


วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2564
วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2564

ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ





ค�ำน�ำ

	 โรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง	มีภารกจิคอืผลตินายทหารสญัญาบัตรหลกั

ให้แก่กองทัพบกตามภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต	 อย่างไรก็ดี	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ให้ความส�าคัญกับ

ภารกิจส�าคัญอื่นๆ	ด้วย	เนื่องจากการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะมีภารกิจอยู่	4	ด้าน	ได้แก่	การผลิตบัณฑิต	

การวจัิย	การให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม	และการท�านุบ�ารงุศลิปวฒันธรรม	ท้ังน้ีเพ่ือให้การจัดการศกึษาของโรงเรยีน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วไป	

	 ในด้านการวจัิย	โรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด�าเนนินโยบายสนับสนุนการท�าวจัิยของอาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษามาโดยตลอด	 โดยให้การสนับสนุนการท�าวิจัยผ่านกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 

(กทพ.รร.จปร.)	 ซึ่งจัดต้ังขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช	 2542	 อีกท้ังยังให้การสนับสนุนการท�าวิจัยท่ีเรียกว่าโครงงานวิจัยของ

นักเรยีนนายร้อยชัน้ปีท่ี	4	ตามหลกัสตูรโรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	โดยได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากกองทัพ

บก	(ทบ.)	และกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม	(วท.กห.)

	 นอกจากนี้	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัย	 จึงได้จัด	

“งานวนันิทรรศการวชิาการโรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”	โดยมวีตัถปุระสงเพ่ือส่งเสรมิ	พัฒนา	และขยายเครอืข่าย

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนท้ังภาครัฐ 

และภาคเอกชน	ดังนั้นโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจึงได้เชิญสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ	 เข้าร่วมเสนอ

ผลงานเป็นประจ�าทุกปี	ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ	เป็นอย่างดี

	 “วันนิทรรศการวิชาการ	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”	 จัดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช	 2551	 และ 

“วันนิทรรศการวิชาการ	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	2564”	ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่	14	จัดขึ้นระหว่างวันที่	16	-	17 

พฤศจิกายน	พุทธศักราช	2564	มีการเสนอผลงานวิจัยและโครงงานวิจัยซึ่งแบ่งออกเป็น	5	ส่วน	ได้แก่	โครงการวิจัย

และผลงานวิชาการของอาจารย์	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 จ�านวน	 10	 ผลงาน	 ศูนย์วิจัยสหวิทยาการ	

เฉลิมพระเกียรติ	 5	 รอบ	 พลเอกหญิง	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 โรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า	 จ�านวน	 1	 ผลงาน	 โครงการ/ผลงานและงานวิจัยของสถาบันภายในกระทรวงกลาโหม	 8	 สถาบัน	

จ�านวน	24	ผลงาน	โครงการ/ผลงานและงานวิจัยของสถาบันภายนอก	17	สถาบัน	จ�านวน	51	ผลงาน	และโครงงาน

ของนักเรียนนายร้อย	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	จ�านวน	10	ผลงาน	

	 ในวันที่	17	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	2564	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก	

พลเอกหญิง	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ผู้บัญชาการพิเศษ

โรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	เสดจ็พระราชด�าเนินมาทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรนิทรรศการซึง่เป็นการเสดจ็

พระราชด�าเนินอย่างต่อเนื่องทุกปี	

	 ในโอกาสนี	้โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกลา้ขอแสดงความขอบคุณสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานทกุแห่งที่

เข้าร่วมเสนอผลงาน	สถาบันการศกึษาท่ีเข้าร่วมสงัเกตการณ์	รวมท้ังผู้ท่ีเกีย่วข้องทุกฝ่าย	ท�าให้การจัดงานในครัง้น้ีส�าเรจ็

ลุล่วงไปได้ด้วยดี

         พลโท

	 	 	 (ปิยพงศ์	กลิ่นพันธุ์)

	 	 	ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	



ก�ำหนดกำรเสด็จฯ และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนวันนิทรรศกำรวิชำกำร

โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 2564 

วันพุธที่ 17 พฤศจิกำยน 2564 ณ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

(เป็นกำรส่วนพระองค์)
.......................................................................

เวลา	09.00	นาฬิกา	 -	 อธิการบดี	 หรือผู้แทนสถาบัน,	 ผู้เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก	 และผู้เฝ้าฯ	 รับเสด็จ 

ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 ณ	 กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า

เวลา	10.00	นาฬิกา	 -	 อธิการบดี	 หรือผู้แทนสถาบัน	 ลงทะเบียน	 และรับเอกสาร	 ณ	 ห้องรับรองสุโขทัย	 

กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เวลา	10.30	นาฬิกา	 -	 อธิการบดี	 หรือผู้แทนสถาบัน,	 ผู้เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก	 และผู้เฝ้าฯ	 รับเสด็จ 

รบัฟังบรรยายสรปุ	ณ	ห้องรบัรองสโุขทัย	กองบัญชาการโรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เวลา	11.00	นาฬิกา	 -	 รบัประทานอาหาร	ณ	ห้องรบัรองสโุขทัย	กองบัญชาการโรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	

เวลา	12.00	นาฬิกา	 -	 เดินทางไปยังโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	

เวลา	12.30	นาฬิกา	 -	 ผู้แทนสถาบันท่ีเป็นผู้ยืนประจ�าบอร์ดนิทรรศการ	 เข้าประจ�าพ้ืนท่ีจัดแสดงนิทรรศการ 

