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วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2563
วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2563

ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ



ค�ำน�ำ

 โรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง มภีารกจิคอืผลตินายทหารสญัญาบัตรหลกั 

ให้แก่กองทัพบกตามภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต อย่างไรก็ดี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ให้ความส�าคัญกับ

ภารกิจส�าคัญอื่นๆ ด้วย เนื่องจากการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะมีภารกิจอยู่ 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต 

การวจัิย การให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม และการท�านุบ�ารงุศลิปวฒันธรรม ท้ังน้ีเพ่ือให้การจัดการศกึษาของโรงเรยีน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วไป  

 ในด้านการวจัิย โรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด�าเนินนโยบายสนับสนุนการท�าวจัิยของอาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษามาโดยตลอด อีกท้ังยังให้การสนับสนุนการท�าวิจัยท่ีเรียกว่าโครงงานวิจัยของนักเรียนนายร้อยชั้นปีท่ี 4  

ตามหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอีกด้วย โดยให้การสนับสนุนการท�าวิจัยและโครงงานวิจัยผ่านกองทุน

พัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (กทพ.รร.จปร.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช 2542 

 นอกจากน้ี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ 

โครงงานวิจัย  จึงได้จัด “วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” ขึ้นเพื่อให้งานดังกล่าวมีส่วนช่วย

ส่งเสริม พัฒนา และขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับสถาบันการ

ศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ดังน้ันโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจึงได้เชิญสถาบันการศึกษา

หรือหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเสนอผลงานเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา

หรือหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี

 “วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2563” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 

พุทธศักราช 2563 มีการเสนอผลงานวิจัยและโครงงานวิจัยซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ โครงการวิจัยและผลงาน

วิชาการของอาจารย์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ�านวน 15 ผลงาน ศูนย์วิจัยสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ 

5 รอบ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ�านวน 1  

ผลงาน โครงการ/ผลงานและงานวิจัยของสถาบันภายในกระทรวงกลาโหม 8 สถาบัน จ�านวน 33 ผลงาน โครงการ/ 

ผลงานและงานวจัิยของสถาบันภายนอก 26 สถาบัน จ�านวน 89 ผลงาน โครงงานของนกัเรยีนนายร้อย โรงเรยีนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า จ�านวน 30 ผลงาน และในปีน้ีได้มกีารจัดแสดงนิทรรศการเฉลมิพระเกยีรต ิจตรุทศวรรษเทพรตันาจารย์: 

เสด็จฯ ทรงสอน และทรงงาน ณ รร.จปร. ครบ 40 ปี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อโรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้าอย่างหาท่ีสุดมิได้ ด้วยการเสด็จพระราชด�าเนินมาทรงสอนนักเรียนนายร้อยและเสด็จพระราชด�าเนิน 

มาทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเสมอมา

 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2563 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก 

พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้บัญชาการพิเศษ

โรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการเสดจ็พระราชด�าเนนิมาทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรนิทรรศการซึง่เป็นการ

เสด็จพระราชด�าเนินอย่างต่อเนื่องทุกปี 

 ในโอกาสนี ้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าขอแสดงความขอบคุณสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานทกุแห่งที่

เข้าร่วมเสนอผลงาน สถาบันการศกึษาท่ีเข้าร่วมสงัเกตการณ์ รวมท้ังผู้ท่ีเกีย่วข้องทุกฝ่าย ท�าให้การจัดงานในครัง้นีส้�าเรจ็

ลุล่วงไปได้ด้วยดี

         พลโท

   (จิรเดช กมลเพ็ชร)

   ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 



ก�ำหนดกำรเสด็จฯ และขั้นตอนกำรปฏิบัติ

งำนวันนิทรรศกำรวิชำกำร โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 2563

วันอังคำรที่ 24 พฤศจิกำยน 2563
.......................................................................

วันอังคำรที่ 24 พฤศจิกำยน 2563
เวลา 06.30 นาฬิกา - อธิการบดีหรือผู้แทนสถาบันชั้นผู้ใหญ่ ลงทะเบียน รับเอกสาร รับประทานอาหารว่าง 

และรับฟังบรรยายสรุป ณ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

เวลา 07.30 นาฬิกา - ผู้แทนสถาบันท่ีเป็นผู้ยืนประจ�าบอร์ดนิทรรศการ ลงทะเบียนและเข้าประจ�าพ้ืนท่ีจัดแสดง 

นิทรรศการของแต่ละสถาบันภายในโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า เพื่อเฝ้าฯ รับเสด็จ

 - ผู้แทนสถาบันท่ีเป็นผู้รับพระราชทานเกียรติบัตรเข้าน่ังประจ�าท่ีเฝ้าฯ รับเสด็จภายใน 

โรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เวลา 08.30 นาฬิกา - พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-

ราชกุมารี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังศาลาวงกลม (ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศ

สั่งแถวถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

 - ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า (1), เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, ผู้อ�านวยการ 

ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เฝ้าฯ รับเสด็จ

 - เสด็จขึ้นบนศาลาวงกลม

 - ทรงวางพานพุ่มประดับดอกไม้

 - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน ้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 - เสด็จลงจากศาลาวงกลม

 - ประทับรถยนต์พระท่ีน่ังเสด็จฯ ไปยังโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า

เวลา 08.40 นาฬิกา - เสด็จฯ ถึงโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (กราบบังคมทูลรายงาน), ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด-

นครนายก (กราบบังคมทูลรายงาน), ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 (กราบบังคมทูล 

รายงาน), ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดนครนายก (กราบบังคมทูลรายงาน), นายก

เหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก และผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทูลเกล้าฯ 

ถวายมาลัยพระกร

 - รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (2), ผู้อ�านวยการส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เฝ้าฯ รับเสด็จ 

 - เสด็จเข้าอาคารโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

   (เพลงสรรเสริญพระบารมี)

 - ทรงพระด�าเนินไปยังท่ีประทับภายในโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า



 - ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กราบบังคมทูลรายงานเบิกผู้แทนสถาบัน

   เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเกียรติบัตร

 - ทรงพระด�าเนินทอดพระเนตรนิทรรศการฯ

เวลา 11.15 นาฬิกา - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก, 

   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 12, ผู้บังคบัการต�ารวจภูธรจังหวดันครนายก, ผู้บัญชาการ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

(1), (2), เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, ผู้อ�านวยการส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และผู้อ�านวยการส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า รอส่งเสด็จหน้าโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า 

เวลา 11.30 นาฬิกา - เสด็จออกอาคารโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ผู้บังคับ

กองทหารเกยีรตยิศสัง่แถวถวายความเคารพ วงดรุยิางค์บรรเลงเพลงสรรเสรญิพระบารม)ี

 - ประทับรถยนต์พระท่ีน่ังเสดจ็ฯ ไปยังอาคารกองวชิาประวตัศิาสตร์ ส่วนการศกึษาโรงเรยีน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 - ทรงพักพระอิริยาบถ ณ ห้องทรงงาน

เวลา 11.45 นาฬิกา - ผู้ร่วมเสวยฯ พร้อม ณ ห้องรบัรองสโุขทัย กองบัญชาการโรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12, ผู้บัญชาการโรงเรียน-

  นายร้อยพระจุลจอมเกล้า เฝ้าฯ รบัเสดจ็ หน้าห้องรบัรองสโุขทัย กองบัญชาการโรงเรยีน-

  นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

เวลา 12.00 นาฬิกา - ประทับรถยนต์พระท่ีน่ังเสด็จฯ ไปยังห้องรับรองสุโขทัย กองบัญชาการโรงเรียน 

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 - เสวยพระกระยาหารกลางวันร่วมกับคณะผู้แทนสถาบันที่ร่วมจัดงานนิทรรศการฯ 

เวลา 12.50 นาฬิกา - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก, ผู้บัญชาการ

มณฑลทหารบกที่ 12, ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดนครนายก, ผู้บัญชาการโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า, รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (1), (2), 

เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, ผู้อ�านวยการส่วนการศึกษา โรงเรียน 

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า และผู ้อ�านวยการส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า เฝ้าฯ ส่งเสด็จบริเวณหน้าห้องรับรองสุโขทัย กองบัญชาการโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

เวลา 13.00 นาฬิกา - เสด็จพระราชด�าเนินกลับ

 

กำรแต่งกำย

ทหารชาย   เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว  หมวกทรงหม้อตาล

ทหารหญิง    เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอปกแขนยาว  หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีก

ข้าราชการพลเรือน     เครื่องแบบปกติคอพับ แขนยาว หมวกทรงหม้อตาล

นักเรียนนายร้อย เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว เนกไทสีด�า หมวกทรงหม้อตาล

ผู้บริหาร, คณาจารย์ชาย   ชุดสากล, ชุดสุภาพ, เครื่องแบบสถาบัน

ผู้บริหาร, คณาจารย์หญิง  ชุดสุภาพ (กระโปรง), เครื่องแบบสถาบัน

นักเรียน นิสิต นักศึกษา  เครื่องแบบนักเรียน นิสิต นักศึกษา

บุคคลทั่วไป ชุดสุภาพ
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 สำรบัญ

หน้ำ

ส่วนที่ 1 โครงกำรวิจัยและผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

 กลุ่มวิศวกรรมศำสตร์และกำรทหำร

 - วิจัยและพัฒนาบังเกอร์กันกระสุนขนาด 7.62 มิลลิเมตร กรณีศึกษา เหล็ก-ทราย 3

 - การศึกษาการจัดการแหล่งน�้าผิวดินและน�้าใต้ดินอย่างยั่งยืนเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง  4

  ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และบริเวณชุมชนใกล้เคียง

 - การวิเคราะห์ความปลอดภัยในการก่อสร้างโดยอาศัยกระบวนการล�าดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี 5

 - การศึกษาพฤติกรรมแผ่นเหล็กพื้นโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น (W-Deck Slab)  6

  เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างอาคาร

 - การศึกษาชุดสาธิตการส่งสัญญาณแสงโดยวิธีการมัลติเพล็กซ์ 7

  แบบแบ่งความยาวคลื่น 850 และ 1310 นาโนเมตร

 - การศึกษาพฤติกรรมของเหล็กขึ้นรูปเย็นประกอบหน้าตัดรูปกล่องภายใต้แรงอัดตามแนวแกน 8

 - การผลิตอิฐมวลเบาจากการผสมขยะพลาสติก 9

 - การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์คอนกรีตผสมกับพลาสติกรีไซเคิล 11

 กลุ่มวิทยำศำสตร์และกำรทหำร

 - การตรวจสอบแรงดันและลักษณะสะเก็ดระเบิดจากการระเบิดในท่อเหล็ก 12

 - ผลของความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโต 13

  และปริมาณไนเตรทตกค้างในผักไฮโดรโปนิกส์

 - สารคอร์ไดเซปินและอะดีโนซีนในเห็ดถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris (L.) Link)  14

  ที่เพาะเลี้ยงในอาหาร CRMA-1 

 กลุ่มศิลปศำสตร์และกำรทหำร

 - การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ในความรับผิดชอบ 15

  ของกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

  ประจ�าปี 2562

 - การศึกษาบุคลิกภาพ และแนวทางการเสริมสร้างบุคลิกภาพอันพึงประสงค์ของนักเรียนนายร้อยใหม่ 16 

  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

(6)



รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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 - การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล: กรณีศึกษานักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 18

 - การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 สาขา 20

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการพัฒนาด้านบุคลิกภาพและศิลปะการพูด (LG 2001) 

  ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการเรียนแบบปกติ

ส่วนที่ 2 งำนวิจัยจำกโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

  กับสถำบันภำยนอก

 ศูนย์วิจัยสหวิทยำกำร เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ 

 พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

 - การด�าเนินงานของศูนย์วิจัยสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ  25

  พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ส่วนที่ 3 โครงกำร/ผลงำนและงำนวิจัยของสถำบันภำยในกระทรวงกลำโหม

 กรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกลำโหม

 - นวัตกรรมเพื่อการดูแลผู้ป่วยหลังท�าหัตถการใส่สายสวนหัวใจผ่านทางหลอดเลือดแดงที่ข้อมือ  31

  (Navy Wrist Support) 

 - เตียงผู้ป่วยกายภาพบ�าบัดปรับนั่ง-ยืน 32

 - โครงการวิจัยและพัฒนาระบบรับสัญญาณดาวเทียมวงโคจรต�่า 33

 โรงเรียนเตรียมทหำร 

 - ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิทัล 34

 - กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนเตรียมทหารตามแนวคิดการเรียนรู้ขององค์กร 35

 - การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ 36

  ของนักเรียนชั้นปีที่ 2 โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก 

  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เรื่องสารชีวโมเลกุล ระหว่างปีการศึกษา 2561-2562

 - นักเรียนเตรียมทหารกับบทบาทการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 37

 โรงเรียนนำยเรือ

 - ระบบระวังป้องกันผู้บุกรุกในพื้นที่หวงห้าม 38

 - ระบบควบคุม เปิด-ปิด ไฟฟ้าด้วยเสียงภาษาไทย 39

(7)
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 - เรดาร์ขนาดเล็กประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์พกพา 40

 - ภาพสามมิติโรงเรียนนายเรือ 41

 - การจัดการความเสี่ยงของโรงเรียนนายเรือตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 42

  การบริหารจัดการภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

 โรงเรียนนำยเรืออำกำศนวมินทกษัตริยำธิรำช

 - การออกแบบทางอากาศพลศาสตร์และทดสอบ 43

  อากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์สมรรถนะสูงเพดานบินต�่า 

 - ดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อภารกิจรับและส่งต่อข้อมูล 45

 - อากาศยานไร้คนขับเพื่อภารกิจขนส่งและประชาสัมพันธ์ 46

 - หุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 (น้องถาดหลุม) 48

 โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหำร

 - ข้อมูลแผนที่แบบออนไลน์ของกองทัพไทย 49

 - ข้อมูลแผนที่ด้วยไลดาร์ (LiDAR) บริเวณลุ่มน�้าภาคกลาง 50

 - ระบบส�ารวจภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) แบบติดตั้งบนรถยนต์ 51

 วิทยำลัยพยำบำลกองทัพบก

 - ผลของโปรแกรมการจัดท่าโดยใช้ศาสตร์มณีเวชต่อระยะเวลาปากมดลูกเปิดเร็วและความพึงพอใจ 52

  ต่อการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก

 - การพัฒนาหุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะทางท่อช่วยหายใจและท่อหลอดลมคอ: นวัตกรรมการศึกษา 53

  ทางการพยาบาล

 - ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการกับความเสี่ยงต่อ 54

  ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

 - การจัดการดูแลและผลลัพธ์ของทารกท่าก้นครบก�าหนดในประเทศไทย:  55

  การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ โดยใช้การวิเคราะห์อภิมาน 

 วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ

 - ประสิทธิภาพของนโยบายสุขภาพระดับชุมชนหลากองค์ประกอบเพื่อควบคุมความดันโลหิต 57

  ในเขตชนบท ประเทศไทย การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

 - การน�าแนวคิด “เริ่มต้นด้วยท�าไม” มาพัฒนาภาควิชาจักษุวิทยา 59

 - ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของเกษตรกร 60

  ในชุมชนชนบท ภาคกลาง ประเทศไทย

(8)
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 - ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายหนาตัวของผู้ใหญ่ 62

  ในชุมชนชนบท ภาคกลาง ประเทศไทย

 - การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาผ่านระบบออนไลน์แบบสมบูรณ์ 64

 ส�ำนักงำนวิจัยและพัฒนำกำรทหำรกองทัพบก

 - ชุดสายรัดตัวส�าหรับสุนัข  65

 - ระบบจัดการฐานข้อมูลอากาศยานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 66

 - การพัฒนาระบบอ�านวยการยิงปืนใหญ่ทางยุทธวิธีด้วยการติดต่อสื่อสารวิทยุทางทหาร 67

  แบบดิจิทัลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

 - โครงการวิจัยและจัดท�าเครื่องมืออ�านวยการยิงทางกราฟิก ปบค. ขนาด 105 มม. M119 68

 - โครงการพัฒนาระบบเฝ้าตรวจทางอากาศของกองทัพบก (UAS–ARMY) 70

ส่วนที่ 4 โครงกำร/ผลงำนและงำนวิจัยของสถำบันภำยนอก

 โรงเรียนนำยร้อยต�ำรวจ

 - ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนของข้าราชการต�ารวจ 73

  สถานีต�ารวจนครบาลหนองแขม

 - มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันการกระท�าผิดซ�้าของเด็กและเยาวชน 74

  ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

 - ต้นแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง 75

  ของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

 - การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงตัวบุคคลของข้อมูลการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์ 77

  บนทวิตเตอร์โดยใช้เครื่องมืออัจฉริยะแบบโอเพนซอร์ส

 - อากาศยานไร้คนขับกับความมั่นคงปลอดภัยของชุมชนสังคมไทย 78

 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

 - เกราะป้องกันกระสุนส�าหรับเสื้อเกราะกันกระสุนที่ผลิตจากแผ่นโลหะวัสดุผสมเส้นใยคาร์บอน 79 

  และฟิล์มเอ็กซเรย์ที่ใช้แล้ว
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วิจัยและพัฒนำบังเกอร์กันกระสุนขนำด 7.62 มิลลิเมตร 

กรณีศึกษำ เหล็ก-ทรำย

พันเอก ทองค�ำ ชุมพล พันเอกหญิง  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อัญพัชร์ คงวัฒนำนันท์ 

พันโท กิตติชัย ช้ำงน้อย
กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
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 โครงการวจัิยและพัฒนาเรือ่ง บังเกอรก์นักระสนุขนาด 7.62 มลิลเิมตร กรณศีกึษา เหลก็-ทราย มวีตัถปุระสงค์

เพ่ือสรา้งตน้แบบบังเกอรป้์องกนักระสนุ 7.62 มลิลเิมตร จากวสัดปุระเภทเหลก็-ทราย ซึง่การวจัิยน้ีเป็นการวจัิยเชงิปรมิาณ 

สร้างต้นแบบบังเกอร์แบบถอดประกอบที่มีความหนา 3 นิ้ว มุมค้�ายัน 30º, 45º และ 60º บังเกอร์หนา 4 นิ้ว มุมค้�ายัน 

30º, 45º และ 60º และบังเกอร์หนา 5 นิ้ว มุมค้�ายัน 30º, 45º และ 60º โดยภายในบรรจุทราย ยิงด้วยกระสุนจริง

ขนาด 7.62 X 51 มม. ของปืนกลแบบ 38 (MAG 58) ท�าการยิงทดสอบเป้าละ 5 นัด น�ามาค�านวณความลึกของ

กระสุนและแรงต้านของบังเกอร์

 ผลการยิงทดลองพบวา่ บังเกอรค์วามหนา 3 น้ิว กระสนุเจาะทะลเุขา้ไปลกึ 3 นิว้ แรงต้าน 184.72 กโิลนิวตนั 

โดยบังเกอร์ไม่ล้ม บังเกอร์หนา 4 นิ้ว กระสุนเจาะทะลุ 2.6 นิ้ว แรงต้านเฉลี่ย 214.83 กิโลนิวตัน โดยบังเกอร์ไม่ล้ม 

และบังเกอร์หนา 5 นิ้ว กระสุนเจาะทะลุ 2.59 นิ้ว แรงต้านเฉลี่ย 214.28 กิโลนิวตัน โดยบังเกอร์ไม่ล้ม

 สรุปผลการวิจัยพบว่าบังเกอร์ความหนา 5 นิ้ว เหมาะสมที่สุดเนื่องจากกระสุนเจาะทะลุได้ 2.59 นิ้ว แรงต้าน 

214.28 กิโลนิวตันและมุมค้�ายัน 30º โดยจัดท�าต้นแบบขนาด 1 X 1 เมตรแบบถอดประกอบ

ค�ำส�ำคัญ: -



กำรศึกษำกำรจัดกำรแหล่งน้�ำผิวดินและน้�ำใต้ดินอย่ำงยั่งยืนเพื่อป้องกันปัญหำ

อุทกภัยและภัยแล้ง ณ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 

และบริเวณชุมชนใกล้เคียง

Study of Sustainable Surface and Ground Water Resource 

Management for Flooding and Drought Protection at the 

Chulachomklao Royal Military Academy and 

Surrounding Community Area

พันเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พงศ์พันธุ์ จันทะคัต1    พันตรี วีรวัฒน์ เจริญวงศ์

ร้อยเอก ฐำวัฒน์ ทั่วประโคน      ดร.เยำวเรศ จันทะคัต2

1กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาและส�ารวจแหล่งน้�าผิวดินและน้�าใต้ดินในเขตพื้นที่ศึกษา เพื่อใช้จัดท�า

เป็นฐานขอ้มูลแหลง่น้�า ณ รร.จปร. และส�ารวจการระบายน้�าในเขตพ้ืนท่ีศกึษา เพ่ือการวเิคราะห์ความสามารถการระบาย

น้�า ณ รร.จปร. โดยใช้โปรแกรมภูมิศาสตร์สารสนเทศและโปรแกรมภาษาอาร์ งานวิจัยนี้พบว่าในช่วงภายหลังฤดูฝน 

(เดือนกันยายน พ.ศ.2562) อ่างเก็บน้�าหลังศาสนสถาน รร.จปร. เก็บกักน้�าไว้ประมาณ 38,420 ลูกบาศก์เมตร อ่าง

เก็บน้�าบริเวณทางแยกด้านหน้า รร.จปร. เก็บกักน้�าไว้ประมาณ 28,120 ลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้�าส่วนการศึกษา 

รร.จปร. เก็บกักน้�าไว้ประมาณ 127,800 ลูกบาศก์เมตร ส�าหรับความเสี่ยงของการไหลบ่าของน้�าและความสามารถของ

การไหลซึมของน้�าในดิน พบว่าทั่วทั้งพื้นที่ของ รร.จปร. มีความเสี่ยงของการไหลบ่าของน้�าเท่ากัน เมื่อพิจารณาความ

สามารถของการระบายน้�าในพ้ืนท่ีบรเิวณอาคารภูมปิระเทศ รร.จปร. จะมคีวามสามารถของการระบายน้�าไดด้ ีเน่ืองจาก

มีค่าสัมประสิทธิ์การไหลซึมของน้�าในดินสูงที่สุด พื้นที่บริเวณข้างสนามกีฬากลาง รร.จปร. พื้นที่บริเวณส่วนการศึกษา 

รร.จปร. และพื้นที่บริเวณ กรม นนร.รร.จปร. มีความสามารถของการระบายน้�าได้ดีรองลงมาตามล�าดับ เนื่องจากมี

ค่าสัมประสิทธ์ิการไหลซึมของน้�าในดินน้อยกว่า และ พบว่าทิศทางการไหลของน้�าใต้ดินมีหลากหลายทิศทางในพ้ืนท่ี

ศึกษา โดยทั่วไปจะไหลตามชั้นความสูงของภูมิประเทศจากความสูงชันที่มากกว่าไปทิศทางพื้นที่ที่มีความสูงชันที่ต่�ากว่า 

ทั้งนี้งานวิจัยนี้ได้น�าผลข้อมูลแสดงไว้ใน Google Earth เพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งสามารถจะน�ามาใช้ในการวิจัย

ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้

ค�ำส�ำคัญ: แหล่งน�า้ผิวดนิและน�า้ใต้ดนิ การระบายน�า้ การไหลซมึของน�า้ในดนิ ทิศทางการไหลของน�า้ใต้ดนิ โปรแกรม 
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กำรวิเครำะห์ควำมปลอดภัยในกำรก่อสร้ำงโดยอำศัยกระบวนกำรล�ำดับชั้น

เชิงวิเครำะห์แบบฟัซซี

Safety Analysis in Construction by Using Fuzzy Analytic Hierarchy Process

พันโท ธนิตเชษฐ์ ดวงโสมำ
กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

บทคัดย่อ

 อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ในโครงการก่อสร้าง มีความส�าคัญในการที่จะช่วยลดอันตรายที่เกิด

จากอุบัติเหตุจากการท�างานของผู้ปฏิบัติงานได้ แต่อย่างไรก็ดี มีผู้ปฏิบัติงานบางกลุ่ม ยังมีการละเลย ไม่ปฏิบัติตาม

หลักของความปลอดภัย หรือปฏิบัติเป็นครั้งคราว ส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากเหตุผลเรื่องความไม่สะดวก หรือไม่เคยชิน ซึ่ง

อาจท�าให้เกิดอันตราย ส่งผลให้เกิดความสูญเสียโดยตรงต่อผู้ประสบอุบัติเหตุเองหรือครอบครัว รวมทั้งผลเสียทางอ้อม

ต่อโครงการท้ังทางด้านงบประมาณ และระยะเวลา งานวิจัยน้ีจึงมีจุดประสงค์เพ่ือท่ีจะพัฒนากรอบงาน การประเมิน

พฤติกรรมแรงงานก่อสร้างที่ใช้/ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามหลักความปลอดภัย ของโครงการก่อสร้างอาคารสูง 

ดว้ยกระบวนการล�าดบัชัน้เชงิวเิคราะห์แบบฟัซซ ี(FAHP) ซึง่เป็นวธีิการแบบผสมผสานท่ีประยุกตร์วมเอาทฤษฎีฟัซซ ี(Fuzzy 

Logic) เข้ากับวิธีกระบวนการล�าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) เพื่อให้สามารถจัดการกับการตัดสินใจที่มีความคลุมเครือได้ 

โดยอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย พิจารณาเป็นล�าดับชั้น จะได้ค่าน้�าหนักเพื่อระบุระดับความส�าคัญ

ของเกณฑ์หรือปัจจัย เพราะอุปกรณ์แต่ละชนิดมีระดับความส�าคัญที่แตกต่างกัน จากผลการประเมินทั้ง 4 เกณฑ์ ได้

ค่าน้�าหนักเรียงจากมากไปหาน้อยคือ อุปกรณ์ท�างานที่สูง อุปกรณ์ตัด/เจียร อุปกรณ์ตัด/เชื่อม และอุปกรณ์พื้นฐาน ใน

ส่วนของการประเมินทั้ง 12 ปัจจัย ได้ค่าน้�าหนักเรียงจากมากไปหาน้อยคือ เข็มขัดนิรภัย แว่นตานิรภัย หน้ากากเชื่อม 

สายชว่ยชวีติ สายรดัตวั หน้ากากกนัฝุ่น ถงุมอืกนัความรอ้น หมวกนิรภัย ท่ีอุดหู ปลอกแขนผ้ายีนส ์รองเท้านิรภัย และ

เสื้อสะท้อนแสง จากนั้นน�าไปพัฒนาแบบจ�าลอง (Model) เพื่อค�านวณค่าเปอร์เซ็นต์รวมการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย

ส่วนบุคคลของโครงการ ผลการประเมินพบว่า เปอร์เซ็นต์รวมความส�าเร็จในมาตรการความปลอดภัยรวมของโครงการ 

(การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล) เท่ากับ 75.65% (เกณฑ์และปัจจัยเดียวกัน) และ 84.72% (เกณฑ์และปัจจัย

แตกต่างกัน) ซึ่งจะท�าให้ทราบว่ากิจกรรมใดที่ยังบกพร่องหรือเปอร์เซ็นต์ความปลอดภัยน้อย จะได้ไปกวดขันหรือเน้นย้�า 

เพื่อให้โครงการก่อสร้างมีความปลอดภัยมากที่สุด

ค�ำส�ำคัญ: อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล ทฤษฎีฟัซซี กระบวนการล�าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ กระบวนการล�าดับชั้นเชิง 

 วิเคราะห์แบบฟัซซี

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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กำรศึกษำพฤติกรรมแผ่นเหล็กพื้นโครงสร้ำงเหล็กขึ้นรูปเย็น (W-Deck Slab) 

เพื่อประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำงอำคำร

Experimental Studies on Behavior of W-Deck Composite Slab

พันโท ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ธนกร งำมจรุงจิต     พันตรี ธัชชำย ธนพิศุทธิ์วงศ์

ร้อยเอก ชลิต สันติธรำรักษ์             
กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ 

 ระบบแผ่นพ้ืนเหลก็ประกอบเริม่ไดร้บัความนิยมแพรห่ลายในระบบโครงสรา้งในปัจจุบัน ซึง่ระบบแผ่นพ้ืนเหลก็

ประกอบเป็นระบบพื้นที่ประกอบด้วยลอนแผ่นเหล็กขึ้นรูปเย็นและเททับด้วยคอนกรีต โดยมีข้อดีหลายอย่างเช่น มีความ

สะดวกรวดเร็วในการก่อสร้าง ลดน้�าหนักของโครงสร้าง ท�าให้ประหยัดค่าก่อสร้าง มีความสามารถในการรับน้�าหนักได้

สูงใช้ได้กับอาคารหลายประเภท ทั้งที่พักอาศัย อาคารส�านักงาน หรือโรงงาน รวมถึงการก่อสร้างแบบเร่งด่วนเพื่อใช้ใน

การชว่ยเหลอืประชาชนกรณเีกดิภัยพิบัต ิวตัถปุระสงคข์องโครงการวจัิยเพ่ือท�าการศึกษาหลกัการออกแบบและพฤติกรรม

การรบัน้�าหนักของระบบแผ่นพ้ืนเหลก็ประกอบในการใชง้านแบบสองชว่งคาน โดยท�าการทดสอบการรบัน้�าหนักของระบบ

แผ่นพ้ืนเหล็กประกอบท่ีมรีปูแบบลอน ความหนาแผ่นเหลก็ขึน้รปูเย็น ความหนาคอนกรตี และระยะชว่งคานท่ีแตกตา่งกนั  

จากการน้ันน�าผลท่ีไดไ้ปเปรยีบเทียบการค�านวณตามมาตรฐานการออกแบบระบบแผ่นพ้ืนเหลก็ประกอบของสหรฐัอเมรกิา 

จากผลการทดสอบพบว่าตัวอย่างทดสอบส่วนใหญ่สามารถรับน้�าหนักได้ใกล้เคียงกับการค�านวณ อย่างไรก็ตามพบว่ามี

การแตกร้าวของแผ่นพ้ืนบริเวณจุดรองรับช่วงกลางซึ่งเป็นบริเวณช่วงท่ีเกิดโมเมนต์ลบ ท�าให้คอนกรีตรับแรงดึงจึงท�าให้

เกิดการแตกร้าว ดังน้ันในการใช้งานแบบสองช่วงคานควรมีการเสริมเหล็กเสริมคอนกรีตบริเวณจุดรองรับช่วงกลางเพ่ือ

ป้องกันการแตกร้าว

ค�ำส�ำคัญ: ระบบแผ่นพื้นเหล็กประกอบ ลอนแผ่นเหล็กขึ้นรูปเย็น สองช่วงคาน

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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กำรศึกษำชุดสำธิตกำรส่งสัญญำณแสงโดยวิธีกำรมัลติเพล็กซ์

แบบแบ่งควำมยำวคลื่น 850 และ 1310 นำโนเมตร

The Experimental Training Kits of 850 and 1310 nm 

Optical Transmission by Wavelength Division Multiplexing

ร้อยเอก ชนะ จันทร์อิ่ม
กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ 

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารน้ันได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะระบบการสื่อสารผ่านเส้นใย

น�าแสง สามารถรองรับปริมาณข้อมูลข่าวสารได้เป็นจ�านวนมาก มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนนายร้อยควรมีสื่อการ

เรยีนการสอนเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะให้รองรบักับอุปกรณท์างทหารชดุสาธิตการสง่สญัญาณแสงโดยวธีิการมัลติเพลก็ซ์แบบแบ่ง

ความยาวคลื่น 850 และ 1310 นาโนเมตร โดยการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น มีขั้นตอนในการสร้างชุดทดลอง

ขึ้นมา 2 ส่วน คือ ชุดสาธิตการส่งสัญญาณและใบงานประกอบ ส่วนของชุดสาธิตการส่งสัญญาณผู้วิจัยได้ใช้อุปกรณ ์

ส่งสัญญาณแสงโดยวิธีการมัลติเพล็กซ์ในการส่งผา่นคลื่นแสง โดยทีภ่าคส่งจะใช้เลเซอร์ไดโอดทีค่วามยาวคลื่น 850 และ 

1310 นาโนเมตร เป็นคลื่นแสงที่ส่งออกไปในเส้นใยน�าแสงเพียงเส้นเดียวโดยผ่านอุปกรณ์ส่งสัญญาณแสงโดยวิธีการมัลติ

เพล็กซ์ MUX ซึ่งเส้นใยนแสง ที่ใช้เป็นชนิด Single Mode และในภาครับจะมีอุปกรณ์ส่งสัญญาณแสงโดยวิธีการมัลติ

เพลก็ซ ์DEMUX เป็นตวัแยกคลืน่แสง จะมกีารทดลองตัง้แตท่ฤษฎีขัน้พ้ืนฐานของเสน้ใยน�าแสงไปจนถึงการสง่ขอ้มลูแบบ

ส่งสัญญาณแสงโดยวิธีการมัลติเพล็กซ์

 ผลการศึกษาพบว่า การออกแบบและพัฒนาชุดสาธิตการส่งสัญญาณแสงโดยวิธีการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่ง

ความยาวคลื่น 850 และ 1310 นาโนเมตร ผลที่ได้แสดงออกจากเครื่องมือวัดก�าลังทางแสง มีค่าใกล้เคียงกันกับหลัก

ทฤษฎีที่ได้น�ามาใช้ รวมไปถึงการทดลองที่เกี่ยวกับลักษณะของเลเซอร์ไดโอด และโฟโตไดโอดก็มีค่าที่ใกล้เคียงกับทฤษฎี  

ท้ังนีน้กัเรยีนนายรอ้ยไดท้�าการศกึษา การทดลองและมคีวามเขา้ใจมากย่ิงขึน้ผ่านใบงานการทดลอง อีกท้ังสามารถอธิบาย

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขตามทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

ค�ำส�ำคัญ: การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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กำรศึกษำพฤติกรรมของเหล็กขึ้นรูปเย็นประกอบหน้ำตัดรูปกล่อง

ภำยใต้แรงอัดตำมแนวแกน

Behavior Study of Built-up Cold-formed Steel Box-sections Under 

Axial Compressive Force 

ร้อยเอก ชลิต สันติธรำรักษ์
กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

บทคัดย่อ  

 การเลือกใช้เหล็กขึ้นรูปเย็นเพ่ือรับแรงอัดตามแนวแกนในโครงถัก เสา หรือองค์อาคารขนาดใหญ่ จ�าเป็น

ต้องประกอบหน้าตัดขึ้นมาใหม่เพ่ือให้มีคุณสมบัติท่ีดีขึ้นและรับน้�าหนักบรรทุกได้เพ่ิมขึ้น จากการศึกษาเหล็กขึ้นรูปเย็น

ประกอบหน้าตัดรูปกล่องแบบ 1 ชั้น และแบบ 2 ชั้น โดยใช้เหล็กขึ้นรูปเย็นหน้าตัดรูปตัวซี C30030 และ C25024 

ชั้นคุณภาพ G450 หน่วยแรงที่จุดคราก 450 เมกกะปาสคาล ยึดด้วยสลักเกลียว แผ่นประกับ และสกรู ความยาว 

2.15 เมตร จุดรองรับเป็นแบบยึดหมุน ทั้งหมด 3 ตัวอย่าง ทดสอบโดยกดตัวอย่างตามแนวแกน พบว่าความสามารถ

ในการรับน้�าหนักบรรทุกสูงสุดและลักษณะการวิบัติของเหล็กขึ้นรูปเย็นขึ้นอยู่กับระยะเยื้องศูนย์ของแนวแรงที่กด กรณีที่

วบัิติในแกนหลกัน้�าหนักบรรทุกสงูสดุจะมคีา่มากกวา่การวบัิตใินแกนรองเน่ืองจากคา่สตฟิเนส และรปูหน้าตดัท้ัง 2 แบบ

สามารถรับน้�าหนักบรรทุกสูงสุดได้ไม่น้อยกว่าค่าจากการวิเคราะห์ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 7.50 และร้อยละ 

3.84 ตามล�าดับ และเกิดการวิบัติเฉพาะแห่งที่ด้านบนใกล้จุดรองรับ

ค�ำส�ำคัญ: เหล็กขึ้นรูปเย็น หน้าตัดรูปกล่อง แรงอัด ตามแนวแกน

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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กำรผลิตอิฐมวลเบำจำกกำรผสมขยะพลำสติก

Using Waste Plastic as an Aggregate for Lightweight Concrete

ร้อยโทหญิง ปพิชญำ พันธุระ 
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ 

 การก�าจัดขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมจัดว่าเป็นปัญหาใหญ่ เนื่องจากมีความสามารถในการย่อยสลายทาง

ชีวภาพต่�าและมีปริมาณมาก จึงทับถมอยู่ในดินและนับวันยิ่งมีปริมาณมากขึ้นตามปริมาณการใช้พลาสติก ส่วนการเผา

ขยะพลาสติกก็ก่อให้เกิดมลภาวะ และเป็นอันตรายอย่างมาก วิธีการแก้ปัญหาขยะพลาสติก ที่ได้ผลดีที่สุดคือ การน�า

ขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยพลาสติกส่วนหนึ่งจะมีการน�ากลับมาน�ากลับมาหมุนเวียนหรือรีไซเคิลได้ เช่น 

พลาสติกประเภทโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene Terephthalate: PET) ได้แก่ ขวดบรรจุน้�าดื่ม น้�ามันพืช

 ผู้วจัิยจึงไดม้แีนวความคดิในการน�าขยะพลาสติกมาเป็นมวลรวมผสมในอิฐบลอ็กมวลเบา ทดแทนวสัดกุอ่สรา้ง

ประเภทอิฐมอญ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการลดปัญหาโลกร้อนใน

ปัจจุบันได้ โดยการใช้ขยะพลาสติกเป็นมวลมวลละเอียด (Fine Aggregates) แทนทรายที่ร้อยละ 0, 10, 20 และ 30 

ท�าการบ่มอิฐเป็นเวลา 7 วัน 14 วัน และ 28 วัน ท�าการทดสอบสมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกล ภายในอิฐบล็อก

ขนาด กว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร หนา 15 เซนติเมตร ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การน�าความร้อน ภายใน

อิฐบล็อกขนาด กว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร หนา 7 เซนติเมตร 

 จากผลการทดลองสมบัติทางกายภาพของอิฐมวลเบาผสมขยะพลาสติก พบว่า ความหนาแน่น (Density) จะ

แปรผกผันกับอัตราสว่นของพลาสตกิท่ีเพ่ิมขึน้ คอื เมือ่คา่อัตราสว่นผสมของพลาสติกย่ิงเพ่ิมมากขึน้คา่ความหนาแน่นกย่ิ็ง 

ลดลงตามไปด้วย เนื่องจากอายุการบ่มที่เปลี่ยนแปลงไป ที่อายุการบ่มที่เพิ่มขึ้น ค่าความหนาแน่นจะลดต่�าลง โดยค่า

ความหนาแน่นของอิฐมวลเบาผสมขยะพลาสติกแทนที่ทรายที่ร้อยละ 30 โดยน้�าหนัก ที่ 28 วัน จะมีค่าที่ต่�ากว่าอิฐ

มวลเบาที่ไม่ผสมพลาสติกที่ 28 วัน อยู่ 8.23 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความหนาแน่นน้อยที่สุดเท่ากับ 1450.00 กิโลกรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตร อัตราการดูดซึมน้�า (Water Absorption Rate) ของอิฐมวลเบาที่มีการแทนที่ทรายด้วยพลาสติกจะมีค่า

อัตราการดูดซึมน้�าที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก โดยอิฐมวลเบาที่แทนที่ทรายด้วยพลาสติกที่ร้อยละ 30 โดยน้�าหนัก 

ที่ 28 วัน จะมีค่าอัตราการดูดซึมน้�า 270.65 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่าที่ลดลงจากอิฐมวลเบาที่ไม่มีการแทนที่

ด้วยพลาสติกที่ 28 วัน เพียง 3.51 เปอร์เซ็นต์ โดยเมื่ออิฐมวลเบามีอายุการบ่มมากขึ้นก็จะส่งผลให้ค่าอัตราการดูดซึม

น้�าลดต่�าลง ส่วนการทดลองสมบัติเชิงกลของอิฐมวลเบาผสมขยะพลาสติก พบว่า ค่าการรับก�าลังอัด (Compressive 

Strength) ที่เกิดขึ้นจะแปรผกผันกับอัตราส่วนของพลาสติกที่เพิ่มขึ้น คือ เมื่อค่าอัตราส่วนผสมของพลาสติกยิ่งเพิ่มมาก

ขึ้นค่าความต้านทานก�าลังอัดก็ย่ิงลดลงตามไปด้วย พบว่า ค่าการรับก�าลังอัดจะแปรผันตรงกับอายุการบ่มอิฐมวลเบา 

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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เมื่ออิฐมวลเบามีอายุการบ่มมากขึ้นก็จะส่งผลให้ค่าความแข็งแรงอัดของอิฐมวลเบาสูงขึ้น โดยค่าการรับก�าลังอัดของอิฐ

มวลเบาที่มีพลาสติกแทนที่ทรายที่ร้อยละ 30 โดยน้�าหนัก ที่ 28 วัน จะมีค่าที่ต่�ากว่าอิฐมวลเบาที่ไม่ผสมพลาสติกที่ 

28 วัน ถึง 27.59 เปอร์เซ็นต์ มีค่าประมาณ 2.90 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม มอก. 1505–2541 ที่ต้องมีค่าความแข็งแรงอัดไม่ต่�ากว่า 2 นิวตันต่อตารางเมตร ถือว่าผ่านมาตรฐาน 

จาการทดสอบค่าสัมประสิทธิการน�าความร้อน (Thermal Conductivity) ที่อายุการบ่ม 28 วัน พบว่าค่าการน�าความ

รอ้นจะมคีา่ท่ีแปรผันตามอัตราสว่นท่ีเพ่ิมขึน้ของพลาสตกิท่ีเขา้ไปแทนท่ีทรายในอิฐมวลเบา ซึง่คา่ท่ีไดจ้ากการทดสอบจะ

อยู่ในชว่งท่ีมีคา่ไมเ่กนิ 0.312 วตัต์ตอ่เมตร-เคลวนิ แสดงให้เห็นวา่อิฐมวลเบาท่ีมกีารผสมพลาสติกเขา้ไปรอ้ยละ 30 โดย 

น้�าหนัก จะมคีา่สมัประสทิธ์ิการน�าความรอ้นสงูขึน้เม่ือเทียบกบัอิฐมวลเบาท่ีไม่ไดมี้การผสมพลาสติกถงึ 20.83 เปอรเ์ซน็ต์

ค�ำส�ำคัญ: ความหนาแน่น อัตราการดูดซึมน�้า ค่าการรับก�าลังอัด ค่าสัมประสิทธิการน�าความร้อน
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กำรศึกษำคุณสมบัติทำงวิศวกรรมของแอสฟัลต์คอนกรีตผสมกับพลำสติกรีไซเคิล

A Study for the Engineering Properties of Asphalt Concrete Mixed 

with Recycled Plastic

ร้อยตรี สุทธิชัย เจริญกิจ1   พันตรี ธนิตเชษฐ์ ดวงโสมำร   ศำสตรำจำรย์ ดร.สรำวุธ จริตงำม2

1กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทคัดย่อ

 งานวจัิยน้ีเป็นการศกึษาคณุสมบัตทิางวศิวกรรมของแอสฟัลต์คอนกรตีปรบัปรงุคณุสมบัตด้ิวยพลาสตกิรไีซเคลิ

ประเภทพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene Terephthalate: PET) หรือที่พบเห็นได้ในรูปแบบของขวดน�้าดื่มใส 

เนื่องจากการขนส่งนับเป็นปัจจัยส�าคัญในระบบเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ โดยถนนแอสฟัลต์

คอนกรีตที่ใช้งานในปัจจุบันนั้นยังคงมีข้อจ�ากัดในด้านของต้นทุนค่าก่อสร้างและก�าลังรับน�้าหนักอยู่ ทางผู้วิจัยจึงเล็งเห็น

ความเป็นไปได้ในการใช้พลาสติกรีไซเคิลที่ถือเป็นอีกหนึ่งตัวการของปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีงานวิจัยที่ชี้

ให้เห็นว่าขยะพลาสตกิขนาดเลก็ (Micro Plastic) มกีารวนกลบัเข้ามาในห่วงโซ่อาหารท�าให้ในปัจจุบันมนุษย์มกีารสะสม

ไมโครพลาสตกิซึง่อาจเป็นท่ีมาของโรคร้ายแรงต่างๆ ได้ในอนาคต งานวจัิยน้ีได้ท�าการศกึษาโดยการน�าแอสฟัลต์คอนกรตี

ชนิด AC 60/70 ซึง่เป็นแอสฟัลต์ท่ีมกีารใช้งานในการก่อสร้างถนนมาผสมกบัพลาสตกิรไีซเคลิประเภทพอลเิอทิลนีเทเรฟ

ทาเลต ในอัตราส่วนต่างๆ กันคือ AC:PET ที่ 100:0 95:5 90:10 85:15 และ 80:20 โดยน�้าหนัก จากนั้นท�าการทดสอบ

หาค่าคุณสมบัติดัชนีซึ่งเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพวัสดุ โดยท�าการทดสอบการจิ้มด้วยเข็ม การทดสอบจุดอ่อนตัว การทดสอบ 

จุดวาบไฟและจุดติดไฟ การทดสอบการยืดตัว เมื่อทราบค่าคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ผู้วิจัยจึงท�าการทดสอบการรับก�าลัง

และการใช้งานโดยการทดสอบแอสฟัลต์คอนกรตีด้วยวธิมีาร์แชล จากน้ันคดัเลอืกวสัดผุสมท่ีมค่ีาการทดสอบในเกณฑ์ดนี�า

ไปทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดเพ่ือตรวจสอบพ้ืนผิวของวสัด ุซึง่ผลการทดสอบปรากฏว่าการผสมพลาสตกิ

ท่ีอัตราส่วนเพ่ิมขึน้ท�าให้ค่าการรบัน�า้หนักมแีนวโน้มเพ่ิมขึน้ตามอัตราส่วนพลาสตกิโดยเพ่ิมขึน้ได้สงูท่ีสดุท่ีอัตราส่วนผสม 

80:20 มีค่าเสถียรภาพที่ 3,006 lbs. จาก 2,133 lbs. ที่อัตราส่วน 100:0 ในส่วนของค่าการไหลมีค่าเพิ่มขึ้นเช่นเดียว

กับค่าเสถียรภาพ โดยค่าการไหลที่เหมาะสมกับการใช้งานจะอยู่ในช่วง 7 – 18 mm. ซึ่งจากการทดสอบพบว่า ที่

อัตราส่วน 80:20 นั้นให้ค่าการไหลที่ 20 mm. ซึ่งเป็นค่าที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน จากการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยพบ

ว่าอัตราส่วนการผสมพลาสติกท่ีเหมาะสมนั้นอยู่ท่ีอัตราส่วน AC:PET 90:10 โดยมีค่าเสถียรภาพท่ี 2,824 lbs. ซึ่ง 

กรมทางหลวงก�าหนดค่าการใช้งานท่ีไม่ต�า่กว่า 1,800 lbs. ให้ค่าการไหลเท่ากบั 15 mm. และผ่านการทดสอบคณุสมบัติ

เบื้องต้นตามเกณฑ์มาตรฐานกรมทางหลวงทุกการทดสอบ

ค�ำส�ำคัญ: แอสฟัลต์คอนกรีต พลาสติกรีไซเคิล
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กำรตรวจสอบแรงดันและลักษณะสะเก็ดระเบิดจำกกำรระเบิดในท่อเหล็ก

The Investigation of Pressure and Blasted Fragments from Pipe Bomb

พันเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เรืองศักดิ์ อยู่ชำ1    พันโท ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อมรเทพ สมรำช2*
1กองวิชาเคมี ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

2*กองวิชาเหล่าสนับสนุนการรบ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมการระเบิดในท่อเหล็ก (Pipe Bomb) โดยท�าการตรวจสอบแรงดันและ

ลักษณะสะเก็ดระเบิดที่เกิดขึ้น ก�าหนดปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระดับความเสียหายและลักษณะของสะเก็ดระเบิด Pipe 

Bomb คือ 1) วัตถุระเบิดทีเอ็นทีปริมาณ 1/4, 1/2 และ 1 ปอนด์ 2) ปริมาตรท่อเหล็กที่ขนาดความยาว 100, 200 

และ 300 มิลลิเมตร ในขั้นแรกได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการะเบิดในท่อเหล็กกับการระเบิดแบบไม่บรรจุ

ภาชนะ (Bare Charge) พบว่า ในปริมาณระเบิดที่เท่ากันการระเบิดในท่อเหล็กจะเกิดลูกไฟขึ้นเป็นเวลายาวนานกว่า

และมีลักษณะขยายตัวออกด้านข้าง แรงดันของระเบิดในท่อเหล็กมีค่าประมาณ 40% เมื่อเทียบกับแรงดันจากการระเบิด

แบบไม่บรรจุภาชนะ สัดส่วนแรงดันท่ีลดลงนี้เมื่อน�าไปเทียบกับผลค�านวณพบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน ในล�าดับถัดมาได้ 

ตรวจสอบความเสยีหายหลงัการระเบิด โดยผลตรวจสอบแผ่นคอนกรตีท่ีวางรองไว ้ณ จุดระเบิดพบวา่ ในปรมิาณระเบิด

ที่เท่ากัน ความเสียหายจากระเบิดในท่อเหล็กจะรุนแรงมากกว่าระเบิดแบบไม่บรรจุภาชนะ และเมื่อเพิ่มปริมาณระเบิด

บรรจุในท่อเหล็ก จะท�าให้แผ่นคอนกรีตเสียหายมากขึ้น ส่วนการเพิ่มปริมาตรของท่อเหล็กไม่พบว่าแผ่นคอนกรีตมีความ

เสยีหายแตกตา่งกนัอย่างชดัเจน ผลการตรวจสอบต�าแหน่ง ขนาดและจ�านวนสะเกด็ท่ีทะลฉุากรบัพบวา่ เมือ่เพ่ิมปรมิาณ

ระเบิดในท่อเหล็ก จะท�าให้สะเก็ดระเบิดที่พุ่งทะลุฉากมีขนาดเล็กลงและมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น ส่วนองศาการพุ่งกระจาย

จากจุดระเบิดไปยังฉากรับมีค่าลดลง ส�าหรับการเพิ่มปริมาตรท่อเหล็กพบว่า ขนาดและจ�านวนสะเก็ดที่พุ่งทะลุฉากไม่มี

ความแตกต่างอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม พบว่าการเพิ่มปริมาตรท่อเหล็กจะท�าให้มีส่วนของท่อเหล็กที่ฉีกขาดเป็นเศษ

ใหญห่ลงเหลอือยู่ในพ้ืนท่ีจุดระเบิดมากขึน้ ในสว่นท้ายของงานวจัิยไดเ้สนอแนวทางการประเมินอันตรายของระเบิด Pipe 

Bomb อย่างง่าย จากผลการประเมินอันตรายพบว่า อันตรายจากสะเก็ดระเบิดจะมีขอบเขตที่กว้างกว่าอันตรายจากแรง

ระเบิด และเม่ือเพ่ิมปรมิาณระเบิดใน Pipe Bomb จะท�าให้ขอบเขตอันตรายจากสะเกด็ระเบิดเพ่ิมมากขึน้ ในทางกลบักนั  

เมื่อเพิ่มปริมาตรของท่อเหล็กโดยที่ปริมาณระเบิด Pipe Bomb เท่ากันแล้วขอบเขตอันตรายจากสะเก็ดระเบิดจะลดลง

ค�ำส�ำคัญ: นิติวิทยาศาสตร์ การระเบิดในท่อเหล็ก สะเก็ดระเบิด ความเสียหายจากการระเบิด
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ผลของควำมเข้มข้นของสำรละลำยธำตุอำหำรต่อกำรเจริญเติบโต

และปริมำณไนเตรทตกค้ำงในผักไฮโดรโปนิกส์

The Effect of Nutrient Concentration on Growth 

and Nitrate Accumulation in Hydroponics Vegetable

พันเอกหญิง รองศำสตรำจำรย์ สมพร ค�ำเครื่อง
กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

 โครงการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและ

ปรมิาณไนเตรทตกคา้งในผักไฮโดรโปนิกส ์จ�านวน 4 ชนิด ไดแ้ก ่ผักคะนา้ ผักกาดขาวได-โตเกยีว เรดโอ๊ค และบัตตาเวยี 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 3 ทรีทเมนต์ๆ ละ 4 ซ้�า ทรีทเมนต์ที่ 1, 2 และ 3 ให้ค่าการน�าไฟฟ้าคงที่ 

1.5, 1.8 และ 2.5 mS/cm ตามล�าดับ ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่าผักคะน้าที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหาร

ที่มีความเข้มข้น 1.8 mS/cm มีการเจริญเติบโตในด้านความสูง น้�าหนักสด และจ�านวนใบ มากที่สุด และวิเคราะห์

หาปริมาณไนเตรทตกค้างโดยวิธี Colorimetric ใช้เทคนิค Salicylic พบว่ามีปริมาณไนเตรทตกค้างมากที่สุดอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ ซึ่งสูงกว่าข้อก�าหนดของสหภาพยุโรปที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค (3,000 – 4,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

น้�าหนักสด) ส�าหรับผักกาด-ขาวไดโตเกียว เรดโอ๊ค และบัตตาเวีย ท่ีปลูกในสารละลายธาตุอาหารท่ีมีความเข้มข้น 

2.5 mS/cm มีการเจริญเติบโตในด้านความสูง น้�าหนักสด จ�านวนใบ และปริมาณไนเตรทตกค้างมากที่สุด ในการ

ศึกษาครั้งนี้ ส�าหรับผักกาดขาวไดโตเกียว เรดโอ๊ค และบัตตาเวีย พบว่าเมื่อความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารเพิ่ม

มากขึน้ ท�าให้ปรมิาณไนเตรทตกคา้งในเน้ือเย่ือพืชเพ่ิมมากขึน้ แต่อยู่ในระดบัท่ีต่�ากวา่คา่สงูสดุท่ียอมรบัไดข้องขอ้ก�าหนด

ของสหภาพยุโรปที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ค�ำส�ำคัญ: สารละลายธาตุอาหาร ไฮโดรโปนิกส์ ไนเตรท
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สำรคอร์ไดเซปนิและอะดีโนซีนในเหด็ถัง่เช่ำสีทอง (Cordyceps militaris (L.) Link) 

ที่เพำะเลี้ยงในอำหำร CRMA-1 

Cordycepin and Adenosine from Golden Tung Chao Mushroom 

(Cordyceps militaris (L.) Link) in CRMA- 1 Medium

พันเอกหญิง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เยำวภำ ทองอร่ำม
กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

 งานวจัิยน้ีมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาผลของอาหาร CRMA-1 ตอ่ผลผลติและสารออกฤทธิท์างชวีภาพของเห็ดถัง่

เชา่สทีอง (Cordyceps militaris (L.) Link) โดยวางแผนการทดลองแบบสุม่สมบูรณ์ (Complete Randomized Design) 

จ�านวน 7 ซ้�า ๆ  ละ 50 ขวดเพาะเลี้ยง โดยในระยะแรกเตรียมหัวเชื้อตั้งต้นโดยการเขี่ยเชื้อจากดอกเห็ดถั่งเช่าสีทอง 

ลงบนอาหารแข็งพีดีเอ (PDA) ใช้ระยะเวลาประมาณ 7 วัน เชื้อจะเจริญเต็มผิวหน้าอาหาร ซึ่งสามารถใช้หัวเชื้อตั้งต้น

น้ีเป็นแมเ่ชือ้ ระยะตอ่มาน�าแมเ่ชือ้ไปเพ่ิมจ�านวนโดยการเพาะเลีย้งในอาหารเหลวท่ีเขย่าบนเครือ่งเขย่าควบคมุอุณหภูมใิช้

ระยะเวลาประมาณ 5 วัน จะได้หัวเชื้อเหลวที่เจริญเติบโตดี จากนั้นน�าหัวเชื้อเหลวปริมาณ 10 มิลลิลิตร ถ่ายลงอาหาร

เพาะ CRMA-1 ซึ่งมีส่วนประกอบต่อหนึ่งลิตรดังนี้ มันฝรั่ง 200 กรัม ข้าวโพด 200 กรัม ยีสต์สกัด 10 กรัม เปปโตน 

10 กรัม กลูโคส 15 กรัม เมล็ดทานตะวันงอก 1 กิโลกรัม หนอนไหม 200 กรัม เมล็ดลูกเดือย 8 กรัม และควบคุม

ปัจจัยต่าง ๆ  ในการเพาะ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสง จากการวิจัยได้ติดตามการเจริญเติบโตต่างๆ และน�าผลมา

วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความคลาดเคลี่อนมาตรฐานของการวัด (Std Error) ได้ผลการทดลองดังนี้ ระยะ

การเจรญิของเสน้ใยเตม็อาหารเพาะเลีย้ง 11±0.49 วนั ระยะเวลาท่ีสขีองเสน้ใยเปลีย่นจากสขีาวเป็นสสีม้ 3.76±0.06 วนั 

ระยะการพัฒนาของเส้นใยเป็นตุ่มดอก 10.42±0.20 วัน ระยะการพัฒนาของตุ่มดอกเป็นดอก 19.06±0.03 วัน รวม 

ระยะเวลาการเพาะเลี้ยงทั้งหมด 56.24 วัน น้�าหนักสด 105.68±0.24 กรัม และน้�าหนักแห้ง 9.04±0.67 กรัม นอกจากนี ้

ได้น�าผงดอกถั่งเช่าสีทองไปวิเคราะห์ปริมาณสารคอร์ไดเซปิน และอะดีโนซีน ด้วยเครื่อง HPLC พบปริมาณสารส�าคัญ

ทางยา 17,570 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ 1,670 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามล�าดับ ดังนั้นจากงานวิจัยนี้จึงบ่งชี้ให้เห็นว่า 

อาหาร CRMA-1 ให้ผลผลิต และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดถั่งเช่าสีทองที่สูง รวมถึงระยะเวลาเพาะเลี้ยงที่สั้นลง

 

ค�ำส�ำคัญ: Cordyceps militaris, คอร์ไดเซปิน อะดีโนซีน
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กำรพัฒนำหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำสังคมศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ 

ในควำมรับผิดชอบของกองวิชำกฎหมำยและสังคมศำสตร์ 

ส่วนกำรศึกษำ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ประจ�ำปี 2562

The Development of Bachelor of Arts Program (Social Sciences for 

Development) by Law and Social Sciences Department, Academic 

Division, Chulachomklao Royal Military Academy, Academic Year 2019

พันโท ดร.ฐนัส มำนุวงศ์
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ 
 งานวจัิยเรือ่งน้ีมวีตัถปุระสงค ์4 ประการ ไดแ้ก ่1) เพ่ือพัฒนาหลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสงัคมศาสตร ์

เพื่อการพัฒนา เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพตามมาตรฐานของ สกอ. และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยใช้งานใน

สังกัดของกองทัพบก 2) เพื่อส�ารวจข้อมูล สถานการณ์ และความต้องการบุคลากรในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยใช้งาน

ในกองทัพบก ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 3) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานใน

การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และ 4) เพื่อรับทราบข้อมูลสะท้อนย้อนกลับ

เชิงวิพากษ์ “สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา” จากผู้ใช้งานตามหน่วยงานของกองทัพบก โดยใช้แนวคิดในการพัฒนา

หลักสูตรเป็นกรอบแนวคิดในงานวิจัย งานวิจัยฉบับนี้เป็นการใช้ระเบียบวิธีวิจัยคุณภาพในการด�าเนินการเก็บข้อมูล และ

ใช้หลักการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในการก�าหนดประเด็นการศึกษาวิจัย

 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาหลักสูตรควรมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการ

ปฏิบัตติามภารกจิของกองทัพบก โดยมุง่เน้นการสรา้งความพรอ้มให้แกน่ายทหารระดบัผู้น�าหน่วยขนาดเลก็ ซ่ึงอัตลกัษณ์

ของสาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ควรเป็นอัตลักษณ์ท่ีสะท้อนให้เห็นการประยุกต์องค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ใน

ลักษณะของการบูรณาการให้ตอบสนองต่อภารกิจด้านการพัฒนาเป็นส�าคัญ จากการศึกษาข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร

จากข้อมูลส�าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1) พลวัตรหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 2) องค์ความรู้หรือหลักการทางวิชาการ

ว่าด้วยการพัฒนา และ 3) ภารกิจของกองทัพบก ทั้งนี้ ข้อมูลส�าคัญในการสะท้อนกลับเชิงวิพากษ์สรุปได้ 4 ประเด็น 

ไดแ้ก่ 1) การพัฒนาตนเองให้สามารถเตรยีมพรอ้มต่อการปฏิบัตติามกรอบหน้าท่ีของผู้น�าหน่วยทหารขนาดเลก็ และการ

สรา้งคณุภาพชวีติให้แกต่นเอง รวมถงึก�าลงัพลและครอบครวัในความรบัผิดชอบ 2) การพัฒนาแนวคดิและอุดมการณใ์น

การปฏิบัติหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชา 3) การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรของหน่วยงานกับการภารกิจ

ที่ได้รับมอบหมาย และ 4) การสร้างพื้นฐานองค์ความรู้และทักษะที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพลเรือน (การ 

ลงพ้ืนท่ี) นอกจากน้ี การพัฒนาหลักสูตรควรสร้างและฝึกให้นักเรียนนายร้อยได้เรียนรู้ในลักษณะสหวิทยาการมากขึ้น 

โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาความมั่นคงตามภารกิจทางทหารอย่างเป็นรูปธรรม 

ค�ำส�ำคญั: การพัฒนาหลกัสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาสงัคมศาสตรเ์พ่ือการพัฒนา นักเรยีนนายรอ้ย โรงเรยีนนายรอ้ย 

    พระจุลจอมเกล้า 
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กำรศึกษำบุคลิกภำพ และแนวทำงกำรเสริมสร้ำงบุคลิกภำพอันพึงประสงค์

ของนักเรียนนำยร้อยใหม่ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

The Study of Personality and Guidance of The Desirable Personality 

of New CRMA Cadets

พันเอกหญิง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งอรุณ วัฒยำกร
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ 

 การวจัิยครัง้น้ีเป็นการวจัิยแบบผสมผสาน โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศึกษาบุคลกิภาพ การเปลีย่นแปลงบุคลกิภาพ 

รวมท้ังน�าเสนอประเดน็บุคลกิภาพท่ีพึงประสงคแ์ละแนวทางการเสรมิสรา้งบุคลกิภาพท่ีพึงประสงคข์องนักเรยีนนายรอ้ยใหม ่

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

จ�านวน 241 นาย เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบทดสอบวิภาววิสัยของศูนย์ทดสอบบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

และแบบสัมภาษณก่ึ์งโครงสรา้ง เกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยการทดสอบ และการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ สถติิวเิคราะห์ขอ้มลูใช ้

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) กรณีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มไม่เป็นอิสระ

ต่อกัน การจ�าแนกชนิดข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย น�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีพรรณนา ตาราง 

และภาพ ผลการศึกษาวิจัย พบว่า 

 1. นักเรียนนายร้อยใหม่ มีบุคลิกภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างน้อย

 2. การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพโดยรวมของนักเรียนนายร้อยใหม่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

โดยมีการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพรายด้าน ดังนี้

  2.1 การเปลีย่นแปลงบุคลกิภาพดา้นความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย ดา้นการต้องการความส�าเรจ็ ดา้นความรบั

ผิดชอบ ด้านการคิดอย่างพินิจพิจารณา ด้านลักษณะความเป็นชาย และด้านการมองโลกในทางลบ แตกต่างกัน อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพด้านความต้องการรับความสัมพันธ์ ด้านการควบคุม

จิตใจตนเอง และด้านความก้าวร้าวเคืองแค้น แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่บุคลิกภาพด้าน

ความต้องการรับความสัมพันธ์เพิ่มขึ้น ในขณะที่บุคลิกภาพด้านอื่นๆ ลดลง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

  2.2 การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพด้านความมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น ด้านการคบค้าสมาคมกับผู้อื่น ด้านความ

เอื้ออาทรต่อผู้อื่น ด้านความกระฉับกระเฉง ด้านความจริงใจ ด้านความอดทน ด้านความกล้ายืนหยัด/กล้าบอกผู้อื่น 

ด้านความมีใจบริการ และด้านความต้องการรับการยกย่องสรรเสริญ ไม่แตกต่างกัน  

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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 3. ประเดน็บุคลกิภาพท่ีพึงประสงคข์องนักเรยีนนายรอ้ยใหม ่3 ประเดน็ ไดแ้ก ่1) การมเีจตคติท่ีดแีละเหมาะสม 

ต่อการเป็นนักเรียนทหาร 2) มีลักษณะท่าทางดีและมีภาวะผู้น�า 3) มีความเป็นสุภาพบุรุษ รวมทั้งเสนอแนวทางการ

เสริมสร้างบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของนักเรียนนายร้อยใหม่ ในแต่ละประเด็นไว้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การส�ารวจตนเอง 

2) การปรับปรุงบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยในแต่ละประเด็น 3) การแสดงออกที่มาจากการฝึกจนเคยชิน และ 4) การ

ประเมินผลการปรับปรุงตนเองอย่างสม่�าเสมอ

ค�ำส�ำคัญ: บุคลิกภาพ บุคลิกภาพอันพึงประสงค์ การเสริมสร้างบุคลิกภาพอันพึงประสงค์ นักเรียนนายร้อยใหม่  

 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
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กำรวำงแผนทำงกำรเงินส่วนบุคคล: กรณีศึกษำนักเรียนนำยร้อย 

โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

Personal Financial Planning: A Case Study of Chulachomklao Royal

Military Academy Cadets

พันเอกหญิง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีย์วรรณ สุทธิพงศ์พันธ์
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 

บทคัดย่อ 

 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมีความส�าคัญเน่ืองจากเป็นทักษะชีวิตส�าหรับทุกคน ท�าให้บุคคลด�ารงชีพ

ได้อย่างมีคุณภาพ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและชี้วัดระดับทักษะทางการเงิน 2) ศึกษาพฤติกรรมการ

วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และ 3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักเรียน

นายร้อย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมวิธีพหุระยะ (Multiphase Mixed Method) กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนนายร้อย 

ทุกชั้นปีและทุกสาขา ปีการศึกษา 2562 จ�านวน 305 นาย ระยะแรกเป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณได้จากแบบสอบถาม 

และวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และเกณฑ์คะแนนของธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะที่สองเป็นการเก็บข้อมูล

เชิงคุณภาพได้จากการสัมภาษณ์นักเรียนนายร้อยที่เคยเรียนวิชาการบริหารการเงินส่วนบุคคล (SS 5112) และวิเคราะห์

ผลสว่นนีโ้ดยการวเิคราะห์เน้ือหา ทดสอบสมมติฐานโดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และการหาคา่สมัประสทิธ์ิ

สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า

 1) ระดับคะแนนทักษะทางการเงินของนักเรียนนายร้อยสูงกว่าของคนไทย ในรายองค์ประกอบ พบว่า  

ด้านความรู้ทางการเงินและพฤติกรรมทางการเงินของนักเรียนนายร้อยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าของคนไทย แต่มีคะแนน

เฉลี่ยด้านทัศนคติทางการเงินต่�ากว่าของคนไทย อีกท้ังนักเรียนนายร้อยแต่ละชั้นปีมีพฤติกรรมทางการเงินแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพฤติกรรมทางการเงินมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อทักษะทางการเงินสูงมาก

 2) พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักเรียนนายร้อย พบว่าต้องปรับปรุงในเรื่องการตัดสินใจ 

ทางการเงนิและจัดสรรเงนิกอ่นใช ้สว่นดา้นการจัดการรายไดม้กีารวางแผนการไดม้าซึง่รายไดใ้นแตล่ะเดอืนจากการท�างาน

ประจ�าและรายไดท่ี้ไม่ใชร่ายไดป้ระจ�า สว่นใหญม่รีายไดม้ากกวา่รายจ่าย คา่ใชจ่้ายสว่นใหญอ่ยู่ในหมวดบันเทิงและเกดิขึน้

ในชว่งวนัหยุด ดา้นการจัดการการออมมกีารจัดสรรแบ่งสว่นเงนิออมไวก่้อนท่ีจะน�าเงนิไปจับจ่ายใชส้อย โดยเป้าหมายการ

ออมสว่นใหญค่อืเกบ็ไวเ้ป็นเงนิส�ารองยามฉกุเฉนิ และดา้นการจัดการการลงทุนมีการวางแผนน�าเงนิไปลงทุนในผลติภัณฑ์

ทางการเงินที่หลากหลายรวมถึงการลงทุนในความรู้ โดยผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสนใจมากที่สุดคือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

 3)  แนวทางการพัฒนาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักเรียนนายร้อย ประกอบด้วย 2 แนวทาง

หลัก คือ 1) พัฒนาทักษะทางการเงินของนักเรียนนายร้อย โดยการสร้างทัศนคติทางการเงินที่ดีเสริมสร้างพฤติกรรม

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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ทางการเงิน และการให้ความรู้ทางการเงิน และ 2) พัฒนาพฤติกรรมทางการเงินโดยการให้ความรู้เชิงลึกในชั้นเรียนใน

รปูแบบรายวชิาบังคบัและการจัดกิจกรรมนอกชัน้เรยีนเพ่ือเพ่ิมทักษะและปรบัพฤติกรรมทางการเงนิแกนั่กเรยีนทุกชัน้ปีเริม่

ตัง้แตช่ัน้ปีแรกและท�าอย่างตอ่เน่ืองจนส�าเรจ็การศึกษา โดยกจิกรรมนอกชัน้เรยีนควรท�าผ่านการใชเ้ทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ต 

ที่ทันสมัย 

ค�ำส�ำคัญ: ทักษะทางการเงิน ทัศนคติทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน ความรู้ทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน 

 ส่วนบุคคล

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนนำยร้อยชั้นปีที่ 2  

สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี วิชำกำรพัฒนำด้ำนบุคลิกภำพและศิลปะกำรพูด 

(LG 2001) ที่เรียนโดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning 

และกำรเรียนแบบปกติ

A Comparison of 2nd Year Cadets Majoring in Science and 

Technology in Personality and Oratory Improvement (LG 2001) 

Through The Instructional Active Learning Method and 

the Teacher's Manual

ร้อยเอกหญิง อ�ำภำ ช่ำงเกวียน    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ บัญชำ เกียรติจรุงพันธ์2
1กองวิชาอักษรศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

2ภาควิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนนายร้อยชั้นปีท่ี 2 สาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการพัฒนาด้านบุคลิกภาพและศิลปะการพูด (LG 2001) ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้

แบบ Active Learning และการเรียนแบบปกติ  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนายร้อยที่มีต่อการจัดการเรียน

รู้แบบ Active Learning และการเรียนแบบปกติ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ

