทคำโนำโลยีภูมิสำรสนำเทศศึกษำธรณีสัณฐำนำ

บริเวณพื้นำที่โรงเรียนำนำำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำและพื้นำที่ใกล้เคำียง

The Application of Geo-Informatics Technology to Investigate 

Geomorphology of Chulachomklao Military Academy and Its Vicinity

นำักเรียนำนำำยร้อย กิตติพัฒนำ์ เธียรธัญกุล1   นำักเรียนำนำำยร้อย รชต บุญช่วย1 

นำักเรียนำนำำยร้อย มณฑล เกิดมีทรัพย์1   นำักเรียนำนำำยร้อย รัฐธรรมนำูญ ไตรยวงศ์1 

พันำเอกหญิง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤตยำภรณ์ เจริญผล1 

ดร.ประหยัด นำันำทศีล2   นำำยธำนำี คำำมเขต3    อำจำรย์ที่ปรึกษำ
1กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

2ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

บทคำัดย่อ

 โครงงานวจัิยน้ีมวีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาธรณสีณัฐานบรเิวณพ้ืนท่ี รร.จปร. และพ้ืนท่ีใกล้เคยีง โดยใช้เทคโนโลยี

ภูมิสารสนเทศในการสร้างแบบจ�าลองภูมิประเทศเชิงเลข เพ่ือศึกษาทรัพยากรหินและแร่ และจัดท�าฐานข้อมูลแสดง

ลักษณะธรณีสัณฐานและทรัพยากรหินและแร่ท่ีส�ารวจพบในระบบภูมิสารสนเทศ โดยท�าการศึกษาและเก็บตัวอย่างหิน

ในพื้นที่ภูเขา รวมทั้งหมด 14 จุด โดยพิจารณาตามการเปลี่ยนชนิดของหินในพื้นที่ร่วมกับความเหมาะสมในการเข้า

ถึงแต่ละจุด ตัวอย่างหินทั้งหมดถูกเตรียมเป็นแผ่นหินบางเพื่อตรวจสอบชนิดแร่ประกอบหิน รูปแบบของเนื้อหินและการ

เปลี่ยนแปลงด้วยอิทธิพลของน�้าแร่ร้อน จากผลการศึกษาประกอบกับผลการวิจัยที่กรมทรัพยากรธรณีรายงานไว้ พบว่า 

ลักษณะภูมิประเทศของ รร.จปร. ถูกล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ภูเขาสูงชันถึงภูเขาสูงชันมาก โดยเมื่อ 245 ล้านปีก่อน (ยุค

ไทรแอสซกิถึงครเีทเชยีส) พ้ืนท่ีศกึษาเป็นพ้ืนท่ีภูเขาไฟมาก่อน โดยภูเขาในพ้ืนท่ีศกึษา ประกอบด้วย เขาชะโงก เขาแหลม 

เขาคอก เขาชะพลู เขาฝาละมี เขาแท่น และเขาพระ ลักษณะธรณีสัณฐานของจุดศึกษาหินส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น

เนินเขาถึงภูเขาสูงชันมาก ซึ่งมีความลาดชันอยู่ในช่วง 16% ถึง มากกว่า 50% โดยเขาแหลม เขาคอก เขาชะพลู  

มีลักษณะสัณฐานกลมมน ซ่ึงรูปร่างภูเขากลมมนมักเกิดในภูเขาท่ีเป็นหินท่ีมีองค์ประกอบสม�่าเสมอกันท่ัวท้ังเขา ท�าให้

เวลาที่ผุกร่อนก็จะผุกร่อนด้วยอัตราเร็วเท่าๆ กัน ส่วนเขาชะโงก เขาฝาละมี เขาแท่น และเขาพระ มีลักษณะเป็นผาตั้ง 

โดยเขาฝาละมี เขาแท่น และเขาพระจะเป็นภูเขาที่มีความสูงชันมาก ซึ่งแสดงว่ามีการผุกร่อนแบบไม่สม�่าเสมอเนื่องจาก

ภูเขาประกอบด้วยหินหลายประเภท ตัวอย่างเช่น มีหินตะกอนภูเขาไฟที่ประกอบด้วย เถ้า ฝุ่นผง เศษหิน ปะปนกับหิน