ของแต่ละสถาบัน	 ภายในโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เพื่อเฝ้าฯ	รับเสด็จ

	 -	 อธิการบดี	 หรือผู้แทนสถาบันท่ีเป็นผู้รับพระราชทานเกียรติบัตรเข้าน่ังประจ�าท่ีเฝ้าฯ	 

รับเสด็จภายในโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เวลา	13.30	นาฬิกา	 -	 พลเอกหญิง	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

สยามบรมราชกุมารี	เสด็จฯ	โดยรถยนต์พระที่นั่ง	ไปยังศาลาวงกลม		

	 -	 ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า,	 รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า,	 เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า,	 ผู้อ�านวยการส่วนวิชา

ทหารโรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	และรองเสนาธิการโรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

เฝ้าฯ	รับเสด็จ

	 -	 เสด็จขึ้นบนศาลาวงกลม

	 -	 ทรงวางพานพุ่มประดับดอกไม้

	 -	 ทรงจุดธูปเทียนเครือ่งทองน้อยถวายราชสกัการะพระบรมรปูพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว

	 -	 เสด็จลงจากศาลาวงกลม

	 -	 ประทับรถยนต์พระท่ีน่ังเสด็จฯ	 ไปยังโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย	 โรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า

เวลา	13.40	นาฬิกา	 -	 เสด็จฯ	ถึงโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

	 -	 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก,	 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก,	 ผู้บัญชาการ

มณฑลทหารบกที่	12	และผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดนครนายก	

			 	 กราบบังคมทูลรายงานตามล�าดับ



	 -	 เสด็จเข้าอาคารโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

	 -	ทรงพระด�าเนิน	ไปยังที่ประทับ

	 -	 ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 กราบบังคมทูลรายงานเบิกผู้เข้ารับ

พระราชทานเกียรติบัตร

	 -	 ทรงพระด�าเนินทอดพระเนตรนิทรรศการฯ

เวลา	16.15	นาฬิกา	 -	 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก,	ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก,													

			 	 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่	12,	ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดนครนายก,

			 	 ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	และข้าราชการ	รอส่งเสด็จหน้าโรงเลี้ยง

    นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

เวลา	16.30	นาฬิกา	 -	 เสด็จออกจากอาคารโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า																		

	 -	 ประทับรถยนต์พระที่นั่ง	เสด็จฯ	ไปยังพระต�าหนักเอ	1

	 -	 ทรงพักพระอิริยาบถ	

เวลา	17.00	นาฬิกา	 -	 เสด็จฯ	กลับตามพระราชอัธยาศัย

 

กำรแต่งกำย

ทหารชาย				 เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว		หมวกทรงหม้อตาล

ทหารหญิง				 เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอปกแขนยาว		หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีก

ข้าราชการพลเรือน					 เครื่องแบบปกติคอพับ	แขนยาว	หมวกทรงหม้อตาล

นักเรียนนายร้อย	 เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว	ผูกผ้าผูกคอ	หมวกทรงหม้อตาล

ผู้บริหาร,	คณาจารย์ชาย			ชุดสากล,	ชุดสุภาพ,	เครื่องแบบสถาบัน

ผู้บริหาร,	คณาจารย์หญิง		ชุดสุภาพ	(กระโปรง),	เครื่องแบบสถาบัน

นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	 เครื่องแบบนักเรียน	นิสิต	นักศึกษา

บุคคลทั่วไป	 ชุดสุภาพ



รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ

วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2564 16-17 พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

 สำรบัญ

หน้ำ

ส่วนที่ 1 โครงกำรวิจัยและผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

 กลุ่มวิศวกรรมศำสตร์และกำรทหำร

	 -	 การศึกษาหลอดลดเสียงส�าหรับติดตั้งกับล�ากล้องของปืนเอ็ม	16	เอ	4	 3

	 -	 การวิจัยพัฒนาชุดสาธิตทางทหารการส่งสัญญาณแสงโดยการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลา	 4

	 -	 Research	and	Development	of	Solar-powered	Water	Screw	Pump	 5

	 -	 การจัดระบบคลังชิ้นส่วนซ่อมบ�ารุงของ	กองสรรพาวุธเบา		 6

	 	 กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบเอบีซี

 กลุ่มวิทยำศำสตร์และกำรทหำร

	 -	 การเพิ่มปริมาณใยอาหารในขนมอบด้วยเส้นใยจากเปลือกของพืชตระกูลส้ม		 7

 กลุ่มศิลปศำสตร์และกำรทหำร

	 -	 ปัจจัยท�านายพฤติกรรมการศึกษาเนื้อหาวิชาจิตวิทยาสังคมจากต�าราก่อนเรียน	 8

	 	 ของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่	3	

	 -	 แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของนักเรียนนายร้อยวิถีใหม่	 9

	 -	 ความสัมพันธ์ระหว่างกรอบคิดติดยึดและการรับรู้ความสามารถแห่งตนของนักเรียนนายร้อย		 11

	 -	 ศึกษาวัฒนธรรมยิวในวิถีความเชื่อของคริสเตียน	เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 12