การทดลองจริง (True-Experimental Design) ชนิด 2 กลุ่มตัวอย่าง วัดผลหลังการทดลอง (Posttest-Only Control 

Group Design) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ท่ีก�าลงัศกึษาในภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศกึษา 2563 จ�านวน 58  นาย แบ่งเป็นกลุม่ทดลอง 29 นาย กลุม่ควบคมุ 29 นาย 

ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใช้ใน

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่แบบประเมินผลงานนักเรียน แบบทดสอบระหว่างภาค และแบบทดสอบประจ�า

ภาค ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนนายร้อยที่มีต่อการการ

จัดการเรียนการสอน ด�าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม วัดผลการเรียนจากการสอบโดย

อาจารย์ การตรวจงานมอบ และการทดสอบ วเิคราะห์ขอ้มูลผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนโดยใชส้ถติิทดสอบ และสถิติพ้ืนฐาน 

ค่าเฉลี่ยและร้อยละ อภิปรายผลจากแบบสังเกตพฤติกรรมรายกลุ่มและรายบุคคล บันทึกผลการสอน และการ 

ตรวจงานมอบ วิเคราะห์ความพึงพอใจจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้สถิติทดสอบและสถิติ

พื้นฐาน ค่าเฉลี่ยและร้อยละ อภิปรายผลความพึงพอใจจากข้อเสนอแนะของแบบสอบถามความพึงพอใจ
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ผลกำรวิจัย

 1. นักเรียนนายร้อยที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) และนักเรียนนายร้อยที่

เรียนด้วยวิธีปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไม่แตกต่างกัน

 2. ความพึงพอใจของนักเรยีนนายรอ้ยท่ีเรยีนดว้ยการจัดการเรยีนรูแ้บบ Active Learning และนักเรยีนนายรอ้ย 

ที่เรียนด้วยวิธีปกติมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ค�ำส�ำคัญ: Active Learning การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนายร้อย
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 ส่วนที่ 2
งานวิจัยจากโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

กับสถาบันภายนอก
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กำรด�ำเนินงำนของศูนย์วิจัยสหวิทยำกำร เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ 

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

พันเอก รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรัตน์ เลิศล้�ำ
กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

 ดว้ยศนูย์วจัิยสหวทิยาการ เฉลมิพระเกยีรติ 5 รอบ พลเอกหญิง สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าร่วมกับส�านักงาน 

คณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจัิยและนวตักรรม (สกสว.) และหน่วยงานท้ังในและนอกประเทศ โดยจัดตัง้ขึน้ตาม

โครงการจัดตัง้ศูนย์วจัิยและประสานงานเครอืขา่ยการศกึษาเชงิสหวทิยาการทางดา้นวฒันธรรมในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต้ เพื่อให้เกิดการด�าเนินงานวิจัยและการพัฒนา รวมทั้งการให้การศึกษาแก่เยาวชน และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรต ิ5 รอบ พลเอกหญงิ สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ซึง่พลเอกหญงิ สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงมีพระมหากรณุาธิคณุ 

ทรงรับเป็นองค์ประธานท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ของศูนย์วิจัยฯ และพระราชทานนามศูนย์วิจัยว่า “ศูนย์วิจัยสหวิทยาการ 

เฉลมิพระเกียรติ 5 รอบ พลเอกหญงิ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีโรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้” 

ทรงท�าพิธีเจิมป้ายเปิดศูนย์วิจัยฯ อย่างเป็นทางการในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  

 โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการด�าเนินงานดังต่อไปนี้

 1. เพ่ือยกระดบัของการด�าเนินงานวจัิยและพัฒนาดา้นวฒันธรรมท่ีสามารถชว่ยยกระดบัความเป็นอยู่ของชมุชน

ท้องถิน่จากผลของการด�าเนินงาน และสานตอ่ในการพัฒนาห้องปฏิบัตกิารของศนูย์วจัิย ในการสนับสนุนการท�างานวจัิย 

ในการพัฒนาด้านอากาศยานไร้คนขับ ด้านฐานข้อมูล การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรม 

 2. สนับสนุนการด�าเนินงานรว่มกนัของนักวชิาการและเครอืขา่ยในประเทศและในระดบัภูมภิาค ท�าการพัฒนา

เครือข่าย โดยการจัดฝึกอบรม การจัดประชุมวิชาการร่วมกับเครือข่าย และขยายการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้จาก

งานวิจัยเพ่ือเปิดพรมแดนความรู้บนฐานความร่วมมือทางวิชาการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และองค์กรระหว่าง

ประเทศ 

 3. การด�าเนินงานด้านเยาวชน โดยการน�าองค์ความรู้จากการวิจัย อุปกรณ์ต่างๆ ภายในศูนย์วิจัยฯ พร้อมทั้ง 

นวัตกรรมท่ีได้มีการพัฒนาขึ้น ใช้ในการด�าเนินงานด้านเยาวชน ท้ังในประเทศและในประเทศเพ่ือนบ้าน กับเยาวชน

ในระดับต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการพัฒนาเยาวชน ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่กิจกรรมเยาวชน 

กระตุ้นจิตส�านึกและช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผ่านกระบวนการวิจัย



ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ในระยะปัจจุบัน

 งำนวิจัยระดับภูมิภำค  

 การศกึษาระบบบรหิารจัดการน้�าสมยัโบราณในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตห้รอืดนิแดนสวุรรณภูม ิผ่านกรณี

ศกึษาดนิแดนฝ่ังตะวนัตกสมยัวฒันธรรมปยู-สมยัวฒันธรรมทวารวด ีซึง่เป็นสมยัแรกรบัวฒันธรรมจากภายนอกท่ีเมอืงโบ

ราณไบก์ถาโน สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา และเมืองโบราณศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  และวัฒนธรรมในพื้นที่ดิน

แดนสุวรรณภูมิฝั่งตะวันออกสมัยวัฒนธรรมเขมร: กรณีศึกษาการจัดการแหล่งน้�าโบราณที่ปราสาทสด๊กก๊อกธม จังหวัด

สระแกว้ และการจัดการน้�าโบราณท่ีปราสาทบันทายฉมาร ์จังหวดับันเตยีเมยีนเจย ราชอาณาจักรกมัพูชา จะท�าให้เขา้ใจ

วถิชีวีติความสมัพันธ์ของชมุชนโบราณท่ีมพัีฒนาการและกอ่ให้เกดิอัตลกัษณร์ว่มกนัในภูมิภาค เป็นการเชือ่มโยงองคค์วาม

รู้ในการบริหารจัดการน้�าโบราณในอดีตที่เชื่อมโยงกันมาแต่อดีต จะเป็นแนวทางส�าหรับการเรียนรู้และการท�าความเข้าใจ 

ตลอดจนการออกแบบระบบบริหารจัดการน้�าในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ในการศกึษาครัง้น้ีการประยุกตภู์มสิารสนเทศโดยใชข้อ้มลูจากภาพถา่ยดาวเทียมและขอ้มลูหลายชว่งคลืน่จาก

อากาศยานไร้คนขับ มีวิธีการหลักแบ่งเป็นสองวิธีการคือการประยุกต์ใช้ข้อมูลความสูงท่ีได้จากการวิเคราะห์ภาพถ่าย

ดาวเทียมเพื่อศึกษาความสูงของพื้นที่ในพื้นที่กว้าง และข้อมูลหลายช่วงคลื่นจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อศึกษาความสูง

และลักษณะของพื้นที่โดยละเอียด เพื่อวิเคราะห์เส้นทางไหลของน้�าในพื้นที่ และการประยุกต์ใช้ค่าดัชนีผลต่างความชื้น

ของน้�า (Normalized Difference Water Index: NDWI) เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณลักษณะการ

เปลี่ยนแปลงของแหล่งน้�าที่เปิดโล่ง น้�าในผิวดิน และความชื้นในพืชพรรณ 

 นอกจากน้ีไดม้กีารการประยุกตเ์ทคโนโลยีนิวเคลยีรใ์นการศกึษาศกัยภาพแหลง่น้�าใตด้นิของเมอืงศรมีโหสถเบ้ือง

ตน้โดยใชเ้ทคนิคทางนิวเคลยีรใ์นการตรวจสอบแหลง่ท่ีมาท่ีเป็นไปไดข้องน้�าในคภูายในตัวเมืองศรมีโหสถและบ่อน้�าโบราณ 

ซึ่งเทคนิคทางนิวเคลียร์เป็นหน่ึงในเทคนิคท่ีสามารถใช้ตรวจวิเคราะห์แหล่งท่ีมาของน้�าได้รวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับ 

วิธีการอื่นๆ

 นวัตกรรม Suwannabhumi Cultural Information Platform 

 นวตักรรม Suwannabhumi Cultural Information Platform เน้นการปรบัปรงุและใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มลู

องค์ความรูจ้ากงานวจัิย เพ่ือการอ้างอิงทางวชิาการสูค่วามเป็นเลศิดา้นวชิาการ ตลอดจนยกระดบัไปสูส่ากล และรปูธรรม 

ของการใช้ประโยชน์ด้วยการเชื่อมโยงองค์ความรู้วัฒนธรรมสุวรรณภูมิ ออกมาในรูปเส้นทางวัฒนธรรมโบราณ โดยได้มี

รวบรวมข้อมูลต่างๆ จากการด�าเนินงานที่ผ่านมาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วท�าการพัฒนาฐานข้อมูลขึ้น โดยมีข้อมูลหลัก

ประกอบด้วย

 1. การปรับปรุงฐานข้อมูลถนนโบราณ

 2. การพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

 3. การพัฒนาฐานข้อมูลด้านศิลปะ
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กำรด�ำเนินกิจกรรม

 การด�าเนินงานของศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีโรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ในปี พ.ศ. 2563 ทางศนูย์วจัิยฯ ไดบ้รรลเุป้าหมายในการสรา้งความ

ร่วมมือระหว่างองค์กรร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ความร่วมมือดังกล่าว 

ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและการผสมผสานองค์ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดี ก่อ

ให้เกิดความเข้าใจและเห็นความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในแต่ละพื้นที่ และช่วยให้เข้าใจพัฒนาการของ

ชุมชนโบราณในประเทศไทยได้มากย่ิงขึ้น รวมไปถึงความร่วมมือกับกรมศิลปากรในการจัดอบรมเรื่องอากาศยานไร้คน

ขับเพ่ือเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการใช้งานอากาศยานไร้คนขับแก่บุคลากรของกรมศิลปากร ซึ่งช่วยให้เกิด

ประโยชน์ในการน�ามาประยุกต์ใช้ในงานโบราณคดีได้

 ในดา้นกจิกรรมเยาวชน การอบรมเผยแพรค่วามรู ้และการจัดท�าฐานขอ้มลูเรือ่งระบบการจัดการน้�าในอดตีและ

ปัจจุบันในประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ทางคณะวิจัยประสบผลส�าเร็จในการเผยแพร ่

ความรูเ้กีย่วกบัระบบการจัดการน้�าโบราณแกป่ระชาชนในชมุชนท้องถิน่อย่างแพรห่ลาย เพ่ือให้ประชาชนสามารถน�าความ

รู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับรูปแบบการจัดการน้�าในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกท้ังการจัดกิจกรรมเยาวชน

น้ันถือเป็นกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแก่เยาวชนรุ่นใหม่เพ่ือให้เกิดความส�านึกรักบ้านเกิดและเห็น

คุณค่าของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านโบราณคดีเบื้องต้นแก่เยาวชนในท้องถิ่น เพื่อเป็นการ

ปูพ้ืนฐานและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาโบราณคดีและการอนุรักษ์โบราณสถานในท้องถิ่นอย่างย่ังยืน และในการจัด

ท�าฐานข้อมูลระบบการจัดการน้�าในอดีตและปัจจุบันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากจะช่วยให้เข้าใจถึง 

รูปแบบการจัดการน้�าโบราณในพื้นที่ที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์แตกต่างกันแล้ว ทางศูนย์วิจัยสหวิทยาการฯ ยังสามารถ

น�าข้อมูลเหล่าน้ีไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือการฟ้ืนฟูระบบการจัดการน้�าในพ้ืนท่ีให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่นต่อไปในอนาคตได้

ค�ำส�ำคัญ: สหวิทยาการ ระบบชลประทานโบราณ วัฒนธรรมร่วม ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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2.1

 ส่วนที่ 3
โครงการ/ผลงานและงานวิจัยของสถาบันภายในกระทรวงกลาโหม
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นวัตกรรมเพื่อกำรดูแลผู้ป่วยหลังท�ำหัตถกำรใส่สำยสวนหัวใจผ่ำนทำง

หลอดเลือดแดงที่ข้อมือ (Navy Wrist Support)

นำวำโทหญิง ดร.สุปรำณี  พลธนะ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

บทคัดย่อ

 Navy wrist support เป็นนวัตกรรมอุปกรณ์พยุงข้อมือที่ผลิตขึ้น เพื่อน�ามาใช้ในการดูแลผู้ป่วยภายหลังการ

ใส่สายสวนหัวใจผ่านทางหลอดเลือดแดงที่ข้อมือ ซึ่งเป้าหมายหลักอย่างหนึ่งของการดูแลผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมงแรก

หลังท�าหัตถการใส่สายสวนหัวใจทางหลอดเลือดแดง (Coronary Artery Angiography: CAG) และ/หรือหลังท�า 

การรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจ (Percutaneous Coronary Intervention: PCI) คือ การจ�ากัดการเคลื่อนไหว

ของข้อมือ ห้ามงอข้อมือตรงต�าแหน่งที่ใส่สายสวนหรือท�าหัตถการ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นตรงบริเวณที่

ใส่สายสวนหัวใจ เช่น ภาวะเลือดออกที่แผล (Bleeding) และภาวะก้อนเลือดใต้ผิวหนัง (Hematoma) 

 Navy wrist support เป็นนวตักรรมท่ีพัฒนาและดดัแปลงมาจากอุปกรณพ์ยุงขอ้มือเดมิของโรงพยาบาลสมเดจ็ 

พระป่ินเกลา้ กรมแพทย์ทหารเรอื ซึง่อุปกรณพ์ยุงขอ้มือท่ีมีอยู่เดมิมีขนาด (Size) เดยีว ยังไม่เหมาะต่อการน�าไปใชใ้นการ

ดแูลผู้ป่วยทุกราย เน่ืองจากขนาดขอ้มอืของผู้ป่วยแต่ละรายมีรปูรา่งแตกต่างกนัตามโครงสรา้งรา่งกายของผู้ป่วยแต่ละคน 

ดังนั้น Navy wrist support จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อน�ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการออกแบบนวัตกรรมพยุง

ข้อมือขึ้นใหม่ให้มี 3 ขนาด (Size) ได้แก่ Size S, M และ L อุปกรณ์พยุงข้อมือเดิมวัสดุผลิตมาจากพลาสติก ปัญหา

ที่ตามมา คือ แตกและหักง่าย ผู้วิจัยจึงเปลี่ยนมาใช้วัสดุในการผลิตใหม่เป็นอะคริลิค เนื่องจากอะคริลิคมีความแข็งแรง 

ทนทานมากกว่าพลาสติก และท�าความสะอาดได้ง่าย นอกจากนี้ยังปรับเปลี่ยนสายรัดข้อมือใหม่ เพื่อท�าให้บริเวณที่ถูก

ยึดตรึงแน่น และกระชับมากขึ้น

 ผลการน�านวัตกรรมอุปกรณ์พยุงข้อมือ Navy wrist support ไปทดลองใช้กับพยาบาลและผู้ป่วยในหอผู้ป่วย

วิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ พบว่า ทั้งพยาบาลและผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อ

การน�านวัตกรรม Navy wrist support ไปใช้อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.34 และ 4.17 ตามล�าดับ) จะเห็นได้ว่า 

การผลตินวตักรรม Navy wrist support ถอืวา่เป็นโครงการน�ารอ่งของการประสานความรว่มมอืระหวา่งวทิยาลยัพยาบาล

กองทัพเรือกับสถานพยาบาลในรูปแบบของการแก้ปัญหาและพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย (R2R) ภายในหอผู้ป่วยวิกฤต 

โรคหัวใจ โรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกลา้ กรมแพทย์ทหารเรอื ซึง่ Navy wrist support นับไดว้า่เป็นนวตักรรมทางการ

พยาบาลท่ีมปีระโยชนต์อ่กรมแพทย์ทหารเรอืและเป็นประโยชน์ต่อวชิาชพีพยาบาล ท่ีจะน�าไปสูก่ารพัฒนาผลลพัธ์ดา้นการ

ดูแลให้มีประสิทธิภาพ ท�าให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยและพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการมากยิ่งขึ้น

ค�ำส�ำคัญ: นวัตกรรม การดูแลผู้ป่วย การใส่สายสวนหัวใจ หลอดเลือดแดงที่ข้อมือ



เตียงผู้ป่วยกำยภำพบ�ำบัดปรับนั่ง-ยืน

Physical Therapy Bed

ร้อยเอก ขจร ยิ้มละมัย   เรืออำกำศตรี พรพล อินทสมบูรณ์

จ่ำสิบเอก สุรศักดิ์ โพธิ์สุวรรณวัฒนำ   จ่ำสิบตรี นันทวิทย์ สีโซ่

สิบโท พิสณฑ์ จันทวิเศษ    สิบโท วิชิรพันธุ์ สอนศิริ

สิบตรีหญิง มยุรฉัตร จุ้ยอ่วม
แผนกช่างกลโลหะ กองการฝึกและศึกษา โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

บทคัดย่อ 

 ในปัจจุบันประเทศไทยน้ันได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริง เน่ืองจากอัตราการเกิดของประชากร 

ท่ีลดลงเมือ่เปรยีบเทียบกบัผู้สงูอายุท่ีมอีายุยืนยาวขึน้ จึงเกดิความไม่สมดลุของสดัสว่นประชากรในประเทศ อีกท้ังสาเหตุ

ของการเกดิอุบัตเิหตจึุงท�าให้มจี�านวนผู้พิการทางขาและท่อนลา่งของรา่งกายตอ้งกลายเป็นผู้ป่วยนอนตดิเตียงและสง่ผลถึง 

การเป็นโรคแผลกดทับ โรคไขข้อกระดูกเสื่อม น้�าในหูไม่เท่ากัน เพ่ือใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีทุพพลภาพ ผู้ป่วยพิการท่ี 

ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และผู้ป่วยท่ีมีปัญหาในการเคลื่อนไหวจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องมีเตียงส�าหรับผู้ป่วยนอนติดเตียงและ

ท�าการกายภาพบ�าบัดบนเตียง  

 เน่ืองดว้ยภารกจิหน่ึงของกองการฝึกและศกึษาโรงเรยีนชา่งฝีมอืทหารมแีผนงานการจัดท�าโครงงานสิง่ประดษิฐ์

ท่ีมคีวามจ�าเป็นตอ่กองทัพ และน�าโครงงานสิง่ประดษิฐไ์ปใชป้ระโยชน์กบัหน่วยงานท้ังภายนอกและภายใน อีกท้ังหน่ึงใน

ภารกิจของทหารคอืการชว่ยเหลอืทหารในหน่วยทหารและหน่วยงานภาคประชาชน งานวจัิยน้ีจึงสนใจศึกษาและออกแบบ

เตียงผู้ป่วยกายภาพบ�าบัดปรับนั่ง-ยืน เป็นเตียงช่วยบ�าบัดใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ทุพพลภาพ ผู้ป่วยพิการที่ช่วยเหลือตัวเอง

ไม่ได้และผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว ผู้ป่วยน้�าในหูไม่เท่ากัน ช่วยให้ผู้ป่วยกายภาพขยับร่างกายได้มากขึ้น และ

ยังท�างานได้อย่างนุ่มนวล สะดวก ปลอดภัย และสามารถลดการเกิดภาวะ โรคแทรกซ้อนที่เกิดกับผู้ป่วยได้เป็นอย่างด ี

เตียงผู้ป่วยกายภาพบ�าบัด ซึ่งประกอบด้วย โครงเตียงประกอบเข้าด้วยกันติดตั้งกับลิเนียร์มอเตอร์ ท�าหน้าที่ส่งก�าลัง

ไปยังระบบกลไกแบบลิงค์ ท�าหน้าท่ีปรับเตียงขึ้นลงและปรับความเอียงองศาของเตียง สามารถปรับความเอียงองศา

ของเตียงตั้งแต่ 0 - 90 องศา อีกทั้งสามารถปรับเปลี่ยนอิริยาบถ ร่างกายของผู้ป่วยให้อยู่ในท่า ยืน นั่ง นอน อีกทั้ง 

ยังติดตั้งโต๊ะค่อมเตียง สามารถพับหมุนเก็บได้สามารถปรับระดับสูง-ต่�า ได้ใช้ส�าหรับวางอาหารวางยา และรับประทาน

อาหารของผู้ป่วยหรือวางแขนเพื่อท�าการกายภาพบ�าบัด โดยโครงสร้างท�าจากสแตนเลส    

ค�ำส�ำคัญ: เตียงกายภาพบ�าบัด ผู้ป่วยนอนติดเตียง ลิเนียร์มอเตอร์
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โครงกำรวิจัยและพัฒนำระบบรับสัญญำณดำวเทียมวงโคจรต่�ำ

Low Earth Orbit Satellites Signal Receiver System Research and 

Development Project
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 

 

บทคัดย่อ
 ในปัจจุบันประเทศมหาอ�านาจต่างๆ ได้มีการพัฒนาศักยภาพทางอวกาศไปเป็นอย่างมาก และประเทศต่างๆ 

ได้ให้ความส�าคญักบัการใช้ประโยชน์จากอวกาศมากขึน้ กองทัพอากาศได้ตระหนักถงึความส�าคญัของอวกาศและมแีนวคดิ

ในการประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศในกิจการความมั่นคง เป็นการเสริมศักยภาพในการป้องกันประเทศตามภารกิจของ 

กองทัพอากาศ เพื่อมุ่งสู่ “กองทัพอากาศชั้นน�าในภูมิภาค (One of The Best Air Forces in ASEAN)” ให้จงได้  

จากยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี (ปี 2560 ถงึ 2579) มแีนวคดิเกีย่วกบัการพัฒนาขดีความสามารถด้านกจิการอวกาศ 

ส่งผลให้มกีารจัดตัง้ศนูย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ หรอื ศปอว.ทอ. ขึน้เมือ่ 1 ตลุาคม 2562 ส่งผลให้เกดิความ

เป็นรูปธรรมในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับความมั่นคงทางอวกาศมากขึ้น และเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 กองทัพอากาศ

ได้ส่งดาวเทียมความมั่นคงดวงแรกของประเทศไทย NAPA-1 เพื่อสนับสนุนภารกิจ ISR (Intelligence, Surveillance 

and Reconnaissance) ให้มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

  จากการส่งดาวเทียม NAPA-1 ขึ้นสู่วงโคจรน้ัน ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความจ�าเป็นในการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศขึ้นในประเทศ ระบบดาวเทียมดังกล่าวน้ันมาพร้อมกับสถานีภาคพ้ืนท่ีมีราคาสูงมีข้อจ�ากัดด้านการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้ใช้ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาสถานีรับสัญญาณดาวเทียมต้นแบบ เพื่อเป็น

พ้ืนฐานในการต่อยอดไปสูร่ะบบรบัสญัญาณดาวเทียมท่ีมคีวามสมบูรณ์และสามารถตอบสนองภารกจิของกองทัพอากาศได้

มากขึน้ในอนาคต ท้ังน้ีระบบดงักล่าวได้ออกแบบให้ใกล้เคยีงกบัสถานีรบัสญัญาณของดาวเทียม NAPA-1 ซึง่เป็นดาวเทียม

วงโคจรต�่า (Low Earth Orbit Satellite) แต่เลือกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเสาอากาศที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไป 

ในประเทศ อีกทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาซอฟแวร์ในการควบคุมเสาสัญญาณให้สามารถติดตามและรับสัญญาณเมื่อดาวเทียม

ผ่านประเทศไทยตามเวลาท่ีค�านวณได้จากข้อมลู TLE (Two Line Element) ของดาวเทียม โดยระบบรบัสญัญาณต้นแบบ

นั้น เน้นรับสัญญาณดาวเทียมในกลุ่ม CubeSat เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นดาวเทียมเพื่อการศึกษาสร้างโดยมหาวิทยาลัย

ชั้นน�า ไม่มีข้อจ�ากัดด้านการรับสัญญาณและแปลความ อีกทั้งส่งสัญญาณในความถี่วิทยุสมัครเล่นสากล ได้แก่ ความถี่ 

433 MHz และ 145 MHz และรับส่งสัญญาณโดยใช้โปรโตคอล AX.25 ท�าให้มีความสะดวกให้การเขียนซอฟแวร์และฝึก

บุคคลกรของกองทัพอากาศให้มคีวามเข้าใจในการติดตามและรบัสญัญาณดาวเทียมวงโคจรต�า่มากขึน้ ระบบรบัสญัญาณ

ต้นแบบที่ได้วิจัยพัฒนานั้น สามารถรับสัญญาณจากดาวเทียม CubeSat ได้ 4 ดวง ได้แก่ ดาวเทียม FUNcube-1 

ดาวเทียม JY1-SAT ดาวเทียม Nayif-1 และดาวเทียม Saudisat-1C อีกทั้งยังสามารถรับสัญญาณจากดาวเทียม NOAA 

ของประเทศสหรัฐอเมริกา และน�ามาแสดงเป็นภาพกลุ่มเมฆเหนือพื้นที่ประเทศไทยได้

ค�ำส�ำคัญ: ทางอวกาศ สัญญาณดาวเทียม กองทัพอากาศชั้นน�าในภูมิภาค
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ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิทัล

Digital Temperature Controller

นักเรียนเตรียมทหำร ชั้นปีที่ 2 ตอน 21 รุ่น 62

อำจำรย์ที่ปรึกษำ   ร้อยโท ปรัชญำ ปำรมี   ร้อยตรี อนุสรณ์ เลียบสูงเนิน
กองวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร

บทคัดย่อ

 โครงงาน Digital Temperature Controller ฉบับนี้เป็นการออกแบบ และสร้างระบบควบคุมอุณหภูมิในแบบ

จ�าลองคอกหมู โดยมีส่วนประกอบส�าคัญ ได้แก่ ส่วนตรวจวัดอุณหภูมิ ส่วนควบคุมอัตโนมัติ และส่วนแสดงผล โดยใช้

หลักการของ Programmable Logic Control (PLC) ซึ่งจะก�าหนดค่าอุณหภูมิเริ่มต้นการท�างาน และหยุดการท�างาน

ท่ีบอร์ดควบคุมอุณหภูมิ โดยวงจรของระบบจะเริ่มต้นการท�างานท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และหยุดการท�างาน 

เมื่ออุณหภูมิลดลงถึง 25 องศาเซลเซียส การท�างานของระบบ เมื่อเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิภายนอกแล้ว จะส่งค่าไป

ยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประมวลผลเปรียบเทียบอุณหภูมิที่วัดได้กับอุณหภูมิที่ตั้งไว้ หากอุณหภูมิภายนอกถึงอุณหภูม ิ

ที่ตั้งไว้ หน่วยประมวลผลกลาง (Processor) จะส่งสัญญาณไปยังหน่วยแสดงผล (Output) ที่ท�าให้วงจรไฟฟ้าท�างาน

ค�ำส�ำคัญ: Programmable Logic Control บอร์ดควบคุมอุณหภูมิ ไมโครคอนโทรลเลอร์ หน่วยประมวลผลกลาง 

 หน่วยแสดงผล
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กลยุทธ์กำรพัฒนำโรงเรียนเตรียมทหำรตำมแนวคิดกำรเรียนรู้ขององค์กร

Strategy for Development of The Armed Forces Academies Preparatory

School Based on The Concept of Organizational Learning

นำวำเอกหญิง รำตรี ต๊ะพันธุ์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัญชลี ชยำนุวัชร
กองวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษากรอบแนวคิดองค์ประกอบการเรียนรู้ขององค์กรและองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

วเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและภาวะคกุคามของโรงเรยีนเตรยีมทหารตามแนวคดิการเรยีนรูข้ององคก์ร ตามสภาพ

ท่ีพึงประสงค์และสภาพท่ีเป็นจริง และน�าเสนอกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนเตรียมทหารให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตาม

แนวคิดการเรียนรู้ขององค์กร ใช้วิธีวิจัยแบบผสมวิธีพหุระยะ ประชากร คือ บุคลากรโรงเรียนเตรียมทหารปีการศึกษา 

2562 จ�านวน 900 คน หากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค�านวณ Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูลจ�านวน 320 คน  

กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มหัวหน้างาน และกลุ่มบุคลากร เครื่องมือใช้ 

แบบสอบถาม แบบประเมิน การสนทนากลุ่ม การวิพากษ์ สถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ค่าดัชนี PNI modified และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

 ผลการวิจัยพบว่ากรอบแนวคิดองค์ประกอบการเรียนรู้ขององค์กร มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ การเป็นผู้น�า

การเรียนรู้ นโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้

การมีวิสัยทัศน์ร่วม การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

มี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์กร ระดับกลุ่ม/ทีม ระดับบุคคล การวิเคราะห์สภาพภายในชี้ให้เห็นว่า จุดแข็ง คือ  

การเป็นผู้น�าการเรียนรู้ การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และจุดอ่อน คือ การเรียนรู้การ 

มวีสิยัทัศน์รว่ม นโยบายสง่เสรมิการเรยีนรู ้สภาวะแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรยีนรู ้การเรยีนรูก้ารประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีดจิิทัล 

สภาพภายนอกที่เป็นโอกาส ได้แก่ นโยบาย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย/ความดีงาม องค์กร/สังกัด และภาวะคุกคาม 

ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สภาวะแวดล้อม กลยุทธ์ที่จะน�าไปสู่การพัฒนาประกอบด้วย การเป็นผู้น�าการ

เรียนรู้ นโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้การ

มีวิสัยทัศน์ร่วม การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อเสนอแนะการพัฒนา

องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ การปรับเปลี่ยนการเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัล สร้างความเป็นผู้น�าองค์กรทุกระดับ สร้างความมุ่งมั่น 

ในการเรียนรู้ร่วม และสร้างวัฒนธรรมใหม่ในบริบทใหม่ 

ค�ำส�ำคัญ: การเรียนรู้ขององค์กร องค์กรแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนเตรียมทหาร
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กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และทักษะกำรโต้แย้งทำงวิทยำศำสตร์

ของนักเรียนชั้นปีที่ 2 โรงเรียนเตรียมทหำร จังหวัดนครนำยก 

ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐำน เรื่องสำรชีวโมเลกุล 

ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561-2562

A Comparison of Learning Achievement and Scientific 

Argumentation Skills of Second Year Students at Armed Forces 

Academies Preparatory School Nakhon Nayok Province that Using 

Context-Based Learning in The Topic of Biomolecules between 2018-2019

เรือเอกหญิง กมลวรรณ  ดีอยู่เจริญพร
กองวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร

บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นปีที่ 2 โรงเรียนเตรียมทหาร 

จังหวัดนครนายก ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เรื่องสารชีวโมเลกุล ระหว่างปีการศึกษา 2561-2562 

และเปรียบเทียบทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นปีที่ 2 โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก ที่ได้

รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เรื่องสารชีวโมเลกุล ระหว่างปีการศึกษา 2561-2562 

  กลุม่ตวัอย่าง คอื นกัเรยีนชัน้ปีท่ี 2 โรงเรยีนเตรยีมทหาร จังหวดันครนายก ภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 

และ 2562 จ�านวน 70 นาย จาก 2 ห้องเรยีน โดยการสุม่แบบกลุม่ และจับฉลากห้องเรยีน เป็นกลุม่ทดลอง เครือ่งมอืท่ี

ใชใ้นการวจัิยครัง้น้ีประกอบดว้ยแผนการจัดการเรยีนรูโ้ดยใชบ้รบิทเป็นฐาน เรือ่งสารชวีโมเลกลุ จ�านวน 5 แผน เครือ่งมอื 

ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

  ผลการวิจัยปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นปีที่ 2 โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก 

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เรื่องสารชีวโมเลกุล ประจ�าปีการศึกษา 2562 สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนชั้นปีที่ 2 ประจ�าปีการศึกษา 2561 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 และทักษะ 

การโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นปีที่ 2 โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้บริบทเป็นฐาน เรื่องสารชีวโมเลกุล ประจ�าปีการศึกษา 2562 สูงกว่าทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ชั้นปีที่ 2 ประจ�าปีการศึกษา 2561 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 

ค�ำส�ำคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน ทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมทหาร
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นักเรียนเตรียมทหำรกับบทบำทกำรอนุรักษ์มรดกทำงวัฒนธรรม

Thai Armed Forces Academies Preparatory School Pre-cadets 

and their Role in Cultural Heritage Conservation

เรือเอก ศุภชัย อินสว่ำง

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุขสันติ แวงวรรณ
แผนกวิชาศิลปะ ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร

บทคัดย่อ

 บทความนี้มุ่งศึกษาการเรียนรู้ของนักเรียนเตรียมทหารผ่านกิจกรรมการเรียนรู้วิชาดนตรีนาฏยศิลป์มีกลุ่ม

ประชากรเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ�านวน 250 นาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมตามหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2558 

 ผู้สอนได้ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และปรัชญาของโรงเรียน โดยวิธีการบูรณาการ 

ข้ามศาสตร์กบักระบวนการฝึกทางทหาร และการปลกูฝังอุดมการณ์ความรกัชาตใินรปูแบบเพลงปลกุใจ เพลงพระราชทาน

ราชสวัสดิ์ และการแสดงโขน กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบทฤษฎีและปฏิบัติ จนปฏิบัติได้

ในระดับที่สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชนในงาน “เตรียมทหารร่วมใจ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เทิดไท้องค์ราชัน”  

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 จากนั้นได้ท�าการประเมินโดยให้นักเรียนเตรียมทหารเขียนบรรยายเจตคติต่อกิจกรรม

การเรียนรู้ 

 พบว่านักเรียนเตรียมทหารมีเจตคติในเชิงบวกต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิชาดนตรีนาฏยศิลป์ท่ีบูรณาการข้าม

ศาสตร์กับกระบวนการฝึกทางทหารและการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ถ่ายทอดออกมาเป็นเชิงประจักษ์ผ่าน 

การเขียนบรรยายในแบบประเมิน

 สรปุได้ว่า กิจกรรมการเรยีนรูล้กัษณะดงักล่าวท�าให้นักเรยีนเตรยีมทหารได้รบัองค์ความรูแ้ละมีเจตคติท่ีดส่ีงผล

ให้เกิดความตระหนักในคณุค่าของมรดกทางวฒันธรรมน�าไปสูค่วามภาคภูมใิจ หวงแหน และอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม

ของชาติต่อไป ทั้งสามารถด�ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีบนพื้นฐานของจารีต และวัฒนธรรมไทย ยอมรับในสิทธิความเท่า

เทียมของมนุษย์ในบริบทที่แตกต่างกันของสังคมได้อย่างเข้าใจ

ค�ำส�ำคัญ: การอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรม

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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ระบบระวังป้องกันผู้บุกรุกในพื้นที่หวงห้ำม

Surveillance System to Prevent Intruders in Restricted Areas

นักเรียนนำยเรือ จิระภัทร อุดค�ำเที่ยง นักเรียนนำยเรือ ณัฐสิทธิ์ ปริสุทธิ์สุนทร

นักเรียนนำยเรือ คุณำนนต์ อ่�ำทอง นักเรียนนำยเรือ ดนุภัทร ศักดิ์พรหม

อำจำรย์ที่ปรึกษำ นำวำโท พิศณุ คูมีชัย
กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ

 

บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันมกีารตดิต้ังกลอ้งวงจรปิดในสถานท่ีต่างๆ เชน่ ตูเ้ซฟของธนาคาร และกลอ้งวงจรปิดบันทึกภาพสถานการณ ์

ดังน้ันจึงมีการสูญเสียหน่วยความจ�าโดยไม่จ�าเป็นหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่ีหน้ากล้อง นอกจากน้ีระบบกล้องวงจรปิด 

ไม่แจ้งเตือนการลักทรัพย์ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ดังน้ันจึงจ�าเป็นต้องมีระบบท่ีจะบันทึกสถานการณ์เฉพาะในกรณีท่ีมี

การเคลื่อนไหวเกิดขึ้นท่ีหน้ากล้องและส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบด้วยการใช้ระบบแบบเรียลไทม์ โดยม ี

วัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยแบบเรียลไทม์โดยใช้การตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีใคร 

ไดร้บัอนญุาตให้เขา้ถงึ การใชก้ลอ้งส�าหรบัการตรวจจับการเคลือ่นไหวของมนุษย์กลอ้งน้ีใชเ้พ่ือจับภาพแบบเรยีลไทมข์อง

พื้นที่ซึ่งหากมีการเคลื่อนเคลื่อนไหวใดๆ วิดีโอจะเริ่มบันทึกพร้อมทั้งส่งเสียงเตือนและส่ง SMS ไปยังบุคคลที่มีรายชื่อ 

อยู่ในฐานข้อมูลที่รับผิดชอบ ด้วยวิธีนี้ระบบจะให้ความปลอดภัยในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

ค�ำส�ำคัญ: การตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ การรักษาความปลอดภัย ระบบแบบเรียลไทม์

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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ระบบควบคุม เปิด-ปิด ไฟฟ้ำด้วยเสียงภำษำไทย

Control System to Turn on-off Electricity with Thai Voice

นักเรียนนำยเรือ รัชฏะ หนันดูน นักเรียนนำยเรือ คชินทร์ บุญทรัพย์

นักเรียนนำยเรือ ตันติกร ชูใจ นักเรียนนำยเรือ นฐกร มุสิกะจินดำ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ นำวำโท พิศณุ คูมีชัย
กองวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ

บทคัดย่อ 

 การพัฒนาระบบควบคุมเปิด-ปิดไฟฟ้าด้วยเสียงภาษาไทยโดยใช้ Arduino และ MATLAB มีวัตถุประสงค์เพื่อ

สรา้งและพัฒนาระบบควบคมุการเปิด-ปิดเครือ่งใชไ้ฟฟ้าดว้ยเสยีงภาษาไทยโดยใช ้Arduino และ MATLAB โดยศกึษาการ

ท�างานชุดควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า และศึกษาลักษณะการท�างานของบอร์ด Arduino และ MATLAB พัฒนา

ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเสียงภาษาไทยด้วยเสียงโดยใช้ Arduino และ MATLAB เนื่องจากอุปกรณ์

ส�าเร็จรูปด้านอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ ที่มีขายในปัจจุบันนั้นยังคงมีราคาที่ค่อนสูง และแอปพลิเคชันที่ใช้ส�าหรับการสั่งการ

ด้วยเสียงท่ีมีอยู่ในตอนน้ีก็ยังไม่สามารถรองรับค�าสั่งเสียงภาษาไทย ผู้พัฒนาจึงได้พัฒนาอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์

ให้สามารถสั่งการด้วยค�าสั่งเสียงภาษาไทยได้ ผลการวิจัยพบว่าจากการทดสอบการออกค�าสั่งเปิด-ปิดไฟเสียงภาษาไทย  

200 ครั้ง ระบบสามารถสั่งการได้ ส�าเร็จ 152 ครั้ง หรือคิดเป็น 76% จากการสั่งการทั้งหมดและมีจ�านวน 48 ครั้ง 

ที่ไม่สามารถรับค�าสั่งเสียงได้เนื่องจากมีเสียงภายนอกเข้ามารบกวนขณะการสั่งการด้วยค�าสั่งเสียง

ค�ำส�ำคัญ: ไมโครคอนโทรลเลอร์ เสียงภาษาไทย ระบบควบคุมเปิด-ปิดไฟฟ้า

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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เรดำร์ขนำดเล็กประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์พกพำ

Laptop Based Small CW Radar

นักเรียนนำยเรือ รวมพล พันธุ์สวัสดิ์   นักเรียนนำยเรือ ปำณัสม์ สอนซี

นักเรียนนำยเรือ ศุภณัฐ วัฒนธรรม   นักเรียนนำยเรือ มนต์นัทธ์ พงษ์ทองเจริญ

นักเรียนนำยเรือ ปิลันธ์ โพธิ์บุญ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ นำวำโท ธีรพงศ์ โอฬำรกิจอนันต์
กองวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ

บทคัดย่อ 

 โครงงานน้ีมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้ง Continuous-Wave Radar (CW-Radar) ขนาดเลก็ท่ีประมวลผลสญัญาณ

ด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพา โดยสร้างจากส่วนประกอบท่ีมีราคาไม่สูง เพ่ือให้นักเรียนนายเรือสามารถศึกษาท�าความ

เข้าใจระบบการท�างานของ CW Radar ขนาดเล็กได้ก่อนที่จะไปปฏิบัติงานกับเรดาร์ของจริงที่ติดตั้งบนเรือรบ ส�าหรับ 

โครงงานนี้ Laptop Based Small CW Radar อาศัยปรากฏการณ์ Doppler Effect ในการตรวจจับการเคลื่อนไหว 

โดยใช้คลื่นความถี่ 2.59 GHz ซึ่งมีคุณสมบัติเพียงพอในการทะลุสิ่งกีดขวางท่ีไม่หนาทึบมากนัก จึงท�าให้เรดาร์น้ี

สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุได้ทั้งที่มีสิ่งขวางกั้น และไม่มีสิ่งขวางกั้น สัญญาณ Doppler จะถูกประมวลผล 

โดยคอมพิวเตอร์และแสดงออกมาในรูปแบบกราฟของความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนไหวเทียบกับเวลา

ค�ำส�ำคัญ: เรดาห์ คอมพิวเตอร์ Doppler

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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ภำพสำมมิติโรงเรียนนำยเรือ

3D of RTNA

นักเรียนนำยเรือ เจนณรงค์ ชนะโยธำ   นักเรียนนำยเรือ คณุตม์ สมำนรักษ์

นักเรียนนำยเรือ ธนกิจ ศรีเชียงสำ   นักเรียนนำยเรือ วัชรพงษ์ คงประชำทรัพย์

นักเรียนนำยเรือ ชัชพงศ์ โพธิ์ทอง

อำจำรย์ที่ปรึกษำ นำวำเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จิตติ สัมภัตตะกุล
กองวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ

บทคัดย่อ 

 โครงงานนีไ้ด้น�าเสนอโรงเรยีนนายเรอืในรปูแบบของสามมติ ิโดยน�าไปวาดรปูสามมติิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สะดวก และรวดเร็ว ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาโรงเรียนนายเรือ หรือใช้งานต่างๆ ซึ่งจะมีปัจจัยต่างๆ 

ในการท�าขึ้นมาเพื่อให้เกิดความเหมือนมากที่สุด คือ ความสูง ขนาด รูปแบบของอาคารต่างๆ โครงงานนี้จึงได้ท�าการ

สร้างภาพสามมิติขึ้นมา โดยใช้โปรแกรม Sketch Up ในการร่างตึกอาคาร ร่วมกับโปรแกรม Photoshop ในการตัดต่อ 

รูปมาใส่ เมื่อได้รูปร่างของโครงสร้าง และโปรแกรม Unity เพ่ิมแสงเงาและความสมจริงให้มากขึ้นไปอีก จากการ 

ทดลองสร้างอาคารในแบบสามมิตินั้น พบว่าสามารถท�าได้ค่อนข้างเหมือนจริง สามารถสร้างในอัตราส่วนที่ถูกต้อง และ

พัฒนาความสมจริงให้ได้มากขึ้นกว่าภาพที่สร้างจากโปรแกรมทั่วไป

ค�ำส�ำคัญ: ภาพสามมิติ โปรแกรม Photoshop อาคารในแบบสามมิติ 

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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กำรจัดกำรควำมเสี่ยงของโรงเรียนนำยเรือตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19

The Risk Management of The Royal Thai Naval Academy in 

Accordance with The Guidelines for The Development of Public 

Administration Quality in The Situation of The COVID 19 Epidemic

นักเรียนนำยเรือ ณัฐพงศ์ พันธ์พิกุล    นักเรียนนำยเรือ ณัฐดนัย กำญจนสิริวิโรจน์

นักเรียนนำยเรือ จตุรพิธ ภู่ระโหง

อำจำรย์ที่ปรึกษำ   นำวำโท ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อนุชำ ม่วงใหญ่

นำวำตรี ธวัชชัย เทียนบุญส่ง
กองวิชาบริหารงานวิเคราะห์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ

บทคัดย่อ

 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนนายเรือ โดยคณะผู้ศึกษา 

ได้มีการออกแบบทางความคิดทีแ่ละการปฏบิตัิในมาตรการต่างๆ เพือ่ก�าหนดแนวทางมาตรการป้องกัน ส�าหรับนกัเรียน

นายเรือ โดยมีการด�าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของโรงเรียนนายเรือ ด้านการบริหารจัดการก�าลังพลที่เหมาะสม 

ในการจัดการก�าลังพลดังกล่าว โดยการใช้ QISKID Covid Model PMID Covid Model และ Education RTNA 

Covid Model จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนนายเรือควรก�าหนดนโยบายและการส่งเสริมกิจกรรม

การจัดการความเสีย่งต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ตามแนวทางการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการ

ภาครัฐลงในแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนนายเรือผ่านการสื่อสารในทุกช่องทางของโรงเรียนนายเรือ เพ่ือสร้างความ

ตระหนักรูใ้ห้กับบุคลากรทุกระดบัชัน้ และถือเป็นนโยบายท่ีส�าคญัเร่งด่วน ควรส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของบุคลากรโรงเรยีน

นายเรือในการร่วมกิจกรรมการป้องกันเชิงรุกและการป้องกันเชิงพัฒนา โดยการส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพ่ือการส่งเสริม 

การพัฒนากาย จิต สังคม และปัญญา อย่างถูกสุขลักษณะอนามัย ควรมีกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด 19 โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วน�ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลเพื่อน�ามาสู่การ

ปรับปรุง มีการจัดท�าแผนพัฒนาการเรียนรู้ แผนการฝึกอบรม ตลอดจนการติดตามและประเมินผลให้เกิดความเป็น

รูปธรรม แล้วน�าผลการด�าเนินงานดังกล่าวมาวิเคราะห์เพ่ือน�ามาวางแผนคาดการณ์เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันแก้ไข

ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศของตลอดจนมีการจัดรูปแบบของระบบ

สารสนเทศให้เกิดความพร้อมใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนนายเรือ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการ 

แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังกล่าว

ค�ำส�ำคัญ: การจัดการความเสี่ยง การจัดการก�าลังพล การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
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กำรออกแบบทำงอำกำศพลศำสตร์และทดสอบ

อำกำศยำนไร้คนขับพลังงำนแสงอำทิตย์สมรรถนะสูงเพดำนบินต่�ำ

Aerodynamic Design and Testing of High Performance Low-Altitude 

Solar Powered UAV

พลอำกำศตรี บุญเลิศ อันดำรำ   นำวำอำกำศเอก รองศำสตรำจำรย์ สมเกียรติ สุกำงโฮง 

นำวำอำกำศเอก โอฬำร บัวทอง   นำวำอำกำศเอก รองศำสตรำจำรย์ ดร.เจนวิทย์ ค�ำพูล 

นำวำอำกำศโท รองศำสตรำจำรย์ ดร.วันชัย เจียจันทร์   

นำวำอำกำศตรี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จีรศักดิ์ หมวดโพธิ์กลำง 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

บทคัดย่อ 

 อากาศยานไรค้นขบัเป็นหน่ึงในยุทโธปกรณท่ี์ตอบสนองภารกจิของกองทัพอากาศในการด�ารงขดีความสามารถ

ดา้นความมัน่คงและบรรเทาความเดอืดรอ้นดา้นสาธารณภัยท่ีเกดิขึน้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงอากาศยานไรค้นขบั

ขนาดเล็กทางยุทธวธิท่ีีบรรจุใชง้านในเหลา่ทัพตา่งๆ ซึง่ใชก้ารขบัเคลือ่นดว้ยชดุใบพัดและมอเตอรไ์ฟฟ้า โดยอาศยัแหลง่

พลังงานจากแบตเตอรี่ ปัจจุบันพบว่ายังมีจุดบกพร่องด้านสมรรถนะในการปฏิบัติภารกิจที่ค่อนข้างจ�ากัด คือ ระยะเวลา 

และพิสยัในการบินท่ีต่�า เน่ืองจากตอ้งพ่ึงแหลง่พลงังานไฟฟ้าจากแบตเตอรีเ่ป็นหลกัเท่าน้ัน ซึง่ไมต่อบสนองในการปฏิบัติ

ภารกจิการลาดตระเวนท่ีใชเ้วลานานและต่อเน่ือง ย่ิงไปกวา่น้ัน จ�านวนความถีใ่นการขึน้-ลง สนามท่ีสงูเน่ืองจากขอ้จ�ากดั

ของแหลง่พลงังานยังสง่ผลตอ่โอกาสการช�ารดุเสยีหายของระบบกลอ้ง และท่ีส�าคญัยังเกดิความเสีย่งสงูตอ่การเปิดเผยพิกัด 

ของอากาศยานและท่ีตัง้ของฐานอีกดว้ย ดงัน้ันการพัฒนาและวจัิยดา้นอากาศยานไรค้นขบัให้มีสมรรถนะในดา้นระยะเวลา 

ในการบินเดนิทางท่ีสงูขึน้ (Long Endurance) ดว้ยลกัษณะทางดา้นอากาศพลศาสตรป์ระกอบกบัการเพ่ิมแหล่งพลงังาน

ส�ารองจากพลังงานแสงอาทิตย์ จะสามารถส่งผลให้อากาศยานไร้คนขับมีขีดความสามารถที่สูงขึ้น 

 งานวจัิยน้ีมวีตัถปุระสงคต์อ้งการออกแบบทางอากาศพลศาตร ์สรา้งและท�าการบินทดสอบตน้แบบอากาศยาน

ไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีมีสมรรถนะในด้านพิสัยและระยะเวลาในการบินท่ีสูงขึ้น รวมถึงเพ่ิมความสามารถการ

ขึ้น-ลง ทางดิ่งของอากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบ ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์ยุทธศาตร์ชาติ

ด้านพลังงานและยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ โดยการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนมาสร้าง

นวัตกรรมด้านพลังงานและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้ 

คนขบัพลังงานไฟฟ้าท่ีผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยีขัน้สงูดา้นการออกแบบตามหลกัอากาศพลศาสตร ์เทคโนโลยีเซลลส์รุยิะ 

และแหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว ทั้งนี้เพื่อสร้างต้นแบบระบบอากาศยานไร้คนขับพลังงงานแสง
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อาทิตย์เพดานบินต่�าให้มขีดีความสามารถในการใชป้ฏิบัตภิารกจิทางยุทธวธีิไดเ้ป็นระยะเวลานานมากขึน้แบบเป็นนัยส�าคญั

เมื่อเปรียบเทียบกับอากาศยานไร้คนขับท่ีมีขนาดน�าหนักเท่ากันท่ีใช้น้�ามันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งพลังงานหลัก โดยต้นแบบ

อากาศยานไรค้นขบัพลงังานแสงอาทิตย์สรา้งดว้ยวสัดคุอมโพสทิซึง่สามารถปฏิบัติภารกจิไดร้ะยะเวลานาน 4 - 10 ชัว่โมง 

ขึ้นอยู่กับสภาพความเข้มของแสงแดด และมีเพดานบินสูงสุด 1,500 เมตร จากระดับน้�าทะเลในขณะที่มีน้�าหนักเพียง 

12 กิโลกรัม มากไปกว่านั้นยังเพิ่มขีดความสามารถด้านการบรรทุกและติดตั้งเพย์โหลด (Payload) แบบต่างๆ ที่ม ี

ในกองทัพเพื่อตอบสนองในการปฏิบัติภารกิจทางทหารที่มีประสิทธิภาพ อาทิ การบินตรวจการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนใต้ การบินถา่ยภาพทางอากาศเพ่ือท�าแผนท่ี การบินเพ่ือบรรเทาสาธารณภัย การบินตรวจสอบปรมิาณฝุ่นละออง

ขนาดเลก็ PM 2.5 และการบินส�ารวจเฝ้าระวงัปัญหาหมอกควนัและไฟป่า เป็นต้น นอกเหนือจากน้ีกระบวนการออกแบบ

เป็นไปตามข้อก�าหนดมาตรฐานสมควรเดินอากาศ ทั้งนี้เพื่อสามารถขยายผลสู่การรับรองมาตรฐานอาวุธยุทโธปกรณ์และ

เข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตในอนาคตได้ต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: อากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีเซลล์สุริยะ
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ดำวเทียมขนำดเล็กเพื่อภำรกิจรับและส่งต่อข้อมูล

Store and Forward Cubesat

พลอำกำศโท พำห์รณ สงวนโภคัย    พลอำกำศตรี สรกฤช ศรีเกษม

พลอำกำศตรี ชำติชำย คงเจริญสุข    พลอำกำศตรี พงศ์สันต์ ทองโต

นำวำอำกำศตรี ปริญญำ อนันตชัยศิลป์    นำวำอำกำศตรี ครองบุญ สิงหนำท

เรืออำกำศโท มำรุต ม่วงค�ำ    เรืออำกำศโท ณัฐวัฒ พันธ์พิกุล
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

บทคัดย่อ 

 การพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก (Cubesat) เพ่ือภารกิจการจัดเก็บและการส่งต่อข้อมูล โดย รร.นนก.  

มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือออกแบบ สร้าง และจัดส่งดาวเทียมขนาดเล็กเข้าสู่วงโคจรปฏิบัติภารกิจการจัดเก็บและการส่ง

ต่อข้อมูลระหว่างดาวเทียมขนาดเล็กกับสถานีภาคพ้ืน โดยท�าการรวบรวมข้อมูลจากเซนเซอร์ชนิดต่างๆ เช่น ข้อมูล

ต�าแหน่งของวัตถุ ข้อมูลปริมาณน้�าในพื้นที่ต่างๆ และข้อมูลทางการเกษตร เป็นต้น แล้วน�าข้อมูลมาประมวลผลเพื่อ

ใช้ประโยชน์ทางด้านความมั่นคง การป้องกันประเทศ เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา ทั้งนี้การพัฒนาดาวเทียมดังกล่าว

ได้ด�าเนินการวิจัย และพัฒนาโดยคณะอาจารย์และนักเรียนนายเรืออากาศ ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานเทคโนโลยีทางด้าน

อวกาศของประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต

 ดาวเทียมที่จัดสร้างขึ้นจะถูกน�าส่งขึ้นสู่อวกาศที่ชั้นความสูงประมาณ 600 กิโลเมตร จากพื้นดินในช่วงปลาย

ปี 2564 โดยดาวเทียมจะรับข้อมูลจากเซนเซอร์ชนิดต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ประเทศไทย และดาวเทียมจะท�าการ

รวบรวมขอ้มูลท่ีไดร้บัและสง่ตอ่มายังสถานีภาคพ้ืนท่ีต้ังอยู่ในบรเิวณ รร.นนก. ซึง่ขอ้มลูดงักลา่วจะถกูเกบ็ไวเ้ป็นฐานขอ้มลู

ขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ทาง รร.นนก. ได้วางแผนให้

หน่วยงานและผู้สนใจสามารถร่วมทดสอบและใช้งานกับระบบดาวเทียมได้หลังจากดาวเทียมเริ่มเข้าสู่อวกาศแล้ว

ค�ำส�ำคัญ: ดาวเทียมขนาดเล็ก ภารกิจการจัดเก็บและการส่งต่อข้อมูล
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อำกำศยำนไร้คนขับเพื่อภำรกิจขนส่งและประชำสัมพันธ์

Broadcast and Delivery Drone

พลอำกำศตรี ชำติชำย คงเจริญสุข   พลอำกำศตรี พงศ์สันต์ ทองโต

นำวำอำกำศตรี ปริญญำ อนันตชัยศิลป์   เรืออำกำศโท มำรุต ม่วงค�ำ                              

เรืออำกำศโท ณัฐวัฒ พันธ์พิกุล
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

บทคัดย่อ 

 จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศจีน และแพร่ระบาดไป

ในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งอาการโรค คือ มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบในราย

ที่มีอาการรุนแรง จะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิต ทั้งนี้มีหลักฐานการติดต่อจากคนสู่คน 

พบผู้ปว่ยยนืยนัในผูท้ี่ไม่มีประวัติการเดินทางไปประเทศจีน แต่มีประวัติใกล้ชิดกับผูท้ี่เดินทางมาจากพืน้ที่ระบาดของโรค 

มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 1,431,717 ราย ส�าหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 2,369 ราย พบผู้เสียชีวิต 30 

ราย (ข้อมูลจาก: รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 8 เม.ย. 63) โดยองค์การอนามัย

โลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่าง

ประเทศ เนื่องจากเชื้อดังกล่าวได้มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว 

      ประเทศไทยได้มีการออกพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 1 และ 2) เมื่อวัน

ที่ 25 มีนาคม 2563 และ วันที่ 2 เมษายน 2563 ตามล�าดับ โดยห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน

ระหวา่งเวลา 22.00 ถึง 04.00 น. ของวนัรุง่ขึน้เวน้แต่มคีวามจ�าเป็น อีกท้ังยังมกีารกกัตวัผู้มเีชือ้ หรอื ผู้ท่ีอาจจะมเีชือ้เป็น 

เวลา 14 วนั ในสถานท่ีท่ีราชการก�าหนดไวใ้ห้ เพ่ือให้เกดิการควบคมุการแพรร่ะบาดของไวรสัเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ 

และเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการด�าเนินการตามมาตรการมากยิ่งขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการให้ข้อมูล ค�าแนะน�า 

ข้อควรปฏิบัติ รวมถึงข้อห้ามต่างๆ ไปยังประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการห้ามออกนอกเคหะสถาน 

ท้ังน้ีโรงเรยีนนายเรอือากาศนวมนิทกษตัรยิาธริาชตระหนักถึงความส�าคญัดงักลา่ว และสามารถชว่ยให้เกดิประสทิธิภาพได ้

โดยการน�าเทคโนโลยีอากาศยานไรค้นขบัมาใชใ้นการตรวจการณ์และกระจายเสยีง เพ่ือประชาสมัพันธ์ในพ้ืนท่ีท่ีรบัผิดชอบ 

ที่อาจเข้าถึงได้ยาก และมีความเสี่ยงจากการระบาดของไวรัส เพื่อให้เกิดความทั่วถึงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 นอกจากน้ีประเทศไทยไดม้กีารก�าหนดพ้ืนท่ีในการกกัตวัผู้ท่ีตดิเชือ้ และผู้มคีวามเสีย่งในการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 กระจายตามภูมิภาคต่างๆ เช่น โรงเรียนการบิน ฐานทัพเรือสัตหีบ และหน่วยงานราชการต่างๆ โดยต้องจัดให้

มีเจ้าหน้าที่คอยปฏิบัติงานควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้การน�าสิ่งของจากภายนอกขนส่งเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าว นับเป็น 
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ช่องทางหน่ึงท่ีอาจท�าให้เกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสไปในวงกว้างมากย่ิงขึ้น ดังนั้นการแก้ปัญหาดังกล่าววิธีหน่ึง คือ 

การน�าอากาศยานไร้คนขับมาใช้เพื่อขนส่งพัสดุและครุภัณฑ์ที่จ�าเป็นเข้าสู่พื้นที่เสี่ยง เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคลและ

ลดโอกาสในการแพร่เชื้อไวรัสไปสู่สังคม

ค�ำส�ำคัญ: อากาศยานไร้คนขับ ภารกิจขนส่งและประชาสัมพันธ์

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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หุ่นยนต์เพื่อกำรพยำบำลผู้ป่วย COVID-19 (น้องถำดหลุม)

RTAF Nursing Robot

พลอำกำศตรี บุญเลิศ อันดำรำ   นำวำอำกำศเอก รองศำสตรำจำรย์ ประสำทพร วงษ์ค�ำช้ำง 

     นำวำอำกำศเอก ภูมิพัฒน์ ดวงกลำง   นำวำอำกำศตรี จิรวุฒิ คล่องตรวจโรค 

 นำวำอำกำศตรี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จีรศักดิ์ หมวดโพธิ์กลำง    เรืออำกำศตรี นภดล ปุ่นประเสริฐ 
 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

บทคัดย่อ  

 ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา19 (COVID-19) ได้แพร่กระจายไปท่ัวโลกอย่างรวดเร็ว  

โดยพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อแล้วไม่ต่�ากว่า 43 ล้านคน และเสียชีวิตไปแล้วกว่า 1.2 ล้านคน ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบ 

เชน่เดยีวกนั โดยพบวา่มผู้ีตดิเชือ้ COVID-19 ในประเทศไทย เมือ่วนัท่ี 16 กมุภาพันธ์ 2563 ขณะน้ียังไมม่วีคัซนีป้องกนั

และยารักษาที่ได้ผล ซึ่งรัฐบาลได้ใช้มาตรการป้องกัน สกัดกั้น ชะลอ และสร้างความรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนมา

เป็นล�าดับ

 กองทัพอากาศมีโรงพยาบาลซึ่งดูแลรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการติดเชื้อ COVID-19 ได้แก่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 

และ รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) ท�าให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องท�างานอย่างหนัก เน่ืองจากจะต้องมีการตรวจรักษา  

การให้ยารักษา การส่งอาหาร การวัดอุณหภูมิ รวมทั้งการเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่ม โดยในแต่ละวันจะต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วย

อย่างน้อย 4 ครั้ง ซึ่งท�าให้สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ผบ.ทอ.จึงได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศ 

คิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นใหม่ เพ่ือเป็นการแบ่งเบาการปฏิบัติงานและการสุ่มเสี่ยงการติดเชื้อโรคดังกล่าวของ

บุคลากรทางการแพทย์ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ออกแบบและสร้างชุดหุ่นยนต์เพ่ือการพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 (RTAF Nursing 

Robot) ขึ้นมาเพ่ือช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ในการส่งมอบอาหาร เวชภัณฑ์และการสื่อสารกับผู้ป่วยในระยะ

ไกล ในช่วงของการระบาดของเชื้อ COVID-19 เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคคลกรทางการแพทย์ โดยท�าการ

ออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์คล้ายกับรถส่งอาหารของทางโรงพยาบาล ท�าการติดตั้งชุดขับเคลื่อนและเซนเซอร์ต่างๆ  

เขา้กบัตวัหุ่นยนต์ โดยสามารถควบคมุหุ่นยนตไ์ดร้ะยะไกลผ่าน Remote Control ซึง่มีระยะการควบคมุไดถ้งึ 500 เมตร 

สามารถบรรทุกน้�าหนักได้ถึง 20 กิโลกรัม ท�างานได้ต่อเนื่อง 4 ชั่วโมง และที่ส�าคัญงานวิจัยนี้ได้ถูกน�าไปใช้งานจริง 

ในช่วงการระบาดที่ผ่านมา ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช และ รพ.ทหารอากาศ (สีกัน)

ค�ำส�ำคัญ: หุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 น้องถาดหลุม
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ข้อมูลแผนที่แบบออนไลน์ของกองทัพไทย

Online Map Data of Royal Thai Armed Forces

พันเอก โชคชัย พัวธนำโชคชัย

ร้อยเอก ณัชปัณณ์ โพธิกูรคุปตรักษ์
กองท�าแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

บทคัดย่อ

 ในปพีทุธศกัราช 2563 กรมแผนทีท่หาร กองบญัชาการกองทพัไทย ไดม้กีารพฒันารูปแบบการใช้ขอ้มลูแผนที่

ให้เป็นแผนที่ออนไลน์เพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงให้กับกองทัพไทย ในชื่อ RTARF GIS ข้อมูลแผนที่แบบออนไลน์

นี้ ซึ่งใช้ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย ข้อมูลแผนที่ลายเส้น ข้อมูลแผนที่ชุด L7018 

ข้อมูลแผนที่ชุด 1501 ภาพถ่ายทางอากาศ และข้อมูลแผนที่ด้วยไลดาร์ (LiDAR) ซึ่งสามารถเรียกผ่านโปรแกรมเว็บ 

เบราเซอร์เพื่อแสดงเป็นแผนที่พื้นฐานรูปแบบต่างๆ เช่น แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ภาพถ่ายและแผนที่ลายเส้น เป็นต้น 

ในอนาคตกรมแผนท่ีทหารซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�าข้อมูลแผนท่ีเพ่ือใช้เป็นแผนท่ีฐานของประเทศ ยังคงมุ่งม่ัน 

ในการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีให้มีความเป็นปัจจุบันอย่างต่อเน่ือง และจะได้พัฒนารูปแบบของข้อมูลแผนท่ีให้มี 

ความทันสมยัเพ่ือให้สามารถสนับสนุนงานดา้นต่างๆ เพ่ิมมากขึน้ ท้ังดา้นความมัน่คงและการพัฒนาประเทศ ตอบสนอง

ต่อการใช้งานข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศของส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นเอกภาพ

ในงานด้านแผนที่ของประเทศต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: ข้อมูลแผนที่แบบออนไลน์ RTARF GIS
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ข้อมูลแผนที่ด้วยไลดำร์ (LiDAR) บริเวณลุ่มน้�ำภำคกลำง

LiDAR Mapping of The Central River Basins

พันเอก โชคชัย  พัวธนำโชคชัย

ร้อยโท เทพฤทธิ์  ศรีรัฐณไพศำล
กองท�าแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

บทคัดย่อ

 ในปีพุทธศักราช 2562 กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้เริ่มน�าเทคโนโลยีการส�ารวจด้วยแสง

เลเซอร์ หรือ ระบบไลดาร์ (LiDAR, Light Detection and Ranging) ที่ติดตั้งบนอากาศยานไร้คนขับมาใช้ในการ 

ส�ารวจความสูงภูมิประเทศบริเวณลุ่มน้�าภาคกลาง ข้อมูลแผนท่ีท่ีได้จากการส�ารวจด้วยไลดาร์เป็นข้อมูลแผนท่ีแบบ 

สามมติท่ีิมคีา่พิกดัท้ังทางราบและทางดิง่ นอกจากนัน้ระบบไลดารท่ี์ใชใ้นการท�างานยังตดิตัง้กลอ้งถา่ยภาพทางอากาศ ซ่ึง 

เม่ือไลดารแ์ละกลอ้งถ่ายภาพท�างานรว่มกนัแลว้จะท�าให้ไดข้อ้มลูท่ีมท้ัีงคา่พิกัดและรายละเอียดท่ีสามารถน�ามาแสดงเป็น

แบบจ�าลองภูมิประเทศได้

 ข้อมูลแผนท่ีด้วยไลดาร์บริเวณลุ่มน้�าภาคกลาง ซึ่งเป็นผลผลิตท่ีได้จากการด�าเนินโครงการส�ารวจความสูง

ภูมิประเทศบริเวณลุ่มน้�าภาคกลางด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) น้ีเป็นผลจากการพัฒนางานด้านการส�ารวจและท�าแผนท่ี 

ของกรมแผนท่ีทหาร ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในงานหลายๆ ด้านต่อไปในอนาคต อาทิเช่น  

การคมนาคม การก่อสร้าง และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

ค�ำส�ำคัญ: ระบบไลดาร์  ข้อมูลแผนที่ด้วยไลดาร์
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ระบบส�ำรวจภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) แบบติดตั้งบนรถยนต์

Mobile LiDAR (Light Detection and Ranging) System ; MLS

พันเอก จิตรกร  ใบรักษำ     พันโท ปริญญำ  ทวีวัฒน์

ร้อยเอก เสริม  ชินรัตน์     ร้อยเอก ณัฐนนท์  ดวงดี
กองยีออเดซี่และยีออฟิสิกส์ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

บทคัดย่อ

 ระบบส�ารวจภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) แบบติดตั้งบนรถยนต์ Mobile LiDAR System: MLS 

เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมส�าหรับใช้ในการส�ารวจข้อมูลภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (Light Detection and Ranging: 

LiDAR) ภาคพ้ืนดินเพ่ือส�ารวจข้อมูลบริเวณท่ียากแก่การเข้าถึง เช่น ชุมชนเมือง เส้นทางคมนาคม แนวชายแดน 

บริเวณป่า โดยระบบส�ารวจภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) แบบติดตั้งบนรถยนต์จะติดตั้งระบบก�าหนดต�าแหน่ง

ด้วยดาวเทียม (Global Navigation Satellite System: GNSS) กล้องถ่ายภาพ (Cameras) ความละเอียดสูง 

และอุปกรณ์หาค่าการเอียงของกล้อง (Inertial Measurement Unit: IMU) ท�าให้สามารถทราบค่าพิกัดสามมิติของ

ต�าแหน่งต่างๆ บนภูมิประเทศจากการรังวัดแสงเลเซอร์ที่ตกกระทบกับวัตถุในภูมิประเทศได้ การประมวลผลข้อมูลจาก  

LiDAR GNSS Cameras และ IMU สามารถท�างานร่วมกัน (Integrated) ผ่านโปรแกรมประมวลผล (Software)  

ให้ผลลัพธ์เป็นจุดค่าพิกัดสามมิติ (Point Clouds) ตามความสูงภูมิประเทศที่มีความละเอียด 3 - 5 mm ให้สีที่เป็น

ธรรมชาติ สามารถสร้างข้อมูล Street View  Panoramic image 360 องศา สามารถรังวัด ระยะ มุม และปริมาตร  

บนภาพถ่ายร่วมกับ Point Clouds ได้

ค�ำส�ำคัญ: ระบบส�ารวจภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) แบบติดตั้งบนรถยนต์, Light Detection and Ranging  

 (LiDAR), Mobile LiDAR System (MLS), Global Navigation Satellite System (GNSS), Inertial  

 Measurement Unit (IMU)
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ผลของโปรแกรมกำรจัดท่ำโดยใช้ศำสตร์มณีเวชต่อระยะเวลำปำกมดลูกเปิดเร็วและ

ควำมพึงพอใจต่อกำรคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก

Effects of Positioning by Using Maneevada Knowledge Program on 

Duration of Active Labor and Satisfaction for Childbirth among 

Primiparous Women

พันตรีหญิง จงสฤษฎ์ มั่นศิล     รองศำสตรำจำรย์ ดร. ศิริวรรณ แสงอินทร์

รองศำสตรำจำรย์ พิริยำ ศุภศรี
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

บทคัดย่อ 

 การคลอดยาวนานเป็นภาวะวกิฤตท่ีอาจท�าให้ผู้คลอดและทารกเกดิภาวะแทรกซ้อนในขณะรอคลอด เพ่ิมอุบัติ

การณ์การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง และอาจส่งผลให้ผู้คลอดไม่พึงพอใจต่อการคลอดได้ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยที่เปรียบ

เทียบได้กับการวจัิยแบบทดลอง แบบศกึษาสองกลุม่วดัครัง้เดยีว โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผลของโปรแกรม การจัดท่า

โดยใช้ศาสตร์มณีเวชต่อระยะเวลาปากมดลูกเปิดเร็วและความพึงพอใจต่อการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก  กลุ่มตัวอย่าง