ที่มาจากลาวา นอกจากนี้ ผาตั้งพบได้ในชั้นการไหลของลาวาที่เป็นไรโอไลต์ 



รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ

วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 256219-20 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

189

 ทรพัยากรธรณปีระเภทหินและแร่ท่ีส�ารวจในพ้ืนท่ีศกึษาสรปุได้ดงัน้ี บรเิวณเขาชะโงก พบหินภูเขาไฟหลากหลาย

ชนิดคือ สินแร่ดิกไคต์ หินแจสเปอร์ หินคริสตัลทัฟฟ์ ที่ประกอบด้วยแร่ดิกไคต์ ควอตซ์ อะดูลาเรีย และแร่เอพิโดต 

แร่ประกอบหินอื่นๆ ที่พบ ได้แก่ ไพไรต์ เซอร์คอน ดินขาว แร่เซริไซต์ แร่ฮีมาไทต์ และไพไรต์ ภูเขาบริเวณน�้าตกรบ

พิเศษพบหินตะกอนภูเขาไฟ (Pyroclastic Rock) ที่ประกอบด้วยแร่ ควอตซ์ เฟลด์สปาร์ เศษหิน แก้วภูเขาไฟ (Vol-

canic Glass) และเซอร์คอน บริเวณเขาแหลมพบหินตะกอนภูเขาไฟที่ประกอบด้วยแร่เฟลด์สปาร์ ควอตซ์ ทัฟฟ์ แร่ 

ดิน แร่ไพไรต์ และแร่เซอร์คอน บริเวณเขาคอกพบหินไรโอไลต์ ซ่ึงประกอบด้วย แร่เฟลด์สปาร์ควอตซ์ 

แร่ซัลไฟด์ และเซอร์คอน นอกจากนี้ยังพบชิ้นของหินแก้วภูเขาไฟถูกอมอยู่ในหินไรโอไลต์ ส่วนบริเวณเขาชะพลู พบ

หินไรโอไลต์เนื้อดอกและหินตะกอนภูเขาไฟที่ประกอบด้วย แร่เฟลด์สปาร์ ควอตซ์ และเศษหินแก้วภูเขาไฟ บริเวณเขา 

พระพบหินไรโอไลต์ท่ีมผีลกึดอกของแร่เฟลด์สปาร์อยู่ร่วมกับแร่ควอตซ์และไพไรต์ บรเิวณเขาฝาละมพีบหินตะกอนภูเขาไฟ 

ประกอบด้วย แร่เฟลด์สปาร์ ควอตซ์ เศษหินแก้วภูเขาไฟ และแร่ดนิ ในด้านของศกัยภาพทางเศรษฐกจิของพ้ืนท่ีคอืเป็น

แหล่งแร่ดิกไคต์ ซึ่งพบได้มากบริเวณเขาชะโงก โดยสามารถพบแร่ดิกไคต์เกรด A ได้ บริเวณต�าแหน่งยอดเขาชะโงก 

คำ�ำส�ำคำัญ: เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ธรณีสัณฐาน ธรณีวิทยา แร่ดิกไคต์ 
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กำรศึกษำเปรียบเทียบนำ้�ำหมักชีวภำพจำกเศษอำหำรเศษผักและเศษผลไม้ในำพื้นำที่
โรงเรียนำนำำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

Comparison of Bio-fermented Food from Food Scraps, Vegetable
and Fruit Scraps in the Chulachomklao Royal Military Academy Area

นำักเรียนำนำำยร้อย นำวพล ไกรภักดี   นำักเรียนำนำำยร้อย ธีรวุฒิ บริรักษ์เลิศ 

นำักเรียนำนำำยร้อย กันำตชำติ ล้อเกียรติกูล   นำักเรียนำนำำยร้อย ธนำำดุล รักอู่

ร้อยโท สุทธบถ ซื่อมำก   ร้อยเอก ภัทรพล คำงสุ   

พันำเอกหญิง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เยำวภำ ทองอร่ำม   อำจำรย์ที่ปรึกษำ

กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคำัดย่อ
 การศึกษาเปรียบเทียบการท�าน�้าหมักชีวภาพจาก เศษอาหาร เศษผัก และเศษผลไม้ในพื้นที่ รร.จปร. เพื่อ