ส่วนที่ 2 งำนวิจัยจำกโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

  กับสถำบันภำยนอก

 ศูนย์วิจัยสหวิทยำกำร เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ 

 พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

	 -	 การด�าเนินงานของศูนย์วิจัยสหวิทยาการ	เฉลิมพระเกียรติ	5	รอบ		 17

	 	 พลเอกหญิง	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
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ส่วนที่ 3 โครงกำร/ผลงำนและงำนวิจัยของสถำบันภำยในกระทรวงกลำโหม

 กรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกลำโหม

	 -	 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าตรวจแจ้งเตือนพื้นที่ชายแดนภาคตะวันตกและตะวันออก	 23

	 -	 โครงการพัฒนาอาวุธปืนเล็กยาวต้นแบบ	NARAC556	ขนาด	5.56	มิลลิเมตร	 25

 โรงเรียนเตรียมทหำร  

	 -	 เครื่องตรวจจับควันในห้องน�้า	แจ้งเตือนผ่าน	Line	Notify		 26

	 -	 เครื่องวัดชีพจรและความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดอย่างง่าย	 27

	 -	 ระบบสูบน�้าออกอัตโนมัติส�าหรับการรักษาระดับน�้า	 28

 โรงเรียนนำยเรือ

	 -	 P3CEL	Model:	บทบาทผู้น�าในการบริหารจัดการวัคซีนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	 29

	 	 เชื้อไวรัสโคโรนา	2019	ตามแนวทางการบริหารการจัดการของภาครัฐของโรงเรียนนายเรือ

	 -	 การทดลองเปรียบเทียบแผงโซล่าเซลล์ประเภทโมโนคริสตัลไลน์และโพลีคริสตัลไลน์	 30

	 -	 ต้นแบบกล้องวัดอุณหภูมิมนุษย์ด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล	 31

 โรงเรียนนำยเรืออำกำศนวมินทกษัตริยำธิรำช

	 -	 การสร้างอุปกรณ์จ�าลองสนามแม่เหล็กโลกส�าหรับทดสอบการควบคุมท่าทางดาวเทียมขนาดเล็ก	 32

	 -	 การปรับปรุงอากาศยาน	M	Solar-X	ให้มีขีดความสามารถในการขึ้น-ลงทางดิ่ง	 33

	 -	 การศึกษาการจัดเส้นทางการบินของอากาศยานไร้คนขับส�าหรับการขนส่งยาและเวชภัณฑ์	 34

	 	 เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์อุทกภัยโดยใช้การแก้ปัญหาแบบฮิวริสติกส์

 โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหำร

	 -	 การศึกษาการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิดบนอินเทอร์เน็ต		 35

	 	 กรณีศึกษา	:	การวิเคราะห์พื้นที่น�้าท่วม	ด้วย	Google	Earth	Engine	Apps

	 	 ในพื้นที่	จังหวัดนครนายก	

	 -	 การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อเสริมการเรียนรู้แผนที่ทางทหารด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง	AR		 36

	 	 (Augmented	Reality)	และVR	(Virtual	Reality)

	 -	 การรังวัดค่าพิกัดความละเอียดสูงแบบประหยัดด้วยสมาร์ตโฟนผ่านระบบโครงข่ายสถานี	 37

	 	 รังวัดสัญญาณดาวเทียม	GNSS	แบบอัตโนมัติ	กรมแผนที่ทหาร

 วิทยำลัยพยำบำลกองทัพบก

	 -	 ศึกษาการรับรู้ประสบการณ์ในการฝึกร่วมระหว่างเหล่าทัพของนักเรียนพยาบาล	 38

	 	 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
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	 -	 การรับรู้ของนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกที่มีต่อการดูแลผู้สูงอายุ	 39

	 	 ก่อนการศึกษาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

	 -	 การพัฒนานวัตกรรมโปรแกรมความจริงเสมือนในการจัดการผู้ป่วยก้าวร้าว	 40

 วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ

	 -	 เครื่องมือตรวจวัดสีปัสสาวะและสภาพอากาศอัตโนมัติเพื่อใช้เฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากโรคลมร้อน	 41

	 -	 เครื่องอ่านผลิตภัณฑ์ดีเอ็นเอเรืองแสงในกระบวนการแลมป์แบบพกพา	ส�าหรับบุคคลทั่วไป	 43

	 -	 การพัฒนารูปแบบบริการปฐมภูมิส�าหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง		 44

	 	 โดยใช้นวัตกรรมเครือข่ายผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่บ้าน

 ส�ำนักงำนวิจัยและพัฒนำกำรทหำรกองทัพบก

	 -	 โครงการพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดกลาง	รุ่น	Sky	Scan	 46

	 -	 การพัฒนาแขนเทียมกลหยิบจับสิ่งของได้ส�าหรับก�าลังพลที่ได้รับบาดเจ็บโดยใช้การควบคุม	 47