เป็นผู้คลอดครรภ์แรกท่ีมาคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า คดัเลอืกกลุม่ตัวอย่างตามความสะดวก ตามเกณฑ์

ที่ก�าหนดจ�านวน 50 ราย แล้วสุ่มอย่างง่ายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ากลุ่มทดลอง (n = 25) หรือกลุ่มควบคุม  

(n = 25) กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการจัดท่าโดยใช้ศาสตร์มณีเวชร่วมกับการพยาบาลตามปกติ ส่วนกลุ่มควบคุม

ได้รับการพยาบาลตามปกติเพียงอย่างเดียว เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล แบบบันทึกข้อมูล

การต้ังครรภ์และการคลอด และแบบวัดความพึงพอใจต่อการคลอด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบอิสระ ผลการศึกษา พบว่า ผู้คลอดกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยระยะเวลา

ปากมดลูกเปิดเร็วสั้นกว่ากลุ่มควบคุม 144 นาที (t
48
 =-10.77, p = .01) และมีความพึงพอใจต่อการคลอดมากกว่า 

ผู้คลอดกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (t
48
 = 12.79, p = .01) 

 การศกึษาครัง้น้ีแสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการจัดท่าโดยใช้ศาสตร์มณีเวชส่งผลให้ผู้คลอดมีระยะเวลาการคลอด

ท่ีสัน้ลงและมคีวามพึงพอใจต่อการคลอดมากขึน้ ดงัน้ันโรงพยาบาลต่างๆ จึงควรน�าโปรแกรมน้ีไปใช้เป็นแนวทางในการ

ส่งเสริมความก้าวหน้าของการคลอดและความพึงพอใจต่อการคลอด

ค�ำส�ำคัญ: การจัดท่าโดยใช้ศาสตร์มณีเวช ระยะเวลาปากมดลูดเปิดเร็ว ความพงึพอใจต่อการคลอด ผู้คลอดครรภ์แรก 
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กำรพัฒนำหุ่นฝึกทักษะกำรดูดเสมหะทำงท่อช่วยหำยใจ

และท่อหลอดลมคอ: นวัตกรรมกำรศึกษำทำงกำรพยำบำล

Development of Endotracheal and Tracheostomy Tube Suctioning 

Model: A Nursing Educational Innovation
 พันตรีหญิง สุวีณำ เบำะเปลี่ยน      พันโทหญิง อริสรำ อยู่รุ่ง 

 พันตรีหญิง แอน ไทยอุดม      พันตรีหญิง เนตรดำว ชัชวำลย์ 

ร้อยเอกหญิง ชยุตรำ สุทธิลักษณ์
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

บทคัดย่อ

  การดดูเสมหะทางท่อช่วยหายใจเป็นหัตถการทางการพยาบาลท่ีท�าบ่อยในทางคลนิิก และมคีวามจ�าเป็นอย่าง

ย่ิงในการช่วยระบายเสมหะเปิดทางเดินหายใจให้โล่ง ป้องกันการอุดกั้นทางเดินหายใจโดยเฉพาะในผู้ป่วยวิกฤตหรือไม่

สามารถไอขับเสมหะออกได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม หัตถการดังกล่าวก็ท�าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ส�าคัญ

ได้หากขาดความรู้และทักษะการพยาบาลในการดูดเสมหะทางท่อช่วยหายใจและท่อหลอดลมคออย่างถูกต้อง วิทยาลัย

พยาบาลกองทัพบกเห็นความส�าคญัในการเตรยีมความพร้อมท้ังในด้านความรูทั้กษะและความม่ันใจในการปฏิบัติหัตถการ

ต่างๆ รวมทั้งการดูดเสมหะให้แก่นักเรียนพยาบาลและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลก่อนฝึกปฏิบัติจริงกับผู้ป่วยในโรงพยาบาล

เพ่ือความปลอดภัยและลดความเสี่ยงให้แก่ผู้ป่วย แต่ทางสถาบันขาดแคลนหุ่นท่ีใช้ฝึกการดูดเสมหะทางท่อช่วยหายใจ

ที่มีความเสมือนจริง จึงได้พัฒนาหุ่นฝึกหัตถการดังกล่าว เพื่อให้เป็นนวัตกรรมสื่อประกอบการสอนทักษะการพยาบาล 

และเปิดโอกาสให้นักเรียนมาใช้ฝึกทักษะความช�านาญในห้องฝึกปฏิบัติการได้ เพื่อต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการสอน 

ท�าหัตถการทางการพยาบาลและคณุภาพในการดแูลผู้ป่วยของนักเรยีนพยาบาล จากผลการประเมนิการใช้หุ่นฝึกดงักล่าว 

โดยนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 53 จ�านวน 83 นาย และอาจารย์พยาบาลจ�านวน 5 นาย พบว่า ระดับความ 

พึงพอใจของผู้ใช้ทั้งโดยผู้เรียนผู้สอนอยู่ในระดับดีมาก (X ̅ = 4.7 และ 4.8 ตามล�าดับ) 

 หุ่นฝึกหัตถการน้ีมปีระโยชน์ส�าหรบัการเรยีนการสอน ควบคูไ่ปกับการเสรมิความรูค้วามเข้าใจในเชงิทฤษฎีเกีย่วกบั 

หลกัการการดดูเสมหะท่ีถกูต้องโดยยึดจากหลกัฐานเชงิประจักษ์ท่ีเป็นปัจจุบัน ภาวะความเสีย่งท่ีต้องเฝ้าระวงั และแนวทาง

ดูแลผู้ป่วยทั้ง ก่อน ขณะ และหลังการดูดเสมหะทางท่อช่วยหายใจที่ถูกต้อง

ค�ำส�ำคัญ: นวัตกรรม หัตถการทางการพยาบาล การดูดเสมหะทางท่อช่วยหายใจ
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ควำมสัมพันธ์ของพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรและภำวะโภชนำกำรกับ

ควำมเสี่ยงต่อภำวะสมองเสื่อมในผู้สูงอำยุ

Correlation of Food Consumption Behaviors and Nutritional Status  

with Risk of Dementia in Older People

 ร้อยโทหญิง ศิริรัตน์ จ�ำนงค์จิตต์       รองศำสตรำจำรย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นรีมำลย์ นีละไพจิตร    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พญ.สิรินทร ฉันศิริกำญจน
ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้เป็นแบบพรรณนาเชิงความสัมพันธ์ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิโครงการส�ารวจชุมชน ในการจัดตั้ง

ศนูย์เรยีนรูแ้ละพัฒนาสขุภาวะผู้สงูอายุแบบครบวงจรและบรบิาลผู้ป่วยระยะท้าย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม และ 2) ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

และภาวะโภชนาการกับความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน จังหวัด

ประจวบครีขีนัธ์ จ�านวน 396 ราย วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติิบรรยาย สถติสิหสมัพันธ์ของสเปียร์แมน และสถติสิหสมัพันธ์ 

แบบพอยท์ไบซีเรียล ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมร้อยละ 8.8 พฤติกรรมการบริโภค

อาหารท่ีมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม ได้แก่ การเติมพริกป่นในอาหารเกือบทุกชนิดท่ีรับประทาน 

(r
pb
 = -.172, p =.001) การหลีกเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม (r

pb
 = -.172, p =.001) และภาวะโภชนาการที่มีความ

สัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม ได้แก่ คะแนนการคัดกรองโภชนาการ (r
s
 = .153, p = .002) ดัชนีมวล

กาย (r
s
 = .112, p = .026) และแรงบีบมือ (r

s 
= .267, p <.001) ผลการศึกษามีข้อเสนอแนะในการดูแลผู้สูงอาย ุ

โดยการให้ค�าแนะน�าในการลดอาหารหวาน มนั เคม็ และการควบคมุน�า้หนักตวั รวมท้ังการสร้างเสรมิความแขง็แรงของ

กล้ามเนื้อเพื่อภาวะโภชนาการที่เหมาะสม และลดความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ

ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ภาวะโภชนาการ ผู้สูงอายุ ภาวะสมองเสื่อม
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กำรจัดกำรดูแลและผลลัพธ์ของทำรกท่ำก้นครบก�ำหนดในประเทศไทย: 

กำรทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบ โดยใช้กำรวิเครำะห์อภิมำน 

Management and Outcomes of Breech Presentation at Term in Thailand: 

A Systematic Review and Meta-Analysis

ร้อยโทหญิง ฐิตำพร ศิริวำลย์
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

บทคัดย่อ

 มกีารถกเถยีงกนัอย่างต่อเน่ือง ในประเดน็ของวธีิการคลอด (mode of delivery) ส�าหรบัทารกครบก�าหนดท่ี

มส่ีวนน�าเป็นก้นหรอืทารกท่าก้น (term breech presentation) ส�าหรบัประเทศไทยท่ียังมีข้อมูลท่ีจ�ากดัและไม่มีแนวทาง

ปฏิบัตสิ�าหรบัการดแูลทารกครบก�าหนดท่าก้น น�าไปสูค่วามแตกต่างของแนวปฏิบัติ การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษา

การดูแลทารกท่าก้นครบก�าหนดในประเทศไทย ได้แก่ ร้อยละของทารกท่าก้นครบก�าหนดและวิธีการดูแลการคลอด 

(การหมุนเปลี่ยนท่าทารกทางหน้าท้อง (external cephalic version) การผ่าตัดคลอด (caesarean section) และ

การคลอดท่าก้นทางช่องคลอด (vaginal breech birth) นอกจากนี้ยังท�าการวิเคราะห์ผลส�าเร็จของการหมุนเปลี่ยน

ท่าทารกทางหน้าท้องและผลลัพธ์ของมารดาและทารก (maternal and newborn outcomes) ของการคลอดแต่ละ 

วธีิ โดยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) โดยใช้การวเิคราะห์อภิมาน (meta-analysis) และ

การสงัเคราะห์แบบพรรณนา (narrative synthesis) การสบืค้นข้อมลูอย่างเป็นระบบจากฐานข้อมลู MEDLINE, CINAHL, 

EMBASE, BNI, MIDIRS, CENTRAL, Scopus, PubMed and HINARI, ThaiJO and J Med Assoc Thai รวม

ถึงการสืบค้นเอกสารอ้างอิงของงานวิจัยที่เข้าเกณฑ์ ซึ่งได้แก่ งานวิจัยปฐมภูมิที่ศึกษาการดูแลทารกท่าก้นครบก�าหนด  

ท้ังการหมนุเปลีย่นท่าทารกทางหน้าท้อง การผ่าตดัคลอดและการคลอดท่าก้นทางช่องคลอด ซึง่งานวจัิยดงักล่าวรายงาน

ผลลัพธ์ของมารดาและทารกและต้องถูกเก็บข้อมูลในประเทศไทย การศึกษาพบงานวิจัยจ�านวน 10 เรื่อง ซึ่งมีหญิงตั้ง

ครรภ์ที่มีทารกส่วนน�าเป็นท่าก้นจ�านวนทั้งหมด 5112 คน ถูกคัดเข้าเลือกเพื่อท�าการวิเคราะห์ข้อมูล ทารกท่าก้นครบ

ก�าหนดคิดเป็น 89.78% ของจ�านวนการคลอดท่าก้นทั้งหมดในประเทศไทย โดยคลอดด้วยการผ่าตัดคลอดมากกว่าการ

คลอดท่าก้นทางช่องคลอด (86.24% และ 13.76%) ร้อยละเฉลีย่ของความส�าเรจ็ในการหมนุเปลีย่นท่าทารกทางหน้าท้อง

เท่ากับ 70% โดยไม่มีรายงานของภาวะแทรกซ้อน ทั้งนี้ยังมีผลต่อการลดลงของอัตราการผ่าตัดคลอดในกลุ่มทารกท่า

ก้นที่ครบก�าหนด แต่อย่างไรก็ตามหัตถการนี้ยังมีการท�าน้อยมากและไม่ได้เป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานของทุกโรงพยาบาล 

ในด้านผลลัพธ์ของทารก ได้แก่ Apgar score นาทีที่ 1 และ 5, การบาดเจ็บจากการคลอด, การเข้ารับการรักษาที่ 

NICU, และการตายของทารกแรกเกิด มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สูงขึ้นในกลุ่มที่คลอดท่าก้นทางช่องคลอด ในขณะ

ที่ผลลัพธ์ของมารดา ได้แก่ ภาวะไข้และตกเลือดหลังคลอด ซึ่งพบว่าความเสี่ยงต�่ากว่าในกลุ่มที่คลอดทางช่องคลอด 
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 งานวิจัยน้ีสนับสนุน การหมุนเปลี่ยนท่าทารกทางหน้าท้องให้เป็นหัตถการมาตรฐานเพ่ือผลต่อการลดอัตรา

การผ่าตัดคลอดในทารกท่าครบก�าหนด ท้ังน้ียังสนับสนุนการฝึกอบรมทักษะการท�าคลอดทารกท่าก้นทางช่องคลอด 

เนื่องจากยังมีความเสี่ยงที่สูงมากในประเทศไทยเมื่อเทียบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มีในต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาจ�านวน

และคุณภาพงานวิจัยเกี่ยวกับการดูแลทารกท่าก้นครบก�าหนด เพ่ือยกระดับการดูแลและพัฒนามาตรฐานแนวทางการ

ปฏิบัติของประเทศไทย (national guidelines on term breech management) ต่อไป

ค�ำส�ำคัญ:  ทารกท่าก้นครบก�าหนด การหมุนเปลี่ยนท่าทารกทางหน้าท้อง การผ่าตัดคลอด การคลอดท่าก้นทาง 

  ช่องคลอด ผลลัพธ์ของมารดาและทารก 
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ประสิทธิภำพของนโยบำยสุขภำพระดับชุมชนหลำกองค์ประกอบเพื่อควบคุม

ควำมดันโลหิตในเขตชนบท ประเทศไทย กำรทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

Effectiveness of a Multi-component Community-based Hypertensive 

Management Intervention in Rural Community, Thailand: 

A Cluster-Randomised Control Trial 

 นักเรียนแพทย์ทหำรฉัทดนัย จันโทวงษ์ นักเรียนแพทย์ทหำรกันตภณ พุฒรังษี

 นักเรียนแพทย์ทหำรเจษฎำกร พลเจริญสุข นักเรียนแพทย์ทหำรธิปดิสรณ์ ทำก้อน

 นักเรียนแพทย์ทหำรนันท์นภัส อัศวมำศบันลือ นักเรียนแพทย์ทหำรเบญญำภำ สมบัติ

 นักเรียนแพทย์ทหำรเพชรรพี พิมลภัทรกุล นักเรียนแพทย์ทหำรภำนุพงศ์ ขวัญพงศ์

 นักเรียนแพทย์ทหำรรวิสรำ พลอยไพโรจน์ นักเรียนแพทย์ทหำรวรัตถ์ ประสบวิทยำ

 นักเรียนแพทย์ทหำรสรวิชญ์ ช�ำนำญมนต ์ นักเรียนแพทย์ทหำรสุทธิดำ วิบูลย์วิภำ

นักเรียนแพทย์ทหำรอุษณีย์ กำญจนจงกล

พันโท ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พันเลิศ ปิยะรำช   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ภาควิชาปาราสิตวิทยา  กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสุขภาพส�าคัญ มีอัตราการเจ็บป่วย และ 

การเสียชีวิตเน่ืองจากภาวะดังกล่าวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การศึกษาท่ัวโลกแสดงให้เห็นถึงนโยบายสุขภาพในแบบ

ต่างท่ีสามารถลดความดันโลหิตสูงได้ อย่างไรก็ตามจ�านวนผู้ท่ีสามารถควบคุมความดันโลหิตได้กลับมีจ�านวนน้อย  

การศึกษาต่างๆ ที่ผ่านมีการน�าเอานโนบายสุขภาพเพียงอย่างเดียวมาปรับใช้ 

 การศกึษาน้ีใชแ้บบแผนการวจัิยการทดลองแบบสุม่และมีกลุม่ควบคมุ (Cluster-randomised controlled trial) 

โดยท�าการศึกษาในกลุ่มอาสาสมัคร 150 คน ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ในกลุ่มของชุมชนชนบทประเทศไทย ต�าบล

บ้านนายาว และต�าบลบ้านนา อ�าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยท�าการแบ่งกลุ่มแบบ cluster จาก 8 กลุ่ม 

โดยเป็นกลุ่มทดลอง (รับนโยบายสุขภาพหลากองค์ประกอบ, n=75) 4 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม (รับการรักษาแบบปกติ, 

n=75 ท�าการเก็บข้อมูลหลังการวิจัย 3 เดือน และ 6 เดือน โดยผลลัพธ์ปฐมภูมิของการศึกษานี้คือ การเปลี่ยนแปลง

ความดัน Systole และ Diastole นอกเหนือไปจากนั้น ผลลัพธ์ทุติยภูมิของการศึกษานี้ประกอบไปด้วย การลดลงของ

คะแนนความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจใน 10 ปี และการเปลี่ยนแปลงของเส้นรอบเอว และดัชนีมวลกาย 

โครงร่างการวิจัยของการศึกษานี้ได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมแพทย์ทหารบกแล้ว 
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 ทุกกลุ่มได้รับการติดตามผลหลังจากการเก็บข้อมูลผ่านไป 2 เดือน พบว่ามีอาสาสมัครขาดการติดต่อ (loss 

to follow-up) จ�านวนทั้งสิ้น 11 คน (7.33%) และมีอาสาสมัครที่ให้ข้อมูลไม่ครบ จึงไม่น�ามาวิเคราะห์ผลอีกจ�านวน 

8 คน (5.33%) โดยในกลุ่มทดลอง จะมีอาสาสมัครที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูล 68 คน (90.66%) และในกลุ่มควบคุม 

จ�านวน 63 คน (84%) จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างของการลดลงของความดัน Systole (Systolic Blood Pressure) 

ถึง 11.1 มม.ปรอท (95% CI อยู่ระหว่าง -11.6 ถึง -10.8) ระหว่างสองกลุ่ม นอกจากนี้ยังพบความแตกต่างของ 

การลดลงของคะแนนความเสี่ยงต่ออากรเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจในระยะเวลา 10 ปี อย่าเห็นได้ชัด ซึ่งแตกต่างกัน

ร้อยละ 6.4 (95% CI อยู่ระหว่าง 8.00 ถึง -4.80) และร้อยละ 11.7 (95% CI อยู่ระหว่าง -12.88 ถึง -9.47) ใน

กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองตามล�าดับ โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งสองเป็นไปอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการนโยบายสุขภาพหลากองค์ประกอบท่ีมีการปรับเพ่ือให้เข้ากับบริบทของชนบท

ประเทศไทย โดยอาศยักลยุทธ์ความรว่มมอืจากชมุชนและ evidenced-based ทางการแพทย์ ในการป้องกนัภาวะความ

ดันโลหิตสูงทั้ง 3 ระดับของการป้องกัน สามารถลดความดันโลหิต และความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดลเลือดหัวใจได้ 

อย่างเหมาะสม และสามารถเข้ากับบริบทของชุมชนได้ดี

ค�ำส�ำคัญ: ภาวะความดันโลหิตสูง นโยบายสุขภาพในการลดความดัน ประสิทธิภาพ ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ 

 และหลอดเลือด การศึกษาในพื้นที่ชุมชน
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กำรน�ำแนวคิด “เริ่มต้นด้วยท�ำไม” มำพัฒนำภำควิชำจักษุวิทยำ

Implementation of “Start with Why” Concept in Department of 

Ophthalmology

พันเอกหญิง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ฐิติพร รัตนพจนำรถ
ภาควิชาจักษุวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

 

บทคัดย่อ

  Simon Sinek เจ้าของหนังสือ New York Times Bestseller เรื่อง “Start with Why” เสนอแนวคิดว่า 

การท�าสิ่งใดๆ ควรเริ่มต้นว่า”เราท�าสิ่งนี้ท�าไม” นั่นคือการค้นหาจุดประสงค์ (why) ซึ่งจุดประสงค์นี้จะเป็นตัวก�าหนด 

วิธีการ (how) และสิ่งที่จะท�า (what) 

 การเริ่มตันด้วยจุดประสงค์ท่ีชัดเจนและเชื่อมโยงกับตนเองจะท�าให้เกิดพลังขับเคลื่อนจากภายในสร้างสรรค์ 

วิธีการและน�าไปสู่ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 

 ภาควิชาจักษุวิทยาได้น�าแนวคิด “start with why” นี้มาใช้ในการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนแพทย์ สร้าง

จุดประสงค์ในการเรียนที่มิใช่เพียงเรียนเพื่อสอบผ่าน แต่เรียนเพื่อน�าความรู้ไปดูแล รักษา ช่วยเหลือหรืออาจเปลี่ยนชีวิต 

ผู้ป่วยได้ โดยในชัว่โมงแรกของวชิาจักษวุทิยา 501 Introduction to Ophthalmology นักเรยีนแพทย์จะได้ชมคลปิวดีโิอ 

Let them see love again สัมภาษณ์ผู้ป่วยตาบอด ท�าให้ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้ง มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และ

กระตือรือร้นในการเรียน และเห็นประโยชน์ของการน�าความรู้ใช้กับตนเองและครอบครัว พร้อมกันนี้ภาควิชาจักษุวิทยา 

ได้แนะน�าวิธีการเรียน (how) เช่น การลงมือปฏิบัติ ฝึกฝนให้ช�านาญ การน�าความรู้ไปใช้กับครอบครัวโดยให้น�าแผ่น

วัดสายตา ไฟฉาย และกล้องตรวจตาเพื่อน�าไปตรวจตาสมาชิกในครอบครัว วิธีการเรียนรู้ความเป็นมืออาชีพ (profes-

sionalism) จากอาจารย์ วิธีการเรียนรู้จากมุมมองของ William Osler บิดาแห่งการแพทย์ยุคใหม่และศิลปินชื่อก้อง 

Pablo Picasso ด้วยจุดประสงค์และวิธีการเช่นนี้ what จึงไม่ใช่เพียงความรู้ที่ใช้ในการท�าข้อสอบ แต่เป็นความรู้และ

ทักษะที่น�าไปดูแลรักษาผู้ป่วย

 ภาควชิาจักษวุทิยายังน�าแนวคดิ start with why มาปรบัปรงุระบบการประเมนิการเรยีนการสอน จุดประสงค์

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น�าไปใช้ได้จริงและเกิดวงจรการพัฒนาจากผลการประเมิน (why) โดยเปลี่ยนรูปแบบการประเมินราย

ชั่วโมง (how) จากการให้คะแนนความพึงพอใจระดับ 1-5 เป็นค�าถามเพียงสองค�าถามคือ 1) สิ่งที่ชอบด้านการเรียน

การสอนในชั่วโมงนี้ 2) สิ่งที่จะท�าให้ชั่วโมงนี้ดียิ่งขึ้น และชี้ให้นักเรียนแพทย์เห็นว่าการท�าแบบประเมินคือการฝึกฝนการ

คิดวิเคราะห์ (why) ท�าให้นักเรียนตั้งใจท�าแบบประเมิน ภาควิชาจักษุวิทยาจึงได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ (what) สะท้อน

กลับให้อาจารย์ ซึ่งเป็นทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการสอนให้อาจารย์และเป็นทั้งการจัดการความรู้ ส่งผลให้อาจารย ์

มุง่มัน่พัฒนาการเรยีนการสอน เป็นการสร้างวงจรความด ี(virtuous cycle) ท่ีท�าให้การเรยีนการสอนดย่ิีงย่ิงขึน้ อาจารย์ 

มีพลังในการสอน นักเรียนมีความสุขในการเรียน 

ค�ำส�ำคัญ: การสร้างแรงบันดาลใจ การประเมินการเรียนการสอน 
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ควำมชุกและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของเกษตรกร

ในชุมชนชนบท ภำคกลำง ประเทศไทย

Prevalence and risk factors of chronic obstructive pulmonary 

disease among agriculturists in a rural community, central Thailand

 นักเรียนแพทย์ทหำรพีรณัฐ กิจกำรเจริญสิน นักเรียนแพทย์ทหำรกิตติพงศ์ ยะแสน

 นักเรียนแพทย์ทหำรสำริศำ ทองแก้ว นักเรียนแพทย์ทหำรธัญพิมล เอกคณำปรำชญ์

 นักเรียนแพทย์ทหำรจุตินันท์ ธรรมสำส์น นักเรียนแพทย์ทหำรคณุตม์ รัตนโชคธรณี

 นักเรียนแพทย์ทหำรขวัญจิรำ หงษ์ยันตรชัย นักเรียนแพทย์ทหำรสเปน กุลรัตนรักษ์

 นักเรียนแพทย์ทหำรรวิสุต จิตตคำม นักเรียนแพทย์ทหำรสิริวิมล ดีมีชัย

 นักเรียนแพทย์ทหำรศิรสีห์ โหตรภวำนนท์ นักเรียนแพทย์ทหำรแดนธรรม คูวุฒิไวทย์   

นักเรียนแพทย์ทหำรรุ่งโรจน์ นันทประเวชภัณฑ์

พันเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รำม รังสินธุ์   ร้อยเอก บุญทรัพย์ ศักดิ์บุญญำรัตน์   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
  ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

  

พันโท วิริสสร วงศ์ศรีชนำลัย
แผนกโรคปอดและเวชบ�าบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

พันเอก ศำสตรำจำรย์มฑิรุทธ มุ่งถิ่น
ภาควิชาเภสัชวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive respiratory disease) เป็นโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพที่ส�าคัญ 

เน่ืองจากสามารถส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคทางระบบทางเดินหายใจท่ีเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ โดยจากการ

คาดการณ์ทางสถิติพบว่าในปี ค.ศ. 2030 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะเป็นสาเหตุที่ท�าให้เสียชีวิตได้ประมาณร้อยละ 7.4 ของ

อัตราการตายทั้งหมด ส่งผลให้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะเป็นโรคที่ท�าให้เกิดการเสียชีวิตสูงสุดเป็นอันดับที่ 4 จากทั่วโลก 

อาชีพเกษตรกรมีโอกาสสัมผัสกับฝุ่นละอองอินทรีย์และอนินทรีย์ส่งผลให้เสี่ยงในการเกิดโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังได้ ดังน้ัน

ในการศึกษาน้ีจึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาหาความชุกและปัจจัยเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังของเกษตรกร

ในชุมชนชนบท ภาคกลาง ประเทศไทย 
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 การศกึษาน้ีเป็นการศกึษาแบบภาพตดัขวาง (A cross-sectional study) ด�าเนินการในห้วงเดอืน มกราคม ถงึ 

มีนาคม 2563 โดยท�าการศึกษาในกลุ่มประชากรเกษตรกรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป อาศัยในชุมชนต�าบล ท่ากระดาน 

อ�าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยท�าการเก็บข้อมูลแบบสอบถามแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของ

อาสาสมคัร แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจัยและพฤตกิรรมเสีย่งท่ีเกีย่วขอ้งกบัโรคปอดอุดก้ันเรือ้รงั ในการวนิิจฉยัโรคปอดอุด

กัน้เรือ้รงัจะอาศยัการตรวจวดัประสทิธิภาพการท�างานของปอด (Spirometry) โดยยึดเกณฑ์การวนิจิฉยัจาก The Global 

Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) guidelines 2019 โดยใช้อัตราส่วนของปริมาตรอากาศที่

เป่าออกมาได้ใน 1 วินาทีต่อปริมาตรอากาศที่เป่าออกมาได้ทั้งหมดหลังจากพ่นยาขยายหลอดลม (postbronchodilator 

FEV1/FVC ratio) ที่มีค่าน้อยกว่า 0.70 เป็นการวินิจฉัยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

 จากการศึกษาพบว่า จากอาสาสมัครเข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด 546 คน มีผู้ที่มีความชุกของโรคปอดอุดกั้น

เรื้อรัง 30 คน คิดเป็น ร้อยละ 5.5 ของอาสาสมัคร จากการวิเคราะห์ข้อมูลถดถอยพหุตัวแปร (Multivariate logistic 

regression analysis) พบว่า อายุที่มากกว่า 60 ปี (AOR 2.7, 95% CI: 1.1-7.0) ปริมาณการสูบบุหรี่ (AOR 1.1, 

95% CI: 1.0-1.1) การเลี้ยงสุกร (AOR 4.1, 95% CI: 1.7-10.3) การเลี้ยงโคและกระบือ (AOR 3.3, 95% CI: 1.4-8.2) 

มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโดยมีความเสี่ยบงมากขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value<0.05) 

 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นปัญหาทางสุขภาพในเกษตรกรในชุมชนชนบทที่ส�าคัญ โดยลักษณะการท�างาน เช่น 

การท�าปศุสัตว์ และพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในอนาคต

การวางแผนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีมีความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตจากโรคปอด

อุดกั้นเรื้อรังจึงมีความจ�าเป็น

ค�ำส�ำคัญ: โรคปอดอุดกลั้นเรื้อรัง เกษตรกร เลี้ยงสัตว์ ชนบท ประเทศไทย
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ควำมชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภำวะกล้ำมเนื้อหัวใจห้องล่ำงซ้ำยหนำตัวของ

ผู้ใหญ่ในชุมชนชนบท ภำคกลำง ประเทศไทย

Prevalence and associated factors of Left Ventricular Hypertrophy 

among adults in a rural community, Central, Thailand 

 นักเรียนแพทย์ทหำรปฏิภำณ วิวัฒรำงกูล นักเรียนแพทย์ทหำรกฤตนันท์ จันทร์อยู่

 นักเรียนแพทย์ทหำรณัฐภัทร พิพิธเดชำ นักเรียนแพทย์ทหำรธัชมน ประศำสตร์อินทำระ

 นักเรียนแพทย์ทหำรปฐมพล เพียรสุภำพ นักเรียนแพทย์ทหำรพรฟ้ำ หลิกำพันธ์

 นักเรียนแพทย์ทหำรพรหมนวพร อ�ำนำจ นักเรียนแพทย์ทหำรพิสิฐ กลุ่มในเมือง

 นักเรียนแพทย์ทหำรพีรธัช จิรำตระกำล นักเรียนแพทย์ทหำรรวินท์ ปัญจมะวัต

 นักเรียนแพทย์ทหำรวิชญำ ภูมินำถ นักเรียนแพทย์ทหำรศักดำ ลำวัณย์วิสุทธิ์

 นักเรียนแพทย์ทหำรศิรพัชร์ พระเกียรติพงศำ

 พันเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รำม รังสินธุ์   อำจำรย์ที่ปรึกษำ

 ร้อยเอก บุญทรัพย์ ศักดิ์บุญญำรัตน์    อำจำรย์ที่ปรึกษำ
  ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

ร้อยเอก ปัณณธร ตั้งกงพำนิช
แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายหนาตัว (Left Ventricular Hypertrophy) เป็นภาวะที่เป็นปัญหาส�าคัญ 

เนือ่งจากสามารถส่งผลให้เกดิภาวะแทรกซ้อนของโรคหัวใจท่ีเป็นอันตรายถงึแก่ชวีติได้ นอกจากน้ีการตรวจพบภาวะกล้าม

เนื้อหวัใจห้องล่างซ้ายหนาตัว ยงัสามารถใช้ในการพยากรณก์ารเกิดโรคในระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงการเสียชีวิต

ได้ ปัจจุบันการศกึษาเก่ียวกบัภาวะกล้ามเน้ือหัวใจห้องล่างซ้ายหนาตัวในพ้ืนท่ีชนุชนชนบทของประเทศไทยน้ันยังมข้ีอมลู

ที่จ�ากัด เนื่องจากปัญหาด้านการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ 

 การศกึษาน้ีเป็นการศกึษาแบบภาพตัดขวาง (A cross-sectional study) ด�าเนินการในห้วงเดอืน มกราคม ถงึ 

มีนาคม 2563 โดยท�าการศึกษาในกลุ่มประชากรผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี อาศัยในชุมชนต�าบล ท่ากระดาน อ�าเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และต�าบลพระเพลิง อ�าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยเป็นอาสาสมัครที่ยินยอม

เข้าร่วมการศึกษา จ�านวนทั้งสิ้น 638 คน ท�าการเก็บข้อมูลแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัคร 
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แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายหนาตัว ระดับความดันโลหิต อัตราการเต้น

ของหัวใจขณะพัก ดัชนีมวลกาย องค์ประกอบของร่างกาย (Body composition) และคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocar-

diography) 

 จากการศกึษาพบว่า มผู้ีท่ีมคีวามชกุของภาวะกล้ามเน้ือหัวใจห้องล่างซ้ายหนาตัว 42 คน คดิเป็น ร้อยละ 6.6 

ของอาสาสมัคร จากการวิเคราะห์ข้อมูลถดถอยพหุตัวแปร (Multivariate logistic regression analysis) พบว่า  

เพศชาย (AOR: 2.04, 95% CI 1.05-3.98) มีประวัติป่วยเป็นโรคเบาหวาน (AOR 1.01, 95% CI 1.01-1.02) ภาวะ

ความดันโลหิตสูงวิกฤต ≥180/110มิลลิเมตรปรอท (AOR 7.24, 95% CI 1.31-39.92) มีความสัมพันธ์กับภาวะกล้าม

เนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายหนาตัวโดยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะดังกล่าวมากขึ้น ในขณะที่อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักมีความ

สัมพันธ์เชิงลบกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายหนาตัว อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value<0.05) 

 ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายหนาตัวยังคงเป็นปัญหาสุขภาพที่ส�าคัญในชุมชนชนบท หากสามารถท�าการ

คัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชนได้ การควบคุมระดับน�้าตาล และระดับความดันโลหิตให้อยู่

ในเกณฑ์ปกตจิะสามารถยับย้ังการเกิดภาวะกล้ามเน้ือหัวใจห้องล่างซ้ายหนาตัวอันจะน�าไปสูก่ารลดโอกาสการเกดิโรคและ

ภาวะแทรกซ้อนของโรคหัวใจและหลอดเลือด อาทิ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ในอนาคตได้ 

ค�ำส�ำคัญ: กล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายหนาตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูงวิกฤต ชุมชนชนบท ประเทศไทย

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ

63

วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 256323-24 พฤศจิกายน 2563

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก



กำรประเมนิคณุภำพกำรศกึษำภำยในระดบัภำควชิำผ่ำนระบบออนไลน์แบบสมบูรณ์

Full Online SAR (via web-based application) & IQA visits

พันเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดุสิต สถำวร    พันเอก ธ�ำรงโรจน์ เต็มอุดม

พันเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ธรรมนูญ ศรีสอ้ำน    พันเอกหญิง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อนุสรำ วัฒนจันทร์   

พันตรี กรกฎ แสงเกตุ 
ส�านักงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

บทคัดย่อ

 การประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส�าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย

แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.) ซึ่งด�าเนินการเป็นประจ�าทุกปี ภาควิชาจะจัดท�ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ที่อยู่ในระบบออนไลน์ (Online SAR template) ซึ่งส�านักงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา (สปค.วพม.) ได้พัฒนาให้อยู่ในรูปแบบ Web-based application ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 

คณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในจะศึกษารายงานการประเมินตนเองก่อนท่ีจะเข้าไปเย่ียมประเมินภาควชิา

ต่างๆ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 คณะกรรมการ จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบมา

เป็นการเยี่ยมประเมินผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ท�าให้สามารถด�าเนินการประเมิน

ภาควิชาทั้งหมดได้ตามห้วงเวลาเดิม ภาควิชาสามารถน�าเสนอกระบวนการและผลการพัฒนา คณะกรรมการสามารถ

พูดคยุกบัอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี และสามารถสมัภาษณ์ผู้เรยีนผ่านระบบออนไลน์ได้แม้ว่าจะไม่มผู้ีเรยีนในภาควชิาในช่วง

การเยี่ยมประเมิน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม พบว่าทุกภาควิชามีการด�าเนินการครบทุกพันธกิจ แต่

ยังไม่ได้ตามเกณฑ์ในด้านบรกิารวชิาการ ผลการประเมนิความพึงพอใจในการใช้ระบบ ได้แก่ การจองวนัรบัการประเมนิ 

การจัดท�า SAR การเยี่ยมประเมินผ่านระบบออนไลน์ การจัดท�ารายงานผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี (4.26/5, 4.41/5, 

4.33/5 และ 4.44/5 ตามล�าดับ) การใช้ระบบประเมินออนไลน์ให้เต็มประสิทธิภาพต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ของ 

ผู้ใช้ผ่านการใช้งานจริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวก ประหยัดเวลา และทรัพยากร 

ค�ำส�ำคัญ: การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน, ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาออนไลน์, Online SAR template
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ชุดสำยรัดตัวส�ำหรับสุนัข 

Dog Harness

พันโท เมธำ รักเจริญ
กองพลาธิการส่งก�าลังทางอากาศ

บทคัดย่อ

 กองพลาธิการส่งก�าลังทางอากาศ ประกอบก�าลังตาม อจย. หมายเลข 10 - 407 ซึ่งมีภารกิจในการส่งก�าลัง

ยุทโธปกรณ์และสิง่อุปกรณ์ทางอากาศให้หน่วยทหารภาคพ้ืนดนิด้วยการส่งลงด้วยร่ม ซึง่ในบางภารกจิอาจมคีวามจ�าเป็น

ในการใช้ยุทโธปกรณ์พิเศษ หรือผู้ช่วยพิเศษ ในการประกอบก�าลังเข้าปฏิบัติภารกิจ เช่น “สุนัขทหาร” ในภารกิจการ

คน้หาและสะกดรอยฝ่ายตรงขา้ม หรือการตรวจคน้หาวัตถรุะเบดิ จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งใชอ้ปุกรณส์�าหรับน�าพาสนุขั

ทหารเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการด้วยการกระโดดร่มพร้อมกับก�าลังของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ

 กองพลาธิการส่งก�าลงัทางอากาศ จึงได้ท�าการประดษิฐ์ ชดุสายรดัตัวส�าหรบัสนัุข (Dog Harness) ขึน้มาเพ่ือ

ท�าการริเริ่มและใช้งานร่วมกับการกระโดดร่ม ซึ่งต้องสามารถตอบสนองวิทยาการของ “การทรงตัวในห้วงอากาศ” และ

วิทยาการของ “คุณลักษณะในการทนต่อแรงดึง/แรงท�าลาย” เมื่อผลิตและประกอบมาใช้งาน และในปัจจุบันกองทัพบก

ได้ก�าหนดและแบ่งมอบความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ส่งทางอากาศทั้งปวงให้กับ กรมพลาธิการทหารบก และหน่วยทาง

สายวิทยาการ (กองพลาธิการส่งก�าลังทางอากาศ) เป็นผู้รับผิดชอบ โดยหน่วยได้ท�าการทดสอบการใช้งานสิ่งประดิษฐ์

ดังกล่าว ร่วมกับ อากาศยาน บ.ล.295 ที่ความสูง 12,500 ฟิต ผู้ทดสอบการใช้งาน คือ พันโท เมธา รักเจริญ  

ผู้บังคบักองพลาธิการส่งก�าลงัทางอากาศ ซึง่พบว่า นักกระโดดร่มสามารถรกัษาสมดลุการทรงตัวเม่ือปฏิบัติในห้วงอากาศ

ได้และลงพื้นได้อย่างปลอดภัย

 ท้ังน้ีชดุสายรดัตวัส�าหรบัสนัุขท่ีหน่วยได้ประดษิฐ์ขึน้น้ัน มปีระโยชน์และความคุม้ค่าในการปฏิบัตภิารกจิทดแทน

การจัดหาจาก ต่างประเทศ มีรายละเอียดดังนี้.-

 1. สามารถน�าพาสุนัขทหารสนับสนุนการปฏิบัติการของหน่วยทหารภาคพื้นดิน โดยการแทรกซึมทางอากาศ

 2. ต้นทุนการผลิตถูกกว่าการจัดหาจากต่างประเทศมาก

 3. สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลายมิติ เช่น ส่งลงสุนัขทหารสนับสนุนภารกิจการต่อต้านการก่อการร้าย, 

สนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบภัยพิบัติ

 4. เป็นจุดเริ่มต้นในการต่อยอดองค์ความรู้ ส�าหรับการผลิตสิ่งอุปกรณ์ส่งทางอากาศประเภทอื่นๆ ได้

ค�ำส�ำคัญ: สุนัขทหาร, สิ่งอุปกรณ์ทางอากาศ, ยุทโธปกรณ์ทางอากาศ 
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ระบบจัดกำรฐำนข้อมูลอำกำศยำนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Aircraft Management Database System

 พันเอก พัฒนศักดิ์ เอี่ยมอุดม พันโท สุรกิจ ชัยรัตน์ ร้อยเอก พยงค์ อยู่สุข

 ร้อยเอก กัณตภณ ทับประเทือง ร้อยตรี อนุพล อำกำศวรรธนะ จ่ำสิบเอก สุภศักดิ์ พรหมวงศ์ษำ

 จ่ำสิบเอก ชัยวัฒน์ พรรณโรจน์ จ่ำสิบเอก ณัฐพงษ์ ทัตตะทองค�ำ จ่ำสิบเอก ยุทธภูมิ ศรีจันทร์ดี
กองพันซ่อมบ�ารุงเครื่องบินทหารบก กรมการขนส่งทหารบก

 

บทคัดย่อ
 กองพันซ่อมบ�ารุงเครื่องบินทหารบกได้พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลอากาศยานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ 

Aircraft Management Database System เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความล่าช้า ความไม่ถูกต้อง และความซ�้าซ้อน

ของการรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับอากาศยาน ซึ่งกองพันซ่อมบ�ารุงเครื่องบินทหารเป็นหน่วยซ่อมบ�ารุงอากาศยานให้

กับกองทัพบก โดยมีแบบอากาศยานหลากหลายและงบประมาณด้านการซ่อมบ�ารุงจ�านวนมาก

 การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลอากาศยานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้พัฒนาโปรแกรมส�าหรับใช้งานภายใน

กองทัพบกและพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรบัการใช้งานในอนาคต มกีารจัดกลุม่อากาศยานเพ่ือการซ่อมบ�ารงุแยกตามบรษิทั

ที่ผลิต พัฒนาโปรแกรมให้ได้มาตรฐานสากลและต่อยอดสู่การใช้งาน E-Logbook ในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศ โดย

ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในกองทัพบกในการพัฒนา อาทิเช่น ยก.ทบ. (กยกอ.สปก.ทบ.), กบ.ทบ. 

(กสท.สบพ.กบ.ทบ., กซบ.สกบ.กบ.ทบ.), ศบบ. (ศกบ.ศบบ., กยข.ศบบ.,กรมบิน), ขส.ทบ. (กยข.ขส.ทบ., กกบ.ขส.ทบ., 

แผนกคลัง อ.กค.ขส.ทบ.) และ ศคย.ทบ. (กบบ.ศคย.ทบ.)

 ระบบจัดการฐานข้อมูลอากาศยานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น 

ประโยชน์ด้านยุทธการ สามารถสรุปสถานภาพอากาศประวันแบบ Real time ต่อกองทัพบก น�าไปสู่การวางแผนการ

ใช้อากาศยาน และติดตามอากาศยานที่ปฏิบัติภารกิจในแต่ละวัน, ประโยชน์ด้านซ่อมบ�ารุง มีระบบการเปิด ปิด และ

ติดตามรวมถึงวางแผนการซ่อมบ�ารุงล่วงหน้า และรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อง

ขัดข้องการซ่อมบ�ารุง, ประโยชน์ด้านส่งก�าลัง วางแผนการเสนอความต้องการชิ้นส่วนซ่อมล่วงหน้าและติดตามชิ้นส่วน

ส�าคัญของอากาศยาน ทั้งในอากาศยานและที่หมุนเวียนในระบบส่งก�าลัง และท้ายที่สุดคือประโยชน์ในด้านการรวบรวม

สถิติ อันเป็นฐานข้อมูลสถิติต่างๆ ที่สามารถน�ามาวิเคราะห์และวางแผนในการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานให้

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต ทั้งด้านการใช้อากาศยาน ด้านการส่งก�าลังและซ่อมบ�ารุง

 ระบบจัดการฐานข้อมูลอากาศยานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Aircraft Management Database System : 

AMDS) สามารถน�าข้อมลูต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัอากาศยานมารวมไว้ในฐานข้อมลูเดยีว เพ่ือการด�ารงสภาพอากาศยานให้มี

ความพร้อมในการปฏิบัตภิารกจิได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ประหยัดงบประมาณและตรงตามแผนการใช้อากาศยานในแต่ละปี 

น�าไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อกองทัพบก

ค�ำส�ำคัญ: ระบบจัดการฐานข้อมูล อากาศยาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์
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กำรพัฒนำระบบอ�ำนวยกำรยิงปืนใหญ่ทำงยุทธวิธีด้วยกำรติดต่อสื่อสำรวิทยุ

ทำงทหำรแบบดิจิทัลและระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์

The Development of the Artillery Fire Direction computer with the 

digital military radio and Geographic Information System

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อุไร เงินงอก อำจำรย์ธเนส เลิศจำมีกร

อำจำรย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมโภชน์ สำยบุญเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

พันเอก สุรพงษ์ บุตรโพธิ์ พันเอก สุระ ทองนำค พันเอก กิติศักดิ์ จันทร์ส�ำเภำ
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล

ที่ปรึกษำโครงกำร พลโท สุรศักดิ์ แพน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก

บทคัดย่อ
 ศูนย์การทหารปืนใหญ่ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพัฒนาระบบอ�านวยการยิงปืนใหญ่ทางยุทธวิธีด้วย

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถท�างานได้แบบอัตโนมัติและแบบกึ่งอัตโนมัติ ที่เป็นไปตามมาตรฐานของชุดหลัก

ยิงปืนใหญ่สนามที่ประกอบด้วย โปรแกรมการใช้งานผู้ตรวจการณ์หน้า โปรแกรมการใช้งานอ�านวยการยิงทั้งทางยุทธวิธี

และทางเทคนิค โปรแกรมการใช้งานส�าหรับหมู่ปืนใหญ่ โปรแกรมส�าหรับนายทหารสนับสนุนการยิง สามารถท�างาน

ได้อย่างถูกต้องแม่นย�า ระบบงานนี้ส่งข้อมูลผ่านระบบวิทยุทหารแบบอนาล็อก และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย จาก

การติดตามการใช้งาน ระบบงานมีการท�างานเป็นไปตามมาตรฐานของชุดหลักยิงปืนใหญ่สนามและท�างานได้อย่าง 

ถูกต้องแม่นย�า แต่พบว่าระบบการส่งข้อมูล(data) ผ่านวิทยุสื่อสารทหารระบบอนาล็อกมีปัญหาเกี่ยวกับระยะการส่งใน

สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การถอดสัญญาณ และความเสถียรในการส่งข้อมูล นอกจากนั้นระบบงานนี้ยังขาดระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดท�าแผนสนับสนุน

 การพัฒนาระบบอ�านวยการยิงปืนใหญ่ทางยุทธวิธีอัตโนมัติด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยการส่งข้อมูลผ่าน 

การติดต่อสื่อสารวิทยุทางทหารแบบดิจิตอลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สนับสนุนการวางแผนการยิง เป็นการวิจัย

ต่อยอด จากระบบอ�านวยการยิงปืนใหญ่ทางยุทธวิธีอัตโนมัติด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการพัฒนา ประกอบด้วยขั้น

ตอนต่างๆ ได้แก่ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบและการประเมินผลความถูกต้อง

ของระบบที่พัฒนา ผลการวิจัยพบว่า การส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายวิทยุทหารแบบดิจิทัลมีความสามารถ

ในการส่งข้อมูลได้ระยะทาง 4-8 กิโลเมตร ข้อมูลมีเสถียรภาพดี สามารถส่งข้อมูลพร้อมกันได้มากกว่า 1 ข้อมูล และ

ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์สนับสนุนการวางแผนการยิงปืนใหญ่ ได้อย่างความถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้และ

สามารถน�าไปใช้ในการวางแผนการยิงปืนใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้มีความพึงพอใจระบบในระดับดีมาก

ค�ำส�ำคัญ: ระบบอ�านวยการยิงปืนใหญ่ การสื่อสารดิจิทัล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
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โครงกำรวิจัยและจัดท�ำเครื่องมืออ�ำนวยกำรยิงทำงกรำฟิก ปบค. ขนำด 105 มม. 

M119

A research project and created a fire shooting tool graphic design

For 105-millimeter M119

 พลตรี ทวนชัย นัดนะรำ    พันเอก อ�ำภรณ์ คงนวล

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อุไร เงินงอก พันเอก ณัฐกิตต์ อินทร์จันทร์

 พันเอก เกษก้อง ค�ำมำเมือง    พันโท เชน สงวนวงษ์

 พันตรี สมเกียรติ งำมจริง    นำยกำนต์ เชื้อวงค์
กองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

บทคัดย่อ

 พ.ศ. 2549 กองทัพบกได้อนุมตัใิห้น�า ปบค. ขนาด 105 มม. M119 เข้าประจ�าการ ในหน่วย ป.1 พัน.31 รอ. 

ซึ่งเป็นกองพันทหารปืนใหญ่สนามที่มีภารกิจช่วยโดยตรงต่อหน่วยด�าเนินกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนหน่วย ร.31 รอ. หน่วย

พร้อมรบเคลื่อนที่เร็วกองทัพบก ตามภารกิจของทหารปืนใหญ่สนาม คือ จัดให้มีการยิงสนับสนุนแก่หน่วยก�าลังรบหรือ

หน่วยด�าเนินกลยุทธ์ อย่างแม่นย�า ต่อเน่ือง ทันเวลา ด้วยการยิงท�าลายตัดรอน หรือข่มข้าศึกโดยใช้ปืนใหญ่จรวด  

อาวุธส่ง และสนธิการยิงสนับสนุนทั้งปวง

 ปบค.ขนาด 105 มม. M119 ที่ติดตั้ง “ระบบชี้ทิศทางอัตโนมัติ” (LINAPS) และ “ระบบอ�านวยการยิง

อัตโนมัติ” (LACS) มีอายุการใช้งานมานานกว่า 10 ปี อุปกรณ์บางชิ้นจึงเสื่อมสภาพไปตามระยะเวลา ขณะเดียวกัน

ระบบท้ังสองมรีาคาสงูและ ใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในการซ่อมบ�ารงุ ผู้วจัิยจึงพิจารณาใช้เครือ่งมืออ�านวยการยิงทางกราฟิก

ท่ีมรีาคาถกูและมีอายุการใช้งานได้เป็นเวลานานเข้าทดแทน ขณะท่ีระบบอ�านวยการยิงอัตโนมติัสามารถใช้หาหลกัฐานยิง

กระสุนระเบิดได้เพียงอย่างเดียว (ระยะยิงไกลสุด 11.5 กม.) แต่ไม่สามารถใช้หาหลักฐานยิงกระสุนระเบิดเพิ่มระยะไกล

ได้ (ระยะยิงไกลสุด 17.5 กม.)

 ศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงด�าเนินโครงการวิจัยและจัดท�าเครื่องมืออ�านวยการยิงทางกราฟิก ปบค. ขนาด 105 

มม. M119 โดยใช้แบบอย่างจากเครื่องมืออ�านวยการยิงของสหรัฐอเมริกา (ปบค.95 ขนาด 105 มม. M101 A1) เพื่อ

หาหลักฐานยิงในกรณีที่ระบบอ�านวยการยิงอัตโนมัติไม่สามารถใช้การได้ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานยิง

กระสุนระเบิดและการหาหลักฐานยิงกระสุนระเบิดเพิ่มระยะไกล

 ผลการวิจัยและพัฒนาพบว่า เครื่องมืออ�านวยการยิงทางกราฟิกที่จัดท�าขึ้น ประกอบด้วย 11 รายการ ได้แก่ 

บรรทัดตารางยิงมุมเล็ก (บจ.1-3, 4-5 และ 6-7), บรรทัดตารางยิงมุมใหญ่, บรรทัดตารางยิงกระสุนเพิ่มระยะไกล, 

บรรทัดมุมพ้ืนท่ี, แผ่นวดัระยะทิศ, แผ่นวดัมมุ, บรรทัดกรยุอลมูเินียม (พิกดัฉาก), แผ่นกรยุ M17 และแผ่นพัดตรวจการณ์ 
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ได้ด�าเนินการทดสอบทางเทคนิคและทดสอบการปฏิบัติทางยุทธวธีิ ในแบบประหยัดงบประมาณท่ีสามารถเปรยีบเทียบค่า

ความถกูต้องของเครือ่งมอือ�านวยการยิงทางกราฟิก กบัเครือ่งมือท่ีได้รบัรองมาตรฐานจากประเทศสหรฐัอเมรกิาและสมดุ

ตารางยิงของบริษัท ที่ผลิตอาวุธ ผลการทดสอบการปฏิบัติทางเทคนิคของเครื่องมืออ�านวยการยิงทางกราฟิก แสดงผล

ว่า เครื่องมือฯ มีความถูกต้อง สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการค�านวณหาหลักฐานยิงได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะ

ต่อการปฏิบัติงานทางยุทธวิธี สามารถจัดหาภายในประเทศได้ และมีความเหมาะสมท่ีจะมีกล้องพาโนรามิคใช้ในการ

ตั้งปืนตรงทิศ เพื่อทดแทนระบบชี้ทิศทางอัตโนมัติ หากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ดังกล่าวเกิดการขัดข้องที่ส�าคัญ ส�าหรับ 

เครื่องมืออ�านวยการยิงทางกราฟิกน้ัน มีขีดความสามารถเทียบเท่าเครื่องมืออ�านวยการยิงจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

สามารถน�าเข้ารับรองมาตรฐานจาก กมย.ทบ. ได้

ค�ำส�ำคัญ: เครื่องมืออ�านวยการยิงทางกราฟิก
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โครงกำรพัฒนำระบบเฝ้ำตรวจทำงอำกำศของกองทัพบก (UAS–ARMY) 

The Aerial Surveillance System Development Project of Royal Thai Army

พันเอก สุภกิจ รู้หลัก
หน่วยข่าวกรองทางทหาร

บทคัดย่อ

 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าตรวจทางอากาศของกองทัพบก โดยหน่วยข่าวกรองทางทหารมีวัตถุประสงค์หลัก

คือ ความพยายามที่จะสร้างอากาศยานตรวจการณ์ไร้คนขับขนาดเล็ก หรือ Small UAV (Small Unmanned Aerial 

Vehcile) ขึ้นใช้งานเอง เนื่องจากยุทโธปกรณ์ดังกล่าวมีความส�าคัญต่อกองทัพบกในหลากหลายภารกิจ อาทิ การลาด

ตระเวน (Reconnaissance), การเฝ้าตรวจ (Surveillance) และการค้นหาเป้าหมาย (Target Acquistion) ซึง่จะเป็นการ 

เพ่ิมประสทิธภิาพทางด้านงานข่าวให้กบัหน่วยปฏิบัตทิางยุทธวธิแีละหน่วยทหารขนาดเลก็ แต่เน่ืองจากยุทโธปกรณ์ประเภท

ดังกล่าว ยังคงมีราคาสูงหากจัดซื้อจากต่างประเทศท�าให้ยังไม่สามารถจะจัดหาเพื่อแจกจ่ายให้แก่หน่วยใช้ได้ ทั้งที่เป็น

ยุทโธปกรณ์ที่มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง

 ผลงานการวิจัยที่หน่วยฯ ได้รับประกอบด้วยระบบ Small UAV ต้นแบบที่มีระยะปฏิบัติการ 30 กิโลเมตร 

ระยะเวลาปฏิบัติการประมาณ 2 ชัว่โมง ปฏิบัตงิานได้ท้ังในเวลากลางวนัและกลางคนื ท�าการส่งสญัญาณภาพและข้อมลู

การบินในระบบ Real Time มีระบบวางแผนการบินล่วงหน้าและสามารถปรับเปลี่ยนแผนการบินได้ในขณะปฏิบัติการ 

โดยมีระบบ Auto Return Home ซึง่อากาศยานจะสามารถบินกลบัมายังพ้ืนท่ีส่งขึน้หรอืบรเิวณท่ีก�าหนดไว้หากขาดการ

ตดิต่อสือ่สารระหว่างอากาศยานกบัสถานีควบคมุภาคพ้ืนท�าให้อากาศยานไร้คนขบัท่ี ขกท. พัฒนาขึน้น้ีสามารถตอบสนอง 

ต่อภารกิจของกองทัพบกรวมท้ังส่วนราชการอ่ืนๆ ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส่งผลให้กองทัพสามารถ

พึ่งพาตนเองได้ เนื่องจากต้นทุนในการผลิต Small UAV ต่อหนึ่งระบบจะมีราคาถูกกว่าการจัดซื้อจากต่างประเทศเป็น

จ�านวนมาก นอกจากนี้การซ่อมบ�ารุงระบบปฏิบัติการต่างๆ เกือบทุกระบบของ Small UAV ที่ ได้รับการพัฒนาขึ้นนี้

ยังสามารถกระท�าได้ด้วยบุคลากรของกองทัพและนักวิจัยของประเทศไทยเอง ซึ่งท�าให้เกิดความคล่องตัวต่อระบบการ 

ส่งก�าลังและซ่อมบ�ารุง หาก Small UAV ต้นแบบได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบกและรัฐบาลเพ่ือการปรับปรุงให้

สามารถใช้งานได้จริงในอนาคต

ค�ำส�ำคัญ: อากาศยานไร้คนขับ
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 ส่วนที่ 4
โครงการ/ผลงานและงานวิจัยของสถาบันภายนอก
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ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรสืบสวนของข้ำรำชกำรต�ำรวจ

สถำนีต�ำรวจนครบำลหนองแขม

The problems and obstacles in the investigative work of 

police officers at Nong Khaem police station

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พันต�ำรวจเอก ดิฐภัทร บวรชัย

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พันต�ำรวจโท พิพัฒน์ จันทร์รวม

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พันต�ำรวจเอก บันดล สุยะเพี้ยง   พันต�ำรวจตรี มนต์พิพัฒน์ เอี่ยมจรัส

นำงลัดดำ บวรชัย
กลุ่มงานคณาจารย์ คณะต�ารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

บทคัดย่อ

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้าน

การสืบสวนของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจนครบาลหนองแขม ประชากร คือ เจ้าหน้าที่ต�ารวจ ผู้ปฏิบัติงานด้าน

การสืบสวน จ�านวน 24 คน ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน คือ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่า ปัญหาและอุปสรรค

ในการปฏิบัติงานแบ่งเป็นด้านก�าลังพล สถานที่ปฏิบัติงาน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะ และระบบปฏิบัติงาน 

มคีา่เฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยดา้นงบประมาณมปัีญหาอุปสรรคมากท่ีสดุ ระบบปฏิบัติงานมีปัญหาอุปสรรค

น้อยที่สุด ด้านก�าลังพลมีปัญหาเกี่ยวกับความขาดแคลน งานไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบมาก  

แนวทางในการแกไ้ขปัญหา คอื ก�าลงักองรอ้ยควบคมุฝูงชนไมค่วรจัดก�าลงัไปชว่ยราชการเกนิความจ�าเป็น ควรมตี�ารวจ

หญิงฝ่ายสืบสวนร่วมปฏิบัติ สถานที่ปฏิบัติงานควรมีห้องสอบสวนปากค�าควรแบ่งเป็นสัดส่วน และสร้างบรรยากาศให้

เหมาะสมส�าหรบัปฏิบัตงิาน ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเตมิ ไดแ้ก ่การลอ่ซือ้ เสือ้เกราะกันกระสนุ อาวธุปืน เครือ่งมือ 

สื่อสาร อุปกรณ์ท่ีทันสมัย ราคาทรัพย์สินของทางราชการควรสอดคล้องกับราคากลาง ควรมีการปรับฐานเงินเดือน

ตามคุณวุฒิ งบประมาณอาจหาเพิ่มได้จากรางวัลน�าจับ หรือที่เจ้าหน้าที่ชี้เบาะแส หรือจากเงินประกันตัวผู้ต้องหาเพื่อ 

น�ามาใช้ในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่หนีประกัน ควรมีการส�ารวจปัญหาและความต้องการจ�าเป็น และมีการประมาณ 

การงบประมาณด้านระบบปฏิบัติงานการจับผู้ต้องหาตามหมายจับในพ้ืนท่ีห่างไกล หรือการหนีประกันในชั้นศาล 

อาจประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต�ารวจรถไฟตามระเบียบ

ค�ำส�ำคัญ: ปัญหา งานสืบสวน สถานีต�ารวจ

(ทุนอุดหนุนการวิจัยจากโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ พ.ศ. 2561)



มำตรกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรป้องกันกำรกระท�ำผิดซ้�ำของเด็กและเยำวชน

ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน

Legal Measures to the Prevention of Juvenile Recidivism in the 

Juvenile Vocational Training Center 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พันต�ำรวจโทหญิง ศิพร โกวิท

รองศำสตรำจำรย์ พันต�ำรวจเอกหญิง พรทิพย์ วงศ์ผดุง

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พันต�ำรวจเอก ศรำวุธ โสมะเกษตริน 
กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการบ�าบัดฟื้นฟู

เด็กและเยาวชนเพ่ือป้องกันการกระท�าผิดซ�้าของเด็กและเยาวชน 2) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการกระท�าผิดซ�้าและ 

ไม่กระท�าผิดซ�้าภายหลังเข้ารับการฝึกและอบรมจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางการบูรณาการการท�างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุตธิรรมและภาคประชาสงัคม การวจัิย 

ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มย่อย เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ

เยาวชน และบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมส�าหรับเด็กและเยาวชน โดยการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสนทนากลุ่ม ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบ�าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเพ่ือป้องกันการ 

กระท�าผิดซ�้า มีกฎหมายหลายฉบับ โดยมีพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ.2553 เป็นกฎหมายหลัก 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท�าผิดซ�้าของเด็กและเยาวชน ได้แก่ สภาพ

ครอบครัว สภาพจิตใจ การได้รับโอกาสจากสังคม และกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูของหน่วยงาน 3) ปัญหาและอุปสรรค

ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ การขาดแคลนบุคลากร งบประมาณ และความร่วมมือ

ระหว่างผู้ปกครองกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานฯ โดยมีแนวทางการบูรณาการท�างาน ได้แก่ การส่งต่อและการบูรณาการ 

ข้อมูลของเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยการวางแผนติดตามให้สถานศึกษา สถานประกอบการ และ

ชุมชนรับช่วงต่อหลังปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรม

ค�ำส�ำคัญ: การกระท�าผิดซ�้า เด็กและเยาวชน มาตรการทางกฎหมาย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
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ต้นแบบกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือเพื่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ

กำรใช้ควำมรุนแรงของเด็กและเยำวชนในสถำนศึกษำ

The Model of Collaboration Integration for Preventing and Solving 

Problem of Child and Youth Violence in Educational settings

รองศำสตรำจำรย์ พันต�ำรวจเอก โสรัตน์ กลับวิลำ1

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พันต�ำรวจเอกหญิง ดร.กัญญ์ฐิตำ ศรีภำ1 

ดร.พลรพี ทุมมำพันธ์2
1คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

2คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท�าความเข้าใจเส้นทาง สถานการณ์ รูปแบบ ผลกระทบ และเงื่อนไขในการใช้

ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา และถอดบทเรียนแนวปฏิบัติท่ีดีของสถานศึกษา รวมท้ังสร้างต้นแบบ

การบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้

วิธีศึกษาประวัติชีวิต (Life history approach) และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) การสนทนากลุ่ม 

(Focus group) และการสังเกต (Observation) ผู้บริหารและครู นักเรียนและครอบครัว ในสถานศึกษาระดับประถม

ศึกษาและมัธยมศึกษา 3 แห่ง และสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา 3 แห่ง จากนั้นสร้างต้นแบบการบูรณาการความ

รว่มมอืเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา โดยใชก้ารวจัิยเชงิปฏิบัติการแบบมสีว่นรว่ม (Participatory Action Research) ใน

สถานศึกษา 1 แห่ง ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า เส้นทางการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน 

แบ่งเป็น 2 เส้นทาง โดยเด็กบางคนยังคงเวียนวนอยู่ในวงจรแห่งการใช้ความรุนแรงต่อไป ในขณะที่เด็กส่วนใหญ่เกิด

จุดเปลี่ยนของชีวิต (Turning point) สามารถออกจากวงจรแห่งความรุนแรงได้ เพราะได้รับแรงสนับสนุนจากสังคมและ 

มีเป้าหมายในชีวิตท่ีชัดเจน สถานการณ์การใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนท่ีส�าคัญ พบว่า เด็กและเยาวชนมอง

ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ ส่วนใหญ่พบนักเรียนชายที่ใช้ความรุนแรงและมักก่อเหตุภายนอกสถานศึกษา มีการท�าร้าย

กันระหว่างสถาบันคู่อริและพกพาอาวุธกันจนเป็นเรื่องปกติธรรมดา รูปแบบการใช้ความรุนแรง ได้แก่ การโต้เถียง

ท้าทายกัน การชกต่อยตบตีกัน การไล่ล่า ขู่ท�าร้าย การแย่งชิงสัญลักษณ์ของนักเรียนต่างสถาบัน การใช้อาวุธหรือ

วัตถุระเบิด  ท�าให้เกิดผลกระทบทั้งต่อตัวเด็กและเยาวชน ครอบครัว สถานศึกษา และสังคม ปัจจัยเงื่อนไขของการ

ใช้ความรุนแรงมี 6 มิติที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ได้แก่ ตัวเด็กและเยาวชน  ครอบครัว เพื่อน  สถานศึกษา ชุมชน/

สังคม/กระบวนการยุติธรรม และระบบวัฒนธรรม/ความเชื่อ/ค่านิยม ส่วนผลการถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีของสถาน
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ศึกษา มี 3 องค์ประกอบที่ส�าคัญ  ได้แก่ 1) แนวปฏิบัติที่ดีทั้งในส่วนการป้องกันและการแก้ไขปัญหา 2) ผลที่เกิดขึ้น 

และ 3) เงื่อนไขส�าคัญต่อการด�าเนินการ ส�าหรับต้นแบบการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  

มีหลักการส�าคัญคือ “2-Networks, 2-Areas” หมายถึงการสร้างเครือข่ายข้อมูลและเครือข่ายความร่วมมือ ร่วมกับการ

เปิดพื้นที่สร้างความผูกพันและพื้นที่แสดงความสามารถ และสถานศึกษาเองควรมีการขับเคลื่อนใน 8 กิจกรรม ได้แก่ 

(1) การวิเคราะห์ตนเอง (2) การประสานเครือข่าย (3) การคัดกรองนักเรียนนักศึกษา (4) การจัดท�าฐานข้อมูล 

กลุ่มเสี่ยง (5) การพัฒนาครู (6) การตรวจตราความเรียบร้อยภายในและภายนอกสถานศึกษา (7) การพัฒนา/ดูแล/ 

ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาและ (8) การสร้างเวทีแสดงความสามารถให้แก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ

ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมตามความเชี่ยวชาญและตามภารกิจหน้าที่ โดยแต่ละสถาบันการศึกษาสามารถน�าผล

การวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทเฉพาะของตนเอง

ค�ำส�ำคัญ: การใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน ความรุนแรงในสถานศึกษา การบูรณาการความร่วมมือ  
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กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์เชิงตัวบุคคลของข้อมูลกำรค้ำประเวณีและกำรค้ำมนุษย์

บนทวิตเตอร์โดยใช้เครื่องมืออัจฉริยะแบบโอเพนซอร์ส

Personal Relationship Analysis of Prostitution and Human Trafficking 

Data on Twitter using Open-Source Intelligence Tools

นักเรียนนำยร้อยต�ำรวจ ชัยสิทธิ์  เขมกปสิทธิ   นักเรียนนำยร้อยต�ำรวจ ปรัชญำ  นุรำรักษ์

นักเรียนนำยร้อยต�ำรวจ พรสรวง  พุ่มซ้อน   นักเรียนนำยร้อยต�ำรวจ ภัทรพงศ์  ระมั่งทอง

นักเรียนนำยร้อยต�ำรวจ เอกกรินทร์  ทองหยด

ร้อยต�ำรวจเอก ดร.วงศ์ยศ  เกิดศรี   รองศำสตรำจำรย์ พันต�ำรวจเอก วรธัช  วิชชุวำณิชย์    

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
คณะนิติวิทยาศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

ต�าบลสามพราน อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

บทคัดย่อ

 ปัจจุบันรูปแบบการเกิดอาชญากรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการกระท�า 

ความผิดมากย่ิงขึน้ จากการศกึษาพบวา่การโฆษณาการคา้ประเวณแีละการประพฤติตัวเป็นนายหน้าหาเดก็มาคา้ประเวณี

มรีปูแบบท่ีหลากหลายบนโซเชยีลมเีดยี ซึง่เขา้ขา่ยเป็นอาชญากรรมท่ีเกีย่วขอ้งกบัการคา้มนุษย์ โดยในความเป็นจรงิแลว้

เราสามารถน�าเอาขอ้มลูบนโซเชยีลมเีดยีดงักลา่วมาวเิคราะห์หาความสมัพันธข์องการติดต่อเชงิบุคคลท่ีจะน�าไปสูก่ารระบุ

ตวัตนท่ีแท้จรงิของผู้กระท�าความผิดได ้แตอ่ย่างไรกต็ามการน�าขอ้มลูดงักลา่วมาใชง้านน้ัน จ�าเป็นตอ้งอาศยัการรวบรวม

ข้อมูลจ�านวนมากและใช้เวลานานส�าหรับการวิเคราะห์ผล ดังน้ันวิจัยเรื่องนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือน�าเอาข้อมูลสาธารณะ

ท่ีเกี่ยวกับการโฆษณาการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์บนโซเชียลมีเดียประเภททวิตเตอร์ มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์

เชิงตัวบุคคลของข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ บัญชีไลน์ เป็นต้น โดยใช้เครื่องมืออัจฉริยะแบบโอเพนซอร์สที่ชื่อ

มัลติโก้ และพัฒนาโปรแกรมภาษาไพทอนในการวิเคราะห์ผล โดยผลลัพธ์สุดท้ายจะแสดงเป็นข้อมูล 3 รายการ ได้แก่ 

1) ชื่อผู้ใช้ทวิตเตอร์ 2) เบอร์โทรศัพท์ และ 3) ไอดีไลน์ วิจัยเรื่องนี้มุ่งเน้นและต้องการประยุกต์ใช้ผลของการวิเคราะห์

ขอ้มูลดงักลา่วกับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจในการรวบรวมพยานหลกัฐาน การสบืสวนขยายผล และสามารถเชือ่มโยงถงึตัวผู้กระท�า

ความผิดบนสื่อโซเชียลมีเดียได้ในที่สุด

ค�ำส�ำคัญ: การค้าประเวณีบนโซเชียลมีเดีย การค้ามนุษย์บนโซเชียลมีเดีย ข้อมูลความสัมพันธ์เชิงตัวบุคคล เครื่องมือ 

 อัจฉริยะแบบโอเพนซอร์ส
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อำกำศยำนไร้คนขับกับควำมมั่นคงปลอดภัยของชุมชนสังคมไทย