จุดมุ่งหมายท่ีจะลดปริมาณขยะ และเลือกใช้เศษวัสดุอินทรีย์ท่ีเหมาะสมท่ีให้ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองในการ

ท�าปุ๋ยน�้าหมักชีวภาพ ในงานวิจัยนี้ใช้วัสดุหลักคือ เศษอาหาร เศษผัก และเศษผลไม้ ส่วนแหล่งอาหารของจุลินทรีย์

คือ กากน�้าตาล ส�าหรับจุลินทรีย์ที่ใช้คือ พด.2 (กรมวิชาการเกษตร) วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely 

Randomized Design) 4 กรรมวิธี (4 สูตร) ดังนี้ สูตรที่ 1 เศษอาหาร-กากน�้าตาล-พด.2-น�้า สูตรที่ 2 เศษผัก-กาก

น�้าตาล-พด.2-น�้า สูตรที่ 3 เศษผลไม้-กากน�้าตาล-พด.2-น�้า สูตรที่ 4 เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้-กากน�้าตาล-พด. 

2-น�้า ท�าจ�านวน 3 ซ�้า เก็บตัวอย่างน�้าหมักชีวภาพหลังหมักทุกวันจนครบ 28 วันเพื่อวิเคราะห์ค่า อุณหภูมิ (T) ความ

เป็นกรดด่าง (pH) และคา่การน�าไฟฟ้า (EC) สว่นการวิเคราะห์คา่ธาตอุาหารหลัก (N, P, K) ธาตอุาหารรอง (Na, Mg, 

Ca) เก็บตัวอย่างน�้าหมักชีวภาพทุกๆ 7 14 21 และ 28 วัน 

 ผลการศกึษาพบว่าค่าอุณหภูม ิท้ัง 4 สตูรอยู่ในช่วงค่าเฉลีย่ 30.1-30.3°C ท่ีระดบัความเชือ่ม่ัน 95% ซ่ึงมคีวาม
ใกล้เคียงกันตลอดระยะเวลาการหมัก การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเกิดขึ้นจากความร้อนที่มาจากกิจกรรมของจุลินทรีย์

เป็นหลัก ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ทั้ง 4 สูตรอยู่ในช่วงค่าเฉลี่ย ds/m. 3.64-3.7 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งอยู่

ในเกณฑ์มาตรฐานของ พรบ.ปุ๋ย (ไม่เกิน 4.0) ค่าการน�าไฟฟ้า (EC) ทั้ง 4 สูตรอยู่ในช่วงค่าเฉลี่ย 15.09-15.83 dS/m 

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ พรบ.ปุ๋ย (ไม่เกิน 20 ds/m) ส�าหรับค่าธาตุอาหารหลักได้แก่ 

ค่าไนโตรเจน (N) สูตร 1 ให้ค่าสูงสุด 0.39% ในวันที่ 14 ค่าฟอสฟอรัส (Total P
2
O

5
) สูตร 2 ให้ค่าสูงสุด 0.1% 

ในวันที่ 21 และค่าโพแทสเซียม (Total K
2
O) สูตร 3 ให้ค่าสูงสุด 0.73% ในวันที่ 21 ส�าหรับธาตุอาหารรองได้แก่  

ค่าแคลเซียม (Total Ca) ค่าแมกนีเซียม (Total Mg) และค่าโซเดียม (Total Na) พบว่าสูตร 1 ให้ค่าสูงสุด 0.39% 

ในวันที่ 14, 0.32% ในวันที่ 28, และ 0.2 % ในวันที่ 28 ตามล�าดับ จากผลการวิเคราะห์น�้าหมักชีวภาพแต่ละสูตร

ให้ค่าธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองท่ีแตกต่างกันไปดังน้ันควรเลือกใช้เศษวัสดุในการหมักให้เหมาะกับการน�าไปใช้

กับพืชที่ต้องการ

คำ�ำส�ำคำัญ: น�้าหมักชีวภาพ
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กำรพัฒนำำวิสำหกิจชุมชนำกลุ่มแปรรูปสมุนำไพรทับทิมสยำม 05