	 	 แขนเทียมกลด้วยชีวสัญญาณ

	 -	 การพัฒนาปืนยาวไรเฟิลซุ่มยิงส�าหรับนักท�าลายใต้น�้าจู่โจมขนาด	.338	นิ้ว	 48

ส่วนที่ 4 โครงกำร/ผลงำนและงำนวิจัยของสถำบันภำยนอก

 โรงเรียนนำยร้อยต�ำรวจ

	 -	 การศึกษาความต้องการเครื่องมือตรวจวิเคราะห์พยานหลักฐานทางดิจิทัล	 51

	 	 ในคดีละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต

	 -	 การปรับปรุงเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับ	 52

	 	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักมาตรฐานสากล

	 -	 การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน				 54

 ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ

	 -	 ดาวเทียมส�ารวจเพื่อการพัฒนา	ธีออส-2	 56

 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

	 -	 การวิจัยร่วมระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)		 58

	 	 เพื่อพัฒนาหน้ากากผ้าส�าหรับใช้ป้องกันโรคโควิด	19	และฝุ่น	PM	2.5

	 -	 ผลกระทบจากกรรมวิธีทางความร้อนในการฟื้นฟูโครงสร้างจุลภาคในโลหะผสมพิเศษ	 59

	 	 เนื้อพื้นนิกเกิลที่ได้จากการหล่อและผ่านการให้ความร้อนมาเป็นระยะเวลานาน
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	 -	 โครงสร้างสื่อสารไร้สายเฉพาะถิ่นและการจัดการข้อมูลส�าหรับระบบเฝ้าตรวจแจ้งเตือน	 60

	 	 ตามแนวชายแดนฝั่งตะวันออก

 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

	 -	 ต้นแบบซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียที่รวดเร็วและแม่นย�า	 61

	 -	 ถุงมือยางปลอดสารตะกั่วจากวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติและสารตัวเติม	 62

	 	 ชนิดนาโนบิสมัทออกไซด์ส�าหรับการป้องกันรังสีเอกซ์

	 -	 มลพิษทางอากาศกับการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ	ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	ประเทศไทย	 63

 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

	 -	 ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี	 65

	 -	 หน้ากากอนามัยที่ใช้ผืนเส้นใยนาโนเป็นแผ่นกรอง		 66

 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

	 -	 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	“ช่วยส่งเสริมการนอนหลับ”	จากสมุนไพร	 68

	 -	 ผลิตภัณฑ์กู๊ดเดย์	ดับเปิ้ล	แอ็คชั่น	เมาท์	สเปรย์	จากสารสกัดฟ้าทลายโจร	 69

	 	 เพื่อบรรเทาโรคในช่องปาก

	 -	 ผลิตภัณฑ์กู๊ดเดย์	แอ็คชั่น	เมาท์	สเปรย์	จากสารสกัดฟ้าทลายโจรเพื่อบรรเทาโรคในช่องปาก	 70

 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

	 -	 ฝูงหุ่นยนต์แม่เหล็กนาโนเพื่อการรักษาลิ่มเลือดในเซลล์นอกร่างกาย	 71

	 -	 “Tham-UV	Clean”	ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยรังสียูวี	 72

	 -	 นวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อไวรัสด้วยโอโซน	 74

 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 -	 การใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหมุนเวียนของชีวมวลเหลือทิ้งส�าหรับผลิตเป็นวัสดุฐานชีวภาพ	 75

	 -	 ซองยืดอายุการเก็บรักษาอาหารที่มีสมบัติการควบคุมการปลดปล่อยสารต้านจุลินทรีย์	 76

 มหำวิทยำลัยมหิดล

	 -	 วัสดุพลังงานชนิดฟิล์มบาง:	เซลล์แสงอาทิตย์และฟิล์มลดความร้อนด้วยการแผ่รังสี	 77

	 -	 ชุดต้นแบบส�าหรับตรวจวัดระดับอิมมูโนโกลบูลินอีที่จ�าเพาะต่อสารก่อภูมิแพ้เขตร้อน	 78

	 	 ด้วยเทคนิค	ELISA	และไมโครอาร์เรย์	

	 -	 การวางแผนรับมือการระบาดของโควิด-19	ในประเทศไทยโดยใช้การจ�าลองทางคณิตศาสตร์		 79
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 มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

	 -	 การออกแบบและทดสอบแหล่งจ่ายพลังงานด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมส�าหรับงานอุตสาหกรรม	 80

	 -	 ความมั่นคงของลาดชันหลังน�้าท่วมลดระดับ	 81

	 -	 อัลกอริธึมส�าหรับระบบบริหารจัดการพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมด้วยตัวควบคุม	8	บิต	 82

 สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

	 -	 ออกแบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส�าหรับการจัดการน�้าท่วมในประเทศไทย	 83

	 -	 การประเมินการพังทลายของดินและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 84

	 	 ต่อแอ่งระบายน�้าโดยแบบจ�าลองสมการการสูญเสียดินสากลที่แก้ไขแล้ว	โดยใช้ระบบ	

	 	 สารสนเทศภูมิศาสตร์และเทคนิคการส�ารวจระยะไกล

 โรงเรียนปิยชำติพัฒนำ ในพระรำชูปถัมภ์ฯ

	 -	 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ปฏิกิริยารีดอกซ์	 85

	 -	 คุณสมบัติทางไฟฟ้าเคมีของโลหะทองแดงและอะลูมิเนียมในการท�าแม่พิมพ์	 86

	 	 ส�าหรับพิมพ์ภาพด้วยเทคนิคจารเข็ม	(Drypoint)

	 -	 การศึกษาคุณภาพของดินน�้ามันที่ใช้ส่วนผสมจากวัสดุในครัวเรือนในอัตราส่วนต่างกัน	 87

 สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

	 -	 โยเกิร์ตรูปแบบใหม่จากเมล็ดฟักทองโปรตีนสูง	 88

	 -	 เครื่องดื่มโปรตีนจิ้งหรีดเข้มข้น	 89

 สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

	 -	 Enhancing	the	Capability	of	a	Ground-Based	Optical	Telescope	for	 90	

	 	 Thai	National	Space	Objects	Observation

	 -	 Research	on	Magnetic	Field	Homogenous	Analysis	through	Helmholtz	Coil		 91
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โครงการวจัิยและผลงานวชิาการของอาจารย์	โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้