Unmanned Aerial Vehicles for Public Safety

นักเรียนนำยร้อยต�ำรวจ หฤทธิ์ กีรติขจร   นักเรียนนำยร้อยต�ำรวจ ภักดี สำบ้ำนกล้วย 

นักเรียนนำยร้อยต�ำรวจ อนันตพงศ์ ฉำยำพงษ์   นักเรียนนำยร้อยต�ำรวจ อิศรพงศ์ คนหลัก 

ผู้บัญชำกำรโรงเรียนนำยร้อยต�ำรวจ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พันต�ำรวจเอก ไกรวุฒิ วัฒนสิน   รองศำสตรำจำรย์ พันต�ำรวจเอก มีชัย สีเจริญ

พันต�ำรวจโท หญิง กิจนำ  สระทองค�ำ  อำจำรย์ที่ปรึกษำ
โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ ต�าบลสามพราน อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

บทคัดย่อ
 การจัดการความรูอ้ากาศยานไรค้นขบัเพ่ือความปลอดภัยของชมุชนสงัคมดงักลา่ว มวีตัถปุระสงค ์1) เพ่ือศึกษา

สภาพปัญหาต่างๆ ในการใช้เจ้าหน้าที่ต�ารวจเพื่อเข้าระงับเหตุอันตราย 2) เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

โดรนในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับ 

และถอดบทเรียนจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญทางด้านอากาศยานไร้คนขับ กลุ่มเจ้าหน้าท่ีต�ารวจท่ีปฏิบัติหน้าท่ีใน

สถานีต�ารวจ โดยด�าเนินการจัดท�าคู่มือและเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ต�ารวจภูธรภาค 7  

 ผลการศึกษาพบว่า อากาศยานไร้คนขับสามารถน�าเข้ามาช่วยเจ้าหน้าท่ีต�ารวจในระดับของสถานีต�ารวจ  

ในสายงานป้องกันปราบปราม สบืสวนสอบสวน จราจร ไดเ้ป็นอย่างด ี โดยมขีอ้เสนอแนะจากการศกึษา คอื การก�าหนด

คณุลกัษณะของอากาศยานไรค้นขบัท่ีมคีวามเหมาะสม ควรมคีวามสามารถในการออกตัวไดอ้ย่างรวดเรว็ สามารถเขา้ไป

ในบริเวณที่มีความกว้างไม่เกินกว่า 1 ตารางเมตร ควรบินได้เป็นระยะเวลาไม่ต่�ากว่า 20 นาที และมีความสามารถ

ต่อการบินเกินกว่าระยะสายตาได้ (BVR: Beyond Visual Range) ควรมีความสามารถบินได้ทั้งที่มีการวางแผนการ

บินล่วงหน้า (Flight Plan) หรือได้โดยที่มีผู้ควบคุมการบินทั้งสองลักษณะนั้น อากาศยานไร้คนขับต้องมีความสามารถ

ถ่ายทอดภาพผ่านทางเคลื่อนวิทยุได้ตลอดเวลา นอกจากน้ีอากาศยานไร้คนขับท่ีอาจมีผลกระทบต่อประชาชนอีกด้วย 

จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ และสามารถแบ่งการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับออกเป็น 

2 วิธี คือ 1) การรบกวนคลื่นวิทยุของอากาศยานไร้คนขับ คือ การส่งคลื่นรบกวนการบังคับอากาศยานไร้คนขับ เพื่อ

ให้ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับไม่สามารถที่จะบังคับอากาศยานไร้คนขับต่อไปได้ 2) การท�าให้อากาศยานไร้คนขับหมด

สมรรถภาพไป คือ การใช้อากาศยานไร้คนขับที่ถูกออกแบบมาเพื่อเข้าสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับฝ่ายตรงข้าม โดยการ

พุ่งเข้าชนหรือยิงตาข่ายขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของอากาศยานไร้คนขับน้ันด้วย รวมถึงการใช้อาวุธท�าลายอากาศยานไร้คน

ขับฝ่ายตรงข้ามด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะถึงแนวทางในการด�าเนินคดีของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ กับอากาศยาน 

ไร้คนขับที่ผิดกฏหมาย

ค�ำส�ำคัญ: อากาศยานไร้คนขับ การป้องกันอาชญากรรม เจ้าหน้าที่ต�ารวจ
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เกรำะป้องกันกระสุนส�ำหรับเสื้อเกรำะกันกระสุนที่ผลิตจำกแผ่นโลหะ

วัสดุผสมเส้นใยคำร์บอน และฟิล์มเอ็กซเรย์ที่ใช้แล้ว

Protective Armor for Bulletproof Vest Produced from Metal Plate, 

Carbon Fiber Composite and Reused X-Ray Films

รองศำสตรำจำรย์ ดร. เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย1   อัฐวุฒิ ผลำสินธุ์1

พันเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ณัฐพร นุตยะสกุล2
1ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2กองวิชาฟิสิกส์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและผลิตแผ่นเกราะกันกระสุนส�าหรับเสื้อเกราะกันกระสุนที่ผลิตจากวัสดุผสม โดย

ท�ามาจากแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel) แผ่นเส้นใยคาร์บอน (Carbon fibre) และแผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์ที่ใช้แล้ว 

(X-ray film) โดยวัสดุทั้ง 3 ชนิด ยึดประสานกันด้วยกาวอีพอกซีเรซิน (Epoxy resin) และผ่านการทดสอบยิงตาม

มาตรฐาน NIJ0101.04 ระดับ 2A งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของการจัดเรียงชั้นวัสดุ น้�าหนัก และศึกษาผลของความหนา 

ของจ�านวนชัน้ของแผ่นฟิลม์เอ็กซเรย์และแผ่นเสน้ใยคารบ์อนท่ีมผีลต่อการป้องกนัการทะลทุะลวงของกระสนุ และวเิคราะห์

ขนาดความเสียหาย ความกว้างและความลึกของรอยกระสุนบนแผ่นเกราะ อันเป็นผลมาจากแรงปะทะของกระสุน โดย

เปรียบเทียบผลการทดสอบด้วยกระสุนจริงและวิธีการค�านวณทางไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite element method) ซึ่งจาก

ผลการทดสอบแผ่นเกราะ พบว่าสามารถป้องกันกระสุนปืนขนาด 9 mm FMJ RN ที่ความเร็ว 341 m/s โดยมีน้�าหนัก

รวมของเกราะคือ 2 kg สามารถหยุดกระสุนที่ปะทะเข้ามาด้วยความเร็วสูงและท�าลายหัวกระสุน ให้แตกได้ที่วัสดุแผ่น

เกราะแผ่นแรก โดยไม่เกิดความเสียหายไปยังวัสดุแผ่นหลัง เมื่อพิจารณาค่า Back face signature (BFS) ซึ่งเป็นระยะ

ยุบตวัของวสัดแุผ่นหลงัเปรยีบเทียบตามมาตรฐาน NIJ0101.04 ระดบั 2A ส�าหรบัการท�าเสือ้เกราะกนักระสนุ พบวา่มคีา่

ประมาณ 8.2 mm ซึ่งอยู่ในระดับมาตรฐาน (ระยะยุบตัวต้องไม่เกิน 44 mm) โดยชิ้นงานของแผ่นเกราะที่ดีที่สุด คือ 

ชิ้นงานที่ใช้แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมจ�านวน 1 แผ่น แผ่นเส้นใยคาร์บอนจ�านวน 10 แผ่น และแผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์จ�านวน 

20 แผ่น และเมื่อท�าการวัดขนาดความเสียหายท่ีเกิดขึ้นโดยท�าการวัดขนาดความกว้างหลุมปะทะในการทดสอบจริง 

และในแบบจ�าลองด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ซึ่งถือว่ามีความใกล้เคียงกันมากในเชิงปริมาณ เมื่อท�าการวัดขนาดรอยยุบตัว 

ของแผ่นเกราะด้านหน้า และเมื่อท�าการวัดระยะยุบตัวของวัสดุแผ่นหลังของแผ่นเกราะ พบว่ามีความคลาดเคลื่อนเพียง 

3% เท่านั้น

ค�ำส�ำคัญ: เสื้อเกราะกันกระสุน แผ่นเกราะ วัสดุผสม วัสดุโลหะ
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ผลกระทบของแรงระเบิดต่อปริมำณเหล็กปลอก ขนำดหน้ำตัด 

และรูปร่ำงของเสำคอนกรีตทั่วไป

Effect of Blast Load on The Stirrup Amounts, Section Area and 

Shape of The Conventional Reinforced Concrete Column

กษิดิ์เดช โกศลศำนต์   รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิทิต ปำนสุข

พันโท ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อมรเทพ สมรำช
หลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

 งานวจัิยนีม้วีตัถปุระสงคเ์พ่ือพิจารณาและประเมนิความสามารถในการรบัแรงระเบิดของเสาคอนกรตีเสรมิเหลก็

แบบท่ีมใีชก้นัท่ัวไปในปัจจุบัน โดยปัจจัยท่ีสง่ผลต่อความสามารถในการรบัแรงระเบิดของเสาคอนกรตีเสรมิเหลก็ท่ีตอ้งการ

ศึกษาในงานวิจัยนี้ได้แก่ ปริมาณเหล็กปลอก ขนาดหน้าตัดเสา และรูปร่างหน้าตัดเสาที่แตกต่างกัน ก่อนการทดสอบ

ระเบิดมีการเพิ่มแรงกระท�าตามแนวแกนเสาขนาด 10 ตัน เพื่อจ�าลองโครงสร้างเสาจริงที่ต้องรับน้�าหนักตัวอาคาร การ

ทดสอบระเบิดใช้ระเบิดทีเอ็นทีขนาด 2 ปอนด์ แขวนที่บริเวณจุดกึ่งกลางเสาให้มีระยะห่างจากเสาสูง 500 มิลลิเมตร 

ซึ่งเทียบความรุนแรงเป็นค่าระยะปรับทอน (Scaled distance) ได้เท่ากับ 0.52 m/kg1/3 ในการทดสอบได้ท�าการ

ตรวจวดัขอ้มลูปรมิาณการโกง่ตัวของเสา แรงดนัระเบิด และคา่ความเครยีดของเหลก็ยืนจากเสตรนเกจท่ีติดต้ังภายในเสา 

พร้อมทั้งบันทึกภาพลักษณะการระเบิดด้วยกล้องถ่ายภาพความเร็วสูง โดยหลังการทดสอบระเบิดได้น�าเสาที่ได้รับความ 

เสยีหายไปทดสอบก�าลงัอัดเพ่ือเปรยีบเทียบก�าลงัคงเหลอืภายหลงัรบัแรงระเบิดของเสาแตล่ะประเภท ผลจากการทดลอง

พบวา่ การเพ่ิมปรมิาณเหลก็ปลอกชว่ยให้การกระเทาะของคอนกรตีลดลงและสง่ผลต่อโหมดความเสยีหาย นอกจากน้ี การ

เพิ่มขนาดหน้าตัดเสาและรูปร่างหน้าตัดเสาแบบกลม มีแนวโน้มสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการต้านทานแรงระเบิดได้

ค�ำส�ำคัญ: เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก แรงระเบิด ความเสียหายของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก การโก่งตัวของเสา 

 คอนกรีตเสริมเหล็ก
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กำรรู้จ�ำและกำรบ่งตัวตนของเสียงสภำพแวดล้อมและเสียงปืน-ปืนใหญ่ ด้วยแบบ

จ�ำลองโครงข่ำยประสำทคอนโวลูชัน

Classification and Identification of Environmental and Gun-Artillery 

Sound Using CNN Model

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิทยำกร อัศดรวิเศษ1

พันเอก รองศำสตรำจำรย์ ดร.ผเดิม หนังสือ2

นำยชินวัฒน์ จัตุรัส1
1คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

บทคัดย่อ

 ปัจจุบันการรู้จ�าเสียงสภาพแวดล้อม (Environmental sound recognition) เป็นที่ได้รับความสนใจอย่างแพร่

หลาย และมีการน�าไปประยุกต์ใช้งานในการสร้างแอพพลิเคชัน (Application) ต่างๆ เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับ

ผู้บริโภค อาทิเช่น ระบบสั่งการด้วยเสียงอัจฉริยะหรือที่เรียกว่า สิริ เป็นต้น อุปสรรคของการรู้จ�าเสียงสภาพแวดล้อม

มีปัจจัยหลักคือ สัญญาณเสียงมีคุณลักษณะที่ไม่คงที่ (Non-stationary) และสัญญาณเสียงสภาพแวดล้อมมีขนาดมิติ 

(Dimension) ใหญ่มาก ท�าให้เครื่องมือที่จะมาจ�าแนก (Classification) เสียงสภาพแวดล้อมเป็นเรื่องยาก จากการที่ได้

ศึกษาค้นคว้าวิธีที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้คือ การสกัดคุณลักษณะ (Feature extraction) โดยเราได้เสนอวิธี

ของผลการแปลงฟูเรียร์ช่วงเวลาสั้น (Short-Time Fourier Transform, STFT) ในการแปลงสัญญาณเสียงจากโดเมนทาง

เวลามาเป็นสญัญาณโดเมนทางเวลา-ความถี ่ท�าให้เราสามารถแยกคณุลกัษณะของสญัญาณเสยีงได ้ดว้ยเหตุน้ี เครือ่งมอื

ท่ีจะมาจ�าแนกเสยีงสามารถท�าไดง้า่ยขึน้ นอกจากน้ีดว้ยสมมติฐานเบ้ืองต้นท่ีวา่ STFT สามารถแปลงจากสญัญาณเสยีงท่ีมี

มติขินาดหน่ึงมติมิาเป็นสญัญาณภาพ (Image) ท่ีมีขนาดสองมิติได ้ท�าให้เราสามารถน�าสเปกโตรแกรม (Spectrogram) 

ท่ีได้จาก STFT มาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้จ�าของแบบจ�าลองโครงข่ายประสาทคอนโวลูชัน(Convolutional Neural 

Networks, CNN) ได้ และข้อดีของโครงข่ายประสาทคอนโวลูชันภายในจะมีคอนโวลูชันเลเยอร์ (Convolutional layer) 

และพลูลิงเลเยอร์ (Pooling layer) ที่ลดมิติแทนการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Components Analysis, 

PCA) ซึ่งในงานวิจัยนี้เกี่ยวกับการรู้จ�าเสียงสภาพแวดล้อม แต่เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรป้องกันประเทศ เราจึงเพิ่ม

การเรียนรู้จ�าเสียงสภาพแวดล้อมเสียงปืนกับเสียงปืนใหญ่หรืออีกนัยหนึ่ง เพื่อต้องการแยกระหว่างเสียงปกติ (Normal) 

กับเสียงอันตราย (Harmful)

ค�ำส�ำคัญ: การสกัดคุณลักษณะ การจ�าแนก
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ระบบเฝ้ำระวังและท�ำนำยภัยธรรมชำติด้วยภำพถ่ำยดำวเทียมและปัญญำประดิษฐ์

Natural disaster monitoring system with satellite imagery and Artificial 

Intelligent
 

นำยจิรภำส บุญทับ1   รองศำสตรำจำรย์ ดร.โปรดปรำน บุณยพุกกณะ1

พันเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พงศ์พันธุ์ จันทะคัต2   ร้อยโท ปิยะชำย ชำญสุข2
1คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

หลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

 ปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติสร้างความเสียหายและความมั่นคงในชีวิต เศรษฐกิจ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอด

เวลา การท�านายพื้นที่เสี่ยงภัย ระยะเวลาในการเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่นั้นจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง งานวิจัยนี้ได้น�าเสนอ

ระบบขอ้มลูสารสนเทศการเฝ้าระวงัและท�านายภัยธรรมชาติ เชน่ ไฟป่า และน้�าท่วม เป็นต้น จากลกัษณะทางภูมิศาสตร์

ท่ีมีความส�าคัญต่อการเกิดและการกระจายตัว ด้วยการประยุกต์ใช้งานร่วมกันของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและปัญญา

ประดิษฐ์ ได้ถูกน�ามาใช้ในวิธีการเชิงค�านวณแบบการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) โดยพื้นที่ศึกษาจะแทน

ดว้ยเครอืขา่ยเชงิพ้ืนท่ีของโครงสรา้งขอ้มลูท่ีไดจ้ากภาพถา่ยดาวเทียม การท�านายและการกระจายตวัของภัยธรรมชาตจิะ

เป็นการค�านวณการกระจายตวัในแบบเครอืขา่ย ผลลพัธท่ี์ไดข้องงานวจัิยคอื โครงสรา้งขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเรยีนรูภ้าพถา่ย

ดาวเทียมของพ้ืนท่ีศกึษาจรงิ ความน่าจะเป็นท่ีพ้ืนท่ีน้ันจะสามารถเป็นตวักลางของภัยธรรมชาติ และปัจจัยสภาพแวดลอ้ม

ท่ีมีผลต่อการเกิดและการขยายตัว ซ่ึงวิธีการค�านวณในงานวิจัยน้ีอาจเป็นทางเลือกหน่ึงในการน�าไปใช้งานจริงในทาง

ปฏิบัติและน�าไปสู่การพัฒนาเป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถแสดงข้อมูลเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น เฝ้าระวัง

และติดตามการขยายตัว และสามารถแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�า

 

ค�ำส�ำคัญ: ภัยธรรมชาติ ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่อง ภาพถ่ายดาวเทียม
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กำรวิเครำะห์เชิงสถิติของปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเกิดไฟป่ำในจังหวัดน่ำน

Statistical Analysis of Factors Affecting Forest Fires in Nan Province

นำย ชัชวำล แซ่โค้ว1    รองศำสตรำจำรย์ ดร. พิชญ รัชฎำวงศ์1

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริมำ ปัญญำเมธีกุล1  พันเอกหญิง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤตยำภรณ์ เจริญผล2

1หลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

 ไฟป่า เป็นไฟที่เกิดขึ้นแล้วสามารถลุกลามไปได้อย่างอิสระปราศจากการควบคุม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสังคม

พืช สัตว์ ดินป่าไม้ แหล่งน้�า ตลอดจนสุขภาพและชีวิตมนุษย์ รวมถึงเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว จนน�าไปสู่ผล 

กระทบตอ่ความมัน่คงของประเทศ ดงัน้ัน งานวจัิยน้ีจึงมีวตัถปุระสงคใ์นการวเิคราะห์ปัจจัยส�าคญัท่ีมีผลต่อการเกดิไฟป่า

และพัฒนาแผนภูมิความเสี่ยง ในพื้นที่ศึกษาจังหวัดน่าน เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับการป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่า เนื่องจาก 

จังหวัดน่านมีแหล่งต้นน้�าที่ส�าคัญคือลุ่มน้�าน่าน ที่จะไหลลงมาบรรจบกับลุ่มน้�ายม ลุ่มน้�าปิงและวัง เป็นแม่น้�าเจ้าพระยา 

ซึ่งเป็นแม่น้�าสายส�าคัญที่ไหลผ่านมายังกรุงเทพฯ

 งานวิจัยน้ีมุ่งเน้นศึกษาไฟป่าในจังหวัดน่าน ซึ่งมีพ้ืนท่ีกว่า 7,651,585 ไร่ โดยแบ่งกลุ่มของการศึกษาออก

เป็น 4 กลุ่มตามการกระจายตัวของจุดเกิดไฟป่า ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กระจุกไฟป่าทางทิศใต้ของจังหวัดมีพื้นที่ 1,375,971 

ไร่ กลุ่มที่ 2 กระจุกไฟป่าทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีพื้นที่ 876,005 ไร่ กลุ่มที่ 3 กระจุกไฟป่าทางทิศเหนือของ

จังหวัด มีพื้นที่ 1,013,588 ไร่ และกลุ่มที่ 4 กระจุกไฟป่าทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีพื้นที่ 842,489 ไร่ โดยใช้

ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2562 ส�าหรับปัจจัยส�าคัญที่น�ามาวิเคราะห์ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยเชิงเวลา 

(Temporal data) ประกอบด้วย อุณหภูมิ ความชื้น เวลาเกิดไฟป่า และปัจจัยเชิงพื้นที่ (Spatial data) ประกอบ

ด้วย ความสูง ความลาดเอียง ระยะห่างจากพื้นที่เกษตร ระยะห่างจากถนน จุดเกิดไฟป่า ประเภทป่า ด้วยวิธีการทาง

สถิติในการหาค่าความถี่ (frequency) สหสัมพันธ์ในรูปแบบเพียร์สัน (Pearson correlation) และการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ด้วยโปรแกรม IBM SPSS Statistic 22 และจัดท�าแผนภูมิความเสี่ยง

ด้วยโปรแกรม ArcMap 10.6.1

 จากการศึกษา พบว่า ไฟป่าทั้ง 4 กลุ่ม กว่าร้อยละ 80 เกิดที่ระยะห่างจากถนนและพื้นที่เกษตรไม่เกิน 1 

กิโลเมตร และเกิดที่ระยะห่างจากจุดเกิดไฟป่าบริเวณเดิมไม่เกิน 1 กิโลเมตร ช่วงเวลาที่มีความถี่ของการเกิดไฟป่าสูง 

ตั้งแต่เวลา 8.01 – 16.00 น. ของพื้นที่จังหวัดน่าน ส�าหรับพื้นที่กลุ่ม 1 และ 2 มีความถี่ของการเกิดไฟป่าในป่า

เบญจพรรณมากที่สุด แต่พื้นที่กลุ่ม 3 และ 4 มีความถี่ของการเกิดไฟป่าในป่าดิบเขามากที่สุด

ค�ำส�ำคัญ: ไฟป่า แผนภูมิความเสี่ยง จังหวัดน่าน
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อินฟรำเรดเทอร์โมมิเตอร์ควำมแม่นย�ำสูงและระบบเทียบมำตรฐำน

High Precision Infrared Thermometer and Calibration System

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พงศกร จันทรัตน์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ

 อินฟราเรดเทอร์โมมเิตอร์ความแม่นย�าสงูและระบบเทียบมาตรฐานถกูออกแบบและสร้างเพ่ือประยุกต์ใช้ในการ

วัดอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์ในการคัดกรอง ตัวรับรู้อุณหภูมิแบบอินฟราเรด เกรดที่ใช้ในทางการแพทย์ซึ่งมีมุมในการ

รบัคลืน่อินฟราเรดท่ีมค่ีาน้อยถกูน�ามาใช้เพ่ือให้สามารถวดัอุณหภูมท่ีิถกูต้องท่ีระยะทางมากย่ิงขึน้ ตวัรบัรูท่ี้ใช้จะผ่านการ

เทียบมาตรฐานและชดเชยผลของอุณหภูมขิองสิง่แวดล้อม ท�าให้สามารถตรวจวดัอุณหภูมิได้อย่างถกูต้องท่ีอุณหภูมิสภาพ

แวดล้อมต่างๆ กัน เทอร์โมมิเตอร์ที่สร้างขึ้นมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ±0.09 °C และ ±0.021 °C ในช่วงอุณหภูมิ 

36-38 °C ที่ระยะในการตรวจวัด 10 และ 30 cm. ตามล�าดับ

 เครื่องเทียบมาตรฐานอุณหภูมิแบบอินฟราเรดถูกออกแบบโดยอาศัยเทคนิคการควบคุมแบบป้อนกลับ PID 

สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีของแผ่นก�าเนิดความร้อนถูกปรับให้ใกล้เคียงผิวหนังของมนุษย์โดยการพ่นทับด้วยสีอะคริลิค 

อุณหภูมขิองแผ่นความร้อนถกูตรวจวดัด้วยตวัรบัรูอุ้ณหภูมิแบบแพลทินมั และถกูใช้ในการควบคมุกระแสท่ีผ่านแผ่นความ

ร้อนแบบซลิโิคนซึง่ตดิอยู่ท่ีด้านหลงั ความบ่ายเบนมาตรฐาน 0.004 °C และความเป็นเอกรปู 0.03 °C ในบรเิวณ 10 cm. 

ของแผ่นก�าเนิดความร้อน ซึ่งมีค่าเทียบได้กับเครื่องเทียบมาตรฐานขั้นสูงในเชิงพาณิชย์

ค�ำส�ำคัญ: ตัวรับรู้อุณหภูมิแบบอินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิหน้าผาก สัมประสิทธิ์การแผ่รังสี
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กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรก�ำจัดด้วงแรดมะพร้ำวและ

กำรก�ำจัดสีในน้�ำทิ้งจำกโรงงำนอุตสำหกรรมด้วยเห็ดรำในประเทศไทย

Increase Efficiency in Biocontrol of Rhinoceros Beetle and 

Color Removal of Industrial Effluents by Fungi in Thailand

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชุรภำ ธีรภัทรสกุล ดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บทคัดย่อ

 ประสทิธภิาพการควบคมุก�าจัดดว้งแรดแมลงศตัรมูะพรา้วดว้ยราเมตาไรเซยีมเพ่ิมขึน้ไดเ้มือ่เลีย้งรว่มกบัราในดนิ 

2 ชนิด คือ Aspergillus pseudotamarii BSK11.6.4 และ Penicillium wotroi BSK11.5.3 เพราะบทบาทของเอนไซม์

ยอ่ยผนังล�าตัวแมลงของราในดินคือ โปรติเนส ไคติเนส และโดยเฉพาะไลเปส คัดเลือกราในดิน 2 ชนิดนี้จากตัวอย่างรา

จ�านวน 173 ชนิดท่ีเกบ็ไดจ้ากบ้านเรอืนหลงัน้�าท่วมใหญเ่ม่ือปี พ.ศ. 2554 ในจังหวดัปทุมธานี เป็นราท่ีมีเอนไซม์ย่อยผนัง

ล�าตัวแมลงสูงสุด ไม่เป็นเชื้อก่อโรคในคนและสัตว์ นอกจากนี้ยังไม่สร้างสารพิษชนิด Destruxins ที่เป็นต้นเหตุให้หนอน

ตาย ซึ่งต่างจากราเมตาไรเซียม เมื่อใช้ A. pseudotamarii BSK11.6.4 หรือ P. wotroi BSK11.5.3 ร่วมกับราเมตา 

ไรเซยีมเลีย้งลงบนตวัหนอนดว้งแรด จะฆา่หนอนไดเ้รว็กวา่และใชเ้วลาฆา่หนอนหมดไดส้ัน้กวา่การใชร้าเมตาไรเซยีมเพียง

อย่างเดยีว ผนงัล�าตวัหนอนหลงัแชใ่นสารละลายเอนไซม์ของเชือ้เดีย่วและเชือ้ผสมภายใต้กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ

ส่องกราดพิสูจน์ว่า ผนังล�าตัวหนอนถูกท�าลายได้มากขึ้นเพราะเอนไซม์จากราในดิน นั่นคือราในดินทั้งสองชนิดช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการควบคุมก�าจัดด้วงแรดมะพร้าวได้ด้วยการเพ่ิมความสามารถในการย่อยผนังล�าตัวหนอนด้วยเอนไซม์ 

ท�าให้ราเมตาไรเซียมเจริญเข้าสู่ล�าตัวหนอนได้เร็วขึ้นเพื่อสร้างสารพิษฆ่าหนอนด้วง งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแรกที่รายงาน

ถึงการใช้ Aspergillus sp. ที่มีประสิทธิภาพสูงร่วมกับราเมตาไรเซียม เพื่อส่งเสริมการผลิตเอนไซม์ย่อยผนังล�าตัวแมลง

และเพิ่มความรุนแรงในการท�าลายหนอนด้วงแรด เป็นการปรับปรุงการควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยชีววิธีให้ดียิ่งขึ้น

 การปนเป้ือนของสีย้อมในน้�าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและสีของลิกนินในน้�าท้ิงจากโรงงานผลิตเย่ือ

กระดาษก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต งานวิจัยนี้ได้ท�าการวิจัยพัฒนากระบวนการบ�าบัดสีย้อม

สังเคราะห์และการก�าจัดลิกนินในน้�าทิ้งในถังหมักแบบ Airlift ขนาด 6.5 ลิตร โดยใช้เห็ดราคือ Trametes polyzona 

cpt01 ซึ่งเป็นเห็ดราที่คัดแยกได้จากประเทศไทย กระบวนการบ�าบัดน้�าทิ้งที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้สามารถก�าจัดกลิ่น 

ซีโอดี และสีของน้�าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีในสิ่งแวดล้อม 

ค�ำส�ำคัญ: การก�าจัดสีย้อม การควบคุมด้วยชีววิธี ด้วงแรดมะพร้าว เมตาไรเซียม รา
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ทรัพยำกรชีวภำพของสัตว์ระดับจีโนมิกส์

Animal Genomics and Bioresources
 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ครศร ศรีกุลนำถ
ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

บทคัดย่อ 

 “BCG Model” เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ซึ่งประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพ

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูง จากฐานข้อมูลพันธุกรรม ควบคู่กับการพัฒนาสังคม

และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลมั่นคงและยั่งยืน ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรณ์ชีวภาพสูงถึงร้อยละ 10 ของ

โลก ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการเกษตร นอกจากน้ีประเทศไทยเป็นผู้ส่งออก

ผลผลิตการเกษตรถึงร้อยละ 30 ของโลก ตลอดจนการท�าอุตสาหกรรมของสัตว์เศรษฐกิจที่ตอบสนองความต้องการด้าน

โภชนาการ ซึ่งสัตว์ที่มีศักยภาพในกลุ่ม BCG Model เช่น ปลากัด ไก่พื้นเมือง (ด้านการเกษตร และการอนุรักษ์) ช้าง

เอเชีย (ด้านอัตลักษณ์ การอนุรักษ์ และการท่องเที่ยว) และลิงหางยาว (ด้านการแพทย์) อย่างไรก็ตามโลกก�าลังเผชิญ

ปัญหาการลดลงของทรัพยากรและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการ

ใช้ทรัพยากร ดังนั้นเพื่อป้องกันผลกระทบเหล่านี้อย่างยั่งยืนในอนาคต 1.) การศึกษาข้อมูลจีโนมและจัดท�าสารานุกรม

ท่ีแสดงฐานข้อมูลชีวภาพและจีโนมของสัตว์ 2.) การสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิตอลส�าหรับดูแลจัดการและเข้าถึงข้อมูล

ระดับสากล เพื่อเป็นช่องทางเข้าถึงข้อมูลให้กับเครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการ และเกษตรกร การใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนซึ่ง

กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาสวัสดิการสังคม องค์ความรู้และทรัพยากรเหล่านี้ 

ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรทางชีวภาพและจีโนมิกส์โดยเฉพาะ ทรัพยากรชีวภาพจะน�าไปใช้ประโยชน์เชิงอนุรักษ์และ

การเกษตร 

ค�ำส�ำคัญ: ทรัพยากรชีวภาพ จีโนมิกส์ ปลากัด ไก่พื้นเมือง ช้างเอเชีย ลิงหางยาว
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แหล่งเรียนรู้ทรัพยำกรธรณี-อัญมณี และกำรท่องเที่ยววิถีชุมชน

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมฤดี สักกำรเวช   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรสวำท วัฒนกูล, 

เสริมรักษ์ อิงคะวณิช   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษณ์ วันอินทร์, 

ดร.ณัฐพงศ์ โมนฤมิตร   ดร.อุมำพร พลำยระหำร   ดร.ศริญญำ ไพศำลสมบัติ

ดร.ลัดดำ แต่งวัฒนำนุกูล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ

 จังหวัดแพร่ เป็นแหล่งก�าเนิดอัญมณีภาคเหนือที่ส�าคัญของประเทศไทย โดยพบลักษณะทางธรณีวิทยาแหล่ง

ก�าเนิดพลอยที่ส�าคัญได้แก่บริเวณ ม่อนพลอยล้านปี ต�าบลไทรย้อย อ�าเภอเด่นชัย ซึ่งมีจุดเด่นของของพื้นที่ คือหินบะ

ซอลต์รูปเหลี่ยมซึ่งเป็นหินน�าพลอย และ บริเวณน้�าตกตาดผามุง ซึ่งยังสามารถพบพลอยไพลิน โกเมน และนิล ได้โดย

การร่อนพลอย ทั้งนี้พบว่าชุมชน ต�าบลไทรย้อย ได้ขุดหาพลอยและเก็บสะสมนิลไว้จ�านวนมาก แต่ยังไม่สามารถน�ามา

ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะเพิ่มมูลค่าทรัพยากรให้แก่ชุมชน ทั้งในด้าน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญมณี การเจียระไนนิลแบบหลังเบี้ย และการท�าเครื่องประดับ  เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่

ชุมชนในการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณี-อัญมณี 

 ท้ังน้ีเพ่ือให้แหล่งพลอยจังหวัดแพร่เป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรณี-อัญมณีควบคู่กับการท่องเท่ียววิถีชุมชน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รวบรวมข้อมูลเผยแพร่ ในรูปแบบศูนย์เรียนรู้ในพ้ืนท่ี  ณ องค์การบริหารส่วนต�าบล 

ไทรย้อย  และพัฒนาตอ่ยอดจัดท�าศนูย์การเรยีนรูด้ว้ยตัวเองดา้นอัญมณแีละเครือ่งประดบัในท้องถิน่เผยแพรท่างสือ่ออนไลน์ 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเรยีนรูแ้ละการเขา้ถงึขอ้มลู ลดขอ้จ�ากดัเชงิพ้ืนท่ี ในรปูแบบส่ือความเป็นจรงิเสรมิ (AR), ศูนย์เรยีนรู ้

เสมือน (Virtual Learning Center) และสื่อวิดีทัศน์ ในรูปแบบ 2 ภาษา ในหัวข้อต่างๆ เช่น ธรณีวิทยาการก�าเนิด

พลอย อัญมณีที่สามารถพบได้ในประเทศไทย วิธีการร่อนพลอย การตรวจวิเคราะห์อัญมณีเบื้องต้น การเจียระไน และ

ศกึษาศลิปะวฒันธรรมท้องถิน่ ตลอดจนแนะน�าสถานท่ีท่องเท่ียวของชมุชน เพ่ือเป็นสนับสนุนให้เกดิการเรยีนรูค้วบคูก่าร

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว น�าไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรณี-อัญมณี การท่องเที่ยววิถีชุมชน
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ยำงล้อจักรยำนยนต์ส�ำหรับต้นทุนต่�ำและคุณภำพมำตรฐำน

Motorcycle Tires for Low Cost and Standard Quality

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ

 ยางลอ้จักยานยนต์เป็นสว่นประกอบท่ีส�าคญัของรถจักรยานยนตเ์พราะเป็นสว่นท่ีใชส้มัผัสกับพ้ืนผิวบนท้องถนน 

ซึ่งงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนและลดของเสียในกระบวนการผลิตยางล้อจักรยานยนต์ โดยได้รับงบประมาณ

จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีผู้ใช้ประโยชน์ คือ บริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จ�ากัด 

โดยพบปัญหาว่ายางเกิดการไหลไม่เต็มแม่พิมพ์ ส่งผลให้ยางไม่สุกและท�าให้ยางขอบขาด ซึ่งปัญหาเหล่านี้มาจากการ

ที่เก็บวัตถุดิบยางไว้นานเกินไป ส่งผลให้เกิดของเสียมาก โดยยางเหล่านี้จัดอยู่ในยางเหลือทิ้งไม่สามารถน�าไปใช้งานได้ 

ดังนั้นบริษัทฯ มีความต้องการลดปัญหายางขอบขาดและปริมาณยางเหลือทิ้งให้น้อยลง รวมถึงจัดการกระบวนการผลิต

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น คือ การท�าป้ายบ่งชี้ FIFO (First In First 

Out) ของตัวอย่างยาง

 คอมพาวด์และหน้ายางที่เตรียมไว้ เพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน จากผลการทดลองพบว่า

ยางล้อจักรยานยนต์ส�าหรับต้นทุนต่�าและคุณภาพมาตรฐานที่พัฒนาขึ้น มีความทนทาน ประหยัดพลังงานและยึดเกาะ

ถนนได้ดี โดยใช้วัตถุดิบที่มีส่วนประกอบจากยางธรรมชาติร้อยละ 60 ซึ่งมากกว่าสูตรยางล้อทั่วไปร้อยละ 10 มีอายุ

การใช้งานประมาณ 3-5 ปี ซึ่งมีราคาขายต่�ากว่าราคาในท้องตลาดประมาณร้อยละ 10 โดยกระบวนการผลิตยางล้อนี้

สามารถลดของเสียได้ประมาณร้อยละ 100

ค�ำส�ำคัญ: ยางล้อจักยานยนต์ ยางธรรมชาติ ยางคอมพาวด์

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ

88

วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2563 23-24 พฤศจิกายน 2563

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก



สิ่งแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้มัลติมีเดียตำมแนวคอนสตรัคติวิสต์

ที่ส่งเสริมทักษะกำรคิดขั้นสูง

Constructivist Multimedia Learning Environment for 

Promoting Higher Order Thinking Skills

รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุมำลี ชัยเจริญ

รองศำสตรำจำรย์ ดร.จำรุณี ซำมำตย์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

 ทักษะการคดิขัน้สงูเป็นทักษะท่ีส�าคญัส�าหรบัผู้เรยีนส�าหรบัการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ซึง่มุง่เน้นส่งเสรมิผู้เรยีน 

ให้มีการวิเคราะห์ แก้ปัญหา วิจารณญาณ และสร้างสรรค์ ทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท�างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

และคณุธรรมจรยิธรรม ผลกระทบจากกระแสการเปลีย่นของดจิิทัลเทคโนโลยีท่ีมสีารสนเทศเข้ามาพร้อมกบัยุคเทคโนโลยี

ที่พลิกผัน รวมทั้งกระบวนทัศน์ทางการศึกษาที่เปลี่ยนไป ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่เข้าสู่ยุคสังคมแห่งการ

เรียนรู้ การเสาะแสวงหาและการสร้างความรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ

ในการพัฒนากระบวนการคิด ทักษะการคิดขั้นสูง การพัฒนาการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 

สร้างความรู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ดังน้ันทฤษฎี ท่ีสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ ทฤษฎี 

คอนสตรัคติวิสต์ ซึ่งเชื่อว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายในผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากสิ่งท่ีพบเห็นกับ  

ความรู้ความเข้าใจท่ีมีมาก่อนโดยพยายามท�าความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์และประสบการณ์ท่ีตนพบเห็นมาสร้างเป็น

โครงสร้างทางปัญญา ผสานร่วมกับคุณลักษณะของสื่อมัลติมีเดีย ตลอดจนระบบสัญลักษณ์ของสื่อ ได้แก่การเชื่อมโยง

หลายมิติ ข้อความหลายมิติ หรือสื่อหลายมิติ ซึ่งสื่อหลายมิติที่เหมาะสมช่วยให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เชื่อมโยง 

ถึงกันได้หลากหลายรูปแบบอย่างรวดเร็วจึงมีอิทธิพลต่อความเข้าใจ หรือกระบวนการทางพุทธิปัญญาของผู้เรียนในขณะ

ที่เรียนรู้ด้วยสื่อนั้นๆ และสอดคล้องกับบริบทของเนื้อหาที่มีความเฉพาะเจาะจงที่แตกต่างกัน

 สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้มัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง คือ สื่อการเรียนรู้ 

ท่ีมีการออกแบบในลักษณะสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ โดยประสานร่วมระหว่างหลักการและทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎี 

คอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม ทักษะการคิดขั้นสูง ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิด 

แก้ปัญหา การคดิอย่างมวีจิารณญาณ และการคดิสร้างสรรค์ รวมท้ังทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ ผสานร่วมกบัคณุลกัษณะ 

พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีและระบบสัญลักษณ์ของสื่อ ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบมัลติมีเดีย คุณลักษณะของ

สื่อและระบบสัญลักษณ์ของสื่อ มีการเชื่อมโยงหลายมิติและการเชื่อมโยงต่างๆ ของแหล่งความรู้ทั้งภายในและภายนอก 
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รวมท้ังการบูรณาการกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง ภูมปัิญญาและมติวิถิไีทย การใช้สมองเป็นฐานในการเรยีนรู ้และ

ประสาทวิทยาศาสตร์ทางการศึกษา ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพัฒนา (Developmental research) แบบ Type I ที่เน้น

การพัฒนานวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการออกแบบ (Design process) กระบวนการ

พัฒนา (Development process) และกระบวนการประเมิน (Evaluation process) การพัฒนานวัตกรรมในครั้งนี้ 

อยู่ภายใต้กลุ่มวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางปัญญา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ออกแบบและ

พัฒนานวัตกรรมวิจัยทางการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกบริบทในสถานศึกษาที่มีความแตกต่างกัน โดย

อาศัยพื้นฐาน หลักการ ทฤษฎี ทักษะการคิดขั้นสูง ร่วมกับคุณลักษณะของสื่อ ที่เน้นการน�าทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติเพื่อ

เป็นพ้ืนฐานในการออกแบบนวตักรรมการศกึษา ซึง่ผลการวจัิยเป็นแนวทางในการน�าไปใช้ในการปฏิบัติในชัน้เรยีนได้อย่าง

หลากหลายวิธีการตามบริบทของผู้น�าไปใช้ 

ค�ำส�ำคัญ: สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ มัลติมีเดีย ทักษะการคิดขั้นสูง คอนสตรัคติวิสต์ ศตวรรษที่ 21
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บอร์ดเกมดิจิทัลแบบหลำยผู้เล่นเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์เองที่บ้ำน

ส�ำหรับกำรจัดกำรศึกษำวิถีใหม่ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดใหญ่

ของเชื้อโควิด 19

Multi-players Digital Board Game to Promote the Science Learning 

at Home for New Education Normal in COVID-19 Pandemic

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

 ด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ท�าให้สภาวการณ์ในการ 

ปฏิบัตงิานการจัดการเรยีนการสอนจ�าเป็นต้องถกูปรบัเปล่ียนอย่างฉบัพลนัอันน�าไปสูร่ปูแบบการเรยีนรูจ้ากการด�าเนินการ

ท่ีบ้านเพ่ือให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎการรกัษาระยะห่าง ในกระบวนงานของการจัดการเรยีนการสอนในระดบัการศกึษา

ขัน้พ้ืนฐานกเ็ป็นหน่ึงบรบิทท่ีได้รบัผลกระทบโดยตรงจนน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงอย่างฉบัพลนัจากแนวปฏิบัตท่ีิคุน้เคยในการ

ด�าเนินการจัดการเรยีนการสอนในท่ีตัง้สถานศกึษาแบบเผชญิหน้าอยู่ร่วมกนั จนมาสูก่ารค้นหารปูแบบการปฏิบัตงิานการ

เรียนรู้ได้ด้วยการก�ากับตนเองจากที่บ้าน ซึ่งนับเป็นความท้าทายเป็นอย่างยิ่งในการเสาะแสวงหารูปแบบที่เหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติในสภาวะการณ์ดังกล่าว

 ส�าหรับบริบทการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้น การปฏิวัติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์บนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น

สิ่งส�าคัญในการเปลี่ยนรูปการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ในยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อน�าไปสู่กระบวนการเตรียมความพร้อม

และบ่มเพาะสมรรถนะในการด�าเนินชวีติอย่างมคีณุภาพโดยใช้ความรูว้ทิยาศาสตร์สมยัใหม่เป็นฐาน ดงัน้ันนวตักรรมบอร์ด

เกมดจิิทัลแบบหลายผู้เล่นเพ่ือส่งเสรมิการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์เองท่ีบ้านได้ถกูออกแบบและพัฒนาขึน้มาเพ่ือตอบสนองการ

ใช้ชวีติครอบครวัวถิใีหม่ในสงัคมไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของเชือ้โควดิ 19 อีกท้ังเพ่ือบ่มเพาะชดุทักษะ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดใหม่ส�าหรับผู้เรียนยุคใหม่ผ่านบริบทการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์เองท่ีบ้านผ่านกระบวนการ

ครอบครัว ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกันอย่างเป็นทีมของผู้วิจัยจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ (1) 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (3) คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร และ (4) ส�านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง ได้คิดค้น ออกแบบ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกมดิจิทัลแบบหลายผู้เล่นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิรูป

การกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส�าหรับผู้เรียนยุคใหม่ในสังคมไทยยุคศตวรรษน้ีและภายใต้ข้อจ�ากัดของสถานการณ์

การแพร่ระบาดใหญ่ของเชือ้โควดิ 19 ดงัน้ันแล้วระบบนิเวศการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์แบบบอร์ดเกมดจิิทัลแบบหลายผู้เล่นน้ี
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จะสามารถเป็นนวตักรรมแนวใหม่เพ่ือปรบัเปลีย่นกระบวนการเตรยีมก�าลงัคนเยาวชนรุน่ใหม่ในระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

ของประเทศไทยท่ีมสีมรรถนะท่ีจ�าเป็นในการด�ารงชวีติในยุคศตวรรษท่ี 21 ในสงัคมท่ีใช้ความรูเ้ป็นฐานให้กบัประเทศไทย

ยุคใหม่ท่ีก�าลงัเดนิหน้าไปน้ีได้ และเพ่ือก้าวข้ามผ่านสภาวการณ์ท่ีคบัขนัของสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของเชือ้โควดิ 

19 ไปอย่างมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดีส�าหรับสังคมการจัดการศึกษาของประเทศไทย

ค�ำส�ำคัญ: บอร์ดเกม เทคโนโลยีดิจิทัล สมาร์ทโฟน วิทยาศาสตร์ร่วมสมัย ทักษะการเรียนรู้
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ชุดนวัตกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมกำรคิดเชิงค�ำนวณส�ำหรับปฐมวัย

Innovation of Learning Package to Enhance Computational Thinking 

for Kindergarten 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.อิศรำ ก้ำนจักร

อำจำรย์ชิณภัทร จันทร์เรือง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

 การคิดเชิงค�านวณได้ถูกก�าหนดให้เป็นทักษะท่ีส�าคัญจ�าเป็นส�าหรับผู้เรียนในการศึกษายุคอุตสาหกรรม 4.0 

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีท�าให้คอมพวิเตอร์มีความฉลาดที่เข้าใกล้ปัญญาของมนุษย์ ซึ่งเรียกว่า ปัญญาประดิษฐ์ 

ซึง่การคดิเชงิค�านวณเป็นกระบวนการในการแก้ปัญหาการคดิวเิคราะห์อย่างมเีหตผุลเป็นขัน้ตอน เพ่ือหาวธีิการแก้ปัญหา

ในรูปแบบทีส่ามารถน�าไปประมวลผลได้อย่างมีประสิทธภิาพ ทกัษะนีม้ีความส�าคญัในการพฒันาซอฟต์แวร์นอกจากนีย้งั

สามารถน�าไปใช้แก้ปัญหาในศาสตร์อ่ืนๆ และปัญหาในชีวิตประจ�าวันได้ด้วย ทักษะการคิดเชิงค�านวณมีองค์ประกอบ 

ดังนี้ การแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อย (Decomposition) การพิจารณารูปแบบของปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหา 

(Pattern Recognition) การพิจารณาสาระส�าคัญของปัญหา (Abstraction) และการออกแบบอัลกอริทึม (Algorithm) 

ส�าหรับประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการ

คดิเชงิค�านวณเริม่ต้ังแต่ระดบัชัน้ประถมศกึษาตอนปลายขึน้ไปจนถงึระดบัมธัยมศกึษา ในขณะท่ีหลายๆ ประเทศใช้ตัง้แต่

ในระดับปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างและ

พัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ จึงได้ด�าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดนวัตกรรมการ

เรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดเชิงค�านวณส�าหรับปฐมวัยขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สามารถพัฒนาทักษะ

และกระบวนการคิดที่สอดคล้องกับพัฒนาการรวมถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยได้น�าไปใช้ทดลองวิจัยกับ

นักเรยีนระดบัปฐมวยั โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศกึษา โดยการออกแบบน้ันได้บูรณาการท้ังความรู้ 

ทักษะการคิดเชิงค�านวณ และหลักการของการออกแบบยูนิเวอร์แซลทางการศึกษา ประกอบไปด้วยหลักการท่ีส�าคัญ 

3 ประการ ได้แก่ 1) ความหลากหลายของวิธีการน�าเสนอ (Multiple Means of Representation) การสนับสนุน

การเรียนรู้เพื่อจดจ�า โดยการจัดหาวิธีการน�าเสนอที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย 2) ความหลากหลายของวิธีการแสดงออก  

(Multiple Means of Expression) เพ่ือสนับสนุนการเรยีนรูยุ้ทธศาสตร์ โดยจัดหาวธิกีารอธิบายหรอืการแสดงออกด้วยค�า

พูดที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย และการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า 3) ความหลากหลายของวิธีการมีส่วนร่วม 

(Multiple Means of Engagement) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผล โดยการจัดหาทางเลือกที่มีความยืดหยุ่น

ให้นกัเรยีน มส่ีวนร่วมในการเรยีนรูต้ามหลกัสตูร ดงัน้ันจึงต้องน�าแนวการจัดการเรยีนรูต้ามแนวคอนสตรคัติวสิต์ แนวคดิ
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การออกแบบการเรยีนรูท่ี้แบบยูนิเวอร์แซลและเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการเรยีนการสอน มาปรบัใช้ในการจัดการเรยีนรูเ้พ่ือ

ส่งเสรมิการคดิเชงิค�านวณ ซึง่จะท�าให้ผู้เรยีนสามารถสร้างความรูไ้ด้ด้วยตนเองและสามารถเกดิการเรยีนรูไ้ด้ตามรปูแบบ

การเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน

ค�ำส�ำคัญ: นวัตกรรมปฐมวัย เทคโนโลยีดิจิทัล การคิดเชิงค�านวณ การออกแบบยูนิเวอร์แซล ทักษะการเรียนรู้
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เกมกระดำน AR Smart Froggy เพื่อส่งเสริมกำรคิดแก้ปัญหำ

ในกำรออกแบบอัลกอริทึมส�ำหรับเด็ก

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตำธรรม

รองศำสตรำจำรย์ ดร.จำรุณี ซำมำตย์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

 การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีความแตกต่างจากศตวรรษท่ีผ่านมาอย่างส้ินเชงเน่ืองจากเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ส่งผล 

ให้การจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนจากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ท่ีเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการ

เรียนรู้ ด้วยการพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักกระบวนการในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จากปัญหาท่ีมีความซับซ้อนจาก

การเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งเป็นโลกแห่งนวัตกรรมที่มุ่งเน้นความสร้างสรรค์ แปลกใหม่ ไม่ซ�้าเดิม ประเทศไทยจึงได้

ท�าการปฏิรปูการศกึษาโดยเฉพาะอย่างย่ิงในรายวชิากลุม่การงานอาชพีและเทคโนโลยีซ่ึงได้มีการปรบัเปลีย่นเป็นวทิยาการ

ค�านวณทุกระดบัชัน้ ซึง่เป็นการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ท้ังครแูละนักเรยีน แต่การเรยีนรูว้ทิยาการค�านวณท่ีเป็นรายวชิาท่ีมี

ลักษณะเนื้อหาที่มีความเป็นนามธรรมค่อนข้างสูง และต้องอาศัยทักษะการคิดขั้นสูงเป็นพื้นฐาน การเรียนการสอนที่เกิด

ขึ้นจึงไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากผู้เรียนในแต่ละท้องที่มีความแตกต่างกันรวมทั้งความเหลื่อมล�้า

ที่มีในประเทศมายาวนานระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองกับโรงเรียนขนาดเล็กตามพื้นที่ชนบทห่างไกล ที่ขาดแคลน

ตั้งแต่ครูผู้สอนที่มีความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับศาสตร์การสอนในวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้

ด้านวิทยาการค�านวณ 

 งานวจัิยนีจึ้งได้พัฒนานวตักรรม เกมกระดาน AR Smart Froggy เพ่ือมุง่ส่งเสรมิการคดิแก้ปัญหาในการออก

แบบอัลกอริทึมส�าหรับเด็ก เน่ืองจากหากสามารถพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงส�าหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษาซึ่งเป็น

รากฐานส�าคญัท่ีย่ังยืนท่ีจะน�าไปสูก่ารเรยีนรูว้ทิยาการค�านวณได้อย่างมปีระสทิธิภาพได้ต่อไปในอนาคต โดยนวตักรรมได้

ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาผ่านเนื้อหาการออกแบบอัลกอริทึม ซึ่งเป็นพื้นฐานแรกเริ่มก่อนการเขียนโปรแกรม ก็จะสามารถ

พัฒนาการคิดขั้นสูงให้แก่ผู้เรียนได้ และจากพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม

จะพัฒนาได้ตรงตามพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของผู้เรียนโดยผ่านบอร์ดเกม หรือเกมกระดานที่เน้นการออกแบบให ้

ใกล้เคียงกับบริบทของผู้เรียนส่งเสริมการแก้ปัญหาตามการออกแบบอัลกอริทึมท่ีเป็นรากฐานของการเรียนรู้การเขียน

โปรแกรมในอนาคตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

ค�ำส�ำคัญ: เกมกระดาน การคิดแก้ปัญหา การออกแบบอัลกอริทึม เด็ก
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นวัตกรรมกำรคัดแยกเพศเซลล์อสุจิโคด้วยเทคนิค 

Magnetic Activated Cell Sorting 

Innovation of Sex Sperm Preselection in Bovine by 

Magnetic Activated Cell Sorting 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กรวรรณ ศรีงำม1   อำจำรย์ ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง2

ดร.วรรณลักษณ์ ถำวร1   มำนินพันฌ์ ทองค�ำ1
1ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้�า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2ส�านักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

บทคัดย่อ 

 อุตสาหกรรมโคเนื้อและโคนมจ�าเป็นต้องมีการผลิตลูกโคในการเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ โดยอุตสาหกรรม

โคเนื้อมีความต้องการลูกโคเพศผู้เพื่อผลิตเนื้อสู่ตลาด และอุตสาหกรรมโคนมต้องการลูกโคเพศเมียเพื่อผลิตน้�านม การ

คัดแยกเพศเซลล์อสุจิโคเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อการผลิตสัตว์เป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถการก�าหนดเพศลูกโคก่อนคลอด 

มีส่วนส�าคัญต่อแนวทางการจัดการฟาร์ม นวัตกรรมการคัดแยกเพศเซลล์อสุจิโคด้วยเทคนิค Magnetic Activated 

Cell Sorting ร่วมกับ scFv Antibody (MB-s) เป็นวิธีการการจ�าแนกประชากรของเซลล์อสุจิเอ็กซ์ (X-Chromosome 

Bearing Sperm) และเซลลอ์สจิุวาย  (Y-Chromosome Bearing Sperm) โดยอาศยัแอนติบอดจีากชิน้สว่นแปรผันสาย

เดี่ยว (Single-Chain Fragment Variable Antibody; scFv ฟะรินกั) ที่จ�าเพาะต่ออิพิโทปของพลาสมาเมมเบรนของ 

เซลล์อสุจิวายท�างานร่วมกับ Magnetic Activated Cell Sorting เพื่อแยกเซลล์อสุจิตามเป้าหมายการผลิตก่อนน�า

ไปผสมเทียมในฟาร์มเกษตรกร หลังจากการแยกเพศอสุจิโคโดยนวัตกรรมการคัดแยกเพศเซลล์อสุจิโคด้วยเทคนิค MB-s 

ตัวอย่างน้�าเชื้อน�ามาทดสอบความส�าเร็จของวิธีการด้วยเครื่อง Imaging Flow Cytometry ในการประเมินอัตราส่วน

ระหว่างเซลล์อสุจิเอ็กซ์ (X-Chromosome Bearing Sperm) และเซลล์อสุจิวาย  (Y-Chromosome Bearing Sperm) 

พบว่าสามารถเพิ่มสัดส่วนเซลล์อสุจิเอ็กซ์ (X-Chromosome Bearing Sperm) มากกว่าร้อยละ 75 และสามารถแยก

เซลลอ์สจิุวาย  (Y-Chromosome Bearing Sperm) ท่ีมคีวามบรสิทุธ์มากถงึรอ้ยละ 80 ดงัน้ันนวตักรรมการคดัแยกเพศ 

เซลล์อสุจิโคด้วยเทคนิค Magnetic Activated Cell Sorting Combined with scFv Antibody (MB-s) สามารถ

สร้างประโยชน์ส�าหรับการคัดเพศน้�าเชื้อโค เพื่อใช้ในก�าหนดเพศลูกโคในอุตสาหกรรมโคเนื้อและโคนมได้

ค�ำส�ำคัญ: การคัดแยกเพศเซลล์อสุจิโค โคเนื้อ โคนม  ไม่เกิน 5 ค�า
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กำรพัฒนำข้อมูลดิจิทัล 3 มิติเพื่อกำรตรวจสอบโครงสร้ำงพื้นฐำนและ

กำรรักษำมรดกทำงวัฒนธรรม

3d Digitization for Infrastructure Monitoring and 

Culture Heritage Preservation

รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุทัศน์ ลีลำทวีวัฒน์    รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.วีรชำติ ตั้งจิรภัทร    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล 

พีรสิทธิ์ มหำสุวรรณชัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

บทคัดย่อ

 ประเทศไทยมโีครงสรา้งพ้ืนฐานและมรดกทางวฒันธรรมต่างๆ ท่ีส�าคญัเป็นจ�านวนมาก การประเมินและติดตาม

สภาพโครงสร้างพ้ืนฐานตลอดจนการรักษามรดกทางวัฒนธรรมรูปแบบดั้งเดิมจ�าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรและบุคลากร

จ�านวนมากท�าการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ซ่ึงเอกสารและข้อมูลเหล่าน้ันมีโอกาสช�ารุดหรือสูญหายได้ง่ายตาม

กาลเวลา การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวให้เป็นข้อมูลดิจิทัล 3 มิติ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากในระยะยาว 

งานวิจัยนี้มุ่งพัฒนาและน�าเสนอกระบวนการประยุกต์ใช้ข้อมูลดิจิทัล 3 มิติ เพื่อการตรวจสอบสภาพโครงสร้างพื้นฐาน 

การตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ และการรักษามรดกทางวัฒนธรรม โดยอาศัยเทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสง

เลเซอร์รวมถึงอากาศยานไร้คนขับในการเก็บข้อมูลภาคสนามของอาคาร ภูมิประเทศ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จาก

นั้นท�าการประมวลผลเพื่อจัดท�าข้อมูลกลุ่มจุดภาพ 3 มิติ ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิคทางวิศวกรรมต่างๆ 

เพื่อประเมินสภาพปัจจุบันของโครงสร้าง ตลอดจนจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลส�าหรับใช้ติดตามสภาพโครงสร้างได้ต่อไป 

ในอนาคต ในมิตขิองการรกัษามรดกทางวฒันธรรมน้ัน ขอ้มลูดจิิทัล 3 มติิ ท่ีพัฒนาขึน้สามารถใชป้ระกอบเป็นฐานขอ้มลู

เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปกรรม รวมถึงวรรณกรรมบนศิลาจารึก องค์ความรู้และกระบวนการที่ได้

จากงานวจัิยน้ีสามารถถา่ยทอดสูห่น่วยงานภาครฐัและเอกชนผ่านกจิกรรมและสือ่ดจิิทัลเพ่ือการเรยีนรูใ้นรปูแบบตา่งๆ รวม

ถึงการพัฒนาต่อยอดไปสู่เทคโนโลยีในรูปแบบ VR, AR และ MR เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม

ดิจิทัล การเรียนรู้ และสื่อรูปแบบใหม่ๆ ได้ต่อไปในอนาคต

ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาข้อมูลดิจิทัล 3 มิติ การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน การรักษามรดกทางวัฒนธรรม
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PATHOGEN Seeker Kit: นวัตกรรมชุดตรวจวัดเชื้อซำลโมเนลลำแบบรวดเร็ว

โดยใช้เทคนิคทำงแสงส�ำหรับอุตสำหกรรมอำหำร

PATHOGEN Seeker Kit: Innovative Rapid Salmonella spp. Detection Kit 

Using Light Technique for Food Industry

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เขมฤทัย ถำมะพัฒน์   และนำยอภิวัฒน์  เพ็ชรสหำย
หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อค�าตอบของสังคม

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บทคัดย่อ
 ซาลโมเนลลา (Salmonella spp.) เป็นแบคทีเรียก่อโรคที่สามารถพบได้ทั่วไปในไข่และเนื้อของสัตว์ปีกโดย

เฉพาะเน้ือไก ่การบรโิภคอาหารท่ีปนเป้ือนเชือ้ดงักลา่วอาจท�าให้เกดิโรคซาลโมเนลโลซสิ ซึง่ท�าให้เกดิอาหารเป็นพิษอย่าง

รนุแรง น�าไปสูอ่าการเจ็บป่วยจนอาจเสยีชวีติไดใ้นท้ายท่ีสดุ หน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรปจึงไดก้�าหนด

มาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยของผู้บรโิภคและสรา้งแนวทางปฏิบัติส�าหรบัผู้ประกอบการ คอื จะต้องไม่พบเชือ้ซาลโมเนลลา 

ในการสุ่มตัวอย่างเนื้อไก่ดิบ 25 กรัม ดังนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารจึงพยายามหาวิธีการตรวจวัดซาลโมเนลลาแบบ

รวดเรว็ มขีัน้ตอนท่ีไมซ่บัซอ้นและเชือ่ถอืได ้เพ่ือเพ่ิมระดบัความเชือ่มัน่กอ่นสง่ผลติภัณฑ์ออกจ�าหน่าย ดงัน้ันผู้วจัิยจึงได้

พัฒนา Pathogen Seeker Kit ไบโอเซน็เซอรท่ี์อาศยัเทคนิคการกระเจิงแสงแบบรามาน (Raman Scattering) ส�าหรบั

ตรวจวัดเชื้อซาลโมเนลลา โดยการสังเคราะห์คอลลอยด์ของอนุภาคนาโนโลหะ เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการขยายสัญญาณ

การกระเจิงแสงแบบรามานของสารติดฉลากท่ีติดอยู่กับปลายด้านหน่ึงของตัวตรวจจับสารชีวโมเลกุล (Bioreceptor) 

ขณะที่อีกปลายด้านหนึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้จ�าเพาะกับสารชีวโมเลกุลของเซลล์แบคทีเรีย ในกระบวนการตรวจวัดเริ่ม

จากน�าตวัตรวจจับสารชวีโมเลกลุผสมกับของเหลวตัวอย่างในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม หลงัจากน้ันน�าสารผสมไปหยดลงบน

แผ่นตรวจวัดท่ีเคลือบด้วยคอลลอยด์ของอนุภาคนาโนโลหะ และท�าให้แห้งภายใต้การสั่นสะเทือนของคลื่นอัลตราโซนิก 

น�าตัวอย่างที่แห้งแล้วไปวิเคราะห์ได้ทันทีโดยใช้เทคนิครามานสเปกโทรสโคปีที่ความยาวคลื่น 785 นาโนเมตร ผลการ

ทดลองพบว่า วิธีการใหม่ที่น�าเสนอในงานวิจัยนี้เป็นวิธีการตรวจวัดเชื้อซาลโมเนลลาที่รวดเร็ว ง่าย และราคาถูก โดยมี

ระยะเวลาในการตรวจวัดเพียง 30-60 นาที ซึ่งเร็วกว่าวิธีการมาตรฐาน (Standard Plate Count Method) ถึง 5 วัน 

และเร็วกว่าวิธีการตรวจวัดแบบรวดเร็วด้วยเทคนิคอื่นๆ เช่น เทคนิค PCR (Polymerase Chain Reaction) ถึง 2 วัน 

อีกท้ังยังเป็นวธิกีารท่ีสะดวก มขีัน้ตอนท่ีไมยุ่่งยาก สามารถตรวจวดัไดทั้นทีโดยไมจ่�าเป็นตอ้งมกีารเพาะเลีย้งเพ่ิมจ�านวน

จุลนิทรย์ี ซึง่ชดุตรวจวดัมคีวามจ�าเพาะกบัเชือ้ซาลโมเนลเนลลาไดค้รอบคลมุท้ัง 5 ซโีรวาร ์และมคีวามไวสงูโดยปรมิาณ

เชื้อต่�าสุดที่สามารถตรวจวัดได้เท่ากับ 9 CFU/ml นอกจากนี้ยังสามารถน�าวิธีการนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อตรวจหาแบคทีเรีย

สายพันธุ์อื่นได้โดยการพัฒนาตัวตรวจจับสารชีวโมเลกุลให้มีความสามารถในการจับกับเซลล์ของเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นๆ

ค�ำส�ำคัญ: ซาลโมเนลลา เทคนิคการกระเจิงแสงแบบรามาน อนุภาคนาโนโลหะ
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วัสดุตรวจจับกำรเคลื่อนที่จำกยำงธรรมชำติน�ำไฟฟ้ำ

Motion Sensor based on Conductive Natural Rubber Composites 

ดร.เยี่ยมพล นัครำมนตรี

ดร.บริพัตร ศรีพรสวัสดิ์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

บทคัดย่อ 

 ในปัจจุบันวสัดตุรวจจับการเคลือ่นไหวไดถ้กูน�ามาประยุกตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เชน่ อุตสาหกรรม

หุ่นยนต์ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา รวมไปถึงอุตสาหกรรมทางการแพทย์ 

เป็นต้น ซึ่งวัสดุตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยส่วนใหญ่ท�ามาจากโลหะ หรือโลหะผสม ซึ่งมีข้อจ�ากัดในด้านสมบัติการ

ยืดหยุ่น ท�าให้วัสดุตรวจจับการเคลื่อนไหวท่ีได้มีความแข็งเปราะหรือเป็นวัสดุท่ีมีความยืดหยุ่นต่�า เมื่อน�าไปใช้งาน

ท�าให้เกิดการแตกหัก ช�ารุดได้ง่าย อายุการใช้งานวัสดุตรวจจับการเคลื่อนไหวจึงค่อนข้างสั้น ดังนั้นทางผู้คิดค้นจึงได้

มีการน�ายางพาราหรือยางธรรมชาติ ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นด้านความยืดหยุ่นสูง และยังเป็นพืชเศรษฐกิจล�าดับต้นๆ ของ

ประเทศมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการน�ายางพารามาเตรียมเป็นวัสดุตรวจจับการเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตามยางพาราเป็น

วัสดุที่มีความเป็นฉนวนไฟฟ้าค่อนข้างสูง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้มีการน�ายางพารามาผสมกับสารตัวเติมน�าไฟฟ้า ได้แก่ 

เขม่าด�าน�าไฟฟ้า (Conductive Carbon Black, CCB) ท่อนาโนคาร์บอน (Carbon Nanotubes, CNT) เพื่อเพิ่ม 

คุณสมบัติด้านการน�าไฟฟ้าให้แก่ยางพารา ท�าให้ได้วัสดุตรวจจับการเคลื่อนไหวท่ีมีน้�าหนักเบา มีความยืดหยุ่นสูง  

มีความเหนียว และมีประสิทธิภาพการน�าไฟฟ้าที่ดี ท�าให้สามารถยืดอายุการใช้งานออกไปได้นานขึ้นอีกด้วย 

ค�ำส�ำคัญ: วัสดุตรวจจับการเคลื่อนที่ ยางธรรมชาติน�าไฟฟ้า ท่อนาโนคาร์บอน สมบัติความยืดหยุ่น
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วัสดุเชิงประกอบประสำนด้วยตัวเองจำกยำงธรรมชำติผสมยำงบิวไทล์เสริมแรงด้วย

สำรตัวเติมผสมท่อนำโนคำร์บอนและเขม่ำด�ำน�ำไฟฟ้ำเพื่ออุตสำหกรรม

ดอกยำงรถยนต์

Self-healing Composites of Natural Rubber and Butyl Rubber Blends 

Reinforced by Carbon Nanotubes and Conductive Carbon Black 

Hybrid Filler for Tread Tires Industrial

นำยคุณำกร ชุมนุม
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บทคัดย่อ 

 วัสดุเชิงประกอบประสานด้วยตนเองท่ีได้จากการผสมระหว่างยางบิวไทล์ชนิดโบรโมบิวทิล (BIIR) และยาง

ธรรมชาต ิ(NR) เสรมิแรงดว้ยสารตวัเตมิผสมท่อนาโนคารบ์อน (CNT) และเขม่าด�าน�าไฟฟ้า (CB) เพ่ือเพ่ิมความสามารถ 

ในการประสานด้วยตนเองของวัสดุเชิงประกอบ อีกทั้งยังท�าการดัดแปลงยางบิวไทล์ด้วยสารเคมีอิมิดาโซ (IM) และผสม

กับยางธรรมชาติ โดยใช้อัตราส่วน 70: 30 (BIIR: NR) พบว่า การเติมสารตัวเติมผสมนั้นมีความสามารถช่วยปรับปรุง

คุณสมบัติการต้านทานแรงดึงเมื่อเทียบกับ NR/BIIR ที่ไม่ได้เติมสารตัวเติมผสม ตลอดจนการดัดแปรโมเลกุลด้วยสาร

เคมีอิมิดาโซนั้นยังช่วยเพิ่มความสามารถในการประสานด้วยตนเอง เนื่องจากมีพันธะไอออนิกอยู่ภายในเมทริกซ์ แต่ทว่า

การเกิดพันธะไอออนิกส่งผลท�าให้พันธะเชื่อมขวางลดลงส่งผลให้ความสามารถต้านทานแรงดึงต่�าลงด้วย ดังนั้นวัสดุเชิง

ประกอบประสานด้วยตนเองนี้ จึงเหมาะกับการน�าไปประยุกต์ใช้ในยางล้อรถยนต์ได้ดี

ค�ำส�ำคัญ: ประสานด้วยตนเอง ยางธรรมชาติ ท่อนาโนคาร์บอน ยางล้อรถยนต์
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กำรประยุกต์ใช้โลหะออกไซด์ในน้�ำยำงพำรำส�ำหรับกำรขจัดสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย

ในอำกำศและกำรยับยั้งแบคทีเรีย

Application of Metal Oxide in Natural Latex for Removing Volatile 

Organic Compounds in Air and Antibacterial Action

ดร.เยี่ยมพล นัครำมนตรี        

ดร.อภิญญำ ไกรน้อย         

ดร.พรศิริ โต๊ะแอ 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บทคัดย่อ 

 ไทเทเนียมไดออกไซดแ์ละซงิคอ์อกไซดเ์ป็นสารเตมิแตง่ชนิดหน่ึงท่ีเป็นท่ีรูจั้กกนัดใีนอุตสาหกรรมยาง ถกูจัดให้

อยู่ในกลุม่สารตวัเตมิกึง่เสรมิแรงโดยจะท�าให้ยางมสีมบัติเชงิกลดขีึน้และเพ่ิมประสทิธิภาพการต้านทานรงัสยูีวใีห้แกย่างอีก

ดว้ย นอกจากน้ีสารตัวเตมิไทเทเนียมไดออกไซดม์คีณุสมบัตโิฟโตคะตะไลตกิซึง่แสดงคณุสมบัตดิา้นความสามารถในการ

ก�าจัดสารอินทรย์ีระเหยงา่ย ซ่ึงจัดเป็นสารมลพิษท่ีสง่ผลกระทบตอ่รา่งกายและสิง่แวดลอ้ม สว่นซงิคอ์อกไซดม์คีณุสมบัติ