Community Enterprise Development on Herb Processing Group at 

Tubtimsiam 05

นำักเรียนำนำำยร้อย อธิฐำนำ ชำพิกุล   นำักเรียนำนำำยร้อย อัษฎำวุธ พวงดอกไม้

นำักเรียนำนำำยร้อย กิตติกำนำต์ สงคำง   นำักเรียนำนำำยร้อย สันำติ ช้ำงพินำิจ

ร้อยตรี กฤษฎำ แก้วเกลี้ยง   อำจำรย์ที่ปรึกษำ

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคำัดย่อ

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาลักษณะการด�าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพร

ทับทิมสยาม 05 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 งาน

วิจัยเรื่องนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เริ่มจากการทบทวนวรรณกรรม เพื่อน�าองค์ความรู้มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดใน

การวจัิย ส�าหรบักลุม่ผู้ให้ข้อมลูหลกัเป็นสมาชกิวสิาหกจิชมุชนในหมูบ้่านทับทิมสยาม 05 โดยแบ่งเป็น กลุม่กรรมการ 3 

ท่าน กลุ่มสมาชิกเก่า 3 ท่าน กลุ่มสมาชิกใหม่ 2 ท่าน รวมทั้งหมด 8 ท่าน ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต

และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากนั้นน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

 ผลการวิจัยพบว่า

 1) วสิาหกจิชมุชนกลุม่แปรรปูสมนุไพรทับทิมสยาม 05 มกีารด�าเนนิการในลกัษณะของการดงึชาวบ้านในชมุชน

เข้ามาเป็นสมาชิก และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นการปลูก การแปรรูป และการจัดจ�าหน่าย 

รวมถึงมีการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ของชุมชนให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน แรงงาน อาคาร

สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชน ทั้งภายในชุมชนเองและภายนอก

ชุมชนก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันอย่างกว้างขวาง อันเป็นฐานให้เกิดความมั่นคงแก่วิสาหกิจชุมชนดังกล่าว

 2) การพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ  

ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของผู้น�าท่ีมีผลต่อสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน และทุนทางสังคมอันเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของ

สมาชกิวสิาหกิจชมุชนในด้านต่างๆ ท�าให้เกดิความสามคัค ีความร่วมมอืกนัภายในองค์กร การใช้เครือ่งมอืและทรพัยากร

ของชุมชนอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดองค์ความรู้และประโยชน์ต่อชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนมีการเข้ามาสนับสนุน

จากหน่วยงานอื่นๆ ในด้านความรู้ และเทคโนโลยี จากปัจจัยเหล่านี้จึงส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนดังกล่าวสามารถพัฒนา

ได้อย่างรวดเร็ว และเกิดความมั่นคง

คำ�ำส�ำคำัญ: วิสาหกิจชุมชน การพัฒนา สมุนไพร กลุ่มแปรรูป 
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บทบำททหำรกับกำรพัฒนำำคำุณภำพชีวิตและคำวำมมั่นำคำงชำยแดนำ

Military’s Role on Life Quality Development and Border Security

นำักเรียนำนำำยร้อย พงศ์ดนำัย จันำทร์ซำงเพ็ญ   นำักเรียนำนำำยร้อย ศิริวัฒนำ์ ลุนำบับภำ

นำักเรียนำนำำยร้อย ศรำวุฒิ ศรีภูมิ   นำักเรียนำนำำยร้อย ฤทธิไกร ปัญญำโถ

พันำโทหญิง ดร.พรรณพงำ จุฬำนำนำท์   อำจำรย์ที่ปรึกษำ

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคำัดย่อ

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาขีดความสามารถของกองก�าลังบูรพา ว่ามีความสามารถในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและการป้องกันอธิปไตยอย่างไร โดยใช้วิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการเก็บข้อมูลปฐมภูมิด้วย

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ได้แก่ ข้าราชการฝ่ายความมั่นคง ข้าราชการพลเรือน ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเก็บ

ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารทางวิชาการต่างๆ ในเรื่องการป้องกันการลุกล�้าอธิปไตยของชาติที่เกี่ยวข้อง

 ผลการวิจัยพบว่า พื้นที่ตามแนวชายแดน เป็นพื้นที่ด้านความมั่นคงมีหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงดูแล โดยใน

กรณีศึกษาหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 เป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองก�าลังบูรพา และมีหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ คือ ฉก.ทพ.13 