กำรศึกษำหลอดลดเสียงส�ำหรับติดตั้งกับล�ำกล้องของปืนเอ็ม 16 เอ 4 

The Study of the Suppressor for Mounting on the M16 

A4 Caliber Guns

พันเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ บุญอนันต์ อนันต์เสำวภำคย์
อาจารย์	กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

	 การยิงปืนท�าให้เกดิเสยีงดงัและเป็นอันตรายต่อประสาทการได้ยิน	งานวจัิยน้ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาหลอดลด

เสียงที่ท�าจากวัสดุที่หาง่ายและราคาถูกโดยน�ามาติดกับล�ากล้องปืนเอ็ม	 16	 เอ	 4	 ซึ่งกระสุนมีความเร็วระดับซุปเปอร์

โซนิคหรือมากกว่า	330	เมตรต่อวินาที	เมื่อยิงปืนโดยไม่ติดหลอดลดเสียงจะมีความดังของเสียงปืนเฉลี่ย	126.52	เดซิเบล 

วัดความดังเสียงใกล้จุดทดสอบ	5	เมตร	หลอดลดเสียงที่ศึกษาแบ่งออกได้เป็น	4	แบบ	แบบที่	1	หลอดลดเสียงแบบ

ขวางวิถีกระสุน	แบบที่	2	หลอดลดเสียงแบบขนานวิถีกระสุนชนิดไส้กรองน�้ามัน	แบบที่	3	หลอดลดเสียงแบบขนาน 

วิถีกระสุนชนิดท่อไอเสีย	และแบบที่	4	หลอดลดเสียงแบบผสมระหว่างขวางและขนานวิถีกระสุน	การศึกษาได้ทดสอบ

และดูผลของปัจจัยท่ีมีผลต่อความดังและสามารถใช้ลดเสียงดังของปืน	 ได้แก่	 วัสดุซับเสียง	 ท่อแกนกลางเจาะรู	 

แผ่นยาง	 และการกั้นห้องรับเสียงด้วยการเจาะช่อง	 การทดสอบท�าโดยการยิงปืนเข้าสู่เป้ามาตรฐานที่ระยะ	 23	 เมตร 

(25	หลา)	ทดสอบครั้งละ	5	นัด	ท�าการวัดความดังของเสียงที่ระยะ	5,	25,	50	และ	100	เมตรห่างจากจุดก�าเนิด

เสียง	ผลการทดสอบพบว่า	หลอดลดเสียงแบบที่	4	สามารถลดความดังของเสียงได้ดีที่สุดที่	103.86	เดซิเบล	หรือลด

ความดังเสียงได้	17.20	เปอร์เซ็นต์ที่ระยะ	5	เมตร	และจากการทดสอบพบว่าวัสดุซับเสียงมีอิทธิพลต่อการลดความดัง

ของเสียงได้มากกว่าการกั้นผนังห้องรับเสียง

ค�ำส�ำคัญ:	 หลอดลดเสียง	ซุปเปอร์โซนิค	วัสดุซับเสียง	ผนังกั้นห้อง	ความดังเดซิเบล
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กำรวิจัยพัฒนำชุดสำธิตทำงทหำรกำรส่งสัญญำณแสงโดยกำรมัลติเพล็กซ์

แบบแบ่งเวลำ

The Military Demonstration Kit of Optical Transmission 

using Time Division Multiplexing Technique

ร้อยเอก ชนะ จันทร์อิ่ม

พันเอกหญิง รุ่งรัศมี สุวรรณวัฒนำ
อาจารย์	กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ 

	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดสาธิตทางทหารในการส่งสัญญาณแสงโดยการมัลติเพล็กซ์แบบ 

แบ่งเวลาท่ีออกแบบและพัฒนาให้มีลักษณะการท�างานเสมือนวิทยุถ่ายทอดทางยุทธวิธีรุ่น	 RL	 422A	 โดยใช้หลักการ

วงจรรวมสร้างสัญญาณดิจิทัลส่งผ่านเส้นใยแก้วน�าแสง	ส�าหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการสื่อสาร	EE4703	 

เครื่องมือที่น�ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยชุดสาธิตส่งสัญญาณแสงโดยการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลา	 ใบงานการ

ทดลอง	และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังใช้งานชุดสาธิต	จากการวิจัยพบว่า	ชุดสาธิตสามารถรับส่งสัญญาณ

ดิจิทัลทั้ง	4	สัญญาณและสามารถปรับความถี่ได้ตามก�าหนด	โดยน�าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนนายร้อยจ�านวน	

12	นาย	ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร	พบว่าก่อนการทดสอบคะแนนเฉลี่ย	6.83	คะแนน	(เต็ม	15	คะแนน)	ซึ่งต่�า

กว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดและหลังการทดสอบการคะแนนเฉลี่ย	13.5	คะแนน	แสดงให้ว่าชุดสาธิตดังกล่าวมีคุณภาพสามารถ

น�าไปประกอบการสอนทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ	

ค�ำส�ำคัญ:	 การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลา	แผนภาพดวงตา	วิทยุถ่ายทอดทางยุทธวิธี	รุ่น	RL	422A
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Research and Development of Solar-powered Water Screw Pump