เด่นในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย รา และไวรัส จากคุณสมบัติเด่นของโลหะออกไซด์ทั้งสองชนิด จึงมีความ

สนใจน�าวัสดุดังกล่าวผสมลงในน้�ายางธรรมชาติ โดยงานวิจัยน้ีเป็นการเตรียมยางธรรมชาติคอมโพสิตผสมไทเทเนียม 

ไดออกไซดใ์นรปูแบบของยางท่ีมรีพูรนุหรอืยางฟองน้�า เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสมัผัสในการเกดิปฏิกริยิาโฟโตคะตะไลตกิระหวา่งวสัดุ

ที่เตรียมได้กับสารอินทรีย์ระเหยง่าย ส�าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่เลือกใช้ในการทดสอบ ได้แก่ เบนซีน และโทลูอีน 

ซึ่งเป็นสารระเหยท่ีตรวจพบภายในอาคาร โดยศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการก�าจัดสารประกอบอินทรีย์

ระเหยง่าย ได้แก่ ขนาดรูพรุนของยางฟองน้�าปริมาณนาโนไทเทียมไดออกไซด์ ความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหยง่าย 

ระยะเวลาในการท�าปฏกิิริยาโฟโตคะตะไลติก ส�าหรับเปน็ข้อมูลเบือ้งต้นในการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุก�าจดัสารระเหยทีเ่ปน็

อันตรายต่อร่างกาย เช่น หน้ากากอนามัยที่สามารถก�าจัดสารระเหยส�าหรับผู้ที่อยู่ในบรรยากาศที่มีระเหยที่เป็นอันตราย

ต่อร่างกาย ส่วนยางธรรมชาติคอมโพสิตผสมซิงค์ออกไซด์ในรูปแบบยางฟิล์ม เพื่อศึกษาผลของการยับยั้งแบคทีเรียโดย

ศึกษาผลของการยับยั้งแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและชนิดแกรมลบ เพื่อประยุกต์ใช้ในสูตรยางถุงมือป้องกันเชื้อแบคทีเรีย

ค�ำส�ำคัญ: ไทเทเนียมไดออกไซด์ ซิงค์ออกไซด์ ยางธรรมชาติ การยับยั้งแบคทีเรีย การก�าจัดการระเหยง่าย
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บทคัดย่อ

 การป้องกันพ้ืนผิวสิ่งของเพ่ือไม่ให้ได้รับความเสียหายจากสิ่งสกปรก เป็นสิ่งส�าคัญท่ีต้องค�านึงถึงในหลาย

อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการซ่อมแซมและ

ปรับปรุงมีมูลค่าสูง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้างมีค่าใช้จ่ายในซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในปี 2562 มูลค่าประมาณ 3 แสน 

ล้านบาทต่อปี การลดต้นทุนการผลติท้ังราคาวสัดแุละค่าแรงงานเป็นสิง่ท่ีน่าสนใจเพ่ือรองรบัการขยายตัวของอุตสาหกรรม 

ดังกล่าว โดยกระบวนการหนึ่งที่สามารถลดต้นทุนวัสดุและค่าแรงงานได้ คือ การใช้วัสดุป้องกันพื้นผิว โดยวัสดุดังกล่าว

จะช่วยป้องกันสิง่สกปรกอันจะเกิดจากการก่อสร้างและซ่อมแซมพ้ืนท่ีนัน้ๆ เช่น ฝุ่น เขม่าไฟ ส ีรอยขดีข่วน และประกาย

ไฟ เป็นต้น หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการขนส่ง หากไม่มีวัสดุดังกล่าวจะท�าให้เกิดความเสียหายขณะ

ด�าเนินการท�าให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น 

 ดังนั้น หากต้นทุนการผลิตของวัสดุป้องกันพื้นผิวลดลงจะท�าให้ลดงบประมาณการด�าเนินการได้ แต่อย่างไร

กต็ามฟิล์มป้องกนัพ้ืนผิวยังไม่มกีารผลติขึน้ภายในประเทศไทยจึงต้องพ่ึงพาการน�าเข้าจากต่างประเทศ ดงัน้ันการพัฒนา

ฟิล์มป้องกันพื้นผิวให้สามารถผลิตภายในประเทศเป็นกระบวนการที่น่าสนใจ ตัวอย่างการใช้งานฟิล์มป้องกันพื้นผิวจาก

งานก่อสร้าง เช่น ป้องกัน ฝุ่นละออง คราบสี และคราบปูน อันเกิดจากงานก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเกิด 

คราบสกปรกต่อพ้ืนผิวบรเิวณใกล้เคยีง อีกท้ังในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ท่ีต้องขนส่งวสัดจุะต้องมกีารป้องกันพ้ืนผิววสัดไุม่

ให้เกิดริ้วรอยจากสิ่งสกปรก และรักษาความใหม่ของสินค้าจากความต้องการดังกล่าว ปัจจุบันการมีการใช้เทปพลาสติก 

เทปกาว หนังสอืพิมพ์ กระดาษลกูฟูก และผ้าใบหรอืแผ่นพลาสตกิ เพ่ือใช้ในการปกป้องพ้ืนผิว แต่วสัดดุงักล่าวไม่สามารถ 

ปกป้องพื้นผิวจากรอยขีดข่วน สะเก็ดไฟที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง ไม่สามารถใช้งานในระยะยาวได้ รวมทั้งใช้เวลาและ
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แรงงานในการติดตั้ง ซึ่งท�าให้เพิ่มค่าแรงงานอีกด้วย งานวิจัยนี้สนใจผลิตฟิล์มป้องกันพื้นผิวโดยการน�าน�้ายางธรรมชาติ

ผสมกบัสารเคมยีาง เช่น ก�ามะถนั สารกระตุน้ปฏิกริยิา และสารตวัเร่งปฏิกริยิา เพ่ือปรบัปรงุสมบัตขิองน�า้ยางธรรมชาติ 

ผ่านกระบวนการวัลคาไนเซชันก่อนน�ามาใช้งานเป็นฟิล์มป้องกันพื้นผิว

 เพ่ือยืนยันความสามารถในการน�าฟิล์มจากเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ท่ีผลิตขึ้นไปใช้งานได้จริง จึงมีการ

ทดสอบการใช้งาน เริ่มตั้งแต่ความสะดวกในการน�าไปใช้งานด้วยกระบวนการทาด้วยแปลงทาสี ด้วยลูกกลิ้งทาสี และ

การพ่น ทดสอบความหนาของฟิล์ม ทดสอบการทนต่อแรงขีดข่วนตาม ASTM D3363 การทดสอบการทนต่อแรงยืดดึง

โดยใช้มือและใช้แรงดึงตาม ASTM D412 ทดสอบสมบัติการทนไฟ ความสามารถในการลอกออกและการยึดติด และ

ทดสอบการทนต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งโดยธรรมชาติและกระบวนการสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง

ซึ่งเป็นไปตาม ASTM G155 ยิ่งไปกว่านั้นการผลิตฟิล์มป้องกันพื้นผิวจากเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จะช่วยลดต้นทุน

การผลิตจากตารางเมตรละ 150 บาท เหลือเพียงตารางเมตรละ 35 บาท

ค�ำส�ำคัญ: เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ กระบวนการวัลคาไนเซชัน ฟิล์มป้องกันพื้นผิว 
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บทคัดย่อ

 การกกัเกบ็พลงังานในรปูของโฟลวแ์บตเตอรีเ่ป็นเทคโนโลยีท่ีก�าลงัไดร้บัความสนใจจากท่ัวโลกในปัจจุบันพิจารณา

ได้จากมูลค่าทางการตลาดที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 187.7 ล้านเหรียญสหรัฐเป็น 946.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 

ค.ศ. 2023 งานวิจัยนี้มีความต้องการท่ีจะน�าโฟลว์แบตเตอรี่ชนิดวาเนเดียมมาใช้งานในอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ส�าหรับ

ภารกิจทางทหาร ตัวอย่างเช่น เสาที่ท�าหน้าที่รับ-ส่งสัญญาณที่มีการติดตั้งมากกว่า 300 สถานีทั่วประเทศไทย ปัญหา

ท่ีพบคือทางการสื่อสารทหารได้ใช้แบตเตอรี่ชนิดตะก่ัวกรดเป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้า แต่แบตเตอรี่ชนิดน้ีมีอายุ

การใช้งานสั้นสามารถใช้งานได้เพียง 2 ปี ส่งผลให้มีการซ่อมบ�ารุงอยู่บ่อยครั้ง ส่วนการใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนมี 

ข้อจ�ากัดมากมายท้ังในเรื่องของการขยายขนาดเพ่ือเพ่ิมความจุในการกักเก็บพลังงาน มีอายุการใช้งานสั้นและมีความ

สามารถในการคายประจุต่�ากว่า 60% หากระบบต้องท�าการคายประจุเกินกว่า 60% จะท�าให้ระบบเกิดความร้อนสะสม 

ยังผลต่อการเสื่อมสภาพและอาจเกิดการระเบิดได้ นอกจากน้ียังมีข้อจ�ากัดในเรื่องของปริมาณลิเทียมท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัด 

ถา้หากต้องการใชง้านประเทศไทยจ�าเป็นต้องมกีารน�าเขา้ลเิทียมเพ่ือใชใ้นการผลติ สง่ผลให้เพ่ิมตน้ทุนการผลติเน่ืองจาก

การน�าเข้า 

 โฟลวแ์บตเตอรีช่นิดวาเนเดยีม จึงเป็นอุปกรณ์ท่ีน่าสนใจเนือ่งจากมหีลกัการท�างานพ้ืนฐานคลา้ยแบตเตอรีท่ั่วไป 

กล่าวคือ เวลาชาร์จไฟ แบตเตอรี่จะเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเคมีผ่านปฏิกิริยารีดอกซ์ และเมื่อต้องการจะ

ใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีเก็บไว้อีกครั้ง แบตเตอรี่ก็จะเปลี่ยนจากพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านปฏิกิริยารีดอกซ์แบบย้อน 

กลับ แต่คุณลักษณะส�าคัญท่ีโฟลว์แบตเตอรี่ชนิดวาเนเดียมแตกต่างไปจากแบตเตอรี่ชนิดอ่ืน คือ ปฏิกิริยารีดอกซ์ท่ี 

เกิดขึ้นในแบตเตอรี่แบบประจุเหลวไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวขั้วอิเล็กโทรด (ซึ่งมีสถานะเป็นของแข็ง) แต่ปฏิกิริยารีดอกซ์นั้นจะ
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เกิดขึ้นโดยตรงกับสารประกอบของธาตุวาเนเดียมที่อยู่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ (ซึ่งมีสถานะเป็นของเหลว) และด้วย

คุณสมบัติท่ีส�าคัญข้อน้ี ส่งผลให้โฟลว์แบตเตอรี่ชนิดวาเนเดียมมีข้อได้เปรียบท่ีเหนือกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรดอยู่หลาย

ประการ ได้แก่ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่า 20 ปี สามารถใช้ชาร์จไฟฟ้าได้มากกว่า 10,000 รอบ สามารถใช้

พลังงานไฟฟ้าที่เก็บไว้ได้ทั้งหมด 100% โดยไม่ก่อให้เกิดการช�ารุดหรือการเสื่อมของอิเล็กโทรด และปราศจากอันตราย

เนื่องจากการระเบิดของก๊าซไฮโดรเจน เป็นต้น

 ดงัน้ันงานวจัิยน้ีจึงมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือวจัิยและพัฒนาตน้แบบเครือ่งเก็บพลงังานไฟฟ้าแบบประจุเหลว วาเนเดยีม

ให้สามารถใชง้านไดอ้ย่างเหมาะสมในการเป็นแหลง่จ่ายพลงังานไฟฟ้าส�ารอง ท้ังในแบบกระแสตรงและกระแสสลบัให้กบั

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในระบบรับ ส่ง และขยายสัญญาณคลื่นวิทยุไมโครเวฟ

ค�ำส�ำคัญ: เซลล์ต้นแบบโฟลว์แบตเตอรี่ชนิดวาเนเดียม แบตเตอรี่ ระบบการกักเก็บพลังงาน
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โครงกำรพัฒนำแผ่นแปะเท้ำระงับกลิ่นและผ่อนคลำยเท้ำจำกถ่ำนไม้ไผ่ 

Development Foot Deodorant Patch and Foot Relaxing from 

Bamboo Charcoal

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ภญ.เอมอร ชัยประทีป

ดร.ไฉน น้อยแสง

นำงสำวเสำวณีย์ บัวโทน
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทคัดย่อ 
 งานวจัิยน้ีไดพั้ฒนาแผ่นแปะเท้าเพ่ือดบักลิน่และผ่อนคลายเท้าจากถา่นไมไ้ผ่ โดยใชพ้อลเิมอรต์า่งชนิดมาผสม

กัน ได้แก่ เอทิลเซลลูโลส (EC), ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส (HPMC) โพลิไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) และโพลีไวนิล 

ไพโรลโิดน (PVP) อัตราสว่น 1: 1 พบวา่พอลเิมอรท่ี์เหมาะสมในการขึน้รปูแผ่นแปะคอื PVA: PVP อัตราสว่น 1: 1 และ

เปรียบเทียบพลาสติไซเซอร์ต่างชนิดกัน ได้แก่ กลีเซอรีน PEG400 ซอบิทอล พบว่า 30% PEG400 เป็นพลาสติไซเซอร ์

ที่เพิ่มความยืดหยุ่น และเกาะผิวหนังได้ดีกว่าพลาสติไซเซอร์ชนิดอื่นๆ การเปรียบเทียบปริมาณของผงถ่านไม้ไผ่ พบว่า 

สูตรที่ใส่ผงถ่านไม้ไผ่ 0.1% และ 0.25% สามารถขึ้นรูปแผ่นได้ จึงเลือกแผ่นฟิล์มทั้ง 2 สูตรนี้ไปผสมน้�ามันหอมระเหย 

ทดสอบสมบัติเชิงกลและความคงตัวของสูตรต�ารับ พบว่าค่าความยืดหยุ่นของแผ่นฟิล์มใกล้เคียงกัน แต่สูตรแผ่นฟิล์มที่

ผสมผงถ่าน 0.25% มีค่า pH 5.43 ซึ่งใกล้เคียงกับค่า pH ของผิวหนังมนุษย์ การทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัคร 

ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นอาสาสมัครสุขภาพดีจ�านวน 50 คน เมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสแบบ 

9-point Hedonic Scaling Test เปรียบเทียบแผ่นแปะที่ไม่ผสมถ่านไม้ไผ่และแผ่นแปะที่ผสมถ่านไม้ไผ่ พบว่า อาสา

สมัครมีความพึงพอใจต่อลักษณะทางกายภาพ สี กลิ่น ลักษณะสัมผัส ความรู้สึกหลังแปะ การยึดเกาะผิวหนัง และ

ความชอบโดยรวม พบว่าความพึงพอใจต่อกลิ่นของแผ่นแปะไม่ผสมถ่านไม้ไผ่และแผ่นแปะผสมผงถ่านไม้ไผ่แตกต่างกัน 

(p<0.05) การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสแบบ Just About Right (JAR) Scale เปรียบเทียบ

แผ่นแปะที่ไม่ผสมถ่านไม้ไผ่และแผ่นแปะที่ผสมถ่านไม้ไผ่ พบว่า อาสาสมัครที่เข้ารับการทดสอบคิดว่า ความหนา สี 

กล่ิน และลกัษณะแผ่นสมัผัส มคีวามพอดแีลว้ แต่ขนาดของแผ่นแปะผสมถา่นไม้ไผ่มีขนาดเลก็เกินไป เม่ือน�าไปวเิคราะห์

ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสแบบ Visual Analogue Scale เปรียบเทียบแผ่นแปะที่ไม่ผสมถ่านไม้ไผ่และ

แผ่นแปะท่ีผสมถ่านไม้ไผ่ พบว่า อาสาสมัครมีความพึงพอใจต่อการผ่อนคลายเท้าของแผ่นแปะผสมผงถ่านไม้ไผ่อยู่ใน

ระดับผ่อนคลายมาก คะแนนเฉลี่ย คือ 7.58 ± 1.342  และอาสาสมัครมีความพึงพอใจต่อการระงับกลิ่นเท้าของแผ่น

แปะผสมผงถ่านไม้ไผ่อยู่ในระดับผ่อนคลายมาก คะแนนเฉลี่ย คือ 7.54 ± 1.232 เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

อาสาสมัครต่อการผ่อนคลายเท้าและการระงับกลิ่นเท้าของแผ่นแปะที่ไม่ผสมผงถ่านไม้ไผ่ไม่แตกต่างจากแผ่นแปะที่ผสม 

ผงถ่านไม้ไผ่ (p<0.05)  

ค�ำส�ำคัญ: ถ่านไม้ไผ่ แผ่นแปะเท้า น�้ามันหอมระเหย โพลิไวนิลแอลกอฮอล์ โพลีไวนิลไพโรลิโดน
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พัฒนำผลิตภัณฑ์จำกไผ่เพื่อกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ของใช้

เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดปรำจีนบุรี

Bamboo Goods Development for Producing OTOP Souvenir in 

Prachin Buri

นำยกรณัท สุขสวัสดิ์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทคัดย่อ 

 ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีบทบาทกับมนุษย์เราเป็นอย่างยิ่ง แต่สิ่งหนึ่งที่จะขาดเสียมิได้เลยก็คือ

มนุษย์ยังโหยหาความเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบอาหารการกิน หรือข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ในชีวิตประจ�าวัน 

และในส่วนของงานหัตถกรรมมนุษย์ก็ยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีท�ามาจากวัสดุธรรมชาติอยู่จ�านวนมาก จากสถิติ

ของการส่งออกสินค้าหัตถกรรม 10 ล�าดับ งานจักสานก็เป็นสินค้าหัตถกรรมที่ยังมีแนวโน้มทางการตลาดที่ดีในอนาคต  

ต่อไปสินค้าหัตถกรรมไทยนับเป็นหน่ึงในสินค้าท่ีได้รับความนิยมค่อนข้างแพร่หลายท้ังตลาดในประเทศและตลาดต่าง

ประเทศ เน่ืองจากสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าสวยงามท่ีเกิดจากฝีมือและความประณีตค่อนข้างมากในการประดิษฐ์ของ

แรงงานไทย ซึ่งในแต่ละปีสินค้าหัตถกรรมไทยสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นเม็ดเงินไม่ต่�ากว่าหมื่นล้านบาท

 ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นการดีท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะเร่งศึกษาและสนับสนุนการใช้ประโยชน์

จากกาบต้นไผ่ เพราะประเทศไทยเราได้เปรียบในแง่ที่มีวัตถุดิบอยู่ในประเทศ แต่ยังขาดการศึกษาวิจัยและส่งเสริมการ

ใช้ในการน�ามาเป็นวัสดุในงานหัตถกรรม และการผลิตผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากกาบต้นไผ่ให้มีความหลากหลาย และ 

พัฒนาให้มีรูปแบบท่ีแตกต่างไปจากของเดิมๆ ท่ีมีอยู่ เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพให้แก่ชุมชน

อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม สนองความตอ้งการดา้นหัตถกรรมงานประดษิฐใ์ห้แกผู้่บรโิภค และเป็นการเพ่ิมมูลคา่ให้แกผ่ลติภัณฑ์

เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

ค�ำส�ำคัญ: พัฒนาผลิตภัณฑ์ไผ่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP
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กำรประเมินและท�ำนำยอำยุกำรเก็บรักษำของผลิตภัณฑ์หน่อไม้ดอง

ภำยใต้สภำวะต่ำงๆ 

Evaluation and Prediction of Pickled Bamboo Shoot Products 

Shelf Life in Different Conditions

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรณี โชติโก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทคัดย่อ 

 หน่อไม้เป็นผลิตผลทางการเกษตรตามฤดูกาลที่มีมากในฤดูฝนจนล้นตลาดและมีราคาตกต่�า เพื่อเป็นการเพิ่ม

มูลค่าให้กับหน่อไม้ หน่อไม้จึงถูกนิยมน�ามาแปรรูปโดยการดองและเก็บรักษาไว้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถขายได้

ตลอดท้ังปี งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินอายุการเก็บรักษาของหน่อไม้เมื่อเก็บรักษาในสภาวะท่ีแตกต่างโดย

อาศัยสมการท�านาย หน่อไม้ดอง 2 ชนิด ได้แก่ ดองแบบใหม่ (ดองโดยแช่ในน้�ามะพร้าว) กับดองแบบเดิม (ดองโดย

แช่ในน้�าประปา) ถูกน�ามาบรรจุในถุงพอลีโพรพิลีนและถุงลามิเนต หลังจากน้ันน�าไปท�าการเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 60 

วัน ที่อุณหภูมิ 4 25 และ 37 องศาเซลเซียล ในระหว่างการเก็บรักษาท�าการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางจุลชีววิทยา 

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี (ปริมาณกรด และ pH) และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพโดยการวัดสี และอาศัยสมการ 

อารเีนียส (Arrhenius) ในการประเมนิอายุการเกบ็รกัษาของหน่อไม้ ผลการทดลองพบวา่ ในระหวา่งการเกบ็รกัษา ไมพ่บ 

การเติบโตขอจุลินทรีย์ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดและ pH ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ แต่อย่างไร

ก็พบว่า สีของหน่อไม้จะเข้มขึ้นและกลายเป็นสีน้�าตาลเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิสูง ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่า วิธีการดอง 

อุณหภูมิ ประเภทของบรรจุภัณฑ์ มีผลต่ออายุการเก็บรักษาของหน่อไม้ดอง การดองแบบใหม่ เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่�า 

(4 °C) จะท�าให้หน่อไม้ดองสามารถเก็บได้นานกว่า 60 วัน ในขณะที่เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิเดียวกัน หน่อไม้ที่ดอง

แบบเดิมจะกลายเป็นสีน้�าตาลภายใน 20 วัน ชนิดของบรรจุภัณฑ์จะมีผลต่อการเกิดสีน้�าตาลของหน่อไม้ดองอย่างมีนัย

ส�าคัญ เมื่อตัวอย่างเก็บรักษาที่อุณหภูมิที่สูง (25 และ 37 °C) โดยหน่อไม้ดองในถุงลามิเนตจะเกิดการเปลี่ยนแปลง

การเกิดสีน้�าตาลช้ากว่าถุงพอลิโพลิลีน งานวิจัยนี้ให้เห็นว่าคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของหน่อไม้ดองสามารถพัฒนา

ได้โดยการเก็บรักษาภายใต้สภาวะที่เหมาะสม 

ค�ำส�ำคัญ: หน่อไม้ดอง เก็บรักษา สมการอารีเนียส
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กำรพัฒนำคุณภำพด้ำนกำยภำพของเส้นตอกเสื่อล�ำแพน 

The Physical Quality Development of Bamboo Barbed Wire 

for Rampan Mat

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุนีย์ หทัยวสีวงศ์ 

นำยกฤษณ์ พุ่มเฟือง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทคัดย่อ 

 โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพด้านกายภาพของเส้นตอกเสื่อล�าแพน มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและ

สรา้งเครือ่งจักตอกไมไ้ผ่ในกระบวนการผลติเสือ่ล�าแพน เพ่ือเพ่ิมมลูคา่กระบวนการสานเสือ่ล�าแพนให้งา่ยและรวดเรว็ขึน้

รวมถึงเพ่ือส่งเสรมิการรกัษาอัตลกัษณแ์ละภูมปัิญญาท้องถ่ิน โดยการศกึษากระบวนการจักเสน้ตอกและออกแบบเครือ่งจักร

เพ่ือชว่ยให้กระบวนการจักเสน้ตอกสามารถท�าไดง้า่ยและเรว็ขึน้มีคณุภาพเท่าเทียมกับการจักดว้ยมือ ผลการออกแบบและ

สร้างเครื่องจักเส้นตอกพบว่าเครื่องสามารถท�างานได้ดี มีความเร็วในการจักเส้นตอก 50 เส้นต่อนาที เมื่อน�าไปทดลอง 

ใชง้านจรงิ พบวา่ ชาวบ้านมคีวามพึงพอใจเป็นอย่างด ีท�าให้สามารถสรา้งอาชพีการจักเสน้ตอกขายไดอี้กอาชพีหนึง่และ

สามารถน�าไปต่อยอดงานได้อีกมากในอนาคต

ค�ำส�ำคัญ: ไม้ไผ่ เสื่อไม้ไผ่ เสื่อล�าแพน
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กำรพัฒนำวัสดุผสมจำกไผ่เหลือทิ้ง 

Development of Bamboo Composites from Bamboo Waste

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทคัดย่อ 

 จากการลงพื้นที่พูดคุย ปรึกษาหารือกับชุมชน และผู้ประกอบการ เกี่ยวกับไผ่ของ จ.ปราจีนบุรี ท�าให้ทราบ

ถึงปัญหาและโจทย์จากชุมชนและผู้ประกอบการ บริษัท พิมธา จ�ากัด (ต.โนนห้อม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี) ปัญหาเรื่อง 

ของเสียหรือของเหลือท้ิงจากกระบวนการแปรรูปไผ่ ประมาณเดือนละ 3-5 ตัน และจากการเย่ียมชมภาควิชาของ 

ผู้ประกอบการเพ่ือหาทางแก้ปัญหาและโจทย์ ทางผู้ประกอบการสนใจกับอนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการเตรียมและการขึ้นรูป

วัสดุผสมเพื่อเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง โดยประยุกต์ใช้กรรมวิธีจากอนุสิทธิบัตรของ มทร. ธัญบุรี เลขที่ 11775, 13400, 

และ 140356 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ เพื่อพัฒนาวัสดุผสมจากไผ่เหลือทิ้งและเพื่อขึ้นรูปแผ่นอัดวัสดุผสม

จากไผ่เหลือทิ้ง

 ผลการศึกษาเบื้องต้นในระยะเวลา 4 เดือน พบว่าสามารถพัฒนาการเตรียมวัสดุผสมจากไผ่เหลือทิ้ง รวมถึง

ทดลองขึ้นรูปแผ่นอัดวัสดุผสมจากไผ่เหลือทิ้งได้

 ผลการศึกษาในระยะเวลา 10 เดือน ได้ปรับการทดลองตามค�าแนะน�าจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการ

ของชุมชน ในการทดสอบสมบัติเชิงกลและการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม พบว่า 

 1) สมบัติเชิงกลของวัสดุผสมผงไผ่เหลือท้ิงมีค่าการทนแรงดึงลดลงเมื่อเทียบกับวัสดุรีไซเคิลขวดน้�าพลาสติก 

HDPE และมีค่าน้อยกว่าไม้อัดเชิงพาณิชย์แต่ให้ค่าระยะยืดที่มากกว่าเนื่องจากมีส่วนผสมของพลาสติก

 2) สามารถใช้วัสดุผสมผงไผ่เหลือทิ้งขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ร่วมกับผู้ประกอบการได้ โดยใช้เทคนิคการ

ขึ้นรูปแบบอัด แบบรีด แบบฉีด และแบบหมุนได้ 

 3) ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัท จากวัสดุเหลือทิ้งของผู้ประกอบการในชุมชน จ�านวน 6 ต้นแบบ 

ได้แก่ 1) เม็ดวัสดุผสม 2) แผ่นอัด 3) กระถางต้นไม้ขนาดเล็ก 4) เส้นใย 5) ภาชนะกลวงจุขนาดประมาณ 80-100 

ลิตร และ 6) สเปรย์จากน้�าใบไผ่ผสมน้�าฟองอากาศระดับนาโน

ค�ำส�ำคัญ: ไผ่เหลือทิ้ง  วัสดุผสม พอลิเอทิลีน กระบวนการอัดขึ้นรูป      
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กำรตรวจสอบเพื่อจ�ำแนกกำรปิดฝำขวดบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์

Bottle Caps Inspection and Classification Using Artificial Intelligence 

นำงสำวปิ่นแก้ว ฮ่อบุตร   นำยรธีพัฒน์ พระจันทร์ทอง

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิศำล แก้วประภำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

บทคัดย่อ 

  ในภาคอุตสาหกรรมน้ันมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image Processing) การมอง 

เห็นภาพของเครื่องจักร (Machine Vision) ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการกระบวนต่างๆ  

เชน่เพ่ือการควบคมุ ตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ และการสญูเสยีผลผลติในกระบวนการผลติ การตรวจสอบสนิคา้โดยใชปั้ญญา 

ประดิษฐ์สามารถทดแทนและลดภาระการตรวจสอบโดยใช้แรงงานมนุษย์โดยไม่ได้รับผลกระทบจากการท�างานเป็นระยะ

เวลานานและด้วยการใช้เทคโนโลยปีัญญาประดิษฐ์ ซึ่งปัจจุบันได้รับการพฒันาให้มีความสามารถสูงและเข้าถึงเทคโนโลยี

ไดง้า่ยท�าให้ตน้ทุนในตดิตัง้ใชง้านลดลง งานวจัิยชิน้น้ีมเีป้าหมายเพ่ือพัฒนาต้นแบบเครือ่งตรวจจับความผิดปกตขิองการ

ปิดฝาขวดในสายการผลิตเครื่องดื่มด้วยการประมวลผลภาพร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งการปิดฝาท่ีไม่สนิทจะมีผลต่อ

คุณภาพสินค้าและมีอันตรายต่อผู้บริโภค โดยออกแบบระบบกล้องและการจับภาพ และจ�าแนกการปิดฝาท่ีสนิทและท่ี

ผิดปกติโดยอัตโนมัติ และท�าการแจ้งเตือนเมื่อพบความผิดปกติให้กับผู้ปฏิบัติงานต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: การตรวจสอบคุณภาพสินค้า ปัญญาประดิษฐ์ การมองเห็นภาพของเครื่องจักร การประมวลผลภาพ
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ระบบคัดกรองและกำรแก้ปัญหำเบื้องต้นของปัญหำสุขภำพเท้ำด้วย

เครื่องวัดแรงกดฝ่ำเท้ำ

Screening and Foot Problem Solutions by Foot Plantar Pressure 

รองศำสตรำจำรย์ ดร. วันชัย ไพจิตโรจนำ1 

นำงสำววิลำสินี แผ้วบุญตรำ1

นำยพรหมสุรินท์ พุทธรรมวงศ์1

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สันทณี เครือขอน2

1คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2ภาควิชากายภาพบ�าบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บทคัดย่อ 

  ปัจจุบันมีการประยุกต์อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจปัญหาสุขภาพเท้าเบื้องต้นออกมา เรียกว่า เครื่องวัดความผิด

ปกติของฝ่าเท้า (Podoscope) เพื่อใช้ในการตรวจการลงน้�าหนักเท้า เครื่องวัดความผิดปกติของฝ่าเท้า ประกอบด้วย 

ตัวกล่องท่ีท�าจากวัสดุทึบแสงท่ีด้านบนเป็นกระจกอะคริลิคใส ภายในประกอบด้วยกระจกเงา กล้อง สมองกล 

ฝังตวัขนาดเลก็ หน้าจอมอนเิตอร ์ลอ้ และดา้มจับ โดยท่ีกลอ่งดงักลา่วดา้นบนติดตัง้ไฟแอลอีด ี(LED) สเีขยีว ชนิดแท่ง 

และแถบหลอดไฟชนิดอินฟาเรด (Infrared Strip light) ที่มีความยาวคลื่นมากกว่า 700 นาโนเมตร (nm) โดยท�างาน

ร่วมกับฟิลเตอร์ชนิดอินฟาเรด 720 (Infrared Filter) ที่ท�าหน้าที่ตัดความยาวคลื่นน้อยกว่า 720 นาโนเมตร แล้วส่ง

สัญญาณแสงผ่านเซนเซอร์รับภาพภายในกล้อง โดยที่กล้องดังกล่าวติดตั้งให้มีมุมมองรับภาพแนวแกนนอนเท่ากับ 60o 

องศา และแนวแกนต้ัง 30o องศา แลว้น�าภาพไปประมวลผลในสว่นประมวลผล ส�าหรบัเครือ่งวดัความผิดปกติของฝ่าเท้า 

(Podoscope) น้ี จะท�าการวดัฝ่าเท้าในการตรวจปัญหาสุขภาพเท้าท่ีสามารถลดภาพรบกวนและภาพของสภาพแวดลอ้ม

ได ้มีความสะดวกในการขนย้ายและมสีว่นชว่ยให้แพทย์สามารถวนิิจฉยัและวางแผนการรกัษาไดร้วดเรว็และแมน่ย�ามากขึน้

ค�ำส�ำคัญ: เครื่องวัดฝ่าเท้า เครื่องวัดความผิดปกติของฝ่าเท้า Podoscope

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ

112

วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2563 23-24 พฤศจิกายน 2563

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก



กำรพัฒนำวิธีกำรจ�ำแนกประเภทผู้ป่วยซึมเศร้ำโดยกำรวิเครำะห์สัญญำณ 

Motor Activity 

Development of Classification Method for Depressed Patients Based 

on Motor Activity Signals 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.นภดล อุชำยภิชำติ

นำยภูรี พิมพ์ทองงำม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

บทคัดย่อ 

 งานวจัิยน้ีศกึษาวธีิการคดัแยกผู้ป่วยไบโพลา่และผู้ป่วยซมึเศรา้ โดยขอ้มลูท่ีใชใ้นการศกึษาเป็นขอ้มลูสญัญาณ

กิจกรรมของการเคลื่อนไหว (Motor Activity) จากฐานข้อมูล Depresjon ในการวิเคราะห์สัญญาณได้หาคุณลักษณะ

เฉพาะของแต่ละสัญญาณด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลทางเวลา (Time Domain) และข้อมูลทางความถี่ (Frequency  

Domain) จากการทดลองพบวา่คณุลกัษณะเฉพาะทางเวลา ไดแ้ก ่คา่เฉลีย่ คา่กลาง คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา่เอน

โทรปร ีสามารถน�ามาใชค้ดัแยกกลุม่ผู้ป่วยไดอ้ย่างมนียัส�าคญั โดยผลการคดัแยกดว้ยวธิ ีLinear Discriminant Analysis 

(LDA) ได้ค่า Sensitivity ที่ 70.24% และค่า Specificity ที่ 82.38% 

ค�ำส�ำคัญ: โรคอารมณ์สองขั้ว โรคซึมเศร้า สัญญาณกิจกรรมของการเคลื่อนไหว
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ผนังคอนกรีตฉนวนกันควำมร้อนโดยใช้ขยะอิเล็กทรอนิกส์

Thermal Insulating Concrete Wall Using E-waste

รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

บทคัดย่อ 

 คอนกรตีเป็นวสัดผุสมท่ีนิยมใชใ้นงานกอ่สรา้งอาคารและโครงสรา้งพ้ืนฐานต่างๆ เป็นจ�านวนมาก โดยปูนซเีมนต์

เป็นส่วนประกอบส�าคัญของซีเมนต์เพสต์ซึ่งจะถูกน�ามาผสมกับมวลรวมเป็นคอนกรีต และเม่ือพิจารณาถึงท่ีมาและ

กระบวนการในการผลิตปูนซีเมนต์ จะพบว่า ระบบนิเวศน์ถูกท�าลาย มีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงเป็นจ�านวนมาก ท�าให้

เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) โดยการผลิตปูนซีเมนต์ 1 ตัน จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse 

Gases: GHGs) ออกมาเป็นจ�านวนมาก โดยเฉลี่ยถึง 222 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2 eq) จึงมี

การศึกษาวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ คือ “WPCBs” ซึ่งเป็นวัสดุที่ได้จากการตัดแผ่นวงจรเพื่อขึ้นรูปและเจาะแผ่นวงจรเพื่อ

ที่จะใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นวัสดุที่ได้จากการบดย่อยเศษซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

(Waste Printed Circuit Boards: WPCBs) ซึ่งเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-waste) ที่ไม่สามารถน�าไปหลอมเพื่อกลับ 

มาใชใ้หมไ่ด ้ซึง่ในปัจจุบันยังไมม่กีารน�าวสัดดุงักลา่วไปใชใ้นเชงิพาณิชย์ มเีพียงวธีิฝ่ังกลบหรอืถกูน�าไปท้ิงกองไว ้สง่ผลให้

เกดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและชมุชน โครงการวจัิยนีมุ่้งเน้นในการศึกษาการเป็นฉนวนกันความรอ้นของคอนกรตีท่ีผสม

ดว้ยขยะอิเลก็ทรอนิกส ์เพ่ือจะเพ่ิมองคค์วามรูแ้ละจะเป็นอีกหนึง่ทางเลอืกของการน�าผนังคอนกรตีมาใชใ้นงานโครงสรา้ง

ค�ำส�ำคัญ: เศษซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (WPCBs : Waste Printed Circuit Boards)
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กำรพัฒนำต่อยอดควำมรู้ด้ำนหอยของประเทศไทยในรูปของสื่อและ

คู่มือในกำรส�ำรวจด้วยตนเอง (สนองพระรำชด�ำริในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี)

Application of the Thai molluscs database in term of self-exploring 

field guide book (Under the Plant Genetic Conservation Project 

Under the Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha 

Chakri Sirindhorn)

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พงษ์รัตน์ ด�ำรงโรจน์วัฒนำ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิทักษ์ สูตรอนันต์

นำยรุ่งวิทย์ ชัยจิรวงศ์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ 

 การศึกษาและจัดท�าฐานข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างสัตว์กลุ่มหอยได้จากการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) รวมถึงตัวอย่าง

ท่ีแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก็บรักษาไว้ ณ ห้องปฏิบัติการสัตววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า มีตัวอย่างสัตว์กลุ่มหอยท้ังสิ้น 1,171 ชนิด แบ่งเป็น หอยทะเลฝาเดียวจ�านวน 649 

ชนิด หอยทะเลสองฝาจ�านวน 197 ชนิด หอยน้�าจืดฝาเดียวจ�านวน 86 ชนิด หอยน้�าจืดสองฝาจ�านวน 56 ชนิด  

หอยทากบกจ�านวน 167 ชนิด ลิ่นทะเล จ�านวน 1 ชนิด หอยงาช้าง จ�านวน 2 ชนิด และหมึกจ�านวน 13 ชนิด 

จากน้ันท�าการคัดเลือกตัวอย่างสัตว์กลุ่มหอยท่ีพบได้ท่ัวไปในภาคตะวันออกมาจัดท�าเป็นแผ่นพับคู่มือศึกษาด้วยตนเอง 

และหนังสือ “สัตว์กลุ่มหอยในภาคตะวันออก” เพื่อท�าการเผยแพร่ต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: หอย คู่มือส�ารวจด้วยตนเอง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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นวัตกรรมเซนเซอร์แบบกระดำษเพื่อตรวจวัดฟอร์มำลินในอำหำร

An Innovative Paper-Based Sensor for Detection of Formalin 

in Foods

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยุภำพร สมีน้อย

เบญจรัตน์ ทำแสงทอง

สุวิตำ พูลผล
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ 

 “ฟอร์มัลดีไฮด์ หรือฟอร์มาลิน” เป็นท่ีรู้จักท่ัวไปว่าเป็นยาดองศพ เน่ืองจากมีคุณสมบัติในการรักษาสภาพ

เน้ือเย่ือของสิ่งมีชีวิตท�าให้ไม่เน่าเป่ือย ด้วยเหตุน้ีจึงมีการใช้ฟอร์มาลินในอาหารเพ่ือท�าให้อาหารดูสดใหม่และคงสภาพ

ให้น่ารับประทานอยู่เสมอ การได้รับฟอร์มาลินจากการบริโภคอาหารอาจท�าให้เกิดการสะสมในร่างกายก่อให้เกิดโรค

ต่างๆ และหากได้รับในปริมาณที่สูงเกินไปอาจเกิดภาวะที่เป็นพิษจนถึงแก่ชีวิตได้ ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาวิธีการตรวจ

วัดปริมาณฟอร์มาลินที่มีประสิทธิภาพขึ้น แต่จ�าเป็นต้องใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการที่มีราคาสูงและผู้เชี่ยวชาญในการ

ท�าการทดลอง ใช้สารเคมีปริมาณมากท�าให้ท�าให้เกิดของเสียจ�านวนมาก ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ยาก ต่อมาได้มีการ

พัฒนาชุดทดสอบอย่างง่ายเพ่ือให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้มากขึ้น โดยอาศัยการอ่านผลจากการเทียบความเข้มสีท่ีได้จากการ

ทดสอบเทียบกบัแผ่นเทียบสเีพ่ือระบุปรมิาณของฟอรม์าลนิ ขอ้เสยีหลกัของการอ่านผลดงักลา่ว คอื มกีารรบกวนจากสขีอง 

อาหาร ท�าให้การอ่านความเข้มสีและการอ่านผลการทดสอบผิดพลาดไป ผลงานนี้เป็นการพัฒนาเซนเซอร์แบบกระดาษ

เพ่ือการทดสอบฟอร์มาลินท่ีการอ่านผลการทดสอบไม่มีการรบกวนจากสีของตัวอย่าง ท�าการทดสอบได้ง่ายโดยน�าสาร

ตัวอย่างจากขวดเตรียมตัวอย่างหยดลงตรงกลางของเซนเซอร์แบบกระดาษ จากน้ันอ่านผลได้จากขนาดวงสีชมพูท่ีเกิด

ขึ้นโดยขนาดของวงสีจะบอกถึงปริมาณของฟอร์มัลดีไฮด์ที่มีอยู่ในอาหาร ให้ผลการทดสอบในระยะเวลาอันสั้น (ไม่เกิน 

2 นาที) การทดสอบไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือเสริมใดๆ ต้นทุนการวิเคราะห์และการผลิตมีค่าใช้จ่ายต่�ามากเพราะผลิตจาก

กระดาษ คือ 1 บาทต่อชิ้น สามารถผลิตได้ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบอิงค์เจ็ทที่เป็นอัตโนมัติรองรับการผลิตในระดับ

อุตสาหกรรมและรองรบัการถา่ยทอดเทคโนโลยีเชงิพาณิชย์ ชิน้งานดงักลา่วยังถกูออกแบบให้มขีนาดเลก็ พกพาได ้ใชง้าน 

ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากผลิตจากกระดาษที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

ค�ำส�ำคัญ: ชุดทดสอบแบบกระดาษ เซนเซอร์แบบกระดาษ ฟอร์มัลดีไฮด์ ฟอร์มาลิน การตรวจวัดฟอร์มัลดีไฮด์ 
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ชุดตรวจโรค COVID-19 แบบเร็วด้วยเทคโนโลยีแลมป์เปลี่ยนสี

Detection of COVID-19 Disease Based Colorimetric 

RT-LAMP Technology

กวิน น้ำวัฒนไพบูลย์   ดร.อกนิษฐ์ วงศ์บุญมำก

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมชำย เชื้อวัชรินทร์

รองศำสตรำจำรย์ ดร.อรุณี ธิติธัญญำนนท์   ดร.รดีกร อัครวงศำพัฒน์

ดร.เอกวัฒน์ ผสมทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

 จากวิกฤติการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งนับเป็นภัยคุกคามร้ายแรงครั้ง

ใหญ่ต่อความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขทั่วโลกในวงกว้าง เนื่องจากโรค COVID-19 สามารถแพร่กระจายติดต่อจากคน

สู่คนได้อย่างรวดเร็ว โดยอาการของโรคจะมีความคล้ายคลึงกับโรคทางเดินหายใจโดยทั่วไป เช่น โรคไข้หวัด เป็นต้น 

การคดักรองผู้ตดิเชือ้ไมส่ามารถท�าไดโ้ดยอาศยัการวเิคราะห์จากอาการไดเ้พียงอย่างเดยีว จ�าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิค RT-PCR 

ซึ่งเป็นวิธีการตรวจวินิจฉัยมาตรฐานเข้ามาช่วยในการตรวจวิเคราะห์เพ่ือยืนยันการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ท่ีก่อโรค  

COVID-19 ท้ังน้ีหากมกีารระบาดเป็นวงกวา้งอย่างรวดเรว็อาจท�าให้ RT-PCR ไมส่ามารถรองรบักบัสถานการณ์การระบาด

เช่นนี้ได้ เนื่องจากต้องใช้เครื่องมือราคาสูงและผู้ใช้งานต้องมีความเชี่ยวชาญ ทางคณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเทคนิคแลมป์ 

(RT-LAMP) มาใช้ในงานตรวจวิเคราะห์นี้ โดยโครงการวิจัยนี้สามารถพัฒนาและปรับปรุงดีเอ็นเอไพรเมอร์และสูตรน้�ายา

ตรวจวินิจฉัยแลมป์ขึ้นเอง มีจุดเด่นที่ใช้งานง่าย ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ภายใน 1 ชั่วโมง มีความไวเชิงวิเคราะห์อยู่ที่ 

25 copies/reaction สามารถอ่านผลดว้ยสายตาโดยดจูากสขีองสารละลายท่ีมีการเปลีย่นแปลงไป และสามารถผลติเพ่ือ

ทดแทนการน�าเข้าชุดตรวจจากต่างประเทศ หากตรวจพบเจอสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสในตัวอย่างผู้ป่วย สารละลาย

จะเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีเหลือง แต่หากตรวจไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสในตัวอย่างผู้ป่วยสารละลายจะปรากฏ

เป็นสีชมพูเช่นเดิม งานวิจัยนี้ได้ด�าเนินการภายใต้ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท เซโนสติกส์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ Startup 

ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชุดตรวจแลมป์ส�าหรับตรวจวินิจฉัยโรค COVID-19 

ได้มีการถูกน�าไปใช้งานจริงในโรงพยาบาล (In-House Method) แล้ว และอยู่ระหว่างการด�าเนินการขอขึ้นทะเบียน

ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจกับทางองค์การอาหารและยา (อย.) 

ค�ำส�ำคัญ: แลมป์เปลี่ยนสี ชุดตรวจวินิจฉัย COVID-19 SARS-CoV-2 Point of Care
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สำรสกัดกระชำยขำวสู่กำรพัฒนำเป็นยำต้ำน COVID-19

ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ    ศำสตรำจำรย์ นพ.สุรเดช หงส์อิง  

รองศำสตรำจำรย์ พญ.อรุณี ธิติธัญญำนนท์    ศำสตรำจำรย์ เกียรติคุณ ดร.ปทุมรัตน์ ตู้จินดำ

ดร.อัมพำ สุขสำธุ นำงสุวิมล มำนพวิเศษเจริญ 

นำยพงษ์ธร กำญจนศิริรัตน์  นำงสำวนภสร ชำบำง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บทคัดย่อ

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา หรือ Excellent Center for Drug Discovery (ECDD) ได้ด�าเนิน

การค้นหาสารออกฤทธิ์จากสารสกัดธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต่อการยับยั้งเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ก่อให้เกิดโรค COVID-19 ด้วย

เทคโนโลยี High Content Screening (HCS) ในระดบัเซลล ์ซึง่มศีกัยภาพในการคดักรองสารออกฤทธิพ์รอ้มกนัจ�านวน

มาก โดยได้ท�าการทดสอบจากสารสกัดสมุนไพรไทยที่หาได้ง่าย จ�านวนทั้งหมด 122 ชนิด จากผลการด�าเนินงาน  

พบว่า มีสารสกัดสมุนไพรจ�านวน 3 ชนิดที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อ SARS-CoV-2 ได้ โดยเทียบเคียงกับผลการยับยั้งของ 

FDA Approved Drugs ได้แก่ ยานิโคลซาไมด์ (Niclosamide) และยาไฮดร็อกซี่คลอโรควิน (Hydroxychloroquine) 

ที่องค์การอาหารและยาสหรัฐแนะน�า ได้แก่ สารสกัดหยาบจากขิง สารสกัดบริสุทธิ์ของฟ้าทลายโจร และสารสกัดหยาบ

จากกระชาย ซึ่งจากผลการทดลองพบว่ากระชายขาวมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ SARS-CoV-2 ได้ดีที่สุด โดยพบว่าสาร 

ออกฤทธิ์ที่ส�าคัญในกระชายขาว คือ แพนดูราทินเอ (Panduratin A) และพิโนสโตรบิน (Pinostrobin) เป็นตัวหลักที่

ยับยั้งเชื้อไวรัส และพบว่าสารสกัดกระชายขาวมีปริมาณสารส�าคัญที่ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ ดังนั้น จึงได้ท�าการศึกษากลไก

การออกฤทธิ์ในระดับเซลล์ การศึกษาความเป็นพิษทั้งเฉียบพลัน และพิษกึ่งเรื้อรัง เพื่อการก�าหนดขนาดยาที่เหมาะสม 

เพื่อท�าการศึกษาในสัตว์ทดลองและการศึกษาทางคลินิกต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: กระชายขาว การพัฒนายา การต้านเชื้อ COVID-19
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ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและกำรใช้ประโยชน์จำกพืชในตระกูลแหน

Biodiversity and Applications of Plants in the Duckweed Family

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เมธำ มีแต้ม1  

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิษุวัต สงนวล2

1ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

บทคัดย่อ 

 แหน (Duckweeds) เป็นกลุ่มของพืชดอกขนาดเล็กในตระกูล Lemnaceae  พบได้ทั่วไปบนผิวน้�าที่เป็นน้�า

จืดและน้�านิ่ง พืชในตระกูลแหนอาจแยกออกเป็น 37 ชนิด ใน 5 สกุล ในประเทศไทยยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าแหนที่

พบเปน็ชนิดใดบ้าง แต่ด้วยหลักฐานทางสัณฐานวิทยาและเชิงโมเลกุลสามารถยนืยนัได้ว่าแหนที่พบในประเทศไทย ได้แก่ 

Lemna aequinoctialis Welw., Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., Landoltia punctata (G. Mey.) D.H. Les 

& D.J. Crawford และ Wolffia globosa (Roxb.) Hartog & Plas เป็นอย่างน้อย  พืชในตระกูลแหนหลายชนิด

มีอัตราการเจริญรวดเร็วและมีปริมาณสารอาหารสูง เช่น มีโปรตีนถึงร้อยละ 50 ของน้�าหนักแห้ง จึงเป็นแหล่งอาหาร

ตามธรรมชาติที่ส�าคัญของสัตว์จ�านวนมาก และเมื่อน�ามาใช้เป็นอาหารในการเพาะเลี้ยงสัตว์และปลา พบว่า เป็นแหล่ง

อาหารคณุภาพด ีสามารถสง่เสรมิการเจรญิ ชว่ยให้สตัวน้์�ามีสสีวย และไขไ่กมี่ปรมิาณวติามินเอสงูขึน้ เป็นต้น นอกจากนี ้ 

ยังสามารถพัฒนาชีวมวลจากแหนเป็นแหล่งวัตถุดิบต้ังต้นในอุตสาหกรรมสีเขียวและเป็นพลังงานชีวมวลได้อีกด้วย   

แหนหลายชนิดมีศักยภาพในการปรับปรุงคุณภาพน้�าโดยดูดซับสารอาหารและสารมลพิษในน้�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จึงมีความเป็นไปได้ในการน�ามาประยุกต์ใช้ในระบบชีวภาพหมุนเวียน (Biocircular) ท้ังน้ีการศึกษาหาพันธุ์พืชตระกูล

แหนท่ีเหมาะสม การพัฒนาวิธีเพาะเลี้ยง และวิธีการแปรรูปชีวมวลจากแหนควรได้รับการสนับสนุน W. globosa  

(ชือ่สามญั ไขน้่�า หรอืผ�า) เป็นพืชท่ีคนไทยหลายกลุม่โดยเฉพาะภาคเหนือและตะวนัออกเฉยีงเหนือนิยมน�ามาประกอบเป็น

อาหารพื้นถิ่น จากการศึกษาถึงคุณคา่ทางโภชนาการ พบว่า ไข่น้�าอดุมดว้ยโปรตีน วิตามิน เกลือแร่ และสารต้านอนมุูล 

อิสระ อีกทั้งสามารถมาน�ามาประยุกต์เป็นอาหารสมัยใหม่ รวมถึงอาหารชาติตะวันตกได้หลายประเภท และได้รับการ

ตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคหลากหลายกลุ่มโดยเฉพาะเด็ก วัยรุ่น และผู้บริโภคที่ระวังสุขภาพ จึงควรได้รับการสนับสนุนให้

มกีารบรโิภคเพ่ิมมากขึน้ และควรสนับสนุนให้เกษตรกรมกีระบวนการเพาะเลีย้งท่ีให้ผลผลติท่ีมคีณุภาพสงู ไดค้ณุคา่ทาง

โภชนาการสม่�าเสมอ และควบคุมให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ค�ำส�ำคัญ: ไข่น�้า ผ�า เศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียน อาหารสุขภาพ Superfood
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นวัตกรรมในกำรสื่อสำรพิษวิทยำและอนำมัยสิ่งแวดล้อมจำกห้องเรียนสู่ประชำชน  

Paradigm Shift in Toxicological Communication from 

Classroom to Public  

แก่นพงษ์ บุญถำวร    พลวุฒิ รักสัตย์

ธนัชกรณ์ อัศวศรีวรนันท์  ปฐมชัย พุ่มทองแท้

พิชชำภำ นิ้มวัฒนำกุล   ปัณฑำรีย์ กรณ์ญำณี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ป๋วย อุ่นใจ
กลุ่มวิจัยชีววิทยาเพื่อการศึกษาและความบันเทิง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ

บทคัดย่อ 

 ในยุคแห่งการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การสื่อสารวิทยาศาสตร์ได้ทวีความส�าคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อขาดแนวคิด

ทางด้านวิทยาศาสตร์ ข่าวลวงและข้อมูลเท็จสามารถถูกแชร์และเผยแพร่ออกไปได้อย่างรวดเร็วผ่านโลกออนไลน์ การ

เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นย�าสู่สาธารณชนจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นในการสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 

Awareness) และสงัคมแห่งความรู ้(Knowledge-Based Society) อีกท้ังยังมอิีทธพิลสงูต่อการวางนโยบายและแนวทาง

ปฏิบัติในเชิงวิทยาศาสตร์และจริยธรรม ในยุคแห่งเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรูปแบบของสื่อ

ในการสื่อสารส่งผลอย่างยิ่งต่อวิธีการดึงดูดความสนใจและการเข้าถึงของสังคม ในงานวิจัยนี้ ทางผู้วิจัยจะยกตัวอย่าง

กรณีศึกษา จากการแนวคิดในการพัฒนาเว็บไซต์ห้องเรียนพิษวิทยาออนไลน์ http://www.toxicant.org เพื่อนักเรียน 

นักศึกษา ครู และผู้สนใจ สู่การจัดตั้งเฟซบุ๊คเพจ Toxicant เพราะทุกสิ่งล้วนเป็นพิษเพื่อการสื่อสารแนวคิดพิษวิทยา 

สูป่ระชาชนท่ัวไป ซึง่ในเวบ็ไซต์และเพจดงักล่าวจะมเีน้ือหาท่ีให้ข้อมลูพิษวทิยาท่ัวไปในรปูแบบต่างๆ ตัง้แต่การ์ตนู คลปิ

วิดีทัศน์ และบทความที่ครอบคลุมทั้งแนวคิดทางด้านพิษวิทยา ข้อเท็จจริงที่ช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดของสังคมเกี่ยวกับ

พิษวทิยา ข่าวสารท่ีเกีย่วกบัพิษวทิยา อนามยัสิง่แวดล้อมและมลพิษต่างๆ เกรด็ความรูพิ้ษวทิยารอบตวั บทความอธบิาย

งานวิจัยใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับพิษวิทยา ไปจนถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป 

ค�ำส�ำคัญ: พิษวิทยา อนามัยสิ่งแวดล้อม สื่อใหม่ การสื่อสารวิทยาศาสตร์ สังคมแห่งการเรียนรู้
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กำรผลิตบล็อกปูพื้นจำกขยะพลำสติก

Production of Paving Blocks from Plastic Debris

นำยเกรียงไกร ชำคิม 

อำจำรย์วิชชุดำ ประสำทแก้ว
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

บทคัดย่อ

 ปัจจุบันพลาสติกได้เข้ามามีบทบาทท้ังในชีวิตประจ�าวันของมนุษย์และในภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากการน�า

พลาสติกมาผสมกับโพลิเมอร์และสารเติมแต่งต่างๆ จนท�าให้พลาสติกมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ และถูกน�าไป

ใชง้านอย่างแพรห่ลาย แตใ่นขณะเดยีวกนักน็�ามาซึง่ปัญหาจากขยะพลาสติกท่ีย่อยสลายยากเกดิการตกคา้งในสิง่แวดลอ้ม

และสง่ผลต่อสิง่มชีวีติในระบบนเิวศ การศกึษาครัง้นีจึ้งไดน้�าขยะถงุพลาสตกิประเภทโพลเิอทิลนีความหนาแน่นสงู (High 

Density Polyethylene: HDPE) มาใช้ประโยชน์ด้วยการน�าไปผลิตบล็อกปูพื้นจากขยะถุงพลาสติก โดยใช้ถุงพลาสติก 

HDPE ผสมกับทรายละเอียดในอัตราส่วนทรายต่อถุงพลาสติกเท่ากับ 50:20, 50:25 และ 50:30 กรัม แล้วน�ามาขึ้นรูป

ด้วยเครื่องอัดแรงมือ โดยใช้แม่พิมพ์ขนาด 4.5x4.5x4.5 เซนติเมตร จากนั้นน�ามาทดสอบความแข็งแรงของบล็อกปูพื้นที่

ได้ด้วยการทดสอบความสามารถในการดูดซึมน้�า และหาค่าความต้านแรงอัดเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น ผลการศึกษาพบว่า ทุกอัตราส่วนที่ใช้สามารถขึ้นรูปบล็อกปูพื้นได้ ไม่แตกหัก แต่มีความ

แข็งแรงแตกต่างกัน โดยความสามารถในการดูดซึมน้�ามีแนวโน้มแปรผกผันกับปริมาณพลาสติก ในขณะท่ีความต้าน 

แรงอัดในทุกอัตราส่วนมีค่าต่�ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงไม่เหมาะส�าหรับใช้เป็นวัสดุรับแรงอัดโดยตรง แต่สามารถน�าไป

ใช้เป็นวัสดุที่ไม่ได้รับแรงอัด เช่น กระเบื้องปูพื้น และบล็อกทางเดินในสวน เป็นต้น ทั้งนี้ในการพัฒนาบล็อกปูพื้นจาก

ขยะถุงพลาสติก จึงควรปรับปรุงวิธีการขึ้นรูปเพื่อให้ได้บล็อกปูพื้นที่มีความต้านแรงอัดมากขึ้นตรงตามมาตรฐาน ซึ่งจะ

เป็นการน�าขยะพลาสติกไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น และลดปัญหาการตกค้างของขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมต่อไป 

ค�ำส�ำคัญ: บล็อกปูพื้น ขยะพลาสติก รีไซเคิล  
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กำรพัฒนำถ่ำนอัดแท่งจำกกำบมะพร้ำวและทำงปำล์มน้�ำมัน

Development of Charcoal Rod from Coconut Coir and Oil Palm Frond

นำงสำวกัญญำรัตน์ เมฆแก้ว 

อำจำรย์วงจันทร์ นุ่นคง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

บทคัดย่อ

 การน�าเศษวัสดุทางการเกษตรท่ีเหลือท้ิงมาใช้ประโยชน์เป็นทางเลือกหน่ึงในการจัดการปัญหาขยะจากภาค

การเกษตร ส�าหรับมะพร้าวและปาล์มน้�ามันเป็นพืชที่สามารถพบได้มากในแถบภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเมื่อเก็บเกี่ยว

ผลผลิตแล้วจะมีเศษกาบมะพร้าวและทางปาล์มน้�ามันเหลือทิ้ง การน�าเศษวัสดุมาใช้ประโยชน์จะสามารถช่วยลดปริมาณ

ขยะและเพ่ิมมูลค่าให้กับเศษวัสดุทางการเกษตรได้ จากแนวคิดดังกล่าวจึงได้ศึกษาเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรจาก

กาบมะพร้าว และทางปาล์มน้�ามัน เพื่อน�ามาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งและใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านจากไม้ 

 ผลการศกึษา พบวา่ วสัดเุหลอืท้ิงจากกาบมะพรา้ว และทางปาลม์น้�ามนัสามารถน�ามาผลติเป็นถา่นอัดแท่งได ้

โดยถา่นท่ีขึน้รปูไดน้ั้นมลีกัษณะทางกายภาพเป็นผิวเรยีบ สดี�าสนิท ไมแ่ตกรา้ว วสัดสุามารถยึดเกาะกันอัดเป็นแท่งรปูทรง

กระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร และสูง 9 เซนติเมตร ด้วยเครื่องอัดแรงมือ สามารถจุดติดไฟให้ความ

รอ้นได ้ไมม่กีารแตกประทุ มคีวนันอ้ยเมือ่จุดตดิไฟแลว้ มีกลิน่ของการเผาไหม้คลา้ยกบัถา่นไมแ้ต่มีกลิน่น้อยกวา่ ส�าหรบั

คา่ดชันกีารแตกรว่น คา่ความชืน้ และคา่ความหนาแน่นเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลติภัณฑ์ชมุชน (มผช.) อย่างไรก็ตาม 

เมือ่เปรยีบเทียบคณุสมบัตขิองถา่นอัดแท่งจากกาบมะพรา้วและทางปาลม์น้�ามันแลว้ พบวา่ ถา่นอัดแท่งท่ีมคีณุสมบัติดท่ีีสดุ 

คือ ถ่านอัดแท่งจากทางปาล์มน้�ามัน ดังนั้นการผลิตถ่านอัดแท่งจากกาบมะพร้าวและทางปาล์มน้�ามันสามารถน�าไปใช้

เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านไม้ได้ อีกทั้งเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยลดขยะเหลือทิ้งจากภาค

การเกษตร และยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการผลิตถ่านอัดแท่งอีกด้วย

 

ค�ำส�ำคัญ: ถ่านอัดแท่ง กาบมะพร้าว ทางปาล์มน�้ามัน 

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ

122

วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2563 23-24 พฤศจิกายน 2563

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก



กำรใช้แป้งข้ำวไรซ์เบอรี่ทดแทนน้�ำมันพืชในผลิตภัณฑ์น้�ำสลัดเต้ำหู้

Application of Riceberry Flour as Vegetable Oil Substitution 

in Tofu Salad Dressing

อำจำรย์ ดร.นวลระหง  เทพวิวัฒน์จิต 

อำจำรย์พรทิพย์  ธนรติกุล
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น้�าสลัดเต้าหู้ลดไขมัน โดยใช้น้�าข้าวไรซ์เบอร์รี่ทดแทนน้�ามันพืช 

ท�าการผสมแป้งขา้วไรซ์เบอรร์ีก่บัน้�าในอัตราสว่น 1: 20 ต้มจนสกุขน้ น�าไปใชท้ดแทนน้�ามนัพืชในสตูรน้�าสลดัเตา้หู้ตน้แบบ

ที่ระดับร้อยละ 25, 50, 75 และ 100 โดยน้�าหนัก ตามล�าดับ ผลการศึกษาคุณสมบัติด้านการไหลและการทดสอบทาง

ประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9-Point Hedonic Scale พบว่า การใช้น้�าข้าวไรซ์เบอร์รี่ทดแทนน้�ามันพืชในปริมาณที่มากขึ้น 

สง่ผลให้ผลติภัณฑ์น้�าสลดัเตา้หู้มคีวามขน้หนดืลดลง โดยคะแนนความชอบดา้นส ีและกลิน่รส ไมแ่ตกตา่งกนัในทุกสตูร 

แต่คะแนนความชอบด้านความข้นหนืดมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณการทดแทนมากขึ้น ส่งผลให้คะแนนความชอบโดย

รวมลดลง โดยสูตรที่ได้รับการคัดเลือกจากการทดลองนี้ คือ สูตรน้�าสลัดเต้าหู้ที่ใช้น้�าข้าวไรซ์เบอร์รี่ทดแทนน้�ามันพืชที ่

ร้อยละ 50 เมื่อน�าน้�าสลัดไปท�าการพาสเจอร์ไรซ์และเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง พบว่า น้�าสลัดมีการแยกชั้นในวันที่ 2 

ของการเกบ็รกัษา จึงควรมกีารศกึษาการใชส้ารไฮโดรคอลลอยดเ์พ่ือชว่ยปรบัปรงุคณุลกัษณะดา้นน้ีในการศึกษาครัง้ต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: แป้งข้าวไรซ์เบอรี่ น�้าสลัดเต้าหู้ ลดไขมัน
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กำรพัฒนำเครื่องอบแห้ง Solar Collector ส�ำหรับกำรถนอมอำหำร

Development of Solar Collector Dryers for Food Preservation

อำจำรย์ชำญฉจิต วรรณนุรักษ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

บทคัดย่อ 

 งานวจัิยน้ีมวีตัถุประสงคเ์พ่ือพัฒนาเครือ่งอบแห้ง Solar Collector ส�าหรบัการถนอมอาหาร โดยใชก้ลว้ยน้�าวา้

ส�าหรับการถนอมอาหาร ซึ่งมี Solar Collector เป็นส่วนประกอบหลัก มีขนาด กว้าง 1 m. ยาว 2 m. สูง 0.15 m. 