ขึ้นตรงทางยุทธการกับ ฉก.คลองหาด ซึ่งทหารพรานในพื้นที่ได้ปฏิบัติงานตามพันธกิจของกองทัพบก 3 ประการ ดังนี้ 

 1)  การป้องกันและลาดตระเวนชายแดน ฉก.ทพ.13 ได้มีการจัดให้มีการลาดตระเวนตลอดแนวชายแดนเป็น

ประจ�าทุกวัน ทั้งการเดินเท้า จักรยาน จักรยานยนต์ และรถยนต์ อีกทั้งมีการตั้งจุดตรวจตลอดแนวบนถนนศรีเพ็ญ 

โดยมีระยะห่างกันจุดละ 2 กม. เพื่อป้องกันการลุกล�้าอธิปไตยของชาติ 

 2)  การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ฉก.ทพ.13 มีการจัดฝึกอบรมชุด ชรบ.ให้กับหมู่บ้านตามแนวชายแดน เพื่อ

ท่ีจะให้ชาวบ้านมกีารป้องกันตนเองในขัน้ต้นก่อนท่ีจะถงึขัน้ใช้ก�าลังของทหารต�ารวจ มีการควบคมุแรงงานท่ีเข้ามาท�างาน

ในประเทศ และงานจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ เช่น การตรวจเยี่ยมความ

เป็นอยู่ของคนในพื้นที่ เป็นต้น เพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่กินดีอยู่ดีมีความสุข 

 3)  การส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยท้ังสองประเทศมีการประชุมหารือในเรื่อง

การพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมก่อน มีการประชุมหารือทั้งในระดับกองร้อยไปจนถึงกรม ซึ่งมีวงรอบการหารือในระดับ

กองร้อยเดือนละ 1 ครั้ง และในระดับกรม 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง มีการท�ากิจกรรมในการพัฒนาร่วมกัน โดยการการ

ท�าความสะอาดคูคลองที่เป็นเส้นแบ่งเขตแดน สถานที่ส�าคัญ เช่น ด่านพรมแดน เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 

อย่างไรก็ตามในบทบาทของหน่วยงานความมัน่คงในพ้ืนท่ีมงีานอีกมากมายนอกเหนอืจากภารกจิหลกัในการรกัษาอธิปไตย

ตามแนวชายแดน การศึกษานี้มีข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ การให้ความส�าคัญกับความมั่นคงมนุษย์ (Human 
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Security) เช่น การส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ ให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฏีใหม่ ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการในพระราชด�าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและรู้จักการด�ารงชีวิต 

บนความพอเพียง ไม่ให้คนในพื้นที่วัยหนุ่มสาวย้ายถิ่นเพื่อท�างานในเมืองหลวง เป็นต้น ให้หน่วยงานด้านความมั่นคง

เข้าไปด�าเนินกิจกรรมป้องกันความรุนแรง (PVE) ในโรงเรียนหรือศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้คนในพื้นที่ตระหนักถึง

ผลของความรุนแรงและหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในทุกๆ ระดับ ดังนั้นการพัฒนาชายแดนที่ยั่งยืนเกิดจากการรักษา

ความมัน่คงด้านอธปิไตยของชาติควบคูก่บัการพัฒนาความมัน่คงมนุษย์ เพราะถ้าให้ความช่วยเหลอืพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดน

แล้ว คนในพื้นที่ก็จะให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

คำ�ำส�ำคำัญ: บทบาทของทหาร ความมั่นคงชายแดน 
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เป้ำหมำยภำยในำกับกำรเลือกเหล่ำในำกำรรับรำชกำรของนำักเรียนำนำำยร้อย

Internal Goals of Thai Army Cadets’ Decision to Attend Army Corp

นำักเรียนำนำำยร้อย ชุณหณัฐ ศุภผล   นำักเรียนำนำำยร้อย พุฒิพงษ์ ปิ่นำทอง

นำักเรียนำนำำยร้อย ธีรภัทร์ โลหสมบูรณ์   นำักเรียนำนำำยร้อย ลัทธสิทธิ์ เรืองทองรุ่ง

ร้อยโทหญิง นำัฐพร เกียรติบัณฑิตกุล   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคำัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวโน้มการเลือกเหล่าในการรับราชการของนักเรียนนายร้อย 2) เพื่อ