Colonel Associate Professor Dr.Suwimon Saneewong Na Ayuttaya
Department	of	Mechanical	Engineering,	Academic	Division,	Chulachomklao	Royal	Military	Academy

Abstract 
	 The	energy	crisis	is	the	concern	that	the	limited	natural	resources	that	are	used	to	power	

industrial	societies	are	diminishing	as	the	global	demand	rises.	Renewable	energy	or	clean	energy	

offers	the	many	advantages	of	alternative	energy	and	can	be	a	useful	form	of	energy	that	is	 

collected	 from	 renewable	 resources.	 The	 solar	water	pumping	 system	 is	an	 ideal	alternative	 to	

electric	water	pumping	system.	However,	the	solar	water	pumping	system	has	some	disadvantages	

such	as	the	cost,	which	is	an	important	factor	to	consider	with	alternative	energy.	The	logistics	

of	alternative	energy	installation	can	be	challenging	to	meet	and	the	alternative	energy	sources	

must	be	designed	to	produce	enough	power.	In	this	study,	a	solar-powered	screw	pump	has	been	 

experimentally	 investigated	 on	 the	 difference	 between	 angles	 of	 inclination	 for	 the	 agricultural	 

sector	in	Thailand.	This	angle	is	varied	both	for	the	screw	pump	(θ	=	15	–	75o)	and	the	solar	cell	

panel	(α	=	0	–	90o).	The	angles	of	the	screw	pump	and	the	solar	cell	panel	are	increased	by	

increments	of	15o.	The	motor	speed	(n)	and	the	number	of	screws	(N)	are	varied	from	0	–	100	

rpm	and	1	–	4,	respectively.	The	motor	speed	is	increased	by	increments	of	10	rpm	and	the	

number	of	screws	is	increased	by	increments	of	1.	In	the	first	part	of	the	screw	pump	result,	the	

flow	rate	(Q)	and	the	mass	flow	rate	(
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increments of 15o. The motor speed (n) and the number of screws (N) are varied from 0 – 100 rpm and 1 – 4, 

respectively. The motor speed is increased by increments of 10 rpm and the number of screws is increased 

by increments of 1. In the first part of the screw pump result, the flow rate (Q) and the mass flow rate ( m ) 

are measured at the outlet of the screw pump. The volume flow rate and the mass flow rate are increased as 

the motor speed and the number of screws increase. In the case of the low angle of the screw pump, the 

volume flow rate and the mass flow rate are higher than in the case of the high angle of the screw pump. In 

the second part of the solar energy result, the solar cell panel is installed in the south-facing direction of 

Nakhon Nayok province in Thailand. The temperature of the solar panel surface follows a similar trend to the 

light intensity. The angle of the solar cell panel is 15o and 13:00 is the time that provides the maximum light 

intensity and temperature of the solar cell surface. In the last part of the performance analysis, the power (P) 

and the efficiency (η ) of the motor are increased as the motor speed and the number of screws increase. 

The graph correlation is Q ∝ m ∝ P ∝η  ∝ n ∝ 1/θ . In addition, the solar-powered screw pump is more 

feasible than the screw pump into electrical energy when used over long time periods. 
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In	addition,	the	solar-powered	screw	pump	is	more	feasible	than	the	screw	pump	into	electrical	

energy	when	used	over	long	time	periods.

Keywords:	Screw	pump,	Solar	Cell	Panel,	Angle	of	Inclination,	Performance	Analysis,	Worthiness	Analysis
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กำรจัดระบบคลังชิ้นส่วนซ่อมบ�ำรุงของ กองสรรพำวุธเบำ 

กองพลทหำรปืนใหญ่ต่อสู้อำกำศยำนโดยใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์แบบเอบีซี

The Management of Hardware Warehouse Maintenance System of 

Thai Ordnance Using ABC Analysis

ร้อยตรี กิตติศักดิ์ พิมพ์ขัน
กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

	 การซ่อมบ�ารุงยุทโธปกรณ์เป็นการรักษายุทโธปกรณ์ต่างๆ	 ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้หรือเพ่ือท�าให้ยุทโธปกรณ์ท่ี

ช�ารุดกลับมาอยู่ในสภาพท่ีใช้การได้	 ซึ่งการซ่อมบ�ารุงมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดเก็บชิ้นส่วนซ่อม

บ�ารุง	 และยังส่งผลโดยตรงกับปริมาณชิ้นส่วนซ่อมบ�ารุงคงคลังและต้นทุน	 การมีชิ้นส่วนซ่อมบ�ารุงมากเกินไปท�าให้เกิด

ปัญหาต้นทุนจมโดยเฉพาะชิ้นส่วนซ่อมบ�ารุงท่ีมีมูลค่าสูง	 ส่งผลให้สูญเสียโอกาสในการน�างบประมาณไปใช้ประโยชน์ 

ในดา้นอ่ืน	หากมชีิน้สว่นซอ่มบ�ารงุท่ีน้อยเกินไปกจ็ะท�าให้ประสบปัญหาชิน้สว่นซอ่มบ�ารงุขาดแคลน	การซอ่มเป็นไปอย่าง

ล่าช้า	สูญเสียโอกาสในการน�ายุทโธปกรณ์ไปใช้งาน	การวางแผนการจัดการชิ้นส่วนซ่อมบ�ารุงให้มีปริมาณที่เหมาะสมต่อ

ความต้องการจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่จะท�าให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า	งานวิจัยนี้ได้ท�าการศึกษาคลังชิ้นส่วนซ่อม