ด้านบนท�าเป็นบานกระจกเปิดปิดหนา 5 mm. ขนาด กว้าง 1 m. ยาว 1 m. จ�านวน 2 บาน และท�าถาด ขนาด

กว้าง 35 cm. ยาว 95 cm. สูง 2 cm. จ�านวน 5 ถาด วางไว้ภายใน  สามารถวัดค่าเฉลี่ยความเข้มแสงอาทิตย์ 

(G) ได้ 771 W/m2 ค�านวณหาปริมาณความร้อนที่น�าไปใช้ประโยชน์ได้ของ Solar Collector (Qu) ได้ 1,040.46 W 

และค่าประสิทธิภาพของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ Solar Collector (η) 67.47%  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบร้อยละความชื้น

และน้�าหนักของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเครื่องอบแห้ง Solar Collector กับการตากแห้งโดยวิธีธรรมชาติ จะเห็นได้ว่าร้อยละ 

ความชื้นเฉลี่ยของกล้วยน้�าว้าจากเครื่องอบแห้ง Solar Collector สามารถลดความชื้นลงได้ดีกว่ากล้วยน้�าว้าจากการ 

ตากแห้งโดยวธีิธรรมชาติ รวมถงึน้�าหนักของกลว้ยน้�าวา้เฉลีย่ลดลง โดยเครือ่งอบแห้ง Solar Collector สามารถลดน้�าหนัก 

ของกล้วยน้�าว้าได้มากกว่าการตากแห้งโดยวิธีธรรมชาติ

ค�ำส�ำคัญ: การอบแห้ง ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์
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กำรวิเครำะห์กำรเก็บสะสมพลังงำนของตัวเก็บประจุยวดยิ่งต่อร่วมกับแบตเตอรี่

Analysis the Energy Storage of a Supercapacitor and 

Battery Connected

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประสิทธิ์ ภูสมมำ1 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กิตติ กอบัวแก้ว2
1สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

2สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

บทคัดย่อ 

 บทความน้ีมุ่งเน้นศกึษาพฤตกิรรมการเก็บประจุและปลอ่ยประจุของซปุเปอรค์าปาซเิตอรก์บัแบตเตอรีต่่อรว่มกัน 

ส�าหรับการส่องสว่างป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยช่วงเวลากลางวันพลังงานแสงอาทิตย์จะถูกใช้เป็นแหล่งก�าเนิด

พลังงานแล้วน�าพลังงานท่ีได้ไปเก็บไว้ในซุปเปอร์คาปาซิเตอร์กับแบตเตอรี่ หลังจากน้ันในเวลากลางคืนตัวเก็บพลังงาน

ทั้งสองจะจ่ายพลังงานให้กับหลอดแอลอีดี เพื่อใช้ส่องสว่างป้ายมหาวิทยาลัย วิธีการทดลองโดยการต่อร่วมซุปเปอร์คา

ปาซิเตอร์กับแบตเตอรี่ และการทดลองต่อร่วมเซลล์แสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ และหลอดแอลอีดี

 ผลการทดลอง พบวา่ พฤตกิรรมการเก็บพลงังานและจ่ายพลงังานของซปุเปอรค์าปาซเิตอร ์การต่อรว่มเซลลแ์สง

อาทิตย์ แบตเตอรี่ ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ และหลอดแอลอีดี ใช้เวลาเก็บประจุ 2 ชั่วโมง 48 นาที และในเวลากลางคืน 

ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์กับแบตเตอรี่จะปล่อยพลังงานไฟฟ้าให้หลอดแอลอีดีเป็นเวลา 11 ชั่วโมง 13 นาที ซึ่งสามารถ 

ให้แสงสว่างได้ตลอดทั้งคืน ส่วนประสิทธิผลการส่องสว่างสูงสุดเท่ากับ 49.36% 

ค�ำส�ำคัญ: การเก็บสะสมพลังงาน ตัวเก็บประจุยิ่งยวด แบตเตอรี่
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กำรสร้ำงเครื่องดนตรีจำกอัตลักษณ์ทำงชำติพันธุ์เพื่อสร้ำงรำยได้เสริมและ

ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน อ�ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Construction of Musical Instruments from Ethnic Identities for 

Additional Extra Income and Develop the Community Economy, 

U Thong District, Suphan Buri Province

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชำวน์มนัส ประภักดี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ตั้งปณิธำน อำรีย์
ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บทคัดย่อ

 การวิจยัครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ออกแบบและสร้างเครื่องดนตรีจากอตัลักษณ์ทางชาติพันธุ์เพื่อเป็นแนวทางใน

การสร้างรายได้เสริมและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวิธีการด�าเนินการวิจัยจากการ

ทบทวนวรรณกรรม การเข้าพื้นที่เพื่อประสานงาน สัมภาษณ์ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคนในชุมชนและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องในอ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 จากการวจัิยพบวา่ กลุม่ชาตพัินธุท่ี์ปรากฎอยู่ในพ้ืนท่ีเขตอ�าเภออู่ทอง จังหวดัสพุรรณบุร ีประกอบดว้ย 5 กลุม่

ชาติพันธุ์ ได้แก่ 1) มอญ 2) ไทด�า 3) ไทยพวน 4) ลาวเวียง และ 5) ลาวครั่ง โดยมีการน�าเสนออัตลักษณ์ทาง

ดนตรีซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) ดนตรีแบบดั้งเดิม 2) ดนตรีแบบประยุกต์ และ 3) ดนตรีแบบใหม่ และ 

อัตลกัษณท์างดนตรท่ีีโดดเดน่ ซึง่น�ามาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบและสรา้งเครือ่งดนตรคีอื อัตลกัษณข์องกลุม่ชาตพัินธ์ุ

ลาว และเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าเป็นอัตลักษณ์ท่ีส�าคัญ ท้ังนี้เครื่องดนตรีท่ีสร้างจากอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุคือ  

ขลุ่ย ท่ีผลิตจากท่อพลาสติกสีด�า เพ่ือความสะดวกในการควบคุมคุณภาพของเสียง สัดส่วนของขลุ่ยมีความยาว 22 

เซนตเิมตร เสน้ผ่าศนูย์กลาง 2 เซนตเิมตร และเสน้รอบวง 7 เซนติเมตร มสีว่นประกอบไดแ้ก ่ดาก รเูป่า รปูากนกแก้ว 

รูบังคับเสียง และรูร้อยเชือก สามารถด�าเนินท�านองได้ 5 เสียง และได้จัดให้มีการน�าขลุ่ยไปใช้ในกิจกรรมทางศาสนา 

ประกอบการฝึกอบรมเชงิปฏิบัตกิารดา้นการเรยีนการสอนดนตรขีองคร ูการทดลองวางจ�าหน่าย และการอบรมเชงิปฏิบัติ

การส�าหรบัคนในชมุชน อันจะน�าไปสูก่ารพัฒนาและตอ่ยอดกระบวนการสรา้งสรรคผ์ลงานทางดนตรแีละการสรา้งรายได้

เสริมให้กับคนในชุมชนอ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป

     

ค�ำส�ำคัญ: การสร้างเครื่องดนตรี อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ สร้างรายได้เสริม อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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ออกแบบและพัฒนำเครื่องทอแจ๊คกำร์ดขนำดเล็ก เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพ

ผลิตภัณฑ์ผ้ำทอไทยทรงด�ำ

The Design and Develop Small Jacquard Loom for developing 

efficiency of Thai Song Dum’s Native Textiles

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วชิรศักดิ์ เขียนวงศ์

อำจำรย์พีระพงษ์ ยืนยงชัยวัฒน์

อำจำรย์อำรียำ จุ้ยจ�ำลอง

อำจำรย์เสำวลักษณ์ ศรีสุวรรณ
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นแบบผสมผสานมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ลวดลายผ้าทอของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ไทยทรงด�าในศูนย์ฟื้นฟูวัฒนธรรมไตด�าโบราณ หมู่ 1 ต�าบลบ้านดอน อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 2) เพื่อ

ออกแบบและพัฒนาเครือ่งทอแจ๊คการ์ดขนาดเลก็เพ่ือเกบ็รกัษารปูแบบลวดลายดัง้เดมิ ตลอดจนเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิต 

3) เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องทอแจ๊คการ์ดขนาดเล็ก ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 

2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ผู้น�าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ศูนย์ฟื้นฟูวัฒนธรรมไตด�าโบราณ หมู่ 1 

ต�าบลบ้านดอน อ�าเภออู่ทอง จังหวดัสพุรรณบุร ี2) กลุม่เป้าหมายในการทดสอบผลติภัณฑ์ใหม่ บุคคลท่ีมคีวามสนใจใน

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงด�า จ�านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินผลิตภัณฑ์

และการทดสอบผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 

 ผลการศกึษาวจัิย พบว่า 1) ผลการศกึษาเอกลกัษณ์และอัตลกัษณ์ ลวดลายผ้าทอของกลุม่ชาติพันธ์ุไทยทรงด�า 

ในศนูย์ฟ้ืนฟูวฒันธรรมไตด�าโบราณ หมู ่1 ต�าบลบ้านดอน อ�าเภออู่ทอง จังหวดัสุพรรณบุร ีมีผลการศึกษา คอื ลวดลาย

ผ้า ใช้เทคนิคการสร้างลายด้วยวธิกีารพับผ้าสต่ีางๆ แล้วสอยให้เกดิลวดลาย และวธิ ี“เอ่ือแส่ว” ท่ีเป็นการปักสอดเส้นด้าย 

ด้วยลวดลายต่างๆ ลงบนผ้าพ้ืนสดี�า สท่ีีสือ่ความเป็นไทยทรงด�า คอื สดี�า ซึง่เป็นท่ีมาของการเรยีกชือ่ของกลุม่ชาติพันธ์ุ 

2) ผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องทอแจ็คการ์ดขนาดเล็กเพ่ือเก็บรักษาลวดลายดั้งเดิม กลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงด�าใน

ศูนย์ฟื้นฟูวัฒนธรรมไตด�าโบราณ หมู่ 1 ต�าบลบ้านดอน อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษา คือ ออกแบบ

และพัฒนาเครื่องทอแจ็คการ์ดขนาดเล็ก ด้านรูปแบบ เครื่องแจ็คการ์ดขนาดเล็กสามารถประกอบติดตั้งบนกี่ขนาดเล็ก

ลงตัวตามแบบ ด้านเทคนิค กระบวนสร้างลวดลายผ่านการ์ดสามารถสร้างลวดลายท�าได้ แต่กยั็งอยู่ในข้อจ�ากดัเน่ืองจาก

ลวดลายที่น�ามาศึกษาเป็นลายปักจึงไม่สามารถท�าได้สมบูรณ์ หากจะให้สมบูรณ์ต้องใช้กระบวนการจกผสมในการทอ

ค�ำส�ำคัญ: เครื่องทอแจ๊คการ์ดขนาดเล็ก กี่ทอ ผ้าทอไทยทรงด�า
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นวัตกรรมกำรประพันธ์เพลงจำกดนตรีชำติพันธุ์ในอ�ำเภออู่ทอง

The Innovation of Music Composition Based on Ethnic Music in 

U-thong District 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เอกชัย พุหิรัญ
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงที่มาจากอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ เพื่อใช้ประกอบการ

บรรเลงในพิธกีรรมเพ่ือสร้างสมาธิและถ่ายทอดองค์ความรูด้้านชาติพันธุล์งสูเ่ยาวชนภายในสถานศึกษาของพ้ืนท่ี บทเพลง

ได้บรรเลงจากเครื่องดนตรีประดิษฐ์ที่ออกแบบจากอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในพื้นที่อ�าเภออู่ทอง เป็นงานวิจัยเชิงพื้นที่โดย

มีวิธีการด�าเนินการวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์กลุ่มพระสงฆ์และผู้ดูแลบริเวณโดยรอบพระแกะสลัก 

(หลวงพ่ออู่ทอง) 5 รปู และกลุม่ของปราชญ์ชาวบ้าน 6 คน ใช้วธีิการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและการลงอยู่ในพ้ืนท่ี 

ท�าสนทนากลุ่ม (Focus Group) 3 ระยะ ทั้งก่อนประพันธ์ ระหว่างประพันธ์และหลังประพันธ์เสร็จ ใช้กระบวนการ

สร้างสรรค์บทเพลงตามขั้นตอน CPRM (Compose - Practice - Record - Mixdown and Mastering) คือ ขั้น

ตอนการประพันธ์เพลง การฝึกซ้อม การบันทึกเสียงและการแต่งเสียงเพื่อท�าต้นฉบับ จากการวิจัยพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์

ที่อยู่ในอ�าเภออู่ทองมีหลากหลาย แต่กลุ่มที่ส�าคัญและยังด�ารงเอกลักษณ์ของกลุ่มชัดเจนคือกลุ่มชาวไทย - ลาว ซึ่งเป็น 

กลุ่มของชาติพันธุ์ดั้งเดิมท่ีเข้ามาอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีตั้งแต่ตอนต้นยุครัตนโกสินทร์และยังคงอัตลักษณ์วัฒนธรรมด้านดนตรี 

คอื ท�านองของเพลงเรยีกว่า “ลายแคน” ผลผลติของงานวจัิยเป็นชดุบทประพันธ์เพลงท่ีพัฒนามาจากอัตลกัษณ์ชาตพัินธ์ุ 

คือ 1) เพลงส�าเนียงธรรมอู่ทอง เป็นบทเพลงที่ใช้ในกิจกรรมทางศาสนาเพื่อเป็นเครื่องมือประกอบในการสร้างสมาธิ 2) 

ชดุเพลงอู่ทองบลส์ู จ�านวน 4 เพลงเพ่ือใช้ประชาสมัพันธ์อ�าเภออู่ทอง และ 3) ชดุบทเพลงท่ีสร้างจากอัตลกัษณ์ชาตพัินธ์ุ 

จ�านวน 5 เพลงที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนดนตรี 

ค�ำส�ำคัญ: นวัตกรรมการประพันธ์เพลง ดนตรีเสริมสร้างสมาธิ ดนตรีชาติพันธุ์อ�าเภออู่ทอง
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กำรศึกษำและพัฒนำแผ่นประกอบจำกวัสดุเหลือทิ้งในนำบัว

และทดสอบคุณภำพเชิงกล

The Study and Develop of Substitute Composite from Agricultural 

Waste in Lotus Field and Mechanical Testing

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฬำลักษณ์ จำรุจุฑำรัตน์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฐวุฒิ รัตนำธรรมวัฒน์

อำจำรย์ธนพงษ์ เชื้อฉุน

อำจำรย์เพียงฤทัย บุญประสิทธิ์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บทคัดย่อ 

 การวจัิยนีม้วีตัถปุระสงคเ์พ่ือ 1) ศกึษาและพัฒนากระบวนการผลติและคณุสมบัตขิองวสัดเุชงิประกอบพอลเิมอร ์

จากวัสดุเหลือท้ิงจากนาบัว 2) เพ่ือให้ความรู้และส่งเสริมให้เกิดอาชีพเสริมของกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีต�าบลบ้านดอน 

อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า ท�าการคัดเลือกก้านบัวและใบบัว โดยการน�ามาอบที่ตู้อบ ณ อุณหภูมิ 

80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง และย่อยเศษก้านบัวและใบบัวให้มีขนาดเล็กที่มีความเหมาะสมในช่วงประมาณ  

0.2 - 0.7 มิลลเิมตร ดว้ยเครือ่งป่ันผสมความเรว็สงูและ ท�าการศกึษาปรมิาณของตวัประสานพอลไิวนิลแอลกอฮอลป์รมิาณ 

10, 20, 30, 40 และ 50 กรัม ด้วยการน�าพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ละลายน้�าและให้ความร้อนควบคู่และท�าการผสมคลุก

กับเศษวัสดุและน�าของผสมเกลี่ยอย่างสม่�าเสมอในแม่พิมพ์ที่มีขนาด  20 x 20 x 0.5 เซนติเมตร และท�าการอัดขึ้น

รูปที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที จะได้แผ่นเศษวัสดุประกอบที่มีความหนาแน่นมากกว่า 500 กรัม

ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร จากการทดลองพบว่า แผ่นเศษวัสดุท่ีได้จากการอัดร้อนจะมีลักษณะผิวเรียบ มีความแข็งแรง 

และใชก้ารเคลอืบแผ่นเศษวสัดดุว้ยสารอีพอกซเีรซนิให้มีความหนา 0.5 มิลลิเมตร เพ่ือเพ่ิมความแขง็แรง และป้องกนัการ 

ดดูซมึน้�า ท้ังยังชว่ยเพ่ิมความสวยงาม และจากการทดสอบสมบัตเิชงิกลดว้ยการทดสอบแรงดดังอของแผ่นเศษวสัดกุา้นบัว 

ท่ีผ่านการเคลือบด้วยอีพอกซี พบว่า ค่าการทนแรงดัดงอและมอดูลัสของการยืดหยุ่นมีค่าเพ่ิมขึ้นตามปริมาณของตัว

ประสานพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ท่ีเติมลงไป เน่ืองจากตัวประสานจะช่วยให้เกิดการยึดเกาะกันของเศษวัสดุและช่วยเพ่ิม

ความหนาแน่นของแผ่นเศษวัสดุตามปริมาณที่เติมลงไป 

ค�ำส�ำคัญ: แผ่นประกอบ วัสดุเหลือทิ้ง คุณภาพเชิงกล พอลิเมอร์
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กำรออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมจำกผ้ำทอและแผ่นประกอบจำกบัวฉัตร

ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ชำวไทยทรงด�ำ

Cultural Product Design by Woven Fabrics and Composite Sheet of 

Lotus to Reflect Thai Song Dam’s Identity

ดร.ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุปะสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะทางวัฒนธรรมชาวไทยทรงด�าผ่านเครื่องจักสาน “กะเหล็บ 

ขมุก และปานเผือน” 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน “กะเหล็บ ขมุก และปานเผือน”  

3) ออกแบบผลติภัณฑ์เชงิวฒันธรรมท่ีสะท้อนอัตลกัษณข์องชาวไทยทรงด�า และ 4) สรา้งตน้แบบผลติภัณฑ์เชงิวฒันธรรม 

หาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ในเชิงเศรษฐกิจและความพึงพอใจในการมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ กลุ่ม

ช่างฝีมือและผู้ประกอบการกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยทรงด�า จ�านวน 10 คน ส�าหรับการศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึก และ

ประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้บริโภคสินค้าตกแต่งบ้าน จ�านวน 100 คน

 ผลการวิจัยพบว่า กะเหล็บ ขมุก และปานเผือน นอกจากเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจ�าวันแล้ว ยังมีบทบาททาง

ด้านพิธีกรรมต่างๆ ของชาวไทยทรงด�า ส่วนหน้าที่ใช้สอยของเครื่องจักสานนั้น ยังไม่ตอบสนองด้านการใช้งานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพกับสังคมปัจจุบัน ต้องได้รับการเพิ่มเติมส่วนประกอบอื่นๆ เข้าไป เพื่อให้มีการใช้งานได้หลากหลายหรือ

สะดวกต่อการใชส้อย ทางดา้นการออกแบบผลติภัณฑ์เชงิวฒันธรรม ไดผ้ลติภัณฑ์เชงิวฒันธรรมในระดบั Outter Layer 

เป็นกระเป๋าผ้า และสายข้อมือนาฬิกา และ Inner Layer เป็นโคมไฟแบบ InterLock ไม่มีในระดับ Mid Layer ซึ่ง

แต่ละผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบถึงแม้ว่าจะมีรูปร่างท่ีเฉพาะตัวและแตกต่างกันแต่เมื่ออ้างอิงไปท่ีเครื่องจักสานท่ีเป็นต้นแบบ

ความคิดก็เชื่อมโยงการรับรู้เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งผลของการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ แสดงนัยยะความสัมพันธ์ของรูป

ทรงตั้งแต่ระดับกลางถึงสูง และระดับสูง และสามารถสะท้อนอัตลักษณ์ชาวไทยทรงด�า ซึ่งต้นแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ท่ีสร้างขึ้นสร้างความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจต่อกลุ่มช่างฝีมือและผู้ประกอบการกลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทย 

ทรงด�า

ค�ำส�ำคัญ: การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม / ชุมชนชาวไทยทรงด�า

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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กำรออกแบบอำคำรสะเทินน้�ำสะเทินบกชั้นเดียว

นำยพุทธิชัย สัมมำ

นำงสำวชุลีรัตน์  รัตนประทีป
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

บทคัดย่อ

 งานวจัิยน้ีมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือออกแบบลกัษณะอาคารสะเทินน้�าสะเทินบกชัน้เดยีว เพ่ือใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัส�าหรบั

ผู้คนท่ีประสบอุทกภัยเป็นประจ�าทุกปี เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีฝนตกชุกและมีอุทกภัยเกิดขึ้นเป็นประจ�า 

นอกจากนี้ยังมีปัญหาจากการเพ่ิมขึ้นของระดับน้�าทะเล การทรุดตัวของระดับพ้ืนดินและการสูญเสียพ้ืนท่ีจากการกัด

เซาะบริเวณริมแม่น้�า และชายทะเล การจะเอาชนะปัญหาเหล่านี้นอกเหนือจากวิธีการป้องกันโดยการสร้างเขื่อน ฝาย  

การท�าแกม้ลิง หรอืการจัดการดา้นชลประทานซึง่เปรยีบเสมอืนการเอาชนะธรรมชาต ิผู้คนในพ้ืนท่ีกส็ามารถแกไ้ขปัญหา

ได้เอง โดยการอยู่ร่วม และกลมกลืนกับธรรมชาติ การปรับปรุงบ้านให้สามารถอยู่อาศัยได้ทั้งในช่วงที่เกิดอุทกภัย และ

ในช่วงเวลาปกติจะท�าให้เกิดความเสียหายน้อยลงถึงไม่เสียหายเลย โดยงานวิจัยนี้จะเป็นสามารถสร้างประโยชน์ให้กับ

ผู้คนกลุ่มนี้ได้

  อาคารสะเทินน้�าสะเทินบกถูกออกแบบให้เป็นชั้นเดียวมีลักษณะเช่นเดียวกับบ้านพักอาศัยของผู้คนใน

ประเทศไทย โดยใช้วิธีการก่อสร้าง วัสดุ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถน�าไป 

ประยุกต์ใช้กับผู้คนและพื้นที่ในประเทศไทยได้ การออกแบบจะแบ่งส่วนประกอบของอาคารเป็น 3 ส่วน คือ ตัวบ้าน 

ฐานราก และทุ่นลอยน้�า ในเวลาปกติที่ไม่เกิดอุทกภัย ตัวบ้านจะตั้งอยู่บนฐานราก และในช่วงเวลาที่น้�าท่วม บ้านจะ

ลอยสูงขึ้นในแนวดิ่ง เนื่องจากแรงลอยตัวจากทุ่นลอยน้�าโดยจะมีปลอกเสาตอม่อเป็นตัวบังคับให้บ้านลอยขึ้นในแนวดิ่ง

เท่านั้น การออกแบบจะมีการวิเคราะห์แรงภายในส�าหรับส่วนประกอบของอาคารเพื่อพิจารณาความมั่นคง แข็งแรงของ 

อาคารท่ีจะต้องใช้เป็นท่ีพักอาศัย และประเมินราคาก่อสร้างเปรียบเทียบกับราคาค่าก่อสร้างอาคารลักษณะเดียวกัน 

ที่ไม่ได้เป็นอาคารสะเทินน้�าสะเทินบก ว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่เพียงใด

ค�ำส�ำคัญ: อาคารสะเทินน�้าสะเทินบก อุทกภัย การออกแบบอาคาร

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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กำรใช้ขยะเบคิไลต์จำกอุตสำหกรรมในงำนวัสดุผิวทำงแอสฟัลท์คอนกรีต

พนำรัตน์ แสงปัญญำ
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

บทคัดย่อ

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของมวลรวมพลาสติกเบคิไลต์ ศึกษา

คุณสมบัติทางกลของแอสฟัลต์คอนกรีตตามมาตรฐานในงานผิวทางเทียบกับแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีทดแทนมวลรวมด้วย

พลาสติกเบคิไลต์ด้วยอัตราส่วน 0, 50, 75, 90 และ 100 เปอร์เซ็นต์โดยน้�าหนัก วิเคราะห์อัตราส่วนที่เหมาะสมของ

มวลรวมท่ีใช้พลาสติกเบคิไลต์ทดแทน เสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการน�าเอาพลาสติกเบคิไลต์ไปใช้ในงานผิวทาง

แอสฟัลต์คอนกรีต ลักษณะการวิจัยเป็นการศึกษาเชิงทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบโดยอ้างอิงมาตรฐาน

งานทางทดลองในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แล้วหาความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ เปรียบเทียบผล และสรุปผลการวิจัย

 การศึกษาพบว่า คุณสมบัติของมวลรวมของพลาสติกเบคิไลต์ ได้แก่ ค่าดูดซึมน้�า ค่าดัชนีความแบน ค่า 

Sand Equivalent และ ค่าการสึกหรอ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานงานทาง ทล.-ม. 408/2532 ค่าปริมาณของ Phenols และ 

Formaldehyde ของเบคิไลต์หลังแช่น้�า 24 ชั่วโมง มีปริมาณ 151 mg/l และ 23.1 mg/l ตามล�าดับ เกินมาตรฐาน

อุตสาหกรรม (เกนิ 5 mg/l) แตเ่มือ่น�าตวัอย่างแอสฟัลตผ์สมเบคไิลต์แชน้่�าตามวธีิดงักลา่ว ไดผ้ลการทดสอบ มปีรมิาณ 

4.3 mg/l และ 1.6 mg/l ผ่านมาตรฐานก�าหนด สารยึดเกาะท่ีใชค้อื ยาง CMS - 2h เตรยีมตวัอย่างแอสฟัลท์คอนกรตี 

แล้วบ่มไว้ 14 วัน จึงทดสอบโดยวิธี Marsahall ทล.-ท 604/2517 (ASTM D 1559) พบว่า เปอร์เซ็นต์ยางที่เหมาะ

สมของแอสฟัลต์คอนกรีตจากมวลรวมธรรมชาติ คือ 7.9% ความหนาแน่น 2.510 gm/ml. และมีค่าเสถียรภาพ 2310 

ปอนด์ ตัวอย่างที่ทดแทนมวลรวมด้วยเบคิไลต์ คือ AB50, AB75, AB90 และ AB100 ต้องใช้ปริมาณยางมากขึ้นเมื่อ

การทดแทนมากขึ้นเป็น 8%, 8.1%, 8.4% และ 8.5% ตามล�าดับ ความหนาแน่นลดลงเป็น 1.733, 1.362, 1.312 และ 

1.304 gm/ml. ตามล�าดับ มีค่าเสถียรภาพลดลงเป็น 1738, 1588, 1480 และ 608 ปอนด์ ตามล�าดับ ส่วนค่า ค่า

การไหลที่เปอร์เซ็นต์ยางเหมาะสมมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อทดแทนมากขึ้น การศึกษาพบว่า AB50 ที่ใช้ปริมาณยาง CMS – 2h 

8% ค่าเสถียรภาพ 1738 ปอนด์ มากว่า 1600 ปอนด์ สามารถใช้กับงานไหล่ทางและเหมาะกับงานซ่อมผิวทาง โดยมี

ค่าใช้จ่าย 1.27 บาท/กรัม น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ AB0 ที่มีค่าใช้จ่าย 1.35 บาท/กรัม อักทั้งยังมีปริมาตรใช้งานมากกว่า 

AB0 ถึง 1.48 เท่า

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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กำรประยุกต์ใช้ระบบตะกอนเร่ง (AS) แบบคลองวงเวียนร่วมกับระบบปฏิกรณ์

ชีวภำพเยื่อกรองแบบมีตัวกลำง ส�ำหรับระบบบ�ำบัดน้�ำเสีย 

โรงพยำบำลสมุทรปรำกำร

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยะรัตน์ ปรีย์มำโนช 

นำยศิริศักดิ์ สุขสุจริตพร

นำยณัฐพงศ์ ภูทัตโต                      
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

บทคัดย่อ       

 โครงงานวจัิยน้ี เป็นการศกึษาการเพ่ิมประสทิธิภาพของระบบบ�าบัดน้�าเสยีแอคทิเวเตด็สลดัจ์ (AS) แบบคลอง

วงเวียนร่วมกับระบบปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรองแบบมีตัวกลาง Membrane Bioreactor (MBR)  ส�าหรับบ�าบัดน้�าเสีย

จากโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยท�าการตดิตัง้ระบบเย่ือกรองแบบมตัีวกลางท่ีต�าแหน่งหลงัจากระบบเตมิอากาศโดยตดั 

ขั้นตอนการตกตะกอนออกไป

 จากการทดลองพบว่า ค่าคุณภาพน้�าทิ้งที่ออกจากระบบบ�าบัดน้�าเสียแอคทิเวเต็ดสลัดจ์ (AS) แบบคลองวง

เวียนร่วมกับระบบปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรองแบบมีตัวกลาง Membrane Bioreactor (MBR)  เช่นค่า COD  SS  TKN 

และความขุ่น มีค่าลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าคุณภาพน้�าทิ้งทีบ่�าบดัได้จากระบบบ�าบดัน้�าเสียระบบคลองวนเวียนอย่าง

เดียว ซึ่งแสดงว่าน้�าทิ้งที่ออกจากระบบบ�าบัดมีคุณภาพน้�าดีขึ้น ประสิทธิภาพในการบ�าบัดค่า COD,  SS และ TKN มี

คา่ประมาณรอ้ยละ 95, 97 และ 86 ตามล�าดบั การติดตัง้ระบบปฏิกรณช์วีภาพแบบมตีวักลางรว่มกบัระบบบ�าบัดน้�าเสยี 

แบบแอคทิเวเต็ดสลัดจ์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบ�าบัดค่า COD ได้ประมาณ ร้อยละ 8 ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพของระบบบ�าบัดน้�าเสียแล้วยังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบท่ีมีอยู่ให้สามารถรองรับน้�าเสียได้มากขึ้น 

ท�าให้ระบบบ�าบัดน้�าเสียมีขนาดเล็กลง 

ค�ำส�ำคัญ: ระบบปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรองแบบมีตัวกลาง แอคทิเวเต็ดสลัดจ์
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กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของพำรำมิเตอร์ทำงวิศวกรรมโยธำต่อกำรลอยน้�ำของ

แบบจ�ำลองทุ่นลอยท�ำจำกโฟม EPS หุ้มมอร์ต้ำร์

พนำรัตน์ แสงปัญญำ

ชุลีรัตน์ รัตนประทีป
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

บทคัดย่อ

 งานวจัิยน้ีมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษารปูแบบท่ีอยู่อาศัยบนน้�า ศึกษาคณุสมบัติทางกายภาพและทางกลของวสัดท่ีุ

ประกอบเป็นทุ่นลอย ศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของแบบจ�าลองทุ่นลอย ศึกษาการลอยตัวของทุ่นลอย และหาความสัมพันธ์

ของพารามิเตอร์ทางวิศวกรรมโยธาต่อการลอยน้�าของแบบจ�าลองทุ่นลอยท�าจากโฟม EPS หุ้มมอร์ต้าหนา 5 มิลลิเมตร 

เท่ากันทุกดา้น ลักษณะการวจัิย เป็นการศกึษาเชงิทดลอง วเิคราะห์ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการทดสอบโดยอ้างอิงมาตรฐาน ASTM 

C109 ทดลองในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แล้วหาความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ เปรียบเทียบผล และสรุปผลการวิจัย

 การศึกษาพบว่า สามารถแบ่งรูปแบบการอยู่อาศัยมนุษย์บนสภาวะแวดล้อมที่เป็นน้�าได้ 3 แบบ คือ อยู่ใน

อาคารที่หยั่งฐานรากลงสู่ชั้นดินใต้น้�าด้านล่าง อยู่ในบ้านเรือที่ลอยอยู่บนน้�า และอยู่ในอาคารที่ตั้งอยู่บนแพหรือทุ่นลอย 

พฤติกรรมการรับแรงของโฟม EPS และมอร์ต้าร์ มีความแตกต่างกันมาก โฟม EPS รับแรงกดได้น้อยมากเมื่อเทียบกับ

ก�าลังของมอร์ต้าร์ต่างกันถึง 72 เท่า การน�าวัสดุทั้งสองชนิดนี้มาประกอบกันเพื่อเป็นทุ่นลอย การรับน้�าหนักของทุ่น

ลอยจะขึ้นกับวัสดุมอร์ต้าร์เป็นหลัก ส่วนโฟม EPS จะมีอิทธิพลในเรื่องของการลอยตัวของทุ่นลอยเป็นหลัก ทุ่นลอยมี

การยุบตัวเมื่อรับแรงอัด กราฟความเค้นและความเครียดมีความชันมากในช่วงใกล้จุดประลัย เกิดวิบัติในช่วง 0.1 ของ

ความเครียดแรกเริ่ม (10% Strain) จากนั้นรับแรงอัดได้น้อยลงขณะที่ยังเกิดการยุบตัวต่อไป ก�าลังประลัยของทุ่นลอย

ลกูบาศกม์คีา่ลดลงเมือ่ขนาดของทุ่นลอยลกูบาศกใ์หญข่ึน้ ในทุ่นลอยขนาดหนา้ตัดเท่ากนั พบวา่ คา่ก�าลังประลัยเพ่ิมขึน้ 

เมื่อความสูงของทุ่นลอยสูงขึ้น และได้ความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ต่อการลอยน้�า คือ ระยะลอยพ้นน้�ากับความสูงของ

ทุ่นลอย ความสูงของทุ่นลอยในหน่วยเซนติเมตรกับน้�าหนักบรรทุกในหน่วยกิโลกรัมต่อตารางเมตร ปริมาตรของทุ่นลอย

ลูกบาศก์กับน้�าหนักบรรทุก หน่วยน้�าหนักของทุ่นลอยกับน้�าหนักบรรทุก และน้�าหนักบรรทุกคิดต่อปริมาตรของทุ่นลอย

กับหน่วยน้�าหนักของทุ่นลอย

ค�ำส�ำคัญ: แบบจ�าลองทุ่นลอย แบบจ�าลองทุ่นลอยจากโฟม EPS หุ้มมอร์ต้าร์
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อิทธิพลของชนิดมวลรวมรีไซเคิลต่อคุณสมบัติด้ำนก�ำลังของคอนกรีต

พนำรัตน์ แสงปัญญำ

ชนัญชิดำ โชคสิทธิศร
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

บทคัดย่อ

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการน�าเศษคอนกรีตมาใช้เป็นมวลรวมหยาบ 

โดยหาค่าการรับก�าลังอัดและก�าลังดัดประลัยของคอนกรีตรีไซเคิล แบ่งตามชนิดมวลรวมคอนกรีตรีไซเคิลท่ีใช้ต่างกัน 

โดยพิจารณาความเหมาะสมกับประเภทการใชง้านคอนกรตีรไีซเคลิแต่ละชนิด ลักษณะการวจัิย เป็นการศึกษาเชงิทดลอง 

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบโดยอ้างอิงมาตรฐาน JIS และ ASTM ทดลองในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แล้วหาความ

สัมพันธ์ของพารามิเตอร์ เปรียบเทียบผล และสรุปผลการวิจัย

 การศึกษาพบว่า คอนกรีตท่ีผสมมวลรวมหยาบรีไซเคิลในสัดส่วนเดียวกันกับมวลรวมหยาบธรรมชาติ  

ไมส่ามารถทดแทนคอนกรตีท่ีผสมมวลรวมหยาบธรรมชาติได ้100 % น้ัน เป็นเพราะคณุสมบัติของมวลรวมหยาบรไีซเคลิ

มีคา่การทดสอบวสัดท่ีุแตกตา่งจากมวลรวมหยาบธรรมชาติ ซึง่มปัีจจัยเรือ่งความต้องการปรมิาณน้�าและความถว่งจ�าเพาะ

เข้ามาเกี่ยวข้อง จากการทดสอบคอนกรีตที่ได้จากการออกแบบส่วนผสมมวลรวมหยาบรีไซเคิล พบว่า ค่าก�าลังต้านทาน

แรงอัดที่ได้นั้นเป็นไปตามการออกแบบ

ค�ำส�ำคัญ: คอนกรีตรีไซเคิล เศษคอนกรีต มวลรวมรีไซเคิล
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ฐำนเอียงรถเข็นผู้ป่วย (ท�ำฟัน)

(Dental) Wheelchair Incliner Platform

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง พรสวรรค์ ธนธรวงศ์

ทันตแพทย์ บุญไทย จันทรำนุวัฒน์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ

 ฐานเอียงรถเข็นผู้ป่วย (ท�าฟัน) ประกอบด้วย ส่วนประกอบหลัก ดังนี้ (1) โครงสร้างหลัก ท�าจากเหล็กกล้า

เคลือบสีเพื่อลดการเกิดสนิม ขึ้นรูปด้วยการดัด กลึง ตัด เจาะ และเชื่อม ตามแบบที่ค�านึงถึงการรองรับรถเข็นผู้ป่วยที่

มีรูปแบบ ขนาดที่หลากหลาย โดยมีการออกแบบให้รองรับได้ทุกรูปแบบหรือมากที่สุด (2) กลไกและระบบปรับเอียงขึ้น

ลง ประกอบด้วย กระบอกสูบลม หม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อแปลงระดับไฟฟ้าจาก 220 โวลต์ เป็น 24 โวลต์ ตัวควบคุม

การท�างานของอุปกรณห์รอืขบวนการตา่งๆ และสวชิตท่ี์ควบคมุอุปกรณด์ว้ยเท้า และ (3) พนักพิงหลงัและพนักพิงศรีษะ 

ได้มีการออกแบบที่ค�านึงถึงสรีระของผู้ป่วย และทันตแพทย์สามารถเข้าท�างานได้ง่ายถูกต้องตามหลักการยศาสตร์

 เป็นการออกแบบโดยค�านึงถงึความหลากหลายของขนาดและรปูแบบรถเขน็ท่ีผู้ป่วยใช ้รวมถงึรถเขน็ผู้ป่วยไฟฟ้า

ที่มีการวางแบตเตอรี่ไว้ด้านหลังของรถเข็น ฐานเอียงรถเข็นผู้ป่วย (ท�าฟัน) ได้ออกแบบโดยเปิดด้านท้ายส่วนที่รองรับ

รถเข็นให้โปร่ง ท�าให้ไม่ปิดกั้นอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ที่มักถูกติดตั้งไว้ด้านหลังของรถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า นอกจากนี ้

ขอ้ดขีองฐานเอียงรถเขน็ผู้ป่วย (ท�าฟัน) ไดแ้ก ่มกีลไกการท�างานท่ีงา่ย ไม่ซบัซอ้น ใชง้านงา่ย และท่ีส�าคญั คอื สามารถ

เคลือ่นย้ายได ้โดยอุปกรณน้ี์มสีว่นประกอบไมม่าก สามารถถอดประกอบได ้การติดต้ังงา่ย ไม่เปลอืงพ้ืนท่ี การดแูลรกัษา 

อุปกรณ์ง่าย จึงสามารถน�าไปใช้ในงานทันตกรรมเคลื่อนที่ได้

 โมเดลการน�าฐานเอียงรถเข็นผู้ป่วย (ท�าฟัน) ไปใช้ สามารถใช้ร่วมกับ โมบายยูนิต (Mobile Unit) เครื่อง

ดูดน้�าลายแบบเคลื่อนที่ (Mobile Suction) และไฟส่องสว่าง (Lighting) เพื่อให้บริการทันตกรรมส�าหรับผู้ป่วยสูงอายุที่

มภีาวะพ่ึงพิงท้ังกลุม่ตดิบ้านและกลุม่ตดิเตียงท่ีมคีวามยากล�าบากในการมารบับรกิารในสถานให้บรกิารแบบปกต ิโดยทีม

งานทันตกรรมสามารถน�าโมเดลนี้ไปใช้ในสถานบริการผู้สูงอายุ (Nursing Homes) หรือให้บริการถึงบ้านผู้สูงอายุ เพื่อ

ให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการ และมีความเป็นไปได้ท่ีจะน�าไปปรับใช้กับโครงการเย่ียมบ้านผู้ป่วยในชุมชนของโรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพต�าบล เนื่องจากโมเดลนี้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตภายในประเทศ จึงมีราคาประหยัด และเหมาะสมกับบริบท

ในประเทศไทย 

ค�ำส�ำคัญ: ฐานเอียงรถเข็นผู้ป่วย ทันตกรรมผู้สูงอายุ ทันตกรรมเคลื่อนที่ รถเข็นผู้ป่วย
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กำรพัฒนำชุดทดสอบดีเอ็นเอแบบแถบในกำรตรวจเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

(COVID-19)

Development of DNA-Lateral Flow Strip Test for Detection of Corona 

Virus (COVID-19)

ดร.พรพรรณ จรัสสิงห์1 แพทย์หญิง กมลทิพย์ อัศววรำนันต์2 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทำยำท ศรียำภัย1,3 

ดร.สุพัตรำ อำรีกิจ1,4 ดร.เกศปุญยวีศ์ บุญรอดดิษฐ์1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิชำภัค ศรียำภัย1,6 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.เกษร จันทร์ศิริ7 รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมชำย สันติวัฒนกุล1,5 

อำช์วดำม์ ภำคพิธเจริญ5 ไพศำล ขำวสัก5 ศำสตรำจำรย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ1,5  
1ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิจัยด้านไบโอเซนเซอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค 
3คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
6คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 7คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทคัดย่อ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019; COVID-19) เป็นการติดเชื้อทางระบบทางเดิน

หายใจจากคนสู่คน มสีาเหตจุากเชือ้ไวรสัในตระกลูไวรสัโคโรนา องคก์รอนามยัโลก (World Health Organization: WHO) 

ได้ตั้งชื่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้นใหม่นี้ว่า Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) โดยให้ชื่อเชื้อไวรัสที่ก่อโรค

ว่า Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ปัจจุบันทุกหน่วยงานของประเทศไทย

ได้มีการพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อการรักษาผู้ติดเชื้อและการควบคุมโรค โดยมีการ

พัฒนาในหลายรูปแบบ ทั้งการตรวจทางอณูชีววิทยา เช่น การตรวจหาด้วยวิธี Real Time RT-PCR ซึ่งวิธีนี้ต้องท�าใน

ห้องปฏิบัติการและใช้เวลานานถึงทราบผล 

 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงท�าการพัฒนาชุดทดสอบดีเอ็นเอแบบแถบ (Lateral Flow Dipsticks) พร้อมกับการเพิ่ม

ปริมาณสารพันธุกรรมด้วยวิธี Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) เมื่อท�าการทดสอบกับเชื้อไวรัส

ต่างๆ เช่น ไวรัสไข้เลือดออกทั้ง 4 สายพันธุ์ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A และ B ไวรัส HIV เป็นต้น พบว่า มีความ 

จ�าเพาะต่อเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 เพียงชนิดเดียวเท่านั้น จึงเป็นการเพิ่มความความจ�าเพาะ แม่นย�าต่อชุดทดสอบเชื้อ 

ขีดจ�ากัดในการตรวจสอบสารพันธุกรรมของเชื้อได้ถึงระดับ 10 พิโคกรัม (3.83 copies/ml) อีกทั้งสามารถทราบผลการ

ตรวจอย่างรวดเร็ว ภายในเวลา 1.30-2.0 ชั่วโมง จึงสามารถน�าไปตรวจคัดกรองผู้ป่วย COVID-19 ได้อย่างรวดเร็วและ

ทันต่อสถานการณ์ในการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังลดการน�าเข้าชุดทดสอบ

จากต่างประเทศ

ค�ำส�ำคัญ: โคโรนาไวรัส ลูป-เม็ดดิเอเต็ด ไอโซเทอร์มอล แอมพลิฟิเคชั่น (แลมป์) แลทเทอรอล โฟว์ ดิปสติก 

 ไบโอเซนเซอร์
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ข้ำวสีตำมวัน

โศจิกำนต์ สตำภรณ์1    ดร.ศศธร ศรีวิเชียร2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ1

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2

E-mail: sojikarns@gmail.com

บทคัดย่อ

 ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย โดยทั่วไปคนส่วนใหญ่นิยมบริโภคข้าวขัดขาว การท�าข้าวให้เป็นสีต่างๆ จะ

ท�าให้เพิ่มความน่าสนใจในการบริโภคข้าว จึงน�าผงสีที่ได้จากพืชในธรรมชาติมาปรุงแต่งสีของข้าวในขั้นตอนการหุงข้าว

 โดยมกีารด�าเนินการเป็น 3 ขัน้ตอนคอื ขัน้ตอนท่ี 1 การเตรยีมผงสจีากพืช ไดแ้กส่เีหลอืงจากฟักทอง สชีมพูจาก

แกน่ฝาง สเีขยีวจากใบเตย สฟ้ีาจากกลบีดอกอัญชนั สม่ีวงจากมันม่วง สสีม้และสแีดงจากบีทรทู ส�าหรบัฟักทอง มันมว่ง 

จะน�ามานึ่งให้สุกแล้วบด บีทรูทหั่นให้เป็นแผ่นบางๆ แล้วน�ามาอบแห้งด้วยเตาอบลมร้อนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 

4 ชัว่โมงตอ่เน่ืองกัน น�ามาบดเป็นผงละเอียดดว้ยเครือ่งบดอาหาร แลว้น�าไปอบต่ออีก 1 ชัว่โมง ท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซยีส 

แกน่ฝางน�ามาขดูให้เป็นผง และ อัญชนั เดด็กลบีออก อบแห้งดว้ยเตาอบลมรอ้นท่ีอุณหภูม ิ65 องศาเซลเซยีส 4 ชัว่โมง

ต่อเนื่องกัน เก็บใส่ภาชนะปิดสนิท ส�าหรับใบเตยน�ามาลวกน้�าร้อน ตามด้วยแช่น้�าเย็นจัด แล้วน�ามาปั่นละเอียดด้วย

เครื่องบดผสมอาหาร ปล่อยให้ตกตะกอน แล้วกรองเอาแต่ตะกอนสีเขียวเก็บไว้ในตู้เย็นช่องแช่ผัก ขั้นตอนที่ 2 การน�า

ผักผงมาหุงข้าวโดยให้ได้สีตามที่ต้องการ พบว่า ผงฟักทอง และผงมันม่วง ผงบีทรูท สามารถน�ามาผสมกับข้าวและหุง

พร้อมข้าวโดยจะให้สีเหลือง สีม่วง และสีส้ม ตามล�าดับ ในส่วนของอัญชันจะต้องน�ามาต้มในน้�าร้อนแล้วกรอง น�าน้�า

ที่ได้ไปหุงข้าว จะได้ข้าวสีฟ้า ส่วนข้าวสีเขียว ข้าวสีแดง และข้าวสีชมพู จะใช้เทคนิคเดียวกับการท�าข้าวเหนียวมูน คือ

หุงขา้วให้สกุแลว้น�าตะกอนสเีขยีวของใบเตย สารละลายสแีดงของผงบีทรทูในน้�า และสารละลายผงฝางท่ีตม้ในน้�ารอ้นท่ี

เติมผงฟูเล็กน้อย ลงไปคลุกข้าวให้ทั่ว ขั้นตอนที่ 3 คือ การหาอัตราส่วนของผงสีที่เหมาะสมในการหุงข้าว โดยสี กลิ่น

และรสของผงสีจากผักไม่ไปรบกวนรสของข้าว ซึ่งพบว่าในการหุงข้าว 1 ถ้วยตวง จะใช้ผงฟักทอง 1 ช้อนชา ผงฝาง  

1 กรัม ตะกอนใบเตย 0.5 กรัม ผงบีทรูท 1 กรัม กลีบดอกอัญชัน 15 กลีบ และผงมันม่วง 1 ช้อนชา จะได้ข้าว

สุกสีตามวันที่ผู้บริโภคพึงพอใจมากที่สุด

ค�ำส�ำคัญ: ผงสี ข้าวสีตามวัน
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กำรศึกษำพีเอชและสีของสำรสกัดหยำบจำกบีทรูทผงเมื่อได้รับควำมร้อน

ในเวลำต่ำงกัน

สุธำทิพย์ บุญกิม

โศจิกำนต์ สตำภรณ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ

บทคัดย่อ 

 ในการน�าสารสกัดจากผงบีทรูทอบแห้งมาหุงข้าวด้วยวิธีผสมลงไปแล้วหุงพร้อมข้าว พบว่า สีของข้าวจะมีการ

เปลีย่นเป็นสสีม้ ไมใ่ชส่แีดงตามสขีองสารสกดัหยาบของบีทรทูท่ีอุณหภูมห้ิอง เพ่ือเป็นการยืนยันวา่ การเปลีย่นแปลงเกดิ

จากสารสกดัหยาบในบีทรทูเปลีย่นแปลงเมือ่ไดร้บัความรอ้น ไมใ่ชก่ารเกดิปฏิกริยิาเคมกีบัแป้งในขา้ว จึงไดน้�าสารสกดัหยาบ 

ด้วยน้�าจากผงบีทรูทมาให้ความร้อนที่ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 และ 10 นาที สังเกตสีของสารละลาย วัดค่า 

pH ด้วยกระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ และการดูดกลืนแสงที่ 480 และ 540 นาโนเมตร ด้วย UV-Vis Spectropho-

tometer เปรียบเทียบกับชุดควบคุม พบว่า สีของสารละลายจะเปลี่ยนจากสีแดงไปเป็นสีส้ม เมื่อมีการต้มในน้�าเดือดที่

เวลานานขึ้น และมีค่า pH เปลี่ยนจาก 6 เป็น 5 วัดค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดลดลงตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง

แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารสกัดในบีทรูท 

ค�ำส�ำคัญ: บีทรูท การดูดกลืนแสง พีเอช
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ค่ำสีและควำมพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อข้ำวหุงผสมผงฟักทองและผงมันม่วง

ธนพร เอมดี

โศจิกำนต์ สตำภรณ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ

บทคัดย่อ

 ในการน�าสารสกัดจากผงฟักทองและผงมันม่วงอบแห้ง มาหุงข้าวด้วยวิธีผสมลงไปแล้วหุงพร้อมข้าว ท�าให้

ได้ข้าวสีเหลือง และข้าวสีม่วง ตามล�าดับ แต่การใช้ผงฟักทอง และผงมันม่วงที่ไม่เหมาะสมกับปริมาณข้าวจะท�าให้ได้

สี กลิ่น และรส ที่ไปรบกวนการบริโภคข้าว จึงได้ท�าการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการใช้ผงฟักทอง ผงมันม่วงใน

อัตราส่วน ½, 1 และ 1 ½ ช้อนชา ต่อข้าวหอมมะลิ 1 ถ้วยตวง เติมน้�า 210 มิลลิลิตร หุงด้วยเตาไมโครเวฟ ก�าลัง

ไฟฟ้า 750 วัตต์ เป็นเวลา 10 นาที พบว่า ข้าวที่ได้จากผงฟักทอง และมันม่วง 1 ช้อนชา เป็นข้าวที่กลุ่มตัวอย่าง

บริโภคแล้วพึงพอใจในรส กลิ่น และสีมากที่สุด และมีค่าสีในระบบ L*a*b เท่ากับ 81 -1 42 และ 75 23 -12  

ตามล�าดับ 

ค�ำส�ำคัญ: ข้าวสี ผงมันม่วง ผงฟักทอง
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พำสต้ำปรำศจำกกลูเตนจำกข้ำวไรซ์เบอรี่

Glueten-Free Pasta from Riceberry

ดร.วิภำ สุโรจนะเมธำกุล

นำงสำวประจงเวท สำตมำลี  

นำงสำวนรำพร พรหมไกรวร  
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ

 ปัจจุบันจ�านวนผู้บริโภคที่มีภาวะภูมิแพ้อาหารในกลุ่มโปรตีนกลูเตนในแป้งสาลีเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยอาการ

ภูมิแพ้อาหารเป็นความผิดปรกติของร่างกายเมื่อรับประทานอาหารบางอย่างเข้าไป อันเป็นผลจากการท�างานของระบบ

ภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งระดับความรุนแรงของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป ต้ังแต่อาการบวมท่ีปากและหลอดอาหาร 

จนถึงอาการซ๊อค (Anaphylaxtic Shock) โดยในประเทศไทยพบว่ามีจ�านวนเด็กที่มีอาการแพ้โปรตีนกลูเตนในแป้งสาลี

มากขึน้ ท�าให้ความตอ้งการผลติภัณฑ์อาหารท่ีปราศจากแป้งสาล ีหรอืปราศจากกลเูตนเพ่ิมสงูขึน้ ซึง่เป็นความไดเ้ปรยีบ

ของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของโลก และข้าวเป็นวัตถุดิบส�าคัญของผลิตภัณฑ์อาหาร

ปราศจากกลเูตน ดงัน้ันทางทีมวจัิยจึงไดค้ดิคน้พัฒนาผลติภัณฑ์พาสตา้ปราศจากกลเูตนจากขา้วไรซเ์บอรี ่เน่ืองจากเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดโลกได้ และยังมีคุณค่าทางโภชนาการจากข้าวไรซ์เบอรี่ ซึ่งเป็น

ข้าวที่มีการพัฒนาพันธ์จากคนไทย และมีสารรงควัตถุที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีเนื้อสัมผัสที ่

หนึบเหนียว ไม่ขาดหรือยุ่ยง่าย มีความคล้ายคลึงกันพาสต้าแป้งสาลี นอกจากนั้นกระบวนการผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

ท�าให้มีศักยภาพในการขยายก�าลังการผลิตสู่เชิงพาณิชย์สูงขึ้น 

ค�ำส�ำคัญ: พาสต้า ปราศจากแป้งสาลี ปราศจากกลูเตน ข้าวไรซ์เบอรี่
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“ข้ำวหวำน” พุดดิ้งข้ำวขนมหวำนแนวใหม่

“Khaowan” New Generation Rice Pudding

ดร.วิภำ สุโรจนะเมธำกุล

นำงสำวประจงเวท สำตมำลี 

นำงสำวนรำพร พรหมไกรวร
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ

 ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย แต่พบว่าปัจจุบันการบริโภคข้าวต่อคนมีปริมาณน้อยลง ท้ังน้ีเนื่องจากข้าว

เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตท่ีย่อยได้ง่ายและมีใยอาหารต่�า ท�าให้ผู้บริโภคบางส่วนเลือกท่ีจะลดการบริโภคข้าวลงเพ่ือรักษา

สุขภาพ ทางทีมวิจัยจึงได้พัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของแป้งข้าวให้มีองค์ประกอบของน้�าตาลท่ีมีสมบัติ

ทนต่อการย่อย ซึ่งจัดเป็นใยอาหารจ�าพวกหนึ่ง ท�าให้ได้วัตถุดิบที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพ และได้น�าไปต่อยอดเป็น

ผลติภัณฑ์ท่ีสานตอ่ภูมปัิญญาขนมหวานไทยดัง้เดมิ ให้เป็นผลติภัณฑ์ขนมหวานไทยชนิดพรอ้มรบัประทานในรปูแบบพุดดิง้ 

มี 2 รสชาติที่มีความเป็นขนมไทย คือรสมะม่วงและรสข้าวเปียกล�าไย ที่มีเนื้อสัมผัสนุ่ม รับประทานง่ายเหมาะสมกับ

ผู้บริโภคทั่วไป โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีปัญหาด้านการเคี้ยว นอกจากนั้นยังเสริมคุณค่าทางอาหารให้ใกล้เคียง

กบัผลติภัณฑ์พุดดิง้นมดว้ยแคลเซยีมท่ีไมม่สีว่นผสมของนม ท�าให้ผลติภัณฑ์มจุีดขายส�าหรบัผู้แพ้โปรตนีกลเูตน ผู้แพ้นม 

และผู้ที่ไม่สามารถย่อยน้�าตาลแลคโตสได้ 

ค�ำส�ำคัญ: พุดดิ้งข้าว ปราศจากแป้งสาลี ปราศจากนม อาหารเพื่อสุขภาพ
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ข้ำวเหนียวหุงสุกเร็ว

Quick Cooking Sticky Rice

ดร.วิภำ สุโรจนะเมธำกุล

นำงสำวประจงเวท  สำตมำลี

นำงสำวนรำพร พรหมไกรวร 
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ

 ประเทศไทยเป็นแหลง่ผลติและสง่ออกขา้วเป็นอันดบัต้นๆ ของโลก โดยผลติภัณฑ์ขา้วท่ีสง่ออกสว่นใหญ่อยู่ในรปู

ของขา้วสารท้ังขา้วเจ้าและขา้วเหนยีว ซึง่มมีลูคา่ต่�าเม่ือเทียบกบัปรมิาณการสง่ออก ปัจจุบันตลาดมีการแขง่ขนัสงู ดงัน้ัน

การท่ีไทยจะรกัษาตลาดการสง่ออกขา้วเพ่ือให้ย่ังยืนอยู่ได ้นอกจากปรบัปรงุดา้นคณุภาพแลว้การเพ่ิมมลูคา่โดยการแปรรปู

เป็นผลติภัณฑ์ส�าเรจ็จึงเป็นทางเลอืกท่ีดแีละน่าสนใจเพ่ือป้อนตลาดจ�าเพาะหรอื Niche Market โดยเฉพาะตลาดท่ีมกีาร

บรโิภคโดยตรงหรอืในอุตสาหกรรมอาหารแปรรปูเฉพาะอย่าง ทางคณะนักวจัิยจึงมแีนวคดิในการพัฒนากรรมวธีิการผลติ

ขา้วเหนียวหุงสกุเรว็ โดยใชข้า้วเหนียวสายพันธ์ุ กข 6 แปรปัจจัยการผลติท่ีมอิีทธิพลตอ่คณุภาพผลติภัณฑ์ ไดแ้ก ่ระยะเวลา 

การแช่ข้าว การนึ่งสุก และการอบแห้ง แล้วท�าการประเมินคุณภาพทางกายภาพและเคมีของข้าวที่ผ่านกรรมวิธีทั้งหมด 

พบว่าสภาวะการผลิตมีผลให้สมบัติต่างๆ ของข้าวเปลี่ยนแปลงไปเช่น ปริมาณข้าวท้องไข่ ร้อยละของปริมาณต้น

ข้าว สี สมบัติด้านการหุงต้ม (Cooking Qualities) สมบัติทางความหนืด (Pasting Properties) และลักษณะเนื้อ

สัมผัส (Texture) จากการทดลองได้คัดเลือกสภาวะที่เหมาะสมซึ่งให้สมบัติโดยรวมของตัวอย่างข้าวที่มีคุณลักษณะและ

สมบัติที่ดี สามารถคืนรูปได้อย่างรวดเร็วด้วยเตาไมโครเวฟ (800 วัตต์) ในเวลาน้อยกว่า 5  นาที ข้าวเหนียวหลังคืน

รูปเกาะตัวกันดี คงรูปเม็ดข้าวสวยงามและมีความนุ่มเหนียวนานกว่าข้าวเหนียวน่ึงปกติ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสอดคล้อง

กับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว สามารถพกพาไปได้ง่าย และผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังเหมาะ

ส�าหรับอุตสาหกรรมบริการอาหารจัดเลี้ยง และยังสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปต่อเน่ืองอ่ืนๆ

ได้ ส�าหรับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวหุงสุกเร็ว คือ การใช้ข้าวเหนียวเป็นวัตถุดิบหลัก ไม่มีการใช้สารเคมี จึงเป็น 

ผลิตภัณฑ์อาหารธรรมชาติ และปลอดภัยในการบริโภค กระบวนการผลิตข้าวเหนียวหุงสุกเร็ว ใช้เครื่องมือท่ีมีราคา 

ไม่สูงมาก ขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อน และมีปัจจัยที่ต้องควบคุมในระหว่างการผลิตน้อย จึงง่ายต่อการผลิต หรือการ

ขยายก�าลังการผลิต

ค�ำส�ำคัญ: ข้าว ข้าวเหนียว ข้าวเหนียวหุงสุกเร็ว 
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ข้ำวเหนียวมูนหุงสุกเร็ว

Quick Cooking Sticky Rice with Coconut Milk

ดร.วิภำ สุโรจนะเมธำกุล

นำงสำวประจงเวท สำตมำลี  

นำงสำวนรำพร พรหมไกรวร 
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ

 การศกึษาน้ีเป็นการต่อยอดงานวจัิยเรือ่งกรรมวธิกีารผลติผลติภัณฑ์ขา้วเหนียวหุงสกุเรว็ ให้เป็นผลติภัณฑ์ขา้ว

เหนียวมนูหุงสกุเรว็ โดยแปรสว่นผสมต่างๆ ให้มปีรมิาณท่ีเหมาะสม เมด็ขา้วเหนยีวแห้งมกีารกระจายตวัด ีและมอีงคป์ระกอบ 

ของกะทิและสารให้ความหวาน อาจเติมสารแตง่สจีากสมนุไพรเพ่ือความสวยงามและสรา้งความหลากหลายของผลติภัณฑ์ 

ส่วนประกอบทั้งหมดบรรจุอยู่ในถุงพร้อมปรุง ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมูนหุงสุกเร็วที่ได้จากการทดลองนี้ สามารถคืนรูปได ้

อย่างรวดเร็วด้วยเตาไมโครเวฟ (800 วัตต์) ในเวลาน้อยกว่า 5 นาที ข้าวเหนียวมูนหลังคืนรูปเกาะตัวกันดี คงรูป

เม็ดข้าวสวยงาม มีความเงางามและหอมหวานของกะทิและน้�าตาล มีเน้ือสัมผัสท่ีนุ่มเหนียวสามารถน�าไปรับประทาน

พร้อมกับผลไม้สุกหรือของหวาน/คาว เช่น มะม่วง ทุเรียน เช่น สังขยา และปลาแห้งผัด เป็นต้น นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่

สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และสามารถพกพาไปได้ง่าย ผลิตภัณฑ์ที่ได้

ยังเหมาะส�าหรับอุตสาหกรรมบริการอาหารจัดเลี้ยงและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปต่อเน่ือง

อื่นๆ ได้ ส�าหรับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมูนหุงสุกเร็ว คือ การใช้ข้าวเหนียวเป็นวัตถุดิบหลัก ไม่มีการใช้สาร

เคมี จึงเป็นผลติภัณฑ์อาหารธรรมชาตแิละปลอดภัยในการบรโิภค กระบวนการผลติขา้วเหนยีวมนูหุงสกุเรว็ ใชเ้ครือ่งมอื 

ท่ีมีราคาไม่สูงมาก ขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อน และมีปัจจัยท่ีต้องควบคุมในระหว่างการผลิตน้อย จึงง่ายต่อการผลิต 

หรือการขยายก�าลังการผลิต

ค�ำส�ำคัญ: ข้าว ข้าวเหนียว ข้าวเหนียวมูนหุงสุกเร็ว 
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ใช้ประโยชน์ส่วนเหลือจำกกำรแปรรูปมะพร้ำวเพื่อพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์

อำหำรมูลค่ำสูง

Utilization of by-Product Coconut processing for High Value Food Products
        

ประมวล ทรำยทอง1

กัญญรัตน์ กัญญำค่�ำ2 

วนิดำ เทวำรุทธิ์ ชิติสรรค์กุล3

พิศมัย ศรีชำเยช4
1ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ

 งานวิจัยน้ีเป็นการใช้ประโยชน์จากส่วนเหลือในกระบวนการผลิตน้�ามันมะพร้าวสกัดเย็น ซึ่งส่วนเหลือเหล่าน้ี 

มปีรมิาณสารอาหารและคณุคา่ทางโภชนาการสงูท่ีสามารถน�ามาใชป้ระโยชน์เพ่ือผลติเป็นผลติภัณฑ์อาหารเพ่ือสขุภาพดว้ย 

กระบวนการและเทคโนโลยีชีวภาพ โภชนาการทางอาหาร และกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหาร ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่

สรา้งมลูคา่ให้กบัสว่นเหลอืดงักลา่ว ขณะเดยีวกนัยังชว่ยลดปรมิาณของเหลอืท้ิงให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) เพ่ือประโยชน์

ด้านสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาขึ้นนี้เกิดจากการน�าส่วนเหลือคือ น้�าหางกะทิไขมันต่�า กากมะพร้าว 

และเน้ือมะพรา้วตกเกรด มาเป็นวตัถดุบิหลกัในการผลติ ผลติภัณฑ์ท่ีไดพั้ฒนาขึน้ในโครงการประกอบดว้ย ผลติภัณฑ์น้�าสม้ 

สายชูหมักจากน้�าหางกะทิผสมสมุนไพรที่มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูง ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสจากกากมะพร้าวผสม

น้�าหางกะทิท่ีมปีรมิาณกรดอะมโินสงู ไมม่สีว่นผสมของแป้งและถัว่เหลือง ผลติภัณฑ์วุน้สวรรคจ์ากน้�าหางกะทิท่ีมปีรมิาณ

ใยอาหารสงู ผลติภัณฑ์แผ่นห่อมะพรา้วท่ีให้พลงังานต่�า ไมม่สีว่นผสมของแป้ง มกีลิน่หอมจากมะพรา้ว ผลติภัณฑ์เครือ่ง

ดื่มโปรตีนจากมะพร้าวโปรตีนสูง ไม่มีคลอเลสเตอรอล มีกลิ่นหอมจากมะพร้าว ไม่มีส่วนผสมของนมวัว และผลิตภัณฑ์

เครือ่งดืม่หมกัจากมะพรา้วท่ีผ่านกระบวนการหมกัดว้ยเชือ้โพรไบโอติกและเสรมิสารพรไีบโอติกในรปูของเม็ดบีดส ์(Reverse 

Spherification) การพัฒนาผลติภัณฑ์เหลา่นีเ้ป็นการลดคา่ใชจ่้ายในการก�าจัดของเสยีและการบ�าบัดน้�าเสยี อีกท้ังยังชว่ย

ลดปริมาณของเหลือที่ต้องก�าจัดทิ้งให้กับสถานประกอบการได้มากกว่าร้อยละ 80  

ค�ำส�ำคัญ: น�้ามันมะพร้าวสกัดเย็น การแปรมะพร้าว ส่วนเหลือทิ้ง ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว อาหารเพื่อสุขภาพ 
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อุปกรณ์เครื่องช่วยหำยใจ เทคโนโลยีจำกองค์ควำมรู้ดำรำศำสตร์

Ventilator: Technology Derived from Astronomy

ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

บทคัดย่อ 

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ในประเทศไทยท่ีพบผู้ป่วย 

เพ่ิมมากขึน้ ผู้ป่วยท่ีมีอาการรนุแรงจ�าเป็นตอ้งใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ สง่ผลให้เครือ่งชว่ยหายใจอาจไมเ่พียงพอต่อความต้องการ 

สถาบันฯ ตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเริ่มระดมสมองกันว่า เราจะสามารถช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการแพทย์

ในวิกฤตครั้งนี้ได้อย่างไรบ้าง จึงเป็นที่มาของ “โครงการพัฒนาเครื่องช่วยหายใจที่สามารถผลิตได้ง่าย รวดเร็ว และ 

ใช้วัสดุที่หาได้ภายในประเทศไทย”

 ทีมวิศวกรของ NARIT ได้น�าชุดค�าสั่งที่ใช้ควบคุมกล้องโทรทรรศน์มาประยุกต์เป็นชุดค�าสั่งที่ควบคุมอัตราการ

ไหลของอากาศที่สามารถท�างานแบบอัตโนมัติ ควบคุมได้อย่างแม่นย�า เสถียร และท�างานต่อเนื่องได้มากกว่า 1 เดือน 

สามารถควบคุมแรงดันอากาศเข้าไปในปอดของผู้ป่วยได้อย่างสม่�าเสมอ ไม่ท�าให้ปอดเกิดความเสียหาย เนื่องจากผู้ป่วย

วิกฤตจากโรคโควิด ต้องใช้โหมดหายใจพิเศษ (Positive End Expiratory Pressure / PEEP) ซึ่งไม่สามารถปล่อยให้

ความดันช่วงหายใจออกต่�ากว่าระดับหนึ่งได้ เพราะจะท�าให้ปอดยุบตัวจนไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ เป็นโหมดที่ใช้กับ

อาการหายใจล�าบากเฉียบพลัน (Acute Respiratory Distress Syndrome หรือ ARDS)  นอกจากนี้ ยังมีจอภาพ

ระบบสัมผัสควบคุมการท�างานของตัวเครื่อง แสดงค่าต่าง ๆ  ได้แก่ ค่าความดันอากาศในหลอดลม (Airway Pressure) 

อัตราการไหลของอากาศ (Flow Rate) และปริมาตรอากาศที่ไหลเข้าหรือออกจากปอดต่อการหายใจ 1 ครั้ง

 NARIT ไม่ได้คาดหวังท่ีจะผลิตขึ้นมาเพ่ือแทนท่ีเครื่องช่วยหายใจท่ีมีอยู่ในโรงพยาบาล แต่จากรายงานของ

กระทรวงสาธารณสุขได้ส�ารวจว่าเครื่องช่วยหายใจในไทยทั้งหมดตอนนี้มีจ�านวนจ�ากัด หากเกิดกรณีคับขันมีผู้ป่วยวิกฤต

พร้อมกันจ�านวนมาก ซึ่งเครื่องช่วยหายใจดังกล่าวจะมีส่วนช่วยผู้ป่วยโควิดที่มีอาการรุนแรงในขั้นวิกฤตให้รอดชีวิตได้

ค�ำส�ำคัญ: อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ COVID-19
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DIY ท้องฟ้ำจ�ำลองส�ำหรับโรงเรียน

DIY: In-school planetarium

ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

บทคัดย่อ 

  NARIT ไดพั้ฒนา “DIY ท้องฟ้าจ�าลองส�าหรบัโรงเรยีน” ท่ีมีต้นทุนต่�า ใชว้สัดอุุปกรณ์ท่ีสามารถหาไดใ้นโรงเรยีน 

โดมมีลักษณะครึ่งทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร ประกอบจากกระดาษลูกฟูกขาว จ�านวน 50 แผ่น  

ที่เชื่อมต่อกันด้วยคลิปหนีบกระดาษ ระบบฉายดาวใช้โปรเจกเตอร์ท�างานร่วมกับกระจกสะท้อนแสงโค้ง 1/4 ของทรง

กลม ใช้งานร่วมกับซอฟท์แวร์ทางดาราศาสตร์ที่เป็นฟรีแวร์ สามารถโหลดมาใช้งานได้ทั่วไป

   การสรา้งท้องฟ้าจ�าลองส�าหรบัโรงเรยีน เป็นหน่ึงในกจิกรรมสรา้งสือ่การเรยีนรูด้าราศาสตรใ์นโรงเรยีน ท่ีนักเรยีน

สามารถคดิ ค�านวณ ออกแบบ และประดษิฐไ์ดเ้อง จากวสัดท่ีุหาไดท่ั้วไปตามท้องตลาด และไดเ้รยีนรูห้ลกัการออกแบบ

ทอ้งฟา้จ�าลองขนาดตา่งๆ และการใช้อปุกรณฉ์ายภาพ เพือ่ใช้จดักจิกรรมดาราศาสตร์ในโอกาสตา่งๆ สามารถใช้งานได้

ในช่วงกลางวัน ก่อนสังเกตการณ์ฟ้าจริงในภาคกลางคืน

ค�ำส�ำคัญ: DIY, ท้องฟ้าจ�าลองส�าหรับโรงเรียน
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แบบจ�ำลองลูกตุ้มฟูโก (Foucault Pendulum) พิสูจน์กำรหมุนรอบตัวเองของโลก

Foucault Pendulum: Proof of the Earth’s rotation

ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

บทคัดย่อ 

  ลกูตุม้ฟูโกเป็นอุปกรณอ์ย่างงา่ยท่ีสามารถพิสจูนว์า่โลกหมนุรอบตวัเอง ถกูคดิคน้ขึน้ในปี ค.ศ. 1851 โดยนกัฟิสกิส ์

ชาวฝรั่งเศส “เลอง ฟูโก (Léon Foucault)” หากแขวนลูกตุ้มไว้ในแนวดิ่งและสังเกตทิศทางการแกว่ง ลูกตุ้มจะค่อยๆ 

ส่ายเปลี่ยนต�าแหน่งไป แท้จริงแล้วลูกตุ้มแกว่งในทิศทางเดิมเสมอ แต่เป็นโลกที่หมุนเปลี่ยนทิศทางตลอดเวลาจากการ

หมุนรอบตวัเอง ท�าให้ผู้สงัเกตท่ีอยู่บนโลกสงัเกตเห็นวา่ลกูตุม้สา่ยไปเรือ่ยๆ คลา้ยกบัมแีรงบางอย่างผลกัลกูตุม้ไปเรือ่ยๆ 

นักฟิสิกส์เรียกแรงเสมือนนี้ว่า “แรงคอริออลิส” 

  “แรงคอริออลิส (Coriolis Force)” เป็นแรงสมมติ เกิดขึ้นกับวัตถุที่ก�าลังเคลื่อนที่บนวัตถุที่ก�าลังเคลื่อนที่อีกที

หนึง่ ในท่ีน้ีกค็อืลกูตุม้ท่ีก�าลงัแกวง่อยู่บนโลกท่ีก�าลงัหมุนรอบตัวเอง ลักษณะของแรงท่ีเกดิขึน้จะเปลีย่นแปลงตามละตจูิด

ของผู้ท�าการทดลอง ผู้ทดลองท่ีอยู่ซกีโลกเหนือจะสงัเกตเห็นลกูตุม้สา่ยในทิศทางตามเขม็นาฬิกา ผู้ทดลองท่ีอยู่ซกีโลกใต้

จะสังเกตเห็นลูกตุ้มส่ายในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ในขณะที่ผู้ทดลองที่อยู่เส้นศูนย์สูตรโลก ลูกตุ้มจะไม่เกิดการส่าย 

  นอกจากนี้ แรงคอริออลิสยังส่งผลต่อกระแสลมที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศของโลก ท�าให้พายุที่ก่อตัวในซีกโลก

เหนือและซีกโลกใต้หมุนในทิศทางที่ตรงข้ามกัน

  อัตราเร็วเชิงมุมของการแกว่งจะสัมพันธ์กับต�าแหน่งละติจูด โดยที่ต�าแหน่งละติจูด 90 องศา (ขั้วโลก) ลูกตุ้ม 

จะแกวง่ดว้ยอัตราเรว็เชงิมมุ 360 องศาตอ่วนั และจะมอัีตราเรว็เชงิมมุลดลงตามต�าแหน่งละติจูดท่ีนอ้ยลง และมอัีตราเรว็

เชิงมุมเป็น 0 องศาต่อวัน (ไม่เกิดการส่าย) ณ ต�าแหน่งละติจูด 0 องศา (เส้นศูนย์สูตรโลก)
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ปรำกฏกำรณ์ดำวพฤหัสบดีเคียงดำวเสำร์ใกล้กันที่สุดในรอบ 397 ปี

The Great Conjunction: Closest Approach between Jupiter and 

Saturn in 397 Years

ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

บทคัดย่อ 

 ปรากฏการณด์าวพฤหัสบดแีละดาวเสารป์รากฏเคยีงกนั คอ่ยๆ ขยับเขา้ใกลกั้น ต้ังแต่ปลายปี 2562 จนถงึเดอืน

ธันวาคม 2563 ในวันที่ 20-23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์จะปรากฏใกล้กันมากที่สุด ที่ระยะห่าง 

เพียง 0.1 องศาเท่านั้น เมื่อมองด้วยตาเปล่าจะเสมือนเป็นจุดสว่างเพียงจุดเดียว หากใช้กล้องโทรทรรศน์ท่ีมีก�าลัง

ขยายไม่เกิน 100 เท่า จะมองเห็นดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์อยู่ในช่องมองภาพเดียวกัน สังเกตได้ในช่วงหัวค่�าทางทิศ 

ตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณระหว่างกลุ่มดาวคนยิงธนูและกลุ่มดาวแพะทะเล ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในทุก 20 ปี แต่ครั้งนี้

นับว่าเข้าใกล้ที่สุดในรอบกว่า 397 ปี เป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่จะเห็นได้เพียงครั้งเดียวในชีวิต
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Starting Jerk Reduction of a Switched Reluctance Motor for Electric 

Vehicle Applications

Muhammad Usman Jamil

Waree Kongprawechnon
School of Information, Computer and Communication Technology,

Sirindhorn International Institute of Technology, Pathum Thani, Thailand

Abstract 

 An initial rotor position detection based on the phase voltage injection technique at  

standstill condition is presented in this study for the smooth operation of a switched reluctance motor 

(SRM) for electric vehicle (EV) applications. The key objective of this scheme is to initially determine 

the rotor position without using the mechanical position sensor and then energize the specified 

phase based on the detected initial rotor position that would reduce the starting jerk issues at the 

standstill condition. In the proposed method, a single pulse dc voltage is injected simultaneously 

into all stator winding for a very short period (microseconds) to detect the initial rotor position. The 

injecting pulses generate the current envelope data that is used to calculate the initial rotor posi-

tion using the quadratic polynomial interpolation technique without initializing the motor parameters. 

Finally, the experimental results are provided for a 3.5 kW, 6/4 SRM to substantiate the overall good 

performance. The results clearly depict that the proposed developed system can be considered as 

a strong candidate for high precision EV applications.