ศกึษาองค์ประกอบของเป้าหมายภายในของนกัเรยีนนายร้อย และ 3) เพ่ือศกึษาเป้าหมายภายในกบัการเลอืกเหล่าในการ 

รับราชการของนักเรียนนายร้อย โดยใช้วิธีโดยใช้วิจัยเชิงผสม เริ่มจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล คือ นักเรียนนายร้อย

ชั้นปีที่ 5 จ�านวน 10 นาย เพื่อน�าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาสร้างแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง คือ 

นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 จ�านวน 203 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความสัมพันธ์ 

ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิจัย พบว่า

 1)  กลุม่ตวัอย่างมแีนวโน้มท่ีต้องการรบัราชการในเหล่าทหารราบมากท่ีสดุ (จ�านวน 58 นาย) คดิเป็นร้อยละ 

28.60 และรองลงมาคือเหล่าทหารปืนใหญ่ (จ�านวน 27 นาย) คิดเป็นร้อยละ 13.30 และต้องการรับราชการในเหล่า

การข่าวมีจ�านวนน้อยที่สุด (จ�านวน 1 นาย) คิดเป็นร้อยละ 0.50

 2)  นักเรยีนนายร้อยท่ีมีความต้องการเลอืกรบัราชการในเหล่าท่ีต่างกนั มเีป้าหมายภายในลกัษณะท่ีเป็นทหาร

รบที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขณะที่นักเรียนนายร้อยที่มีความต้องการเลือกรับราชการในเหล่า

ที่ต่างกันมีเป้าหมายภายในลักษณะที่เป็นทหารวิชาการที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 3)  เป้าหมายภายในของทหารรบกบัทหารวชิาการมีความสมัพันธ์กนัทางบวกอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติิท่ีระดบั 

0.05 ในระดบัปานกลาง คดิเป็นร้อยละ 56.40 โดยแนวโน้มของเหล่าท่ีนักเรยีนนายร้อยต้องการรบัราชการมีความสมัพันธ์

กับเป้าหมายภายในของทหารรบกับทหารวิชาการมีความสัมพันธ์กันทางลบอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ใน

ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 18.00

คำ�ำส�ำคำัญ: แนวโน้มการรับราชการ หลักอิคิไก
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โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ พ.อ.ณัฏฐ์พร สตาภรณ์   

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พ.อ.หญิง ผศ.ภมร จินดามณี   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  ร.ต.ศุภชัย ปานพรหมมาศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ท.ผศ.ปิยะ มิตรรักษ์    

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ต.เปนไท ปิ่นม่วง   

ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  พ.อ.หญิง ผศ.ดร.กฤตยาภรณ์ เจริญผล 

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.อ.หญิง ผศ.วาสนา รุจิเสนีย์  

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร.ท.วัชโรตม์ พันโยธา   

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ร.ท.หญิง ชญาน์นันท์ จิตต์จ�านง

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) พ.อ.ผศ.ภาคภูมิ รุจิเสนีย์

โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ พ.อ.ภัทรพล แว่วสอน

 

รำยชื่อคำณะผู้จัดท�ำหนำังสือในำงำนำวันำนำิทรรศกำรวิชำกำร รร.จปร. 2562 

พ.อ.ผศ.ดร.อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง

พ.อ.เสรี วงศ์ชุ่มใจ  

พ.อ.หญิง ผศ.เยาวภา ทองอร่าม

พ.อ.หญิง ผศ.วาสนา รุจิเสนีย์

พ.อ.หญิง ผศ.สาธนี แก้วสืบ  

พ.อ.หญิง ผศ.ดร.กฤตยาภรณ์ เจริญผล  

พ.อ.หญิง ผศ.ดร.อารีย์วรรณ สุทธิพงศ์พันธ์ 

พ.ท.หญิง รศ.ดร.สุวิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

พ.ท.ฐนัส มานุวงศ์ (ผู้ออกแบบปก)

พ.ท.ผศ.วนชาติ บริสุทธิì

พ.ท.เกียรติศักดิì อุทัยศรี

ร.ท.หญิง สาริศา เขี้ยวงา

ร.ต.หญิง ปพิชญา พันธุระ
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