บ�ารุงของกองสรรพาวุธเบา	กองพล	ทหารปืนใหญ่	ต่อสู้อากาศยานเพื่อจัดล�าดับความส�าคัญของชิ้นส่วนซ่อมบ�ารุงโดย

การประยุกต์ใช้เทคนิค	ABC	และ	FSN	และหาระดับชิ้นส่วนซ่อมบ�ารุงคงคลังที่เหมาะสม	โดยใช้ข้อมูลการเบิกใช้ชิ้น

สว่นซอ่มบ�ารงุในปี	2562	–	2563	พบวา่คลงัชิน้สว่นซอ่มบ�ารงุมชีิน้สว่นซอ่มบ�ารงุของยุทโธปกรณห์ลายชนิด	จึงไดเ้ลอืก

ศึกษาชิ้นส่วนซ่อมบ�ารุงของ	รยบ.2	1/2ตัน	M35A2	และ	รยบ.1	1/4	ตัน	U1100	L/29	เนื่องจากเป็นยุทโธปกรณ์ที่

มีต้นทุนชิ้นส่วนซ่อมบ�ารุงคงคลังสูงที่สุด	จากการศึกษาพบว่ามีชิ้นส่วนซ่อมบ�ารุงที่ไม่มีการเบิกใช้	745	รายการ	มูลค่า	

13,391,070	บาท	คิดเป็น	38.20%	ของต้นทุนชิ้นส่วนซ่อมบ�ารุงคงคลังทั้งหมด	ซึ่งควรพิจารณาการปรับลดจ�านวนลง	

ในชิ้นส่วนซ่อมบ�ารุงที่มีการเบิกใช้จ�านวน	 68	 รายการ	 ได้ค�านวณหาการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดโดยใช้วิธี	 Silver-meal	

สามารถปรับลดจ�านวนครั้งในการสั่งชิ้นส่วนซ่อมบ�ารุงจาก	70	ครั้งเป็น	39	ครั้ง	สามารถลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อและ

จัดเก็บชิ้นส่วนซ่อมบ�ารุงได้	 3.61%	 ในการค�านวณจุดสั่งซื้อใหม่และระดับชิ้นส่วนซ่อมบ�ารุงคงคลังที่ระดับบริการ	 95%	

สามารถลดชิ้นส่วนซ่อมบ�ารุงคงคลังได้	1,594	ชิ้น	เป็นจ�านวนเงิน	5,739,327	บาท	คิดเป็น	17.92%	ของต้นทุนชิ้น

ส่วนซ่อมบ�ารุงคงคลังทั้งหมด

ค�ำส�ำคัญ:	 การสั่งซื้อแบบประหยัด	ปริมาณชิ้นส่วนซ่อมบ�ารุงคงคลัง	วิธี	Silver-meal
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กำรเพิ่มปริมำณใยอำหำรในขนมอบด้วยเส้นใยจำกเปลือกของพืชตระกูลส้ม

The Increment of Fibers from Citrus in Power Bar

พันโทหญิง ผู้ช่วยศำสตรำจรย์ ณัฐมณฑน์ สมรำชลี้จินดำ 
อาจารย์	กองวิชาเคมี	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ 

	 งานวจัิยน้ีเป็นการศกึษาการเพ่ิมปรมิาณใยอาหารในขนมอบ	(Power	Bar)	ดว้ยเสน้ใยจากเปลอืกของพืชตระกลู

ส้ม	 โดยท�าการตรวจสอบปริมาณใยอาหารในใยอาหารผงที่เตรียมจากเปลือกของพืชตระกูลส้ม	 4	 ชนิด	 ได้แก่	 ส้มโอ	 

ส้มเช้ง	ส้มเขียวหวาน	และมะนาว	ก�าหนดอุณหภูมิในการอบแห้งเปลือกส้มทั้ง	4	ชนิด	ที่	60	องศาเซลเซียส	ทั้งนี้เมื่อ

ท�าการวิเคราะห์ปริมาณใยอาหาร	(Dietary	Fiber)	ต่อน้�าหนักแห้ง	100	กรัม	พบว่า	เปลือกส้มโอ	ให้ปริมาณใยอาหาร

สงูสดุ	58.21	กรมั	รองลงไปคอื	เปลอืกสม้เขยีวหวาน	ให้ปรมิาณใยอาหาร	48.45	กรมั	ส�าหรบัเปลอืกสม้เชง้	และเปลอืก

มะนาวจะให้ปริมาณใยอาหารต่�าสุดคือ	44.99	กรัม	และ	41.70	กรัม	ตามล�าดับ	เมื่อน�ามาเติมในขนมอบ	โดยศึกษา

อัตราส่วนของเปลือกส้มที่ผสมในผลิตภัณฑ์	ที่ร้อยละ	5	ร้อยละ	7	และ	ร้อยละ	10	ตามล�าดับ	พบว่าลักษณะปรากฏ

เมื่อเติมใยอาหารผงจากเปลือกส้ม	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วงชอบปานกลางถึงชอบมาก	เท่ากับ	8.60,	7.76	และ	7.23	

ตามล�าดับ	โดยขนมอบที่มีส่วนผสมใยอาหารผงจากเปลือกส้ม	ที่อัตราส่วนร้อยละ	5	มีคะแนนความชอบเฉลี่ยลักษณะ

ปรากฏสูงสุด	สีเมื่อเติมใยอาหารผงจากเปลือกส้ม	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วงชอบเล็กน้อยถึงชอบมาก	เท่ากับ	8.66,	7.76	