Keywords: initial rotor position, standstill, single dc pulse, switched reluctance motor, electric vehicle
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Deep Learning Based Banana Plant Detection and Counting 

Using High-resolution Red-Green-Blue (RGB) Images Collected from 

Unmanned Aerial Vehicle (UAV)

Bipul Neupane

Teerayut Horanont

Nguyen Duy Hung
School of Information, Computer and Communication Technology, 

Sirindhorn International Institute of Technology, Pathum Thani, Thailand

Abstract

 The production of banana-one of the highly consumed fruits-is highly affected due to loss 

of certain number of banana plants in an early phase of vegetation. This affects the ability of 

farmers to forecast and estimate the production of banana. In this paper, we propose a deep 

learning (DL) based method to precisely detect and count banana plants on a farm exclusive 

of other plants, using high resolution RGB aerial images collected from Unmanned Aerial Vehicle 

(UAV). An attempt to detect the plants on the normal RGB images resulted less than 78.8% recall 

for our sample images of a commercial banana farm in Thailand. To improve this result, we use 

three image processing methods-Linear Contrast Stretch, Synthetic Color Transform and Triangular 

Greenness Index-to enhance the vegetative properties of orthomosaic, generating multiple variants 

of orthomosaic. Then we separately train a parameter-optimized Convolutional Neural Network (CNN) 

on manually interpreted banana plant samples seen on each image variants, to produce multi-

ple results of detection on our region of interest. 96.4%, 85.1% and 75.8% of plants were correctly  

detected on three of our dataset collected from multiple altitude of 40, 50 and 60 meters, of 

same farm. Further discussion on results obtained from combination of multiple altitude variants are 

also discussed later in the research, in an attempt to find better altitude combination for data  

collection from UAV for the detection of banana plants. The results showed that merging the detection 

results of 40 and 50 meter dataset could detect the plants missed by each other, increasing recall 

up to 99%.

Keywords: Linear Contrast Stretch, Triangular Greenness Index, deep learning (DL), Unmanned Aerial 

  Vehicle (UAV), parameter-optimized Convolutional Neural Network (CNN)
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Artificial Life for Segmentation of Fusion Ultrasound Images of 

Breast Abnormalities

N. Karunanayake

S.S. Makhanov
School of Information, Computer and Communication Technology, Sirindhorn International Institute 

of Technology, Pathum Thani, Thailand

Abstract

 We propose a new segmentation method based on tracing agents (TA) moving along spiral 

trajectories inside the object. The TA are artificial organisms with a memory and ability to communicate. 

They are able to find weak edges and close the boundary gaps due to the “boundary leakage” 

which is a common drawback of many state-of-art segmentation methods.

 The TA live inside a mask extracted from a fusion image generated from the conventional 

US and the elastography image.  The novelty of the proposed approach is 1) a new type of 

TA employing the spiral trajectories on a ribbon shaped mask, 2) decomposition of the mask into 

multiple spirals, 3) generating the mask from the fusion image. 4) new artificial life model. 

 Besides, we test on different types (cross-type comparison) of segmentation methods, which 

is rarely performed in the literature. The TA have been tested against five types of the segmentation 

models: machine learning, active contours, level set methods, superpixel methods and edge linking 

models. The experiments include 13 recent methods of the above mentioned types. The above 

methods have been reported to outperform 60 other recent and classical segmentation methods. 

The tests run on a database of ultrasound (US) images of breast cancer http://onlinemedicalimages.

com. 

 Tuning of the model employs the standard genetic algorithm. The proposed TA have been 

proven to produce more accurate results for images characterized by low contrast, noise, broken 

boundaries, or boundary leakage.

Keywords: Artificial Life, Breast Ultrasound Segmentation, Genetic Algorithms. 
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AI-powered Smart Traffic Surveillance to Superintend Road Networks

Bipul Neupane

Teerayut Horanont
School of Information, Computer and Communication Technology

Sirindhorn International Institute of Technology, Pathum Thani, Thailand

Abstract

 Traffic cameras are already an innovative and functional part of traffic video surveillance, 

which become even intellectual when modern artificial intelligence (AI) techniques are used to analyze 

the video. We exploit this technological advancement to research and produce an AI-powered 

traffic surveillance system that is self-capable of detecting, counting and classifying the types of 

vehicles, estimate speed and detect traffic violations. The major significance of this system is to 

produce detailed traffic flow and flaw on a highway network, further helping the traffic department 

and law-makers to monitor timely commute and provide frameworks and policies that can reduce 

the traffic accidents and increase traffic security. Other usefulness includes smart billboard pricing, 

aid commuters, monitor road conditions and predict possible degrade of highways.

Keywords:  Traffic cameras, artificial intelligence (AI), an AI-powered, traffic surveillance system, smart  

  billboard pricing
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AI-based Post-cataract Treatment Classification

Raisha Shrestha

Waree Kongprawechnon
School of Information, Computer and Communication Technology

Sirindhorn International Institute of Technology, Pathum Thani, Thailand

Abstract 

 In this research, we propose an AI-based method to semantically segment and classify 

images of a post-cataract condition called Posterior Capsular Opacification (PCO) into “treatment 

required” and “not yet required” cases to make the treatment easier for both patients and medical 

staff. We train a deep learning model with training images and labels obtained from two strategies:  

(i) manual and (ii) automated unsupervised machine learning method. We then compare classification 

accuracy of models trained with the two strategies to see if automated labeling can replace 

manual labeling. Using both strategies, the accuracy of models was found to be greater than 94% 

and loss less than 0.15 in our experiments. Comparison to clinical classification shows 0.97 and 0.96 

F2-scores for outputs from automated and manual labels, respectively.

Keywords: Posterior capsular opacification, deep learning, unsupervised machine learning, image  

  processing, treatment classification
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ผลิตภัณฑ์แปรรูป - กลิสเท็น

Upcycling Product - GLISTEN

นำยรัชนันท์ ภักดีบ�ำรุง

นำยอภิรัฐ เรืองอุดม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทคัดย่อ

       ปัจจุบันปัญหาปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มมากขึ้นแต่จ�านวนขยะที่น�ามารีไซเคิล ยังมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 25 

ของจ�านวนขยะพลาสติกทั้งหมด โดยวัสดุที่เราเลือกน�ามาใช้คือ วัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นส่วนเกิน

จ�านวนมาก

       อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกมีมูลค่า 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2562 และคาดการณ์การเติบโตที่ CAGR 

22.5% จากปี 2563 - 2570 ซึ่งก่อให้เกิดเศษวัสดุเหลือใช้เป็นจ�านวนมากจากข้อมูล ซึ่งการแต่งรถยนต์มีความต้องการ

ในตลาดสูงและเติบโต ตามความนิยมในการใช้รถยนต์ รวมถึงความนิยมในการแข่งขันรถยนต์
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Development of Military Weapons from Graphene-Derivatives 

(GO, rGO) Material Produced in Thailand
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บทคัดย่อ

 สืบเนื่องจากคณะวิจัยได้พัฒนา “ต้นแบบเครื่องผลิต กราฟีนออกไซด์ และรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ ต้นทุนต่�า

ส�าหรับอุตสาหกรรม” ได้ส�าเร็จ ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบเครื่องที่สามารถผลิตได้ทั้ง กราฟีนออกไซด์ (Graphene oxide, 

GO) และ รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ (Reduced graphene oxide, rGO) จากเครื่องเดียว ได้ปริมาณมาก ประมาณ 

40-50 กรัมต่อรอบการผลิต และใช้เวลาเพียง 7-8 ชม. เท่านั้น โดยใช้กราไฟต์เป็นสารตั้งต้นจนได้ผลผลิตสุดท้ายเป็น

รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ โดยเครื่องต้นแบบดังกล่าวนี้ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลระดับดี จากสภาวิจัยแห่ง

ชาติ ประจ�าปี 2562 และเครื่องดังกล่าวได้รับการคุมครองสิทธิ์การประดิษฐ์ตามเลขที่ค�าขอ 1901005282 ซึ่งผลิตภัณฑ์

ท่ีได้รับจากเครื่องดังกล่าวน้ันท้ังวัสดุกราฟีนออกไซด์และวัสดุรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ถูกยกระดับการพัฒนาโครงการวิจัย

ขั้นแนวหน้าของประเทศ จ�าเป็นท่ีจะต้องสร้างฐานความรู้และมีเป้าหมายในระยะยาวเพ่ือส่งเสริมแนวทางการพัฒนา

ของประเทศ ถือได้ว่าเป็นวัสดุที่มีสมบัติพิเศษทางด้านสมบัติเชิงกลที่มีความแข็งแรงสูงมาก มีค่าความแข็งแรงต้านการ

แตกหัก (breaking strength) สูงถึง 42 นิวตันต่อเมตร ค่าความเครียดเชิงกล ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ ค่ายังโมดูลัส 

(Young’s modulus) สูงถึง 1 เทระปาสกาล และค่าความแข็งแรงภายใน (intrinsic strength) สูงถึง 130 กิกะปาส

กาลมคีวามแขง็แกรง่กวา่เหลก็กลา้ถงึ 200 เท่า มคีวามยืดหยุ่นสงู เน่ืองจากเป็นวสัดโุครงสรา้งระดบันาโนเมตรใน 2 มติ ิ
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มีความหนาเท่ากับคาร์บอนเพียง 1 อะตอม นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้และสามารถต้านทานไวรัส

ได้ด้วย 

 ดงัน้ันวสัดกุราฟีนออกไซด ์จึงสามารถประยุกต์ไดห้ลายดา้น เชน่ การพัฒนาเป็นวสัดผุสมท่ีเสรมิความแขง็แรง 

เชิงกลและความทนทานให้เป็นวัสดุป้องกันกระสุน และประยุกต์ในด้านการเเพทย์ ยับย้ังเชื้อแบคทีเรียได้และสามารถ

ต้านทานไวรัส อุตสาหกรรมยานยนต์ในวัสดุผสมกราฟีนกับพอลิเมอร์ต่างๆ ทดแทนเหล็ก และทางด้านพลังงานใน

ระบบกักเก็บพลังงานได้ด้วยกลไกการกักเก็บประจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุไฟฟ้าย่ิงยวด ซึ่งอาศัยหลักการทางไฟฟ้าสถิต  

(electrostatics) ที่พื้นผิวของขั้วไฟฟ้า ด้านการเกษตรผสมยางพารากับกราฟีนออกไซด์ เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด

และตัวแยกขั้วไฟฟ้ายางพารากราฟีนออกไซด์ โดยใช้วัสดุกราฟีนออกไซด์และรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ท่ีผลิตได้ภายใน

ประเทศ จากเครื่องท่ีคณะวิจัยได้พัฒนาเครื่องต้นแบบเครื่องผลิตรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ขึ้นเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายท้ัง

ทางด้านสมบัติ การประยุกต์ใช้งานท่ีหลากหลาย และเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานและแหล่งจ่ายก�าลังงานไฟฟ้าสะอาด 

อันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าและการใช้งานให้กับยางพาราในประเทศได้ 

ค�ำส�ำคัญ: เครื่องต้นแบบเครื่องผลิตรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ วัสดุกราฟีนออกไซด์และรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ พลาสติก 

 ผสมกราฟีนออกไซด์ วัสดุกันกระสุน ตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด
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กำรพัฒนำต้นแบบเครื่องช่วยหำยใจ KNIN2

Development of Ventilator KNIN2

ธีรพล โพธิ์พงศ์วิวัฒน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

บทคัดย่อ

 วิกฤติโรคระบาดโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคระบาดที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีระยะเวลาฟักตัวนานโดย

ผู้ติดเชื้อยังไม่แสดงอาการแต่สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ ดังน้ันจึงมีโอกาสท่ีจะมีผู้ติดเชื้อเป็นจ�านวนมากเกินกว่าท่ี

ระบบสาธารณสุขจะรองรับได้ เครื่องช่วยหายใจเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ซึ่งเครื่อง

ช่วยหายใจมหีลายรปูแบบขึน้อยู่กบัลกัษณะอาการของผู้ป่วย โรงพยาบาลส่วนใหญ่มีเครือ่งช่วยหายใจจ�านวนจ�ากดั ดงัน้ัน 

ในการใช้งานเครื่องช่วยหายใจจะจ�าเป็นต้องจัดล�าดับความส�าคัญตามล�าดับอาการของผู้ป่วย ดังน้ันเมื่อเกิดวิกฤติโรค

ระบาดโควิด 19 จึงท�าให้เกิดความขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจเป็นจ�านวนมากขึ้นกว่าในสภาวะปกติ ส่งผลให้ผู้ป่วยที่

จ�าเป็นต้องใช้งานเครื่องช่วยหายใจแต่มิได้อยู่ในภาวะวิกฤติขาดโอกาสในการได้รับบริการรักษาอย่างเพียงพอ ซึ่งอาจจะ

ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมากขึ้นจนเข้าสู่สภาวะวิกฤติได้ ดังนั้นงานวิจัยการพัฒนาเครื่องช่วยหายใจ KNIN2 ชิ้นนี้ 

จะช่วยให้ระบบสาธารณสุขมีเครื่องช่วยหายใจส�าหรับผู้ป่วยน้ีมากขึ้น และเป็นการเพ่ิมโอกาสในการรักษาผู้ป่วยวิกฤติ 

ได้ใช้งานเครื่องช่วยหายใจที่มีความสามารถสูงอีกด้วย

ค�ำส�ำคัญ: เครื่องช่วยหายใจ ระบบทางเดินหายใจ โรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ

158

วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2563 23-24 พฤศจิกายน 2563

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
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รำคำกลำงที่เหมำะสม กรณีศึกษำประเทศไทย

Evaluation of National Energy Trading Platform and Calculation of 

Clearing Price and Wheeling Charge in the Distribution System:  

A Case Study of Thailand

Panaya Sudta1   Assoc. Prof. Dr. Jai Govind Singh2   Prof. Dr. Weerakorn Ongsakul3 

and Dr.Nikhil Sasidharan4
1,2,3,4Energy Fos, School of Environmental, Resources and Development, Asian Institute of Technology
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บทคัดย่อ

 At the present, renewable energy especially solar rooftop PV technology is more efficient 

and cheaper than before. This leads consumers could be trading energy to each other in the 

neighborhood. Therefore, a new energy trading structure is the “National Energy Trading Platform 

of Thailand: NETP” energy trading market is created, providing the freedom to trade energy under 

the conditions and management system. However, the electricity authority that owns and provides 

the distribution network may lose revenue from energy trading via the Peer-to-Peer (P2P) market. 

Therefore, the invested capital should be considered in terms of “Wheeling Charge”. The day-ahead 

P2P energy trading market, in which the market-clearing price calculation and judgment mechanism 

are evaluated. Moreover, the economic efficiency evaluation of market mechanisms, including the 

evaluation of the return on invested capital (ROIC) of the electricity authority from the wheeling 

charge is calculated. This study found that with the proposed market mechanism, market participants 

have more benefits from trading in the P2P market than the main grid. From the evaluation of 

ROIC, found that the wheeling charge is able to properly recover the invested capitals to the 

electricity authority.

Keywords: National Energy Trading Platform (NETP); Power Development Plan (PDP); Alternative Energy  

 Development Plan (AEDP); Peer-to-Peer; wheeling charge; smart grid; re-current neuron  

 network; Thailand energy market
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Tree Species Mapping Using LiDAR and Optical Data Based on 

Spectral and Object Based Image Analysis: A Case Study of 

Mo Singto in Khao Yai National Park, Thailand

Thantham Khamyai1, Dr.Nitin Kumar Tripathi1, Dr.Sarawut Ninsawat1, Dr.Nophea Sasaki2
1Remote Sensing and Geographic Information System FoS,

School of Engineering and Technology, Asian Institute of Technology

E-mail: thanthamky@gmail.com; nitinkt@ait.ac.th; sarawutn@ait.ac.th
2Natural Resources Management FoS,

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

E-mail: nopheas@ait.ac.th

 The importance of tree species mapping is to visualize locations of interested trees. Remote 

sensing knowledge is implemented to measure forest structures in stand community to detect identity 

of trees in term of physical and chemical properties of tree canopy. Optical sensor on satellite 

(Sentinel-2A) and LiDAR instrument (high density airborne laser scanning) can observe characteristics 

of tree identity to distinguish the species of trees. This study aims to extract tree physical structures 

and chemical composition reflectance to classify tree species using data fusion technique, and map 

tree species in Mo Singto plot, Khao Yai national park. The models used to classify are Support 

vector machine, Random forest, Single-layer perceptron and Multi-layer perceptron, and tree species 

selected to be mapped are Dipterocarpus gracilis, Ilex chevalieri and Sloanea sigun which are 

most 3 dominant species in study area. The result showed that MLP and SLP potentially classify 

more accurate rather than other classifiers. Tree size supposed to be predicted was trees which 

has DBH more than 25 cm. The overall accuracy was around 0.7 of classification and approximate 

0.6 of validation in maps. 4 species maps in this study were created from using only LiDAR metrics 

and fused LiDAR metrics with spectral indices for each MLP and SLP. Therefore, considered models 

as selection are 4 model. Additionally, using only spectral indices was not suitable to be used in 

classification in high complexity tropical forest. Moreover, large size of trees is not good for tree 

species prediction in every tree size. There is a limitation of segmentation algorithm representing 

in analysis. Also, medium spatial resolution of multispectral data is not appropriate to operate tree 

species classification. These issues result in classification to mapping process

Keywords: LiDAR, Multispectral data, Tree species mapping, Data fusion, OBIA
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กำรใช้เทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศเพื่อศึกษำลักษณะทำงกำยภำพของดินกับควำม

เหมำะสมในกำรปลูกพืชทำงเลือก

Geospatial Technology for Soil Physical Characteristics with Suitability 

for Alternative Crops

นำยปกรณ์ อำภำพันธุ์   นำงกำนดำศรี ลิมปำคม

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์   อ.สุชำดำ กรุณำ   และเจ้ำหน้ำที่ สทอภ.
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตก�าแพงแสน)

และส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ.

บทคัดย่อ

 จังหวดัน่าน เป็นพ้ืนท่ีท่ีมมีติขิองปัญหาดา้นทรพัยากรท่ีหลากหลายท้ังป่าไม ้ดนิ และน้�า ซึง่ในสว่นของกจิกรรม

ภาคเกษตรนั้น ปจัจยัส�าคัญล�าดับต้นๆ ส�าหรับการปลูกพชืคือ “ดิน” การขาดข้อมูลเชิงลึกในเรื่องดินจงึเป็นอุปสรรคต่อ

การตดัสนิใจส�าหรบัการเลอืกชนดิพืชท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี ดงัน้ัน สทอภ. จึงไดมี้การน�าประโยชน์จากขอ้มูลภูมิสารสนเทศ 

ร่วมกับการส�ารวจข้อเท็จจริงในพ้ืนท่ีมาใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับการปลูกพืชทางเลือกท่ี 

เหมาะสม 

 การศึกษาครั้งนี้มีพื้นที่ปฏิบัติงานใน 2 ต�าบลคือ ต�าบลนาไร่หลวง อ�าเภอสองแคว และต�าบลเมืองจัง อ�าเภอ

ภูเพียง พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC : Slope Complex) ที่มีความลาดชันมากกว่า 35% พื้นที่

บริเวณดังกล่าวจึงยังไม่เคยมีการศึกษา ส�ารวจ และจ�าแนกดิน สทอภ. จึงจ�าเป็นต้องรู้ลักษณะทางสัณฐาน ลักษณะทาง

เคมีและฟิสิกส์ แร่ประกอบ การจัดเรียงตัว ตลอดจนสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ และพืชพรรณ เป้าหมายของการ

ส�ารวจคอื การจัดท�าฐานขอ้มลูภูมสิารสนเทศทางดนิเพ่ือประเมนิความเหมาะสมของการใชป้ระโยชน์ท่ีดนิทางเกษตรกรรม

 ต�าบลนาไร่หลวง ใช้จุดตรวจสอบหน่วยดินจ�านวน 14 ต�าแหน่ง และต�าบลเมืองจัง ใช้จุดตรวจสอบหน่วย

ดินจ�านวน 11 ต�าแหน่ง โดยพิจารณาต�าแหน่งที่เหมาะสมจากลักษณะทางธรณีวิทยา (Geology) และการวางตัวของ

ลุ่มน้�า (Water Shade) ข้อมูลที่ได้ประกอบด้วยค่าพิกัด (Coordinates) ความสูง (Height) ความลาดชัน (Slope) 

ทิศทางรับแสง (Aspect) กลุ่มชุดดิน (Soil Group) หน่วยดิน (Soil Units) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และลักษณะ

ทางกายภาพอื่นๆ 

 ผลลัพธ์จากการประมวลผลตามหลักการ Interpolate โดยซอฟต์แวร์ทางภูมิสารสนเทศสามารถจ�าแนกดิน 

(Classified Unit) ได้ดังนี้ ต�าบลนาไร่หลวงพบ 6 กลุ่มชุดดิน โดยประกอบด้วย 8 หน่วยดิน พื้นที่รวม 116,875 ไร่ 

ต�าบลเมืองจังพบ 5 กลุ่มชุดดิน โดยประกอบด้วย 7 หน่วยดิน พื้นที่รวม 53,750 ไร่ 

ค�ำส�ำคัญ: Geospatial Technology, Interpolate, Soil Group, Soil Units
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กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท�ำกำรใช้ที่ดินชุมชน

ด้วยเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ

Knowledge Sharing in Geoinformatics for Communities

นำยปกรณ์ อำภำพันธ์ุ        นำยตติยะ ชื่นตระกูล 

นำงธัญวรัตม์ อนันต์         นำงสำวอรพรรณ เฉลิมศิลป์

นำงสำวภัทรีพรรณ มีลำ         นำงสำวกนกวรรณ บุดดีจีน
ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ.

บทคัดย่อ 

 ในฐานะท่ี สทอภ. เป็นหนว่ยงานท่ีมภีารกจิหลกั คอื พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ ให้เป็นความรู ้

ที่ไร้พรมแดน เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม บริการให้ค�าปรึกษาและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อให ้

มีการพัฒนาวิชาการในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศสู่ชุมชน เพื่อสร้างความตระหนัก 

ความเขา้ใจให้ชมุชนเห็นถงึความส�าคญัของเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ ท่ีมต่ีอการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของ

ประเทศไทย และส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในระดับชุมชน

 สทอภ. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดท�าการใช้ที่ดินชุมชนด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้กับตัวแทนชุมชน 

ในรูปแบบการอบรมแบบกลุ่ม และรูปแบบสื่อการสอนออนไลน์ เพื่อให้ตัวแทนชุมชนเข้าถึงได้ง่าย และสามารถท�าความ

เขา้ใจไดด้มีากย่ิงขึน้ รวมท้ังเป็นท่ีปรกึษา (Coaching) ตรวจสอบขอ้มูลให้มีความครบถว้นถกูต้อง เพ่ือให้ชมุชนสามารถ

จัดท�าการใช้ท่ีดินชุมชนด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานท่ีก�าหนดร่วมกัน หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องสามารถน�าข้อมูลที่ชุมชนจัดท�าไปใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งท�าให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่านสามารถน�าเข้าข้อมูลที่ดิน

ชุมชนในเขตที่ดินของรัฐได้มากกว่า 90% ถือเป็นจังหวัดที่น�าเข้าข้อมูลที่ดินชุมชนด้วยมาตรฐานเดียวกันได้มากที่สุดใน

ประเทศไทย

 จังหวัดน่านถือเป็นจังหวัดที่มีข้อมูลที่ดินชุมชนในเขตที่ดินของรัฐ ที่สมบูรณ์และมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถ

ใช้งานร่วมกันได้ทั้งในระดับหมู่บ้าน ต�าบล อ�าเภอ จงัหวัด หนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง และชุมชนสามารถดูแลทีด่ินใหม้ีความ

สมดุลของการใช้ประโยชน์ การถือครอง การอนุรักษ์ฐานทรัพยากร ที่ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า ทรัพยากรน้�า และทรัพยากร

อื่นๆ ในท้องถิ่น รวมทั้งการขออนุญาตสิทธิที่ท�ากิน โดยการใช้ระบบภูมิสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มีการ

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ค�ำส�ำคัญ: เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่ดินชุมชน จังหวัดน่าน Geospatial Technology 
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กำรใช้ภำพถ่ำยดำวเทียมและกำรส�ำรวจในพื้นที่เพื่อติดตำม

กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่จังหวัดน่ำน ปี 2561-2563

Using Satellite Imagery and Observation for Land-Use and 

Land-Cover change During 2018-2020 in Nan Province

นำยปกรณ์ อำภำพันธ์ุ     นำยตติยะ ชื่นตระกูล     นำงธัญวรัตม์ อนันต์      

นำงธีรกำนต์ ชัยคงทอง     นำงสำวสุวลักษณ์ นำคยำ     

นำงสำวอรพรรณ เฉลิมศิลป์      นำงสำวปูริตำ จิตจง     

นำงสำวบุษกร ศรัทธำ      นำยอภิเดช จินดำอุดมศักดิ์
ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ.

บทคัดย่อ

 การน�าเทคโนโยลีภูมิสารสนเทศและข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาประยุกต์ใช้ในการจ�าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ท�าให้ไดร้บัขอ้มูลท่ีทันสมยัตามชว่งเวลา สามารถน�าไปผสมผสานกบัขอ้มลูอ่ืนๆ เพ่ือการบรหิารจัดการทรพัยากรและพ้ืนท่ี

ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ ซึง่จังหวดัน่านในอดตีพ้ืนท่ีป่าไม้ถกูเปลีย่นเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเชงิเดีย่ว โดยเฉพาะขา้วโพดเลีย้ง

สัตว์ เกิดปัญหาการขาดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินกับการอนุรักษ์ จึงจ�าเป็นจะต้องมีการจัดระบบการใช้

ประโยชน์ท่ีดนิท่ีเหมาะสม เพ่ือให้เกดิความสมดลุและเกดิการพัฒนาท่ีย่ังยืนในการใชป้ระโยชน์ท่ีดนิ ดว้ยการใชน้วตักรรม

หรือองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและข้อมูลภาพถ่าย

ดาวเทียมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อลดอัตราการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้และเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากขึ้น

 สทอภ. ได้น�าข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชต (Thaichote) สปอต ดวงที่ 6 และ 7 (SPOT6/7) และดาวเทียม

อื่นๆ มาใช้ในการแปลตีความด้วยรูปแบบการตีความด้วยสายตา โดยการใช้องค์ประกอบในการแปลตีความ ประกอบ

กับการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บส�ารวจข้อมูลในพ้ืนท่ีจริงด้วยแอปพลิเคชันส�ารวจและจัดเก็บข้อมูลส�ารวจในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ผลการ

แปลตีความมีความถูกต้องแม่นย�าในระดับสูง สามารถน�าไปใช้ประกอบการวางแผนจัดการพื้นที่ได้มีประสิทธิภาพ

 ผลการด�าเนินการ 1) การแปลตีความการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ต้ังแต่ปี 2561-2563 โดยแบ่งการแปลเป็น  

13 ประเภท ได้แก่ ป่าไม้ ข้าวโพด พื้นที่ปลูกพืชไร่บนที่สูง ยางพารา ไม้ผล พื้นที่ปลูกข้าวนาลุ่ม ชุมชนและเมือง สัก 

พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจและอื่นๆ แหล่งน้�า พืชสวน พื้นที่อื่นๆ และพืชเกษตรอื่นๆ พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินใน

ช่วงระหว่าง 3 ช่วงปี พบว่ามีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60 ของพื้นที่จังหวัด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยพบ

พื้นที่ป่าไม้ในแต่ละช่วงปี ดังนี้ 4,602,500 4,603,892 และ 4,606,299 ไร่ ตามล�าดับ การใช้ประโยชน์ที่ดินล�าดับที่ 2 

เป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพด คิดเป็นร้อยละ 12 - 14 ของพื้นที่จังหวัด โดยมีแนวโน้มลดลงทุกปี คือ 1,067,274 995,013 
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และ 977,588 ไร่ ตามล�าดับ และการใช้ประโยชน์ที่ดินล�าดับที่ 3 เป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่บนที่สูง คิดเป็นร้อยละ 8 ของ

พื้นที่จังหวัด ใน 3 ช่วงปี มีพื้นที่ 623,901 625,753 และ 623,718 ไร่ ตามล�าดับ ความถูกต้องรวม (Overall  

Accuracy) ของการแปลตีความทั้ง 3 ช่วงปี มากกว่า 85% 2) จัดท�าแอปพลิเคชันส�าหรับการเก็บข้อมูลการส�ารวจใน

ภาคสนาม และการติดตามผลการส�ารวจภาคสนาม ผ่าน Gistda Portal และ ArcGIS Survey123 สามารถใช้งาน

ได้ผ่าน Application Survey123 บนระบบ iOS และ Android และมีระบบ Monitoring & Dashboard ใช้ในการ

ติดตามและแสดงผลการส�ารวจในภาคสนามแบบ Real-Time สามารถดูรายละเอียดของข้อมูลส�ารวจ แก้ไข และส่ง

ออกข้อมูลได้ หลังจากน้ันท�าการจัดเก็บข้อมูลจุดส�ารวจและภาพถ่ายจากภาคสนามเข้าสู่ระบบภูมิสารสนเทศกลางเพ่ือ

การบริการแผนที่ออนไลน์ (GISTDA Portal) 

ค�ำส�ำคัญ: เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม แอพพลิเคชั่นส�ารวจและจัดเก็บข้อมูลส�ารวจในพ้ืนท่ี 

 Geospatial Technology, Satellite Image, Ground Survey Application
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ต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์แบบเคลื่อนย้ำยได้

เพื่อชุมชนในพื้นที่ห่ำงไกล (SolarMove)

ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภำ1, ดร.อัมพร โพธิ์ใย2, ดร.ทรงเกียรติ กิตติสนธิรักษ์3, นำยพีระวุฒิ ชินวรรังสี4, 

นำงสำวศศิวิมล ทรงไตร5, นำยวิชิต แสงสุวรรณ์6, นำยสุพจน์ โสดำรัตน์7, นำยภุชงค์ สังฆะวงศ์8, 

นำยสุทธินันท์ เจริญเสถียรโชค9 ดร.นพดล สิทธิพล10, นำยณัฐกำนต์ อุดมเดชำณัติ11 

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

E-mail: 1kobsak.sriprapha@nectec.or.th, 2amporn.poy@nstda.or.th, 3songkiate.kit@entec.or.th
4perawut.chi@entec.or.th, 5sasiwimon.songtrai@nectec.or.th, 6vichit.sae@entec.or.th, 

7supoj.sod@entec.or.th, 8puchong.san@entec.or.th, 9suttinan.jar@entec.or.th, 10nopphadol.sit@entec.or.th, 
11nuttakarn.udo@entec.or.th

บทคัดย่อ

 ต้นแบบระบบผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลือ่นย้ายได้เพ่ือชมุชนในพ้ืนท่ีห่างไกล (SolarMove) เป็นต้นแบบ 

ท่ีถูกพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยไทยส�าหรับใช้ในชุมชนในพ้ืนท่ีห่างไกล เพ่ือมุ่งเน้นการน�าเอาผลงานวิจัยและพัฒนาระบบ 

ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งานในชุมชนพ้ืนท่ีห่างไกล โดยต้นแบบดังกล่าวถูกพัฒนา 

ขึ้นเพ่ือให้ตอบสนองกับความต้องการและวิถีการใช้ชีวิตของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนพ้ืนท่ีห่างไกล เช่น  

ใช้งานได้ง่าย ตอบสนองความต้องการใช้งานตามความจ�าเป็นพ้ืนฐานในชีวิตประจ�าวัน ไม่ต้องมีการติดต้ังโครงสร้าง

ถาวร มีน�้าหนักเบา สะดวกในการเคลื่อนย้าย ดูแลรักษาและซ่อมแซมได้ง่าย อุปกรณ์ต่างๆ ถูกออกแบบและติดตั้ง

อยู่ในชุดเดียวกัน ทั้งส่วนของการผลิต กักเก็บ และสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้า สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ทั้งระบบ

ไฟฟ้ากระแสตรงและระบบไฟฟ้ากระแสสลับ และมีฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน เช่น  

ไฟส่องสว่าง ชาร์จโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่จ�าเป็น เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ รวมถึงระบบแสดงผลการ

ท�างานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แสดงสถานะของแบตเตอรี่ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่สายส่ง

ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงให้มไีฟฟ้าใช้งาน เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) ในการสนับสนุนให้มไีฟฟ้า

เข้าถึงในพื้นที่เป้าหมาย 100% เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และตอบพันธกิจของ กฟภ. ลดการพึ่งพาหรือ 

น�าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และสามารถน�าผลงานการวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่การด�าเนินงานของ กฟภ.
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กำรท�ำลำยเชือ้โรคดว้ยรงัสยูีว ี– กำรประยุกตใ์ชง้ำน กำรมำตรฐำน และวธีิกำรวดั

UV Disinfection – Application, Standardization, and Measurement

พลวัฒน์ จ�ำปำเรือง    จำรุวรรณ พรมสิงห์
นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ กลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  

E-mail: pollawat@nimt.or.th

พนักงานห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  

E-mail: jaruwanp@nimt.or.th

บทคัดย่อ
 รงัสยูีวใีนชว่งความยาวคลืน่ท่ีสามารถท�าลายเชือ้โรคไดน้ัน้ ครอบคลมุชว่งความยาวคลืน่ต้ังแต่ 200 นาโนเมตร 

ถึง 313 นาโนเมตรโดยประมาณ ครอบคลุมย่าน UV-C และ UV-B สามารถท�าลายเชื้อโรคต่างๆ ได้ ทั้งแบคทีเรีย 

ยีสต์ เห็ด และรา นอกจากนี้ยังสามารถท�าลายการจ�าลองตนเองของไวรัสได้ จึงนิยมน�ารังสียูวีในช่วงความยาวคลื่นนี้

มาประยุกต์ใช้ในการท�าลายเชื้อโรคในตัวกลางต่างๆ เช่น ในอากาศ ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา หลังจากนั้น 

รังสียูวีได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายและขยายการประยุกต์ใช้งานมากขึ้นไปยังการท�าลายเชื้อโรคในน้�า ท้ังในด้านการบ�าบัด 

น้�าเสียก่อนปล่อยน้�าทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม การท�าให้น้�าดื่มปราศจากเชื้อโรค การพาสเจอร์ไรส์น้�าผักผลไม้ และการลดจ�านวน

เชื้อโรคเพื่อควบคุมการปนเปื้อนบนพื้นผิวของอาหาร ปัจจุบันได้ขยายไปสู่การฉายรังสียูวีบนพื้นผิววัสดุอุปกรณ์ที่มีความ

เสีย่งสูง เชน่ วสัดอุุปกรณท์างการแพทย์ ส�าหรบัมาตรฐานท่ีเกีย่วขอ้งกบัการท�าลายเชือ้โรคดว้ยรงัสยูีวน้ัีนแตกต่างกนัออก

ไปตามลักษณะการใช้งาน กรณีการฉายรังสียวูีในอากาศ มาตรฐานแนะน�าระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอยา่งกว้าง

ขวางคือ มาตรฐาน CIE 155:2003 – UV air disinfection กรณีการฉายรังสียูวีในน้�าดื่ม จะมีมาตรฐานแนะน�าที่ออก

โดย WHO และ US EPA ส่วนการฉายรังสียูวีในอาหาร ก็จะมีข้อก�าหนดที่ออกโดย US FDA และองค์กรอื่นๆ เช่นกัน

 ในชว่งเวลาท่ีประเทศไทยเผชญิสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (covid-19) กลุม่

งานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง ในฐานะที่รับผิดชอบงานด้านการวัดแสง แสงสว่าง และสี ครอบคลุม

ตั้งแต่แสงยูวีซี ไปจนถึงแสงอินฟราเรดใกล้ ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการพัฒนาและยกระดับหุ่นยนต์ต้นแบบ (UV 

Robot) ให้เกิดประสิทธิภาพในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค โดยท�าการตรวจวัดสมบัติทางด้านแสง ด้วยมาตรรังสี

เชิงสเปกตรัม (Spectroradiometer) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างละเอียดครบถ้วน เช่น Peak wavelength, 

Spectral distribution, Germicidal-weighted integrated irradiance, Integrated irradiance ได้ นอกจากนั้น 

ยังท�าการการตรวจวดัประสทิธิภาพส�าหรบัหลอดยูวซี ีในสว่นของการทดสอบปรมิาณความเขม้แสง (Irradiance) ท่ีระยะ

ต่างๆ เพื่อที่จะได้ทราบว่า ในระยะที่แตกต่างกัน จะใช้เวลาในการฆ่าเชื้อแตกต่างกันเท่าไร รวมทั้งอายุการใช้งานของ

หลอดและประสิทธิภาพการถดถอย (Live circle of UVC lamp) เพื่อจะได้ทราบถึงอายุการใช้งานและประสิทธิภาพ

ของหลอดยูวีซี เพื่อให้ UV Robot สามารถท�าลายเชื้อโรคได้ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ

ค�ำส�ำคัญ: การท�าลายเชื้อโรค รังสียูวี อุปกรณ์เครื่องฉายรังสียูวี หลอดไอปรอทแรงดันต่�า การท�าลายเชื้อโรคในอากาศ
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กำรสอบกลับได้ของกำรวัดควำมดันดิฟเฟอเรนเชียล

The Traceability of a Differential Pressure Measurement

จีระศักดิ์ พิทักษ์อรรณพ
นักมาตรวิทยาช�านาญการพิเศษ กลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  

E-mail: jeerasak@nimt.or.th

บทคัดย่อ

 การวัดความดันดิฟเฟอเรนเชียล คือ การวัดความดันท่ีแตกต่างของสองต�าแหน่งในขณะเดียวกัน เช่น 

ความดนัท่ีแตกตา่งระหวา่งภายในและภายนอกของห้องความดนับวกและลบ (Positive and Negative Pressure Rooms) 

ความดันที่แตกต่างระหว่างภายในห้องโดยสารและภายนอกเครื่องบิน (Aircraft Cabin Pressure vs Atmospheric 

Pressure) นอกจากน้ีการวัดความดันดิฟเฟอเรนเชียลยังสามารถใช้วัดความแตกต่างระหว่างความดันท่ีจุดหยุดน่ิง  

(Stagnation Pressure or Total Pressure) และความดันสถิต (Static Pressure) ของการไหลโดยใช้ท่อปิโต (Pitot  

Tube Anemometer) เพ่ือช่วยในการวัดความเร็วในการไหลของอากาศได้ตั้งแต่ความเร็วต่�ากว่าเสียงจนถึงความเร็ว

เหนือเสียง 

 เพ่ือให้การวัดมีความถูกต้องแม่นย�า เครื่องมือวัดจ�าเป็นต้องได้รับการสอบเทียบ และสามารถสอบกลับได้สู่

มาตรฐานการวัดแห่งชาติท่ีสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) โดยค่าการวัดท่ีถูกต้องจะถูกถ่ายทอดมาจากมาตรฐาน 

ปฐมภูม ิ(เครือ่งมอื Pressure Balance)  สูม่าตรฐานทุติยภูมิ (เครือ่งมือ Force Balance Pressure Gauge) และตติยภูม ิ

(เครื่องมือ Differential Pressure (Working) Standard) จนถึงเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม การแพทย์ และเครื่องมือ

วัดต่างๆ ต่อไป  การวัดที่ถูกต้องแม่นย�า น�าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การส่งเสริมการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศอีกด้วย

ค�ำส�ำคัญ: การวัดความดันดิฟเฟอเรนเชียล
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ชุดเครื่องมือมำตรฐำนส�ำหรับกำรทวนสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทำงกำรแพทย์

Standard Equipment Set for Verification of Clinical Thermometers

อธิคม มำน้อย
นักมาตรวิทยาช�านาญการพิเศษ กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิอุณหภูมิ ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

E-mail: athikom@nimt.or.th

บทคัดย่อ

 โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคตดิตอ่อุบัตใิหมท่ี่ผู้ป่วยมอีาการไข ้ไอ เจ็บคอ หอบเหน่ือย 

และอาจมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต จึงจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องมีการคัดกรองผู้ป่วยท่ีติดเชื้อออกจากบุคคลท่ัวไปเพ่ือป้องกัน

การแพร่กระจายของโรค วิธีที่สามารถด�าเนินการได้ง่ายคือการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 °C โดย

การใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ (Clinical thermometers) ท�าการวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่เข้ารับการคัดกรอง 

ทั้งนี้เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ 1) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส ซึ่ง

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิต้องสัมผัสกับผู้ป่วย เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์แบบไฟฟ้าที่อ่านค่าเป็นตัวเลข (Clinical 

digital thermometers) และ 2) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ซึ่งเซนเซอร์วัดอุณหภูมิไม่จ�าเป็นต้องสัมผัสกับผู้ป่วย 

เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดทางช่องหู (Infrared ear thermometers) และเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดทางผิวหนัง 

(Infrared skin thermometers) ทั้งนี้ตามมาตรฐาน ISO 80601-2-56:2017  Medical electrical equipment - part 

2-56: particular requirements for basic safety and essential performance of clinical thermometers for 

body temperature measurement ก�าหนดให้เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้าส�าหรับวัดอุณหภูมิร่างกาย

ต้องมีความถูกต้องทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory accuracy) ไม่เกินกว่า 0.3 °C ถึง 0.4 °C ขึ้นกับช่วงอุณหภูมิ

ท่ีท�าการวดั และมาตรฐานไดก้�าหนดให้ชดุเครือ่งมือมาตรฐานส�าหรบัการทวนสอบเครือ่งวดัอุณหภูมิต้องมีคา่ความถกูต้อง

สูง โดยต้องมีค่าความไม่แน่นอนในการวัดไม่เกินกว่า 0.07 °C (coverage factor, k=2) ซึ่งในปัจจุบันชุดเครื่องมือที่

จ�าหน่ายเชิงพาณิชย์มีเฉพาะเครื่องมือที่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูงมากกว่า 5 แสนบาท เพื่อเป็นการลด

การน�าเข้าเครื่องมือจากต่างประเทศและลดต้นทุนของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิอุณหภูมิ 

ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จึงได้พัฒนาชุดเครื่องมือมาตรฐานส�าหรับการทวนสอบ

เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ขึ้น โดยชุดเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นนี้มีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อก�าหนดของมาตรฐาน ISO 

80601-2-56:2017 โดยมีค่าความไม่แน่นอนในการวัดรวมไม่เกินกว่า 0.04 °C และชุดเครื่องมือดังกล่าวสามารถใช้ใน

การทวนสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ได้ท้ังแบบสัมผัสและแบบไม่สัมผัสอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันได้มีการผลิตและ

จ�าหน่ายให้แก่ห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์แล้ว 

ค�ำส�ำคัญ: เครื่องมือมาตรฐาน การทวนสอบ เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ ISO 80601-2-56:2017
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กำรส�ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของพืชและสัตว์ในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต

Title Species Diversity of Plants and Animals in Rangsit Marsh

ดร.วียะวัฒน์ ใจตรง ดร.ภำนุมำศ จันทร์สุวรรณ ดร.อัจฉรำ ตีระวัฒนำนนท์ ดร.โดม ประทุมทอง 

นำยสัญชัย เมฆฉำย นำยทัศนัย จีนทอง นำยวันชัย สุขเกษม นำงสำวบังอร ช่ำงหลอม 

นำยกชกร มูลสถำน นำงสำวจันทรัสม์ โพธิสมบัติ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

บทคัดย่อ

 การศึกษาความหลากหลายของชนิดพืชและสัตว์ในพ้ืนท่ีทุ่งหลวงรังสิตมีเป้าหมายเพ่ือทราบความ 

หลากหลายด้านชนิดพันธุ์ของพืชดอกและสัตว์บางกลุ่มท่ีพบได้ในพ้ืนท่ีชุ่มน้�า โดยเฉพาะบริเวณทุ่งหลวงรังสิตเพ่ือเป็น

ข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการพ้ืนท่ีชุ่มน้�าอันเป็นระบบนิเวศท่ีมีความส�าคัญ โดยได้ด�าเนินงานส�ารวจความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวิตในทุ่งหลวงรังสิต จ�านวน 7 กลุ่ม คือ 1) พืชดอก 2) หอยน้�าจืด 3) แมลง 4) สัตว์สะเทิน 

น้�าสะเทินบกและสตัวเ์ลือ้ยคลาน 5) นก 6) สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม และ 7) ปลา ซ่ึงไดด้�าเนินการต้ังแต่เดอืนตุลาคม 2562 

ถึงเดือนกันยายน 2563 ผลจากการส�ารวจ พบมีพืชดอก 366 ชนิด แมลง 225 ชนิด หอย 11 ชนิด สัตว์สะเทินน้�า 

สะเทินบก 15 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 3 ชนิด ปลาน้�าจืด 59 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 28 ชนิด นก 153 ชนิด จาก

ผลการศึกษา อพวช. ได้น�าข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ในงานสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรแก่เยาวชนในรูปแบบ 

นิทรรศการ กิจกรรมเสริมศึกษา และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ โดยหวังผลให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทาง

ชีวภาพอย่างยั่งยืน

ค�ำส�ำคัญ: พืชดอก หอยน�้าจืด แมลง นก ปลา
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 ส่วนที่ 5
โครงงานของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
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กำรปรับแต่งเครื่องยนต์รถแข่งฮอนด้ำเพื่อกำรประหยัดเชื้อเพลิง 

The Tuning Honda Racing Engine for Fuel Economy

นักเรียนนำยร้อย จักควำม คุ้มบุญ   นักเรียนนำยร้อย พงศ์พิพัฒน์ ชื่นนิรันดร์ 

นักเรียนนำยร้อย ณัฐวัตร วัจนพิสิฐ  นักเรียนนำยร้อย คมชลัฐ ไตรนำจำ 

นักเรียนนำยร้อย ก้องเกียรติ นำคเมือง   นักเรียนนำยร้อย สุดเขตต์ สมุทรำนุกูล  

นักเรียนนำยร้อย รัชพล ฉิมพำลี   นักเรียนนำยร้อย พงศ์กฤษณ์ จ�ำรัสเลิศลักษณ์ 

นักเรียนนำยร้อย กันตินันท์ ศรีหะจันทร์  และนักเรียนนำยร้อย ภูผำ เจิมรอด

พันเอก บุญอนันต์ อนันต์เสำวรำภำคย์   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

 กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร. มีความมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรที่มีร่วมกับพลังความคิดทั้งอาจารย์

ท่ีปรึกษาและนักเรียนนายร้อยของกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเพ่ือใช้ในการพัฒนาตัวเครื่องยนต์ให้สามารถประหยัดเชื้อ

เพลิงมีสมรรถนะสูงและเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์พัฒนาทักษะให้กับนักเรียนนายร้อย

 รถแข่งประหยัดน้�ามันเชื้อเพลิงนั้นเป็นรถที่มีการปรับแต่งองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน  โดยส่วนแรกคือ การลด

น้�าหนักโครงสรา้งของตวัถงัดว้ยการตดัและเจาะในสว่นท่ีไมจ่�าเป็นออกแตยั่งมคีวามแขง็แรงและรบัภาระไดด้ ี สว่นท่ีสอง 

คือ การปรับแต่งกลไกภายในเครื่องยนต์เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและประหยัดเชื่อเพลิงโดยไม่เป็นภาระในการหมุนของเพลา 

ขอ้เหวีย่งสามารถท�าไดต้ัง้แต่การปรบัแตง่ชดุลกูเบ้ียว การเปลีย่นลกูปืนเพลาขอ้เหวีย่ง การเปลีย่นเสือ้สบูกลงึขึน้รปูดว้ยวสัดุ 

เบาประเภทโลหะอัลลอยด์เพื่อลดน้�าหนัก การเจียก้านเพลาข้อเหวี่ยง การเปลี่ยนชุดวาล์วไอดี-ไอเสีย การปรับจูนเรือน

ลิน้เรง่ ใชหั้วเทียนอีรเีดยีมแบบเขม็ การเปลีย่นกลอ่งควบคมุการจุดระเบิดให้สัง่จ่ายอย่างเหมาะสม การใชน้้�ามนัหลอ่ลืน่

ประเภทสังเคราะห์ การเปลี่ยนล้อครัชให้มีขนาดใหญ่เพื่อส่งก�าลังได้ดีขึ้น การเปลี่ยนอัตราทดของเฟืองส่งก�าลังเพื่อเพิ่ม

ทอร์คในการออกตัวของรถ และอุปกรณ์พัลเชอร์ชุดใหม่ท่ีต้องใช้ในการส่งสัญญาณจุดระเบิดท่ีแม่นย�าเพ่ือการเผาไหม้ท่ี

สมบูรณ์ ท�าการทดสอบโดยการวิ่งที่ระยะทาง 800 เมตร ด้วยความเร็วเฉลี่ย 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผลการทดสอบ

สมรรถนะและอัตราความสิน้เปลอืง พบวา่รถยนตท่ี์ยังไม่ไดร้บัการปรบัแต่งเครือ่งยนต์ใชน้้�ามัน 9.4 มิลลลิติร และมอัีตรา

ความสิ้นเปลือง 85.10 กิโลเมตรต่อลิตร ต่อมาเมื่อท�าการปรับแต่งเครื่องยนต์แล้วท�าการทดสอบอีกครั้ง เครื่องยนต์ใช้

น้�ามัน 6.8 มิลลิลิตร และมีอัตราความสิ้นเปลือง 117.64 กิโลเมตรต่อลิตร

ค�ำส�ำคัญ: เพลาข้อเหวี่ยง ชุดลูกเบี้ยว โลหะอัลลอยด์ ชุดวาล์วไอดี-ไอเสีย เรือนลิ้นเร่ง หัวเทียนอีรีเดียม ล้อครัช 

 เฟืองส่งก�าลัง อุปกรณ์พัลเชอร์



กำรศึกษำกำรท�ำปุ๋ยหมักจำกขยะเศษอำหำร เศษกิ่งไม้ และเศษใบไม้

จำกพันธุ์ไม้ในพื้นที่โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำด้วยภำชนะปิด

Composting of Food Wastes with Yard Wastes by 

Small Scale In-vessel System in Chulachomklao Royal Military Academy

นักเรียนนำยร้อย ชยังกูร ธรรมเจริญ   นักเรียนนำยร้อย ธนยศ สุริวงค์

นักเรียนนำยร้อย นภัส ด้วงรอด   นักเรียนนำยร้อย ธนบูรณ์ เกียรติคงถำวร

นักเรียนนำยร้อย ภูสิทธิ โมรีรัตน์

ร้อยโทหญิง ปพิชญำ พันธุระ และ พันตรี อุกฤษณ์ อันทพิษ    อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการท�าปุ๋ยหมักจากขยะเศษอาหาร เศษกิ่งไม้ และเศษใบไม้จากพันธุ์ไม้

ท่ีเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมากภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) ด้วยภาชนะปิดขนาดเล็ก และออกแบบ

เครื่องหมักปุ๋ยแบบเติมอากาศในระบบปิดขนาด 50 ลิตร เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดจากการทดลองท�าปุ๋ยหมัก

ของวัตถุดิบที่เป็นของเสียที่หาได้ง่ายภายใน รร.จปร. ประกอบด้วย ใบสัก ใบตะแบก กิ่งไม้ที่ท�าการบดย่อยแล้ว และ

เศษอาหารจากโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย โดยใช้จุลินทรีย์จากโรงหมักปุ๋ยของโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหาร

บก ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี ส�าหรับการท�าปุ๋ยหมักและวัดค่าตัวแปร ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

(pH) อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) เปอร์เซ็นต์ความชื้นสะสม และความสมบูรณ์ของธาตุอาหาร (เปอร์เซ็นต์ NPK  

โดยรวม)

 ในการศึกษาทดลองการท�าปุ๋ยหมักจะศึกษาหาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมระหว่างใบสัก : ใบตะแบก : เศษกิ่ง

ไม้ : เศษอาหาร น้�าหนักวัสดุหมักในแต่ละอัตราส่วนเท่ากับ 250 กรัมน้�าหนักสด ในโหลแก้วขนาด 1.25 ลิตร โดย

แบ่งการทดลองออกเป็น 5 การทดลอง ท�าปุ๋ยหมักด้วยระบบเติมอากาศจากการค�านวณอัตราการเติมอากาศที่ต้องการ  

(O
2
required) สูงสุดมีค่าเท่ากับ 100 นาที/วัน ควบคุมความชื้นสะสมไว้ที่ 50-70 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลาการหมัก

ภายใน 20 วัน

 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดคือ ใบสัก : ใบตะแบก : เศษกิ่งไม้ : เศษ

อาหาร ในอัตราส่วน 1:1:1:1 โดยมีค่า pH เฉลี่ย 6.5 อุณหภูมิเฉลี่ย 29 องศาเซลเซียส ความชื้นสะสมเฉลี่ย 60 

เปอร์เซ็นต์ และความสมบูรณ์ของธาตุอาหาร NPK โดยรวมมีค่าอยู่ที่ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ จากนั้น เมื่อได้อัตราส่วน

ที่เหมาะสมที่สุดจากการลองท�าปุ๋ยหมักในโหลแก้วขนาด 1.25 ลิตร จึงน�าไปทดลองท�าปุ๋ยหมักในถังขนาด 50 ลิตร 
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ต่อไป ซึ่งในระบบการหมักปุ๋ยนี้ถือว่าใช้เวลาน้อยมากเพียง 20 วันเท่านั้น เมื่อเทียบการการหมักปุ๋ยแบบปกติที่ใช้เวลา

ถึง 3 เดือน ซึ่งทางผู้วิจัยยังสามารถน�าความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้ไปเผยแพร่ให้กับชาวบ้าน เกษตรกร ผู้ที่สนใจ หรือ

โครงการทหารพันธุ์ดี และยังสามารถผลิตเพิ่มเติม หรือประดิษฐ์เครื่องหมักปุ๋ยที่มีขนาดใหญ่ต่อไปในอนาคต

ค�ำส�ำคัญ: ปุ๋ยหมกั ค่าความเป็นกรด-ด่าง เปอร์เซ็นต์ความชืน้สะสม ความสมบูรณ์ของธาตุอาหาร อัตราการเติมอากาศ 

 ที่ต้องการ
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กำรวิจัยและพัฒนำกำรใช้ประโยชน์พลังงำนจำกเป้สนำม

The Research and Development of Energy Usage Utilized from the 

Backpack

นักเรียนนำยร้อย อธิบุญ  มณีวงศ์   นักเรียนนำยร้อย พันธกำนต์ เติมต่อวัฒนกุล

นักเรียนนำยร้อย ณัฐนันท์ สุนทรำนันทกุล  นักเรียนนำยร้อย ทรงพล กลีบกลำง

นักเรียนนำยร้อย ธีร์ธวัช ด�ำรงภิวัฒน์   นักเรียนนำยร้อย ธีรเมธ สิทธิพิสัย

นักเรียนนำยร้อย สุวพิชญ์ ธรรมวิชิต    นักเรียนนำยร้อย อภินัทธิ์ อธิสุมงคล

นักเรียนนำยร้อย ณัฐวุฒิ ศิริพัฒนำนันท์   นักเรียนนำยร้อย วัฒนพงศ์ ชัยณรงค์

พันเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำศิส บุณยะประภัศร    อำจำรย์ที่ปรึกษำ

พันโท ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วนชำติ บริสุทธิ์  ร้อยโท ดร.ปริญญำ เกียรติภำชัย
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

 การศกึษาน้ีเป็นการพัฒนาเป้สนามเกบ็เกีย่วพลงังาน (Energy Harvesting) จากกจิกรรมการเคลือ่นท่ีประกอบ

เครื่องสนาม ได้แก่ การเดินและวิ่ง เพื่อพัฒนาการเก็บเกี่ยวพลังงานมาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า การศึกษานี้ได้ท�าการ

ดัดแปลงเป้สนามตามรูปแบบของกองทัพบก โดยการติดสปริงเพ่ือให้สัมภาระเกิดการเคลื่อนท่ีสัมพัทธ์กับโครงเป้และ

ท�าการตดิต้ังโฟรบ์ารล์งิคเ์กจเพ่ือเปลีย่นแปลงพลงังานจลน์จากการเคลือ่นท่ีของสมัภาระไปเป็นพลงังานไฟฟ้า จากน้ันได้

ท�าการศึกษาผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของเป้สนามและความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตัวแปรต้น ได้แก่ 

ความเรว็ในการเดนิและวิง่ มวลของสมัภาระ และความชนัของพ้ืนเทียบกับแนวระดบั การศึกษาน้ีแสดงให้เห็นวา่เป้สนาม

ท่ีมีการปรับปรุงสามารถท�าให้สัมภาระมีการเคลื่อนท่ี และการเคลื่อนท่ีดังกล่าวท�าให้เกิดความต่างศักย์ท่ีมากกว่าเดิม  

อีกทั้งยังแสดงถึงอิทธิพลของตัวแปรต้นที่มีนัยส�าคัญต่อค่าต่างศักย์ไฟฟ้า

ค�ำส�ำคัญ: เดิน สัมภาระ สปริง พลังงาน เป้สนาม
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ต้นแบบระบบเฝ้ำระวังบุคคลโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีลอรำไอโอที

A Prototype of Human Detection System Using LoRa IoT

นักเรียนนำยร้อย ชุษณะ นำทันตรึก   นักเรียนนำยร้อย จิรกฤต กมลสิริภักดิ์

นักเรียนนำยร้อย ชยุตภัทร ชวนชม

พันเอก ดร.วิวัต เรืองมี พันเอกหญิง ดร.รุ่งรัศมี สุวรรณวัฒนำ   อำจำรย์ที่ปรึกษำ

ร้อยเอก ธนรัชต์ รัตนอัมพำ
กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ 

 ในการปฏิบัตงิานสนามของทหารน้ันมรีะบบเวรยามเพ่ือรกัษาการณ์หน่วยของตน แต่ในบางช่องทางท่ีไกลและ

ไม่สามารถส่งเวรยามไปปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก จ�าเป็นต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น มีความสะดวก และ

สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง จึงน�าเทคโนโลยีลอราไอโอทีที่เป็นระบบโครงข่ายการส่งข้อมูลระยะไกล และ

ประหยัดพลงังาน ช่วยสนับสนุนระบบการเฝ้าระวงัพ้ืนท่ีและแจ้งเตือนภัยเพ่ือรกัษาความปลอดภัยให้มปีระสทิธิภาพย่ิงขึน้ 

วัตถุประสงค์งานวิจัยน้ีเพ่ือศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบการเฝ้าระวังพ้ืนท่ีและแจ้งเตือนภัยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ลอราไอโอที โดยลักษณะเด่นของต้นแบบระบบนี้คือ เฝ้าระวังบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต และ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของสถานท่ี ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบให้สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว

ด้วยอุปกรณ์ตรวจจับด้วยคลื่นรังสีอินฟราเรดแบบ Passive Infrared (PIR Sensor) และตรวจจับวัตถุในภาพโดย 

มุง่เน้นท่ีบุคคลด้วยกล้องดจิิทัลขนาดเลก็ น�าภาพท่ีได้บันทึกไว้เข้ากระบวนการตรวจสอบแบบขัน้ตอนเดยีวด้วยอัลกอรทึิม 

RetinaNet ผลการทดสอบระบบเบ้ืองต้นพบว่า วัตถุในภาพเป็นบุคคลท่ีมีค่าความถูกต้องและมีความแม่นย�าสูง  

เมื่อได้รับการยืนยันว่าเป็นบุคคลแล้วระบบจะส่งชุดค�าสั่งข้อมูลโดยประยุกต์ให้ท�างานร่วมกับระบบโครงข่ายลอราไอโอที 

ซึ่งต้นแบบระบบการเฝ้าระวังพ้ืนท่ีและแจ้งเตือนภัยท่ีพัฒนาขึ้นน้ีสามารถแจ้งเตือนเมื่อพบผู้บุกรุกไปยังผู้รับผิดชอบด้วย

การแจ้งเตือนผ่านไลน์ 

ค�ำส�ำคัญ: เทคโนโลยีลอราไอโอที เฝ้าระวังบุคคล RetinaNet การแจ้งเตือนผ่านไลน์
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ระบบฟำร์มคิทอัจฉริยะโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีลอรำไอโอที

Smart Farm Kit Using LoRa IoT Technology

นักเรียนนำยร้อย เพชรเมธำ หวำนเสร็จ   นักเรียนนำยร้อย ศุภพล ทองปัญญำ

นักเรียนนำยร้อย ปฐมพงศ์ ปรุงเครื่อง

พันเอก รองศำสตรำจำรย์ ดร.ผเดิม หนังสือ   อำจำรย์ที่ปรึกษำ

ร้อยเอก พัฒน์ น่วมนิ่ม   ร้อยโท ชนะ จันทร์อิ่ม
กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ 

 การศึกษาการออกแบบระบบฟาร์มคิทอัจฉริยะโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีลอราไอโอที (Long Range Low 

Power Wireless Platform) ซึ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับความต้องการในการเชื่อมต่อบนเครือข่ายในระยะทาง

ไกลได้โดยใช้พลงังานต�า่ มคีวามสามารถในการมอดเูลตด้วยเทคนิคเชร์ิปสเปรดสเปกตรมั โดยใช้สญัญาณเชร์ิปความชนั

คงที่ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสัญญาณให้มีค่าความไว (Sensitivity) และการดีมอดูเลตหลายสัญญาณที่ถูกส่งมา

พร้อมกนัท่ีความถีเ่ดยีวกนัได้ท�าให้รองรบัจ�านวนอุปกรณ์ไอโอทีได้จ�านวนมาก งานวจัิยน้ีมวีตัถปุระสงค์เพ่ือออกแบบและ

พัฒนาต้นแบบระบบฟาร์มคทิอัจฉรยิะเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพผลผลติ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีลอราไอโอทีกบัการเกษตร 

อ�านวยความสะดวกให้กบัผู้ใช้ เน่ืองจากสามารถควบคมุและส่ังการให้รดน�า้เพ่ือลดอุณหภูมิลงในระดบัท่ีเหมาะสมได้ผ่าน

สมาร์ตโฟน ผู้วิจัยก�าหนดให้เซนเซอร์วัดค่าอุณหภูมิและความชื้นข้อมูลของเห็ดฮังการี และออกแบบต้นแบบโรงเรือน

พร้อมชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบฟาร์มคิท

 ผลการศกึษาพบว่า จากการออกแบบแผนผังการเชือ่มต่อชดุอุปกรณ์กบับอร์ด LoRa Starter Kit ประกอบด้วย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (ATSAMD21G18) ชิปการติดต่อสื่อสารอุปกรณ์ (AcSIP S76S) รองรับความถี่ที่ 920-925 MHz 

เซนเซอร์วดัอุณหภูมแิละความชืน้บนบอร์ด (HTS221) ใช้ Arduino IDE เป็นเครือ่งมอืส�าหรบัเขยีนโปรแกรมในการพัฒนา

แอปพลิเคชันแสดงสถานะการท�างานของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมการส่งต่อข้อมูลจากอุปกรณ์ลอราเข้าสู่อินเทอร์เน็ต 

ผ่านลอราเกตเวย์ ของ CAT Telecom สามารถแสดงข้อมูลอุณหภูมิในโรงเรือนที่เหมาะสม อยู่ที่ประมาณ 27-28 องศา 

ส่งผลให้เห็ดฮังการีมีการเจริญเติบโตของช่อขนาดดอกใหญ่ 9 เซนติเมตร ในระยะเวลา 7-8 วัน 

ค�ำส�ำคัญ: ลอราไอโอที ระบบฟาร์มคิทอัจฉริยะส�าหรับเห็ดฮังการี บอร์ด LoRa Starter Kit
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ระบบอ�ำนวยกำรยิงปืนใหญ่ด้วยสมำร์ตโฟน

Fire Control System Using Smart Phone

นักเรียนนำยร้อย สรัล รูปทอง   นักเรียนนำยร้อย กำนต์ชำติ สะอำดเอี่ยม

นักเรียนนำยร้อย กิตติศักดิ์ มุสิกสำร   นักเรียนนำยร้อย พลศักดิ์ พระรัตภูมี

พันเอก รองศำสตรำจำรย์ ดร.ผเดิม หนังสือ   อำจำรย์ที่ปรึกษำ

พันโท ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ กนก เจริญชัยประกิจ 
กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ 

 โครงงานวิจัยเรื่องระบบอ�านวยการยิงปืนใหญ่ด้วยสมาร์ตโฟน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างโปรแกรมอ�านวยการ

ยิงระดับกองร้อยที่ใช้งานได้ง่าย มีความถูกต้องมากที่สุด ลดเวลาในการค�านวณการปรับปืนใหญ่และการร้องขอการยิง 

สนับสนุนภารกิจของทหารปืนใหญ่สนามในเวลาปกติคือ ก�ากับดูแลการฝึก การเตรียมการ และการด�าเนินการในการ

ตรวจสอบการยิงปืนใหญ่ ในเวลารบจัดให้มีการบังคับบัญชา การประสานงาน การควบคุมหน่วยปืนใหญ่สนามที่น�ามา

ใช้สนับสนุนการรบภาคพ้ืนดนิรวมท้ังอ�านวยการประสานการยิงสนับสนุนในการควบคมุแบบรวมการ ตามล�าดบัความเร่ง

ด่วนต่อเป้าหมายต่างๆ ในภารกิจของหน่วยด�าเนินกลยุทธ์ที่รับการสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด งานวิจัยนี้

ออกแบบต้นแบบระบบอ�านวยการยิงปืนใหญ่ด้วยสมาร์ตโฟนด้วยภาษา Java ภายใต้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สามารถ

ใช้งานได้เมื่อมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต และส่วนประสานงานกับผู้ใช้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ผู้ตรวจการณ์หน้า 

(ผตน.) 2) ศูนย์อ�านวยการยิง (ศอย.) และ 3) ส่วนยิง ใช้วิธีระบุพิกัดตารางเป้าหมายเป็นพิกัด 10 หลัก (อ้างอิงคู่มือ

หลักยงิปืนใหญ่สนาม รส.6-40) โดยศูนย์อ�านวยการยิงเป็นศูนย์ควบคุมชุดหลักยงิ และเป็นส่วนหนึ่งของกองพนัและกอง

ร้อยปืนใหญ่ เมื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์อ�านวยการยิงได้รับค�าขอยิงจากผู้ตรวจการณ์หน้าจะด�าเนินกรรมวิธีต่อข่าวสารเป้าหมาย 

โดยใช้ปฏิบัติการอ�านวยการยิงทางยุทธวิธีและทางเทคนิค ต่อจากน้ันเจ้าหน้าท่ีศูนย์อ�านวยการยิงจะระบุพิกัดท่ีตั้งของ

เป้าหมายลงบนแผ่นเรขายิงหรือบนแผนที่หาหลักฐานยิงและส่งค�าสั่งยิงไปยังกองร้อยเพื่อมอบภารกิจต่อไป 

 ผลการวจัิยในส่วนของการพัฒนาระบบพบว่าในส่วนการท�างานของระบบท้ังสามส่วนหลกัมีการท�างานได้ดตีรง

ความต้องการมคีวามสะดวกในการใช้งาน เข้าใจได้ง่ายและการตดิต่อสือ่สารท่ีรวดเรว็ ระบบอ�านวยการยิงน้ีมคีวามจ�าเป็น

และมีประโยชน์ต่อกองทัพ 

ค�ำส�ำคัญ: ชุดหลักยิงปืนใหญ่สนาม ระบบอ�านวยการยิงปืนใหญ่ ผู้ตรวจการณ์หน้า ศูนย์อ�านวยการยิง
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กำรศกึษำคุณสมบตัิแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรงุคุณสมบตัดิ้วยพลำสตกิโพลิโพรพลิีน

A Study for the Engineering Properties of 

Asphalt Concrete Improving by Polypropylene

นักเรียนนำยร้อย นพวิชญ์ อำจสด    นักเรียนนำยร้อย กันต์ธร ประทีป ณ ถลำง 

นักเรียนนำยร้อย ศุภฤกษ์ รู้เกณฑ์    นักเรียนนำยร้อย แทนไท ข่อยแก้ว 

นักเรียนนำยร้อย กฤตวัฒน์ โสภำจันทร์

ร้อยตรี สุทธิชัย เจริญกิจ    อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

 งานวจัิยน้ีเป็นการศกึษาคณุสมบัตขิองแอสฟัลต์คอนกรตีท่ีผสมกับพลาสติกรไีซเคลิประเภทโพรลโิพพิลนี (Poly-

Propylene : PP) ซึ่งในปัจจุบันถนนแอสฟัลต์คอนกรีตมีการใช้งานอย่างแพร่หลายแต่ยังคงมีข้อจ�ากัดในการใช้งานอยู่ 

ผนวกกับในปัจจุบันขยะพลาสติกนับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ทางคณะผู้วิจัย

จึงเลง็เห็นปัญหาดงักล่าวท�าให้คณะผู้วจัิยศกึษางานวจัิยท่ีผ่านมาพบว่าพลาสติกหลายชนิดสามารถปรบัปรงุคณุสมบัตทิาง

วิศวกรรมของแอสฟัลต์คอนกรีตได้ โดยคณะผู้วิจัยได้ท�าการทดสอบคุณสมบัติของแอสฟัลต์คอนกรีตในห้องปฏิบัติการ

ด้วยการหาค่าการจิ้มด้วยเข็ม การหาจุดอ่อนตัว การทดสอบจุดวาบไฟ การทดสอบความยืดตัว การหาค่าเสถียรภาพ 

วิธีมาร์แชลล์ และค่าการไหล โดยใช้อัตราส่วนผสมพลาสติกที่อัตราส่วนร้อยละ 0 5 และ 10 โดยน�้าหนักแอสฟัลต์ 

ซึ่งจากการทดสอบพบว่า การผสมพลาสติกที่ร้อยละ 5 และ 10 นั้น สามารถเพิ่มค่าการใช้งานของแอสฟัลต์คอนกรีต

ได้ โดยค่าจุดอ่อนตัวมีค่าเพ่ิมขึ้นเมื่อเพ่ิมอัตราส่วนพลาสติก จาก 47 เป็น 49 และ 55°C ตามล�าดับ ค่าจุด 

วาบไฟมีค่าลดลงแต่ยงัคงผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมทางหลวง โดยเมื่อเพิ่มอัตราส่วนพลาสติกที่ ร้อยละ 10 ค่าจุดวาบไฟ 

ลดลงมาที่ 305.33°C โดยเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ไม่ต�่ากว่า 232°C และค่าเสถียรภาพที่เพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนพลาสติก  

ที่ร้อยละ 0 ค่าเสถียรภาพอยู่ที่ 2,152.34 lbs อัตรส่วนร้อยละ 5 อยู่ที่ 2,332.04 lbs และอัตราส่วนพลาสติกร้อยละ 

10 ได้ค่าเสถียรภาพที่ 2,429.56 lbs โดยเกณฑ์การใช้งานอยู่ที่ไม่ต�่ากว่า 1,800 lbs ทั้งนี้ ที่อัตราส่วนพลาสติกร้อยละ 

10 จะให้ค่าการจิ้มด้วยเข็ม และการยืดตัวที่ไม่ผ่านเกณฑ์การใช้งาน อีกทั้งค่าการไหลที่ไม่เหมาะสมกับการก่อสร้างใน

หน้างานจริง คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการผสมพลาสติกโพรลิโพพิลีนที่อัตราส่วนร้อยละ 5 โดยน�้าหนักแอสฟัลต์คอนกรีต

สามารถพัฒนาคณุสมบัติทางวศิวกรรมของแอสฟัลต์คอนกรตีได้ และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการใช้งานของกรมทางหลวง

ค�ำส�ำคัญ: ถนนพลาสติก วัสดุทาง พลาสติกรีไซเคิล แอสฟัลต์คอนกรีต
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กำรสรำ้งแบบจ�ำลองกำรวำงแผนอพยพในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิส�ำหรบัอำคำรสำธำรณะ

Modeling emergency evacuation planning for public buildings

นักเรียนนำยร้อย ณัฐปกรณ์ พูลศรี   นักเรียนนำยร้อย ธัญพิสิษฐ์ ปลอดโปร่ง

นักเรียนนำยร้อย ทวีวัฒน์ ถนอมเขต  นักเรียนนำยร้อย กอสิน หิรัญบูรณะ

นักเรียนนำยร้อย ธนสำร ณ มณี 

พันโท ธนิตเชษฐ์ ดวงโสมำ   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

 งานวจัิยน้ีมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือหารปูแบบการอพยพของผู้อยู่ในอาคารให้รวดเรว็และปลอดภัยจากเหตกุารณฉ์กุเฉนิ 

การจ�าลองสถานการณ์ในระดับจุลภาคส�าหรับการเดินเท้าในอาคารโดยใช้โปรแกรม VisWalk ที่มีการจ�าลองพฤติกรรม

ต่างๆ ให้สอดคล้องกับพื้นที่จริง 

 ซึ่งมีขั้นตอนในการด�าเนินการคือ 1. สร้างแบบจ�าลองอาคารภายในโปรแกรมให้ตรงตามแบบอาคารจริง  

2. ใส่ข้อมูลการเดินเท้าในอาคาร ได้แก่ ความจุของจ�านวนคนภายในอาคารอัตราการเดินของบุคคลในสถานท่ีต่างๆ 

ภายในอาคารท่ีแตกตา่งกนั ทิศทางการเดนิ และสิง่กดีขวางภายในอาคาร 3. ก�าหนดเวลาและทางออกเมือ่เกดิสถานการณ์

ฉุกเฉิน และ 4. สร้างสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น ซึ่งได้อ้างอิงตามแนบทางมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลและระดับ

ประเทศ เช่น มาตรฐาน NFPA กฎหมายควบคุมอาคารอ้างอิง พ.ศ. 2522 และเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับอัคคีภัยของกรม

โยธาธิการและผังเมือง การศึกษานี้ได้จ�าลองสถานการณ์อัคคีภัยในพื้นที่อาคารเทศบาล สูงสามชั้น จังหวัดระยอง เพื่อ

ใช้เป็นกรณีศึกษา 

        ผลการวิจัยท�าได้ทราบถึงแนวทางและมาตรการเพื่อรองรับการอพยพในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น จ�านวนคน

และระยะเวลาที่มากที่สุดในอาคารที่สามารถอพยพได้อย่างปลอดภัย รวมถึงแนวทางการเพิ่มจ�านวนทางออกฉุกเฉินเพื่อ

ปรับปรุงอาคารให้มีความปลอดภัย

ค�ำส�ำคัญ: อาคารสาธารณะ สถานการณ์ฉุกเฉิน แผนอพยพ
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กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรตัดของ Linear Shaped Charge จำก C-4 

ส�ำหรับรื้อถอนโครงสร้ำงเหล็ก

Enhancing Cutting Ability of Linear Shaped Charge Using Composite                                                                                                                                        

Compound 4 for Steel-Structure Building Demolition
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  นักเรียนนำยร้อย สิรวิชญ์ จันทร์ศรี

                      

พันโท พีรศักดิ์ เอี่ยมละออ    พันโท ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อมรเทพ สมรำช           

ร้อยเอก กฤษฎำ ศรีโพธิ์อ่อน    ร้อยโท นวปกร นวะบุศย์     อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า      

บทคัดย่อ

 ระเบิดโพรงแบบเส้นเป็นวัตถุระเบิดที่น�ามาใช้ในการรื้อท�าลายโครงสร้างเหล็กโดยใช้ทฤษฎีมันโรว์เอฟเฟ็ก เพื่อ

สรา้งเจท็จากวัสดุทองแดงทีเ่ปน็ไลเนอร์ละลายซึง่มคีวามรอ้นและแรงกระแทกในการตัดเหล็ก ท�าใหเ้กดิการใช้แรงระเบดิ

อย่างมีประสิทธิภาพ ในการตัดเหล็กเพื่อท�าลายโครงสร้างอาคาร ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงงานวิจัยในปีที่ผ่านมา แต่ 

และยังไม่สามารถตัดเหล็กที่มีความหนาให้ขาดได้ 

 ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดท�าจึงได้ท�าการศึกษา ทดลอง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการประดิษฐ์ระเบิดโพรงแบบเส้น 

ให้สามารถตดัเหลก็ไดล้กึย่ิงขึน้ มวีตัถปุระสงคข์องโครงการคอืเพ่ือศกึษาความเสยีหายจากการเพ่ิมปรมิาณดนิระเบิดและ

ปรับปรุงแนวทางการจัดท�าระเบิดโพรงแบบเส้น โดยใช้ระเบิดโพรงแบบเส้น 3 ขนาดที่แตกต่างกันคือ 189.177 กรัม 

350.164 กรัม และ 562.400 กรัม ติดตั้งบนแผ่นเหล็กเกรด SS400 ความหนา 19 มม. ขนาด 30x30 ตารางเซนติเมตร 

แต่ละขนาดทดสอบระเบิด 3 ครั้ง เพื่อหาความลึกสูงสุดและต่�าสุดที่แต่ละขนาดสามารถตัดได้ และสังเกตการงอผิดรูป

ของเหล็กด้วย 

 ผลการทดสอบพบวา่ระเบิดโพรงแบบเสน้ท่ีประดษิฐข์ึน้สามารถตดัเขา้ในเน้ือเหลก็เกรด SS400 ไดโ้ดยความลกึ

หน้าตัดท่ีถกูตดัแปรผันตรงกับปรมิาณดนิระเบิดท่ีใช ้และขนาดของการงอเสยีรปูของเหลก็นัน้กแ็ปรผันตรงกบัปรมิาณดนิ

ระเบิดด้วยเช่นกัน

ค�ำส�ำคัญ: ระเบิดโพรงแบบเส้น Linear Shaped Charge มันโรว์ เอฟเฟ็ค ดินระเบิดซีโฟร์
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กำรประเมินควำมเหมำะสมของสมำร์ตโฟน 

ส�ำหรับใช้ในกำรรังวัดค่ำพิกัดจุดบังคับภำพถ่ำย

Suitability Evaluation of Smartphone for Surveying the Coordinates of 

the Ground Control Points

นักเรียนนำยร้อย ชลิต จะวะนะ    นักเรียนนำยร้อย ศิริศักดิ์ กุลวัฒน์

นักเรียนนำยร้อย พีรยุส เรือนงำม     นักเรียนนำยร้อย ชนะชัย พูลสุข

นักเรียนนำยร้อย วงศ์สวัสดิ์  สวัสดิ์พำณิชย์

พันเอก ภิญโญ วรเกษตร   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ของงานศึกษาวิจัยนี้มีเพ่ือประเมินความเหมาะสมของสมาร์ตโฟน ในการน�ามาใช้ทดแทนเครื่อง

รังวัดสัญญาณดาวเทียมแบบ Geodetic GNSS Receiver ส�าหรับการรังวัดค่าพิกัดของจุดบังคับภาพถ่ายทางอากาศ 

โดยใช้วิธีการจากสมาร์ตโฟนในการหาต�าแหน่งบนพื้นโลก ซึ่งถือว่าเป็น Low-Cost GNSS Receiver ที่มีความนิยมใน

การส�ารวจและท�าแผนท่ีปัจจุบัน การเกบ็ขอ้มลูในภาคสนาม แบ่งเป็นสองสว่น ไดแ้ก ่การรงัวดัสญัญาณดาวเทียม GNSS 

ด้วยวิธีสถิต (STATIC) จากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบ Geodetic Receiver เพื่อใช้เป็นค่าอ้างอิง และ

ท�าการเก็บข้อมูลอีกหนึ่งชุด คือ การรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS จากสมาร์ตโฟน ซึ่งถือว่าเป็น Low-Cost GNSS 

Receiver แล้วน�ามาท�าการประมวลผลข้อมูล (Post-Processing) ผ่าน Online Post - Processing จาก RTSD GNSS 

CORS NETWORK กรมแผนที่ทหาร หลังจากท�าการประมวลผลข้อมูลเรียบร้อยแล้ว น�าค่าพิกัดทางต�าแหน่งของหมุด 

GCP (Easting, Northing และ Orthometric Height) จ�านวน 10 หมุด มาเปรียบเทียบค่าพิกัดที่ได้จากการรังวัด 

ท้ังสองแบบ ผลการด�าเนินการวจัิยพบวา่  จากการเปรยีบเทียบคา่พิกดั มคีวามแตกต่างของคา่พิกัดทางราบเฉลีย่ Easting 

เท่ากับ 0.107 ม. Northing เท่ากับ 0.183 ม. และ Orthometric Height เท่ากับ 1.293 ม. หลังจากนั้นน�าค่า

พิกัดจุดบังคับภาพถ่ายจากการรังวัดด้วยสมาร์ตโฟน ไปท�าการประมวลผล ด้วยกระบวนการทางโฟโตแกรมเมตรี  

เพื่อสร้างภาพดัดแก้ออร์โธ (Orthophoto)

ค�ำส�ำคัญ: การรังวัดสัญญาณดาวเทียมจากสมาร์ตโฟน จุดบังคับภาพถ่ายทางอากาศ ภาพดัดแก้ออร์โธ
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กำรสร้ำงแบบจ�ำลองควำมสูงภูมิประเทศ 

ด้วยเทคนิคกำรรังวัดสัญญำณดำวเทียมแบบจลน์  

Digital Elevation Model from Real Time Kinematics GNSS Techniques

นักเรียนนำยร้อย บุญเกียรติ จิตสงบ    นักเรียนนำยร้อย ฐิติพงศ์ กันทะแก้ว

นักเรียนนำยร้อย ณัฐพงษ์ ลิมป์ศุภวำณิช    นักเรียนนำยร้อย ณัฐพงศ์ โกจิ๋ว

นักเรียนนำยร้อย ณัฐพงศ์ ยังมี

ร้อยเอก ธนพัทธ์ จงรักชอบ    อำจำรย์ที่ปรึกษำ
สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ของงานศึกษาวิจัยน้ีมีเพ่ือ สร้างแบบจ�าลองความสูงภูมิประเทศบริเวณพ้ืนท่ีโรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า โดยในการด�าเนินการเก็บข้อมูลจะใช้เทคนิคการรังวัดสัญญาณดาวเทียมแบบจลน์ (RTK) ค่าพิกัดที่ได้

จะเป็นค่าพิกัด Easting Northing และ Height เหนือระดับทะเลปานกลาง (MSL) โดยการรังวัดหาค่าความสูง จะใช้

แบบจ�าลองยีออยด์ความละเอียดสูงของประเทศไทย (Thai Geoid Model 2017 : TGM2017) เพื่อให้ค่าความถูกต้อง

ของค่าความสูงที่ได้ มีค่าความถูกต้องที่ต�่ากว่าระดับ 10 ซม. ในรูปแบบของข้อมูลตารางกริด โดยแสดงค่าความสูงทาง

ภูมิประเทศตามระยะความละเอียดที่มีหน่วยตามระยะบนพื้นผิวโลก ตารางกริดมีขนาด 100 x 100 เมตร 

 ส�าหรับการประมวลผลเพื่อสร้างแบบจ�าลองความสูงภูมิประเทศ โดยใช้โปรแกรม ArcMap เพื่อท�าการสร้าง 

Shapefiles ซึ่งจะเก็บข้อมูล Geometry หรือ Vector จ�าพวกจุด เส้น พื้นที่ จัดเก็บในรูปแบบตาราง เช่น ถ้าเป็น

ข้อมูล Point จะเป็นข้อมูล X,Y หลังจากนั้นน�า Shape File จากโปรแกรม ArcMap ไปท�าการ Generate แบบ

จ�าลองความสูงภูมิประเทศ (DEM) ในโปรแกรม Global Mapper ต่อไป 

 ผลการด�าเนินการวิจัย ได้แบบจ�าลองความสูงภูมิประเทศ บริเวณพื้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่

สามารถรังวัดค่าพิกัดได้ถูกต้อง (Accuracy) ในทางราบที่ระดับ 3 – 5 ซม. และท�าการประเมินความถูกต้องของ

แบบจ�าลองความสูงภูมิประเทศ โดยการเปรียบเทียบค่าความสูง ระหว่างแบบจ�าลองความสูงภูมิประเทศ (DEM) พื้นที่

บริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจากงานวิจัยนี้ กับค่าระดับสูงของหมุดระดับเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยค่าระดับ

ที่ได้มาจากการเดินระดับชั้นที่ 1 ของกรมแผนที่ทหาร พบว่ามีความแตกต่างเฉลี่ยของค่าความสูง เท่ากับ 41.5 ซม. 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 25.6 ซม.

ค�ำส�ำคัญ:  แบบจ�าลองความสูงภูมิประเทศ การรังวัดสัญญาณดาวเทียมแบบจลน์ แบบจ�าลองยีออยด์ความละเอียดสูง 

  ของประเทศไทย

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ

184

วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2563 23-24 พฤศจิกายน 2563

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก



กำรส�ำรวจข้อมูลภูมิสำรสนเทศเพื่อกำรวิเครำะห์ภูมิประเทศทำงทหำร 

กรณีศึกษำ พื้นที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครนำยก

GIS Database for Military Topographic Analysis

นักเรียนนำยร้อย วิชญะ ทองเกษร     นักเรียนนำยร้อย อลังกำร์ ภูษำวิโสตร์

นักเรียนนำยร้อย ภูผำ หำญชัย     นักเรียนนำยร้อย ญำณพล ไหมธนโชติ

นักเรียนนำยร้อย จักรพัฒน์ สุวรรณรัตน์

 

พันเอก ดิศพันธุ์ นำคเสน   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

 โครงงานวิจัยฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตฐานข้อมูลวิเคราะห์ภูมิประเทศทางทหาร ในรูปแบบข้อมูลภูมิ

สารสนเทศ บริเวณพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีการใช้การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากการการส�ารวจพื้นที่

และการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศน์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถน�ามาใช้ในการวิเคราะห์การปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งจะใช้ใน

การผลิตแผนท่ีพิจารณาภูมิประเทศทางทหาร (OCOKA) และสามารถเข้าถึงข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ได้ง่ายและมีความ

รวดเร็วจากทุกพื้นที่

 ในการสร้างแผนที่พิจารณาภูมิประเทศทางทหาร (OCOKA) จะเป็นการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล TTADB 

(Tactical Terrain Analysis Database) จากกรมแผนที่ทหาร แผนที่ชุด L7018 ข้อมูล OpenStreetMap ข้อมูลเพิ่ม

เตมิจากกรมคมนาคม และข้อมลูจากการส�ารวจในพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม โดยจะท�าการจัดเก็บข้อมลูในรปูแบบของ Database ใน

ลกัษณะข้อมลูเชงิพ้ืนท่ี (Spatial Data) ท่ีเชือ่มโยงกบัข้อมลูเชงิบรรยาย (Attribute Data) หรอืฐานข้อมลู (Database) 

ซึ่งจะสามารถใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์แยกแยะรายละเอียดบนภูมิประเทศที่แสดงบนโปรแกรม ArcMap โดยจะใช้การ

ก�าหนดลักษณะที่ต่างกันไปตามรายละเอียดที่ต้องการแสดงผล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ภูมิประเทศ 

 ผลการด�าเนินการวิจัย สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบของแผนท่ีพิจารณาภูมิประเทศทาง 

ทหารทั้งหมด 5 อย่าง คือ แผนที่การตรวจการและพื้นที่การยิง (Observation Map), แผนที่การก�าบังการซ่อนพราง 

(Cover and Concealment Map), แผนที่สิ่งกีดขวาง (Obstacles Map), แผนที่ภูมิประเทศส�าคัญ (Key Terrain 

Map) และแผนที่แนวทางการเคลื่อนที่ (Avenue of Approach Map)  และสามารถแสดงผลไปยัง Geoportal ซึ่ง

เป็นเว็บพอร์ทัลชนิดหน่ึงท่ีใช้ในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลทางภูมิศาสตร์และบริการทางภูมิศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องผ่านทาง

อินเทอร์เน็ตได้ง่ายและรวดเร็ว มีความสะดวกต่อการใช้งาน

ค�ำส�ำคัญ: ภูมิสารสนเทศน์ ปฏิบัติการทางทหาร พิจารณาภูมิประเทศทางทหาร ฐานข้อมูล 
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กำรศึกษำคุณสมบัติของวัสดุสร้ำงบังเกอร์กันกระสุนขนำด 7.62 มม.

กรณีศึกษำ ดินทรำย ดินร่วน และดินเหนียว

The Study of Properties of 7.62 mm Bulletproof Bunker Construction 

Materials: Case Study of Sand, Loam and Clay 

นักเรียนนำยร้อย ปณิธำน เอี่ยมยิ้ม   นักเรียนนำยร้อย ธิติพันธ์ สมศรี 

นักเรียนนำยร้อย พิทย์รัตน์ อภัยจิตต์   นักเรียนนำยร้อย กีรติ หวังอนุตตร 

นักเรียนนำยร้อย เฉลิมชัย ไพรเขียว 

พันเอก ทองค�ำ ชุมพล   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

 โครงงานวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุสร้างบังเกอร์กันกระสุนขนาด 7.62 มม.กรณีศึกษา ดินทราย 

ดินร่วน และดินเหนียว มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความลึกของกระสุน และเพื่อหาแรงต้านของกระสุนในดินทราย ดินร่วน 

และดินเหนียว ซึ่งการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ท�าการทดลอง ยิงด้วยกระสุนจริงขนาด 7.62 X 51 มม.ของปืนกล

แบบ 38 ( MAG 58 ) ท�าการทดสอบ โดยการยิงบังเกอร์ทดสอบจ�านวน 3 บังเกอร์ที่ท�าจาก ดินทราย ดินร่วน และ

ดินเหนียว ซึ่งแต่ละบังเกอร์ที่ทดสอบมีขนาด กว้าง 30.48 เซนติเมตร สูง 30.48 เซนติเมตร ลึก 60.96 เซนติเมตร 

ท�าการยิงทดสอบบังเกอร์ละ 5 นัด หาค่าความลึกเฉลี่ยของกระสุนและค�านวณหาแรงต้านภายในเนื้อดิน

 ผลการยิงทดสอบพบว่า บังเกอร์ดินทรายมีค่าความลึกเฉลี่ย 47.06 เซนติเมตร แรงต้าน 29.94 กิโลนิวตัน 

บังเกอร์ดินร่วนมีค่าความลึกเฉลี่ย 14.42 เซนติเมตร แรงต้าน 97.74 กิโลนิวตัน และบังเกอร์ดินเหนียวมีค่าความลึก

เฉลี่ย 29.26 เซนติเมตร แรงต้าน 48.36 กิโลนิวตัน

 สรุปจากผลการวิจัยพบว่าวัสดุท่ีใช้ในการสร้างบังเกอร์กันกระสุนขนาด 7.62 มม. ท่ีมีค่าความลึกกระสุน 

น้อยที่สุดคือบังเกอร์ดินร่วนมีค่าความลึกเฉลี่ย 14.42 เซนติเมตร แรงต้าน 97.74 กิโลนิวตัน

ค�ำส�ำคัญ: บังเกอร์กันกระสุน
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กำรศึกษำปัจจัยที่มีผลกระทบกับกำรเรียนภำษำอังกฤษของนักเรียนนำยร้อย

โดยใช้เครื่องมือคุณภำพ 7 ชนิด

Applying the 7 Quality Quantrol Tools to Determine Factors 

Affecting the Cadets’ English Learning

นักเรียนนำยร้อย ภูวไนย หำญสุโพธิ์   นักเรียนนำยร้อย พงศ์พิเชฐ เจริญใจ

นักเรียนนำยร้อย กฤษกร สุวรรณพงศ์   นักเรียนนำยร้อย ธีรพล มั่นศักดิ์

นักเรียนนำยร้อย ภูษิต สมิทธ์กุล

พันโท กิตติชัย ช้ำงน้อย   พันเอกหญิง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อัญพัชร์ คงวัฒนำนันทน์

พันเอกหญิง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ขัตติยำพร ค�ำอำจ   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบกับการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อยโดยใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด  

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาสภาพท่ัวไปของการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษของนกัเรยีนนายร้อย และศกึษาปัจจัยท่ีมผีลกระทบ 

การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อยโดยออกแบบผังก้างปลา เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับผลกระทบ

ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการ 4M-1E คือ 1) ผู้เรียน 2) อาจารย์ผู้สอน 3) หลักสูตรและกระบวนการ

เรียนการสอนและ 4) สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน น�าไปออกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านโปรแกรม 

google forms จากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนนายร้อยทั้ง 5 ชั้นปีจ�านวน 299 นายโดยการใช้เทคนิคการค�านวณของทาโร 

ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบมากที่สุดต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อย แต่ละปัจจัยทั้ง 

4 ด้าน 1) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเรียนภาษาอังกฤษด้านผู้เรียน คือ มีทัศนคติที่เห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ยาก

ร้อยละ 13.29 การพักผ่อนท่ีไม่เพียงพอร้อยละ 12.45 แรงจูงใจในการเรยีนภาษาอังกฤษร้อยละ 12.04 และความอ่อนล้า 

ของร่างกายจากการฝึกร้อยละ 11.78 2) ปัจจัยท่ีมผีลกระทบต่อการเรยีนภาษาอังกฤษด้านอาจารย์ผู้สอน คอื การมส่ีวนร่วม 

ในการเรียนการสอน (active leaning) ร้อยละ 16.05 การสื่อสารโดยในห้องเรียนใช้ภาษาอังกฤษ/ไทย ร้อยละ 13.37 

การสือ่สารในห้องเรยีนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 100% ร้อยละ 13.05 และน�า้เสยีงของอาจารย์ผู้สอน ร้อยละ 11.28 3) ปัจจัย 

ท่ีมีผลกระทบต่อการเรยีนภาษาอังกฤษด้านสภาพแวดล้อมภายในห้องเรยีนคอื รปูแบบในการน่ังในห้องเรยีนร้อยละ 12.29 

คุณภาพของเครื่องเสียงร้อยละ 12.20 กระดานท่ีใช้เป็นอุปกรณ์การสอนร้อยละ 11.78 และเก้าอ้ีท่ีใช้น่ังเรียนร้อยละ 

11.53 4) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเรียนภาษาอังกฤษด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน คือ การใช้ วีดีโอ/

พรีเซนต์เทชั่น เป็นสื่อในการเรียนการสอนร้อยละ13.46 ความไม่สอดคล้องของเน้ือหาท่ีเรียนกับชีวิตประจ�าวันร้อยละ 

12.95 จ�านวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอน/สัปดาห์ร้อยละ 12.79 และความต่อเนื่องของเนื้อหาวิชาร้อยละ 11.87

ค�ำส�ำคัญ: เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด
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กำรศึกษำปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำสูงสุดในประเทศไทยด้วยวิธีกำรพยำกรณ์

Forecasting Peak Power Demand: Case Study of Thailand

นักเรียนนำยร้อย พงศธร  ปิ่นเพ็ชร   นักเรียนนำยร้อย สุรวิชญ์  เป้ำทอง

นักเรียนนำยร้อย ธนเดช  สืบสุพรรณ    นักเรียนนำยร้อย ภัคฤทธิ์  สมจอมชำญ

นักเรียนนำยร้อย กิตติภัฏ  อรรถธีระพงษ์

พันโท ดร.เสกสรรค์  หมอยำดี   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

 การศึกษาปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในประเทศไทยด้วยวิธีการพยากรณ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหารูปแบบ

การพยากรณ์ท่ีให้ค่าความแม่นย�าท่ีสุด โดยใช้รูปแบบการพยากรณ์ 4 วิธี ได้แก่วิธีสมการแนวโน้มเชิงเส้นวิธีการหา 

คา่เฉลีย่เคลือ่นท่ี วธิปีรบัเรยีบเอ็กซ์โพเน็นเชยีลอย่างงา่ย และวธีิสมการแนวโน้มเชงิเสน้รว่มกบัการหาคา่ความแปรผันตาม

ฤดกูาลซึง่ใชข้อ้มลูปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าจากส�านักงานนโยบายและแผนพลงังาน ในเดอืนมกราคม ถงึเดอืนธนัวาคม ต้ังแต่

พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ 2562 รวม 60 เดือน เพื่อน�ามาหารูปแบบการพยากรณ์ที่มีความแม่นย�ามากที่สุดโดยเปรียบเทียบ 

จากคา่เฉลีย่ความคลาดเคลือ่นสมบูรณ ์(MAD) คา่เฉลีย่ก�าลงัสองของความคลาดเคลือ่น (MSE) และคา่เฉลีย่เปอรเ์ซน็ต์

ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (MAPE)

 จากผลการศกึษาพบวา่วธีิสมการแนวโน้มเชงิเส้นรว่มกบัการหาคา่ความแปรผันตามฤดกูาลเป็นวธิกีารท่ีมคีวาม

แม่นย�ามากที่สุดโดยมีค่า MAD เท่ากับ 489.104 ค่า MSE เท่ากับ 335,650.852 และค่า MAPE เท่ากับ 1.808% จะได้ 

รูปแบบการพยากรณ์คือ y = 26762.8938 + 35.6566t และมีค่าความแปรผันตามฤดูกาลในเดือนมกราคม เท่ากับ 0.94 

เดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 0.966 เดือนมีนาคม เท่ากับ 1.019 เดือนเมษายน เท่ากับ 1.064 เดือนพฤษภาคม เท่ากับ 

1.071 เดือนมิถุนายน เท่ากับ 1.024 เดือนกรกฎาคม เท่ากับ 0.983 เดือนสิงหาคม เท่ากับ 0.99 เดือนกันยายน 

เท่ากับ 0.994 เดือนตุลาคม เท่ากับ 0.984 เดือนพฤศจิกายน เท่ากับ 0.992 และเดือนธันวาคม เท่ากับ 0.973 ซึ่ง 

เมื่อน�ามาพยากรณ์การปริมาณใช้ไฟฟ้าสูงสุด ในปี 2563 เท่ากับ 347,157.84 MW ในปี 2564 เท่ากับ 354,738.34  

MW 

ค�ำส�ำคัญ:  การพยากรณ์ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
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กำรออกแบบและพัฒนำระบบตั๋วรถโรงเรียนออนไลน์

CRMA School Bus Booking Development

นักเรียนนำยร้อย ศุภวุฐิ ฐิตสมำนนท์   นักเรียนนำยร้อย สุรยุศ รุ่งเรือง 

นักเรียนนำยร้อย ภำนุพศ พลฤทธิ์   นักเรียนนำยร้อย จักรพันธ์ จันทร์ใส 

นักเรียนนำยร้อย ไกรสิทธิ์ อ่�ำรอด

ร้อยเอก เอกโยธิน พิลำ   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

 เน่ืองจากในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญในชีวิตประจ�าวันมากกว่าในอดีตท่ีผ่านมา ท�าให้มี

หลาย ๆ อย่างที่ไม่สะดวกสบาย มีความสะดวกสบายมากขึ้น โดยเฉพาะช่องทางการสื่อสารไร้พรมแดน หรือ สังคม

ไร้พรมแดน ที่ผู้คนเรียกว่า Social Network ถือว่าเป็นปัจจัยส�าคัญของชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันในการตอบสนองต่อความ 

ต้องการต่าง ๆ ในสังคมอันไร้พรมแดนนี้ โดยแอพลิเคชั่นที่มีบทบาทในสังคมไทยในปัจจุบันคือ ไลน์ (LINE)

 นักเรยีนนายร้อยได้ตระหนักถงึการเข้ามาถงึเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตความเรว็สงู ท�าให้เกดิระบบแอปพลเิคชนั 

ขนาดใหญ่ท่ีสามารถท�าธุรกรรมได้หลายอย่าง โดยท่ีผู้พัฒนาสามารถประยุกต์ไปเพ่ิมเติมให้กบัธุรกิจของตนเองได้ จึงเกดิ

การพัฒนาระบบการจองตั๋วรถแบบใหม่ ที่ใช้ไลน์เป็นสื่อกลางในการดึงนักเรียนนายร้อยเข้าใช้บริการจองตั๋วรถ แทนการ

เดินซื้อและแจกจ่ายตามกองพันเหมือนในอดีต มีทั้งการลงทะเบียนยืนยัน ระบบเลือกเที่ยว เลือกสถานที่ขึ้นลง เพิ่มหรือ

ลดจ�านวนตั๋วรถ แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือยกเลิกตั๋วได้ ผ่านช่องสื่อสารผ่านบอตไลน์ ที่มีชื่อว่า CRMA Bus Booking 

สามารถท�าได้สะดวกจากในโทรศัพท์มือถือของตนเอง 

ค�ำส�ำคัญ: Booking, Register, Destination, Payment Slip, E-ticket, QR code
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โดรนส�ำรวจทำงยุทธวิธี

Surveillance Tactical Drone

นักเรียนนำยร้อย พงศกร ตรีวิทยำกรำนต์   นักเรียนนำยร้อย น�ำโชค เฟื่องงำม 

นักเรียนนำยร้อย กฤติเดช ลำภจำรุวัชร์  นักเรียนนำยร้อย ธนภณ แจ่มแจ้ง  

นักเรียนนำยร้อย พชรพล แก้วพิทักษ์

ร้อยเอก เอกโยธิน พิลำ   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

 เน่ืองจากในสถานการณ์การรบจริง ผู้ตรวจการณ์หน้าท่ีถูกส่งไปกับหน่วยทหารราบจะต้องท�าการร้องขอ 

การยิงไปยังเป้าหมาย เเตบ่างสถานการณอั์นตรายเกนิกวา่ท่ีจะสงัเกตการณ ์เราจึงไดค้ดิคน้นวตักรรมท่ีท�าการสงัเกตการณ์ 

เเละระบุพิกัดเป้าหมายที่เเม่นย�า ส่งไปยังศูนย์อ�านวยการยิงในการค�านวณเพื่อเป็นหลักฐานยิง โดยหลักฐานยิงที่ได้จะ

ส่งไปยังส่วนยิง เพ่ือท�าการยิงให้ถูกเป้าหมายตามท่ีผู้ตรวจการณ์หน้าร้องขอได้อย่างถูกต้องและแม่นย�ามากท่ีสุด โดย 

โดรนสามารถค�านวณค่าได้จากการเล็งภาพไปยังวัตถุท่ีต้องการได้และยังสามารถแยกแยะวัตถุออกเป็นประเภทต่างๆ  

ได้มากกว่า 80 ประเภท รวมทั้งมีระบุพิกัดในตัวเองที่สามารถระบุตัวเองได้ในแผนที่ 

 อีกท้ังมีระบบการลงจอดด้วยตัวเองแบบอัตโนมัติ นอกจากน้ีโดรนตัวน้ีสามารถใช้เป็นตัวโดรนตรวจการณ์

อัตโนมตั ิโดยเราสามารถพิกดัจุดเพ่ือให้โดรนบินตรวจการณต์ามจุดทีเราพิกดัไวไ้ดต้ามท่ีตอ้งการ โดรนสามารถถา่ยทอด

ภาพออกผ่านทางหน้าจอทั้งรีโมทควบคุมและคอมพิวเตอร์เพื่อท�าการภารกิจที่ต้องการ

ค�ำส�ำคัญ: โดรนส�ารวจ
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กล้องตรวจจับกำรเคลื่อนไหว

Tracker Cam

นักเรียนนำยร้อย สำละวิน อินทะรังษี   นักเรียนนำยร้อย รัชพล โอสถศรี  

นักเรียนนำยร้อย สุรพิชญ์ ค�ำน่ำน   นักเรียนนำยร้อย กิตติภพ วรรณวงษ์ 

นักเรียนนำยร้อย จิรำวัฒน์ ทองเงิน

ร้อยโท ฉัตรเฉลิม เกิดสวัสดิ์   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีพ้ืนท่ีกว้างขวางเป็นอย่างมาก จึงมีความจ�าเป็นต้องมีการตรวจสอบท้ัง

จ�านวนคนและระบุตัวตนแต่ละคนเพ่ือน�าข้อมูลดังกล่าวมาช่วยในการบริหารทรัพยากรณ์ในพ้ืนท่ี ดังน้ันผู้จัดท�าได้รวม

รวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้จัดท�า Tracker Cam อุปกรณ์ที่มีความสามารถในการ Tracking คน

ได้อัตโนมัติ เป็นตัวตรวจจับในการเคลื่อนไหวของบุคคลนั้นโดยจะแจ้งเตือนผ่าน Line Application ถ้าไม่รู้จักบุคคล

นั้น ซึ่งในการใช้อุปกรณ์นี้ เป็นการเช็คว่ามีใครที่เข้า-ออกสถานที่นั้นบ้าง และเข้า-ออกเวลาไหน จะได้ทราบว่าใครที่ได้

เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวในเวลานั้น ๆ  และรวมถึงสามารถเป็นตัวเก็บสถิติ เข้า-ออกในแต่ละพื้นที่ของบุคคลในองค์กร ซึ่ง

สามารถเป็นข้อมูลท่ีช่วยตดัสนิใจในการบรหิารงานบุคคล และสามารถระบุว่าต�าแหน่งท่ีอยู่ของบุคคลนัน้อยู่ท่ีไหนของพ้ืนท่ี  

รวมไปถึงการใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาขยายผลโดยสามารถน�าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และท�าสรุปผลไปน�าเสนอใน 

แง่ในมุมอื่น ๆ ได้ เช่น ใช้ดูสถิติการมาท�างานของบุคคลนั้นใน 1 ปี ใช้วิเคราะห์เส้นทางการเคลื่อนที่ของแต่ละคน 

เช่น สามารถควบคุมการใช้ไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ได้โดยตัดสินใจโดยจ�านวนบุคคลที่ผ่านพื้นที่ว่ามากหรือน้อย

ค�ำส�ำคัญ:  Tracker Cam, Tracking 
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ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรวำงตัวของปรำสำทหินพนมรุ้งกับกำรส่ำยของแกนโลก

The Relationship between Prasat Hin Phanom Rung

and the Precession of the Earth’s Axes

นักเรียนนำยร้อย ศุภกิตติ์ เกตุประกอบ     นักเรียนนำยร้อย จักรภัทร หอมจันทร์

นักเรียนนำยร้อย สิริมงคล บุญศรี     นักเรียนนำยร้อย สุรวุฑ หนูเอียด

พันเอก เกรียงไกร นิตยสุทธิ    พันเอก ดร.สุวัฒน์วงศ์ จันทร์ฉำยแสง    อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาฟิสิกส์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

 ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นท่ีรู้จักและเคารพนับถือของชาวไทยและชาวต่างชาติ งานวิจัยน้ีได้บูรณาการความรู้

ด้านดาราศาสตร์ ประวัติศาตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อท�าความเข้าใจในเรื่องของปราสาท และความสัมพันธ์ในด้าน 

ตา่ง ๆ  การส�ารวจภาคสนามเราไดว้ดัแนวทิศของแกนกลางของโถงหลกัของปราสาทผ่านประตู 15 บาน วดัคา่มมุอะซมิธุ 

ของแกนปราสาทได้ 840° 25’ 42” หรืออีกนัยหนึ่งคือมีมุมทิศ 5° 34’ 18” ไปทางซ้ายนับจากทิศตะวันออก การ

สบืคน้ขอ้มลูทางประวติัศาสตรฮิ์นดพูบวา่ชาวฮินดนัูบกลุม่ดาวราศเีมษเป็นราศแีรกของจักราศเีป็นปีใหมใ่นปฏิทินสรุยิะคต ิ

เนื่องจากในช่วงเริ่มแรกของศาสนาฮินดู (ประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตกาล) กลุ่มดาวราศีเมษขึ้นจากขอบฟ้าพร้อมกับ

ดวงอาทิตย์ในทิศตะวนัออกพอด ีอย่างไรกต็ามการขึน้จากขอบฟ้าของราศเีมษเคลือ่นตัวไปตามยุคสมยัตา่ง ๆ  เน่ืองจาก

การส่ายของแกนโลก 

 จากการค�านวณย้อนไปในอดีตเพื่อหามุมที่พระอาทิตย์ขึ้น และเวลาที่พระอาทิตย์อยู่ในราศีเมษด้วยโปรแกรม 

NOAA ประกอบกับเวลาที่พระอาทิตย์อยู่ในราศีเมษด้วยโปรแกรม Stellarium มีความเป็นไปได้ที่ปราสาทประธานจะ

สร้างในพุทธศตวรรษที่ 17 นอกจากนั้นเราได้สัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่ ชาวบ้านส่วนใหญ่รู้สึกภาคภูมิใจในมรดกทาง

วฒันธรรมท่ีตกทอดมา ในดา้นความมัน่คงปราสาทหินพนมรุง้เป็นศนูย์รวมจิตใจชาวจังหวดับุรรีมัย์ ท�าให้คนในท้องถิน่มี

ความภาคภูมิใจ เกี่ยวโยงไปถึงความรัก และหวงแหนดินแดนที่ตั้งและที่ท�ากิน ในด้านเศรษฐกิจปราสาทหินพนมรุ้งเป็น

แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง มีผู้มาเย่ียมชมเป็นจ�านวนมากเป็นการส่งเสริมให้คนในพ้ืนท่ี 

และพื้นที่ใกล้เคียงมีรายได้

ค�ำส�ำคัญ: ปราสาทหินพนมรุ้ง มุมเดคคลิเนชัน กลุ่มดาวราศีเมษ อาณาจักรขอม ศาสนาฮินดู
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กำรพัฒนำจรวดประดิษฐ์ส�ำหรับกำรปล่อยดำวเทียมกระป๋อง

Development of a Rocket for CANSAT Launching

นักเรียนนำยร้อย สิทธิเดช มั่นกูล    นักเรียนนำยร้อย พชร สินชัย

นักเรียนนำยร้อย นภวุธ บุตรกินรี    นักเรียนนำยร้อย วณศิลป์ สิทธิ   

พันเอก ธัญญะ โพธิ์รัง    พันโท ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อมรเทพ สมรำช    อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาฟิสิกส์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้ได้พัฒนาต้นแบบจรวดส�าหรับการปล่อยดาวเทียมกระป๋อง โดยศึกษาและปรับปรุงวิธีการขึ้นรูปเชื้อ

เพลิงแข็งที่ใช้ดินประสิว (KNO
3
) ต่อน้�าตาลซูโครส (C

12
H
22
O

11
) ในอัตราส่วน 65 : 35 %w/w ให้มีความสะดวกต่อ

การถอดจากแบบพิมพ์มากขึ้น การผลิตดินขับพบว่าเมื่อเพิ่มผงโลหะออกไซด์ (CuO) 5 กรัม จะช่วยเพิ่มความร้อน

ในการเผาไหม้ได้เป็นอย่างดี ส่วนการออกแบบส่วนไอพ่น (Nozzle) ได้พิจารณารูปแบบที่แตกต่างกันสามชนิด ได้แก่  

1) แบบ C-Type ที่ขนาดคอคอด 30 มิลลิเมตร 2) แบบ C-Type ที่ขนาดคอคอด 10 มิลลิเมตร และ 3) แบบ 

หน้าตัดตรงที่ขนาดคอคอด 10 มิลลิเมตร พบว่าในแบบที่ 3 สามารถสร้างแรงดลได้สูงสุด จากนั้นท�าการสร้างต้นแบบ

จรวดจากวัสดุกระดาษแข็งและไม้อัดที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล�าตัว 7.5 นิ้ว ประกอบเข้ากับมอเตอร์ที่มีดินขับปริมาณ 

750 กรมั เมือ่ทดสอบปลอ่ยจรวดพบวา่จรวดสามารถพุ่งสูอ่ากาศไดท่ี้ระดบัความสงูประมาณ 35 เมตร ผลการวจัิยพบวา่

ความสงูท่ีจรวดพุ่งขึน้ไดม้ผีลคอ่นขา้งต่�าเน่ืองจากลกัษณะการเคลือ่นของตวัจรวดยังมคีวามสมดลุไมเ่พียงพอจึงท�าให้เกดิ

การเบนทิศทางออกไปดา้นขา้ง ในแรงดลท่ีเท่ากันการรกัษาสมดลุของการเคลือ่นท่ีเป็นปัจจัยส�าคญัท่ีจะชว่ยเพ่ิมความสงูได้

ค�ำส�ำคัญ: จรวด ดาวเทียมกระป๋อง เชื้อเพลิงแข็ง
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ข้ำวอัดแท่งพร้อมทำน ระยะที่ 3

Rice Bar Ready to Eat Phase 3

นักเรียนนำยร้อย ภำนุวัฒนศักดิ์ ศรีเมือง   นักเรียนนำยร้อย วรัญญู ภำวนำ 

นักเรียนนำยร้อย เนติธร ทองน�ำ   นักเรียนนำยร้อย ปัณณภัทร อธิพงศ์ภำภร 

นักเรียนนำยร้อย กิตติพศ เปรมปรีดำ

พันเอกหญิง ประภำรัตน์ จันทวำลย์   พันเอกหญิง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ภัทรียำ ตัณฑิกุล   

พันเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อำศิส บุณยะประภัศร   พันโท ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วนชำติ บริสุทธิ์ 

พันตรี ภัทรพล คงสุข  นำงสำวปวีณ์นุช ใจดี   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาเคมี ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

 งานวจัิยน้ีเป็นการพัฒนาสตูรต้นแบบข้าวอัดแท่งพร้อมทานต่อเนือ่งจากโครงงานวจัิย นนร.ในปีการศกึษา 2561 

โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่พฒันาการเตรียมขา้วเหนยีวด�าให้เป็นข้าวพองและเตรียมผงใบหม่อนเพือ่เพิม่เสน้ใยอาหารส�าหรับ

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ข้าวอัดแท่งพร้อมทาน พัฒนาสูตรต้นแบบผลิตภัณฑ์ข้าวอัดแท่งพร้อมทานให้มีสัดส่วนสารอาหารท่ี

ให้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต : โปรตีน : ไขมัน เท่ากับ 60 – 70 : 10 – 15 : 20 – 30 ให้พลังงาน 3,600 

กิโลแคลอรีต่อวันและมีปริมาณเส้นใยอาหาร 25 – 30 กรัม ด�าเนินการวิจัยตามล�าดับดังนี้ การพัฒนาการเตรียมข้าว

เหนียวด�าให้เป็นข้าวพอง โดยการเตรียมข้าวพองจากข้าวเหนียวด�า 4 ตัวอย่าง ดังนี้ ตัวอย่างที่ 1 แช่น�้าอุณหภูมิห้อง 6 

ชั่วโมง ตากแดดจนแห้ง น�าไปคั่วจนพอง ตัวอย่างที่ 2 แช่น�้าอุ่น 40 นาที ตากแดดจนแห้ง น�าไปคั่วจนพอง ตัวอย่าง

ที่ 3 แช่น�้าอุณหภูมิห้อง 6 ชั่วโมง ผึ่งในตู้เย็น 2 คืน ตากแดด 2 – 6 ชั่วโมง น�าไปคั่วจนพอง ตัวอย่างที่ 4 แช่น�้า

อุณหภูมิห้อง 6 ชั่วโมง ตากแดดจนแห้ง น�าไปทอดที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส นาน 40 นาที ด้วยหม้อทอดภายใต ้

สภาวะสุญญากาศ จากนั้นให้ผู้ทดสอบท�าแบบประเมินความพึงพอใจโดยวิธี  9 – point – hedonic – scale 

พบว่าผู้ทดสอบพึงพอใจข้าวพองตัวอย่างที่ 1 มากที่สุด รองลงมาเป็นตัวอย่างที่ 3 และ 2 ตามล�าดับ คะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 7.27 6.11 และ 5.55 ตามล�าดับ ในส่วนของตัวอย่างที่ 4 ข้าวพองไม่สม�่าเสมอและแข็งจึงไม่สามารถน�ามา

ทดสอบความพึงพอใจได้   การพัฒนาการเตรยีมผงใบหม่อนเพ่ือเพ่ิมเส้นใยอาหาร โดยห่ันใบหม่อนเป็นชิน้เลก็ ตากแดด 

1 วัน อบในหม้ออบลมร้อน ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที พลิกกลับทุก 10 นาที บดเป็นผง

ขนาด 60 เมช ส่งวิเคราะห์ปริมาณเส้นใยอาหารด้วยวิธีมาตรฐาน AOAC (2019) พบว่า ผงใบหม่อนมีค่าปริมาณ

เส้นใยอาหารเท่ากับ 34.17 กรัมต่อ 100 กรัม การพัฒนาสูตรต้นแบบผลิตภัณฑ์ข้าวอัดแท่งพร้อมทานให้มีสัดส่วนสาร

อาหารที่ให้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต : โปรตีน : ไขมัน เท่ากับ 60 – 70 : 10 – 15 : 20 – 30 ให้พลังงาน 
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3,600 กิโลแคลอรีต่อวันและมีปริมาณเส้นใยอาหาร 25 – 30 กรัม โดยการเตรียมตัวอย่างข้าวอัดแท่งพร้อมทานจาก

ข้าวพองตัวอย่างที่ 1 ส่งวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารที่ให้พลังงาน ด้วยวิธีมาตรฐาน AOAC (2019) และ TE-CH-169 

พบว่า คาร์โบไฮเดรต : โปรตีน : ไขมัน เท่ากับ 60.41 : 10.99 : 28.60 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และให้พลังงาน 

435.27 กิโลแคลอรีต่อ 100 กรัม ดังนั้น 1 วันต้องรับประทานข้าวอัดแท่งพร้อมทาน 827.07 กรัม คิดเป็น 275.69 

กรัมต่อมื้อ เพื่อให้สะดวกต่อการรับประทานและการพกพา จึงแบ่งข้าวอัดแท่งพร้อมทานใน 1 มื้อ เป็น 7 แท่ง แท่งละ 

39.38 กรัม และเพิ่มปริมาณผงใบหม่อนลงในข้าวอัดแท่งพร้อมทาน 1 วัน เท่ากับ 2.82 – 20.15 กรัม 

ค�ำส�ำคัญ: ข้าวอัดแท่งพร้อมทาน ข้าวพอง ข้าวเหนียวด�า ผงใบหม่อน
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กำรศึกษำกำรใช้ชำเขียวเป็นส่วนผสมในกำรผลิตเบียร์

The Study of Using Green Tea for Brewing 

  นักเรียนนำยร้อย รณกฤต เฉลิมถำวรสุข    นักเรียนนำยร้อย ณัฐภพ ต้องเดช

  นักเรียนนำยร้อย กล้ำก้ำว สำยเมฆ    นักเรียนนำยร้อย ธนกฤต ชนะศรี

นักเรียนนำยร้อย ภูวเดช โมกขะสมิต

 

พลตรี รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมปอง วรรณโคตร    พันเอก ดร.วิชิต ซ้ำยเกล้ำ

พันเอกหญิง พนิตตำ ปัญญำดิลก    พันโทหญิง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พนมวรรณ ปำนสีทำ

 พันตรีหญิง เพ็ญธนำ สมำนพันธุ์   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาเคมี ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการน�าชาเขียวมาเป็นส่วนผสมในการผลิตเบียร์ วิเคราะห์หาอัตราส่วนของ

ชาเขยีวท่ีเหมาะสมในการผลติเบียร์โดยการทดสอบความพึงพอใจท่ีมต่ีอส ีกลิน่ รสชาต ิและร้อยละของแอลกอฮอล์ของ

เบียร์ที่ผลิตได้ ชาเขียวที่น�ามาใช้ในการศึกษาเป็นชาเขียวมัทฉะ (Matcha Green Tea) โดยก�าหนดอัตราส่วนของ 

ชาเขียวมัทฉะ เป็น 4 อัตราส่วน คือ 0, 25, 87.5 และ 175 กรัมต่อปริมาตรของเบียร์ 10 ลิตร ท�าการวิเคราะห์

หาปริมาณแอลกอฮอล์ (%ABV) โดยใช้ไฮโดรมิเตอร์ (Hydrometer) และทดสอบความพึงพอใจ (Blind Test) ที่มีต่อ

สี กลิ่น และรสชาติของเบียร์ที่ผลิตได้ พบว่าสามารถน�าชาเขียวมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเบียร์ได้ เมื่อเปรียบเทียบ

ร้อยละของแอลกอฮอล์ของเบียร์ที่ผลิตได้ พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เท่ากับ 5.51%, 5.64%, 5.38% และ 5.50% ตาม

ล�าดับ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับเบียร์ในท้องตลาด เมื่อทดสอบความพึงพอใจ พบว่าอัตราส่วนท่ีเหมาะสมท่ีได้รับคะแนน

เฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อสี กลิ่น และรสชาติสูงสุด คือ อัตราส่วนของชาเขียว 25 กรัมต่อปริมาตรของเบียร์ 10 ลิตร  

มคีะแนนความพึงพอใจเท่ากบั 77.57% ส�าหรบัเพศชายมีความพึงพอใจในอัตราส่วนของชาเขยีว 25 กรมัต่อปรมิาตรของ

เบียร์ 10 ลิตรสูงสุด เท่ากับ 39.13% เพศหญิงมีความพึงพอใจในอัตราส่วนของชาเขียว 0 และ 25 กรัมต่อปริมาตร

ของเบียร์ 10 ลิตรเท่ากัน เท่ากับ 37.50% และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตามความถี่ในการดื่มเบียร์ พบว่าผู้ที่ดื่ม

เบียร์เป็นประจ�ามีความพึงพอใจในอัตราส่วนของชาเขียว 25 กรัมต่อปริมาตรของเบียร์ 10 ลิตรสูงสุด เท่ากับ 100%

ค�ำส�ำคัญ: การผลิตเบียร์ ชาเขียว
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ผลของอัตรำส่วนกำรผสมน้�ำสกัดจำกปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและสำรละลำยปุ๋ยเคมี

ต่อกำรเจริญเติบโตของผักที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์

Effect of Mixing Ratio from Vermicompost Bioextract and Chemical 

Fertilizer Solution on the Growth of Vegetable in Hydroponics System

นักเรียนนำยร้อย กำนต์กวี ประจงจิตร   นักเรียนนำยร้อย ธนกฤต ใหม่อินทร์ 

นักเรียนนำยร้อย ปริญญำ ต๋ำค�ำ   นักเรียนนำยร้อย ประกำศิต พันธ์สว่ำง 

นักเรียนนำยร้อย ศรวัสย์ ด่ำนอนุพันธ์

พันเอกหญิง รองศำสตรำจำรย์ สมพร ค�ำเครื่อง อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

บทคัดย่อ 

 การปลกูผักในระบบไฮโดรโปนิกส์มกีารใช้สารละลายปุ๋ยเคม ีซึง่อาจส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ท�าลายความ

สมดุลของระบบนิเวศ และมีสารเคมีตกค้างสู่ผู้บริโภค คณะผู้วิจยัได้ท�าการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเรื่อง ผลของอัตราส่วน

การผสมน�้าสกัดจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและสารละลายปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของผักท่ีปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ 

วตัถปุระสงค์ในการจัดท�าโครงงานวจัิยครัง้น้ี เพ่ือศกึษาและเปรยีบเทียบการเจรญิเติบโตของผักท่ีปลกูในระบบไฮโดรโปนิกส์ 

ระหว่างอัตราส่วนการผสมน�้าสกัดจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและสารละลายปุ๋ยเคมี โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ม

สมบูรณ์ (CRD) แบ่งเป็น 4 ซ�้า ประกอบด้วย 4 สิ่งทดลอง ได้แก่ 1) สารละลายปุ๋ยเคมี 2) น�้าสกัดจากปุ๋ยหมัก

มูลไส้เดือนดินผสมกับสารละลายปุ๋ยเคมีอัตราส่วน 1 : 1 โดยปริมาตร 3) น�้าสกัดจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินผสม

กับสารละลายปุ๋ยเคมีอัตราส่วน 1 : 3 โดยปริมาตร 4) น�้าสกัดจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินผสมกับสารละลายปุ๋ยเคมี

อัตราส่วน 3 : 1 โดยปริมาตร ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเจริญเติบโตของผักที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ระหว่าง

อัตราส่วนการผสมน�้าสกัดจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและสารละลายปุ๋ยเคมี พบว่าการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้งและ 

ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮดท่ีปลูกในน�้าสกัดจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินผสมกับสารละลายปุ๋ยเคมีอัตราส่วน 1 : 3 โดย

ปริมาตร มีน�้าหนักสด ส่วนสูง และจ�านวนใบมากที่สุด แตกต่างจากอัตราส่วนการผสมอื่นๆ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

(p < 0.05) ข้อเสนอแนะการน�าผลงานวิจัยไปใช้ในการปลูกผักกวางตุ้งและผักกาดหอมบัตเตอร์เฮดในระบบ 

ไฮโดรโปนิกส์ที่มีการผลิตเพื่อการค้าและเพื่อลดการใช้สารเคมีที่ส่งผลต่อผู้บริโภค

ค�ำส�ำคัญ: ระบบไฮโดรโปนิกส์ น�้าสกัดจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน สารละลายปุ๋ยเคมี

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ

197

วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 256323-24 พฤศจิกายน 2563

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก



รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ

198

วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2563 23-24 พฤศจิกายน 2563

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นม่วงเทพรัตน์โดยใช้
อำหำรวุ้นสูตร MS กับอำหำรส�ำหรับปลูกพืชไร้ดิน
A Comparative Study of Persian Violet 

(Exacum affine Balf.f.ex Regel) Cultured in Murashige & Skoog and 
Hydrophonics Solution Mixed Media by Using Tissue Culture Technique

นักเรียนนำยร้อย ณัฐภัทร มณีโชติ   นักเรียนนำยร้อย ศุภกร ค�ำมงคล 

นักเรียนนำยร้อย เดชำธร ฝ่ำยเดช 

นักเรียนนำยร้อย ดุลยวัต โปณะทอง   นักเรียนนำยร้อย นิธิศ ทรัพย์อัประไมย 

พันเอกหญิง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เยำวภำ ทองอร่ำม   พันโท พงศกร แก้วกรเมือง 

ดร.เสำวนีย์ บัวโทน   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นม่วงเทพรัตน์มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอาหารวุ้นสูตร Murashige & Skoog 

(อาหาร MS) กับอาหารวุ้นที่เตรียมจากสารละลายธาตุอาหารส�าหรับปลูกพืชไร้ดิน (อาหารไฮโดรโพนิกส์) โดยวางแผน

การทดลองใช้ส่วนตาข้างของต้นม่วงเทพรัตน์ท�าการฟอกฆ่าเชื้อด้วยสารละลายคลอรอกซ์ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ 

ระยะเวลา 10 นาที และสารละลายคลอรอกซ์ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลา 5 นาที ตามด้วยน�้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 

3 ครั้ง ครั้งละ 1 นาที จากนั้นน�ามาเพาะเลี้ยงในอาหาร MS และอาหารไฮโดรโพนิกส์ที่เตรียมเป็น stock A และ 

stock B ความเข้มข้นอย่างละ 5, 10, 15, 20 และ 25 มิลลิลิตร จ�านวน 20 ซ�้าโดยวัดผลการทดลองจากจ�านวน

ยอดและใบที่ 4, 8, 10, และ 12 สัปดาห์ และน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance; 

Anova) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Dunnett’s T3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

 ผลการทดลองพบว่าอาหารไฮโดรโพนิกส์ที่เข้มข้น 10 มิลลิลิตรในทุกๆ ช่วงสัปดาห์ที่เก็บผลการทดลองจะมี

จ�านวนยอด และใบสูงที่สุด ส�าหรับในสัปดาห์ที่ 4, 8, และ 10 ของการเพาะเลี้ยงในอาหารทุกชนิดมีค่าจ�านวนยอดที่

ไม่แตกต่างกนัอย่างมนัียส�าคญัทางสถติ ิแต่ในสปัดาห์ท่ี 12 มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส�าคญัทางสถติิ ซึง่แสดงให้เห็น

ว่าผลของจ�านวนยอดเจริญเติบโตดีขึ้นเมื่อใช้เวลาในการเพาะเลี้ยงยาวนานขึ้น ส่วนผลของจ�านวนใบในทุกๆ สัปดาห์มี

ความแตกต่างกนัอย่างมนัียส�าคญัทางสถติิ ส�าหรบัสปัดาห์ท่ี 12 พบว่าอาหารเพาะเลีย้งท่ีให้จ�านวนยอดและใบสงูท่ีสดุคอื 

อาหารไฮโดรโพนิกส์ที่ความเข้มข้น 10 มิลลิลิตร รองลงมาคือ อาหารไฮโดรโพนิกส์ความเข้มข้น 5 มิลลิลิตร อาหาร 

MS อาหารไฮโดรโพนิกส์ความเข้มข้น 15 มลิลลิติร อาหารไฮโดรโพนิกส์ความเข้มข้น 20 มลิลลิติร และอาหารไฮโดรโพนิกส์ 

ความเข้มข้น 25 มิลลิลิตร ตามล�าดับ ส่วนจ�านวนยอดที่สูงที่สุดมีค่า 2.85±0.13 โดยประมาณ จ�านวนใบสูงสุดมีค่า 

32.65±0.42 โดยประมาณ ดังนั้นอาหารสูตรไฮโดรโพนิกส์ความเข้มข้น 10 มิลลิลิตร สามารถน�ามาใช้ทดแทนอาหาร

วุ้น MS ได้ 

ค�ำส�ำคัญ: ต้นม่วงเทพรัตน์ อาหาร MS  อาหารไฮโดรโพนิกส์



ควำมคำดหวังของทหำรกองประจ�ำกำร กรณีศึกษำ : กองพันทหำรรำบ รร.จปร.

Expectation of the Enlisted: A Case Study of the 

CRMA Infantry Battalion

นักเรียนนำยร้อย คีตกวี อุปถัมภ์   นักเรียนนำยร้อย พงษ์สวัสดิ์ อำสุรีย์ 

นักเรียนนำยร้อย ปัญญำ มะลิลำ   นักเรียนนำยร้อย ไอยรำ ยำวะรักษ์  

นักเรียนนำยร้อย ภูริณัฐ พิชัย

พันเอกหญิง รองศำสตรำจำรย์ พิมลพรรณ อุโฆษกิจ   พันโทหญิง ดร.พรรณพงำ จุฬำนนท์   

ร้อยเอกหญิง นัฐพร เกียรติบัณฑิตกุล    อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคาดหวังของทหารกองประจ�าการ ในกองพันทหารราบโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยใช้แนวคดิเกีย่วกบัความคาดหวงั และแรงจูงใจ ระเบียบวธีิการวจัิย เชงิปรมิาณ ด้วยวธีิการ 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม กรอบแนวคิดการวิจัยประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ แรงจูงใจ ตัวแปรตาม 

ได้แก่ ความคาดหวังของทหารกองประจ�าการ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสวัสดิการ 2) ด้านการปฏิบัติงาน 

3) ด้านผู้บังคับบัญชา และ 4) ด้านการฝึก กลุ่มตัวอย่าง คือ ทหารกองประจ�าการ กองพันทหารราบ โรงเรียนนาย

ร้อยพระจุลจอมเกล้า จ�านวน 172 นาย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย และสถิติอนุมานในการวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ของตัวแปร 

 ผลการศกึษาพบว่า ทหารกองประจ�าการ กองพันทหารราบ โรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มคีวามคาดหวงั 

เรียงตามล�าดับตามแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านการฝึก คิดเป็นร้อยละ 55.2 ด้านการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับ

บัญชา คิดเป็นร้อยละ 52.9 ด้านสวัสดิการ คิดเป็นร้อยละ 43.0 และ ด้านการปฏิบัติงาน คิดเป็น ร้อยละ 40.7 ซึ่ง

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับความคาดหวังด้านการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้

บังคับบัญชาที่ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้ พบว่า ระหว่างตัวแปรตามทั้ง 4 ด้านมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน

และกันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

ค�ำส�ำคัญ:  ความคาดหวัง ทหารกองประจ�าการ
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ปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระบบสองภำษำ (Bilingual) 

ภำยใต้มุมมองของอำจำรย์ผู้สอน

Problems of Studying in Bilingual System via Teachers' Attitude.

นักเรียนนำยร้อย นัทธพงศ์ สุนทรวิบูลย์   นักเรียนนำยร้อย อัครรักษ์ เกล็ดกฤช

นักเรียนนำยร้อย ณัฐชนน ปฏิเสน   นักเรียนนำยร้อย ธนำกร เชิดพำนิช 

นักเรียนนำยร้อย พันธุ์ธัช อ่อนคง

พันเอกหญิง รองศำสตรำจำรย์ อภัสรำ สำรลักษณ์   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

 การจะท�าให้คนไทยมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษท่ีดีนั้นต้องได้รับโอกาสศึกษาต้ังแต่ยังเป็นเด็กเพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐาน 

ขั้นต้นและใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น แต่ในปัจจุบันหลักสูตรสองภาษายังไม่สามารถพัฒนาให้เด็กมี

ประสทิธิภาพมากท่ีควร เพราะฉน้ันการเรยีนหลกัสตูรสองภาษาจึงต้องพัฒนาเพ่ือให้เดก็ไทยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จรงิ

และใช้ภาษาในการเข้าถึงประชาคมโลกได้ง่ายขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการด�าเนินงานการจัดหลักสูตร

การสอนแบบสองภาษา ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อจะได้ทราบปัญหาการด�าเนินงานการจัดการสอนและ

แนวทางการแก้ไขปัญหาของครผูู้สอนแบบสองภาษา และน�าผลวจัิยท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการปรบัปรงุ แก้ไข และพัฒนา

การด�าเนินงานการจัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรสองภาษา ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

 ผลการวจัิยพบว่า จากการสมัภาษณ์ข้อมลูจากผู้ให้ข้อมูลคนส�าคญั พบปัญหาและปัจจัยส�าคญั 3 ประเดน็ใหญ่ 

ได้แก่ด้านหลักสูตร ด้านการเรยีนการสอน ด้านอาจารย์ผู้สอน โดยอาจารย์ผู้สอนได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข้ใน

มุมมองของอาจารย์ผู้สอนไว้ดังนี้ ด้านหลักสูตร เนื่องจากสภาการศึกษาวิชาการทหารได้อนุมัติหลักสูตรเรียบร้อย แต่ยัง

อยู่ในชั้นพิจารณาอนุมัติ จากส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อึกทั้งปัจจัยด้านการเรียนการสอนพบว่า 

นักเรยีนนายร้อยยังขาดแรงจูงใจในการเรยีนประกอบกบัภารกจิของนักเรยีนนายร้อย  มจี�านวนมากท�าให้นกัเรยีนนายร้อย 

เรยีนได้ไม่เตม็ศกัยภาพเพราะขาดเวลาทบทวนบทเรยีนและค�าศพัท์ ส่งผลให้การเรยีนการสอนไม่เป็นไปตามก�าหนดการ

เรียน นอกจากนั้นปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอนยังพบว่า อาจารย์ผู้สอนจ�านวนมากยงัขาดคุณสมบตัิด้านการถ่ายทอดความรู้

ทางวิชาการ เป็นภาษาอังกฤษอย่างเต็มศักยภาพ ค�าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ การท�าปฏิบัติการทางเคมี เป็นต้น ซึ่งจาก

ประเด็นนี้ท�าให้ผู้สอนและผู้เรียนได้พิจารณาไปพร้อมกัน 

ค�ำส�ำคัญ: ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ระบบสองภาษา (Bilingual) 
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ควำมพึงพอใจของนักเรียนนำยร้อย ต่อกำรศึกษำในหลักสูตรภำษำอังกฤษของ 

นักเรียนนำยร้อย ชั้นปีที่ 3 ตอน วท.

3rd Year Class Cadets’ Satisfaction towards Studying in 

English Program

นักเรียนนำยร้อย พชร คุณชมภู   นักเรียนนำยร้อย ภูริช ศิริคะรินทร์

 นักเรียนนำยร้อย อภิรักษ์ ไทยสุวรรณ์   นักเรียนนำยร้อย ปฏิภำน ดวงมำลำ
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ร้อยเอกหญิง นัฐพร เกียรติบัณทิตกุล   อำจำรย์ที่ปรึกษำ

 

บทคัดย่อ
 ภาษาอังกฤษจัดเป็นภาษาสากลที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ  ทั่วโลก เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า

หากบุคคลใดมีความสามารถทางภาษา ย่อมเป็นบุคคลที่ได้เปรียบกว่าบุคคลอื่น ๆ  ซึ่งพลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีต

ผู้บัญชาการทหารบก ได้เล็งเห็นความส�าคัญของภาษาอังกฤษ จึงมีนโยบายให้เพิ่มทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษให้

นักเรียนนายร้อย ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จึงได้ท�าการเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English  

Program) ขึน้ครัง้แรกใน ปีการศกึษา 2562 โดยหลกัสตูรน้ีได้เปิดสอน นักเรยีนนายร้อย ชัน้ปีท่ี 2 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (วท.) หลักสูตรนี้ นักเรียนนายร้อย สามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นสอดคล้องกับ

ความต้องการของอาเซยีนและสากล อีกท้ังในปัจจุบัน นักเรยีนนายร้อย มโีอกาสเดนิทางไปฝึกร่วมท่ีต่างประเทศมากขึน้ 

ดังนั้นการที่นักเรียนนายร้อย มีโอกาสฝึกทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น ย่อมเป็นผลดีต่อ นักเรียนนายร้อย 

แต่การท่ีหลกัสตูรภาษาอังกฤษพ่ึงได้เริม่สอนในปีการศกึษาท่ีผ่านมา ท�าให้ผู้วจัิยเห็นความส�าคญัถงึผลตอบรบัของผู้เรยีน 

ด้วยเหตน้ีุทางผู้วจัิยจึงได้ท�าวจัิยน้ีขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์การวจัิย 2 ประการ คอื 1) เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของ นักเรยีน

นายร้อย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ และ 2) เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนของหลกัสตูรภาษาอังกฤษให้มปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยงานวจัิยน้ีได้ใช้ระเบียบวธีิวจัิยเชงิปรมิาณ (Quantitative 

Research) และเครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 57 นาย 

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ทักษะทาง

ด้านการพูด, การฟัง, การอ่าน และการเขียนอยู่ในระดับปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจทั้ง 5 ด้าน 

ประกอบด้วย ด้านครูผู้สอน, ด้านอาคารสถานที่, ด้านสภาพแวดล้อมห้องเรียน, ด้านการวัดและประเมินผล และด้าน

หลักสูตร ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจทางด้านสถานที่มากที่สุด (Mean = 4.44, S.D. = 0.67) 

รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่ (Mean = 4.36, S.D. = 0.51) และกลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจด้านหลักสูตร

น้อยท่ีสดุ โดยกลุม่ตวัอย่างเห็นควรให้ปรบัปรงุหลกัสตูรให้มคีวามทันสมยัสอดคล้องกบัความต้องการของกองทัพบกมาก

ที่สุด 

ค�ำส�ำคัญ: ความพึงพอใจ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ

201

วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 256323-24 พฤศจิกายน 2563

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
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รำยชื่อนำยทหำรประสำนงำนในงำนวันนิทรรศกำรวิชำกำร รร.จปร. 2563

ภำยในกระทรวงกลำโหม

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.อ.ผศ.ดร.อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง  

ศูนย์วิจัยสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ  พ.ต.ดร.อรรฆพร ประชานุรักษ์  

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม พ.ท.หญิง ดร.ปวีณา วัดบัว

โรงเรียนเตรียมทหาร   พ.อ.บุญอนันต์ อนันต์เสาวภาคย์  

โรงเรียนนายเรือ ร.อ.ชลิต สันติธรารักษ์  

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ร.อ.สุทธบถ ซื่อมาก   

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร พ.อ.ภิญโญ วรเกษตร   

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พ.อ.หญิง ผศ.ภัทรียา ตัณฑิกุล  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ต.ผศ.สมโชติ วีรภัทรเวธ  

ส�านักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกองทัพบก พ.อ.รศ.ดร.นราเทพ พฤกษหิรัญ

ภำยนอกกระทรวงกลำโหม

โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ พ.อ.ภัทรพล แว่วสอน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.อ.หญิง รศ.ดร.สุวิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.อ.หญิง ผศ.สาธนี แก้วสืบ   

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.อ.หญิง ดร.รุ่งรัศมี สุวรรณวัฒนา   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร.ท.สิริวัชร สิงห์โต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ร.ท.ดร.ปริญญา เกียรติภาชัย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร.อ.ธีรภัทร์ พันธ์กล้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ร.ท.หญิง สาริศา เขี้ยวงา   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร.ท.หญิง กังสดาล อินทกุล   

มหาวิทยาลัยบูรพา พ.อ.หญิง ผศ.เยาวภา ทองอร่าม  

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ต.ดร.ภัทรพล คงสุข 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   ร.ท.หญิง เบญจภรณ์ พันธุ์นิล   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร.อ.ดร.เทพฤทธิ์ วงศ์ภูมิ    

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ร.อ.ธนรัชต์ รัตนอัมพา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร.ท.หญิง ปพิชญา พันธุระ   

โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ พ.อ.ณัฏฐ์พร สตาภรณ์   

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พ.อ.หญิง ผศ.ภมร จินดามณี   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ท.ดร.นวพงศ์ อันสุรีย์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  ร.ท.ศุภชัย ปานพรหมมาศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ท.ผศ.ปิยะ มิตรรักษ์    

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ท.เปนไท ปิ่นม่วง   

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

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

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร.อ.ธนพัทธ์ จงรักชอบ   

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ร.ท.หญิง ชญาน์นันท์ จิตต์จ�านง

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

รำยชื่อคณะผู้จัดท�ำหนังสือในงำนวันนิทรรศกำรวิชำกำร รร.จปร. 2563 

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 รศ.ดร.สุวิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

พ.อ.หญิง ผศ.ดร.กฤตยาภรณ์ เจริญผล 

พ.ท.ดร.ฐนัส มานุวงศ์ (ผู้ออกแบบปก)

พ.ท.เกียรติศักดิ์ อุทัยศรี

พ.ท.เปนไท ปิ่นม่วง

ร.อ.ธีรภัทร์ พันธ์กล้า

ร.ท.หญิง สาริศา เขี้ยวงา 

ร.ท.วสวัตติ์ เสาวดี 

ร.ท.กันต์ธร พรหมสถิต 

ร.ต.ธนภูมิ มะวิญธร
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