และ	6.86	ตามล�าดับ	โดยปริมาณใยอาหารผงจากเปลือกส้ม	ที่อัตราส่วนร้อยละ	5	มีคะแนนความชอบเฉลี่ยสีสูงสุด	

รสชาตเิมือ่เตมิใยอาหารผงจากเปลอืกสม้	มคีะแนนเฉลีย่อยู่ในชว่งชอบเลก็น้อยถึงชอบมากเท่ากบั	8.73,	7.63	และ	6.50	

ตามล�าดบั	โดยปรมิาณใยอาหารผงจากเปลอืกสม้	ท่ีอัตราสว่นรอ้ยละ	5	มีคะแนนความชอบเฉลีย่รสชาติสงูสดุ	เน้ือสมัผัส

เมื่อเติมใยอาหารผงจากเปลือกส้ม	คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วงชอบเล็กน้อยถึงชอบมาก	เท่ากับ	8.46,	7.33	และ	6.06	ตาม

ล�าดบั	โดยปรมิาณใยอาหารผงจากเปลอืกสม้	ท่ีอัตราสว่นรอ้ยละ	5	มคีะแนนความชอบเฉลีย่เน้ือสมัผัสสงูสดุ	ความชอบ

โดยรวมเมื่อเติมใยอาหารผงจากเปลือกส้ม	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วงชอบเล็กน้อยถึงชอบมาก	เท่ากับ	8.73,	7.80	และ	

6.96	ตามล�าดับ	โดยปริมาณใยอาหารผงจากเปลือกส้ม	ที่อัตราส่วนร้อยละ	5	มีคะแนนความชอบเฉลี่ยความชอบโดย

รวมสูงสุด	เมื่อทดสอบความแตกต่างทั้ง	3	อัตราส่วน	พบว่าขนมอบที่มีปริมาณใยอาหารผงที่อัตราส่วน	ร้อยละ	7	และ	

10	มีคะแนนความชอบแตกต่างจากร้อยละ	5	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	95	

ค�ำส�ำคัญ:	 ใยอาหาร	เปลือกส้ม
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ปัจจัยท�ำนำยพฤติกรรมกำรศึกษำเนื้อหำวิชำจิตวิทยำสังคมจำกต�ำรำก่อนเรียน

ของนักเรียนนำยร้อยชั้นปีที่ 3

Factors Predicting Social Psychology Pre-Studying Behavioral Intention 

of Third-year Cadets

พันตรี ศรนรินทร์ กำญจนะโนพินิจ

ร้อยเอก ปวริศ ไชยลำโภ
อาจารย์	กองจิตวิทยาและการน�าทหาร	ส่วนวิชาทหาร	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

	 การวจัิยครัง้น้ีมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษา	ความสมัพันธ์ระหวา่งเจตคติต่อพฤติกรรม	อิทธิพลของกลุม่อ้างอิง	และ

การรบัรูก้ารควบคมุพฤตกิรรม	กบัพฤตกิรรมการศกึษาเน้ือหาวชิาจิตวทิยาสงัคมจากต�ารากอ่นเรยีนตามทฤษฎีพฤตกิรรม

ตามแผน	โดยกลุ่มตัวอย่างนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่	3	โรงเรียนพระจุลจอมเกล้า	จ�านวน	143	นาย	เครื่องมือที่ใช้ในการ 

วิจัย	 คือ	 มาตรวัดเจตคติต่อพฤติกรรมการศึกษาเนื้อหาวิชาจิตวิทยาสังคมจากต�าราก่อนเรียนทางตรงและทางอ้อม	 

มาตรวดัการคล้อยตามกลุม่อ้างอิงทางตรงและทางอ้อม	และมาตรวดัการรบัรูก้ารควบคมุพฤตกิรรมทางตรงและทางอ้อม	

และมาตรวดัพฤตกิรรมการศกึษาเน้ือหาวชิาจิตวทิยาสงัคมจากต�ารากอ่นเรยีน	วเิคราะห์ผลโดยใชส้ถติวิเิคราะห์การถดถอย

พหุคณูแบบเชงิขัน้	ผลการวจัิยพบวา่	เจตคติต่อพฤติกรรมการศกึษาเน้ือหาวชิาจิตวทิยาสงัคมจากต�ารากอ่นเรยีน	(r=.610,	

p<.01)	การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง	(r=.718,	p<.01)	การรับรู้ควบคุมพฤติกรรม	(r=.859,	p<.01)	มีความสัมพันธ์ทาง

บวกกบัพฤตกิรรมการศกึษาเน้ือหาวชิาจิตวทิยาสงัคมจากต�ารากอ่นเรยีนตามล�าดบั	ตวัแปรทุกตวัสามารถรว่มกนัท�านาย

พฤตกิรรมการศกึษาเน้ือหาวชิาจิตวทิยาสงัคมจากต�ารากอ่นเรยีนไดถ้งึ	79.4%	โดยการรบัรูก้ารควบคมุพฤตกิรรมมอิีทธิพล

มากที่สุดในการท�านายพฤติกรรมการศึกษาเนื้อหาวิชาจิตวิทยาสังคมจากต�าราก่อนเรียน	(β=.638,	p<.01)

ค�ำส�ำคัญ:	 เจตคติต่อพฤติกรรม	การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง	การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม	พฤติกรรมการศึกษาเนื้อหา 

	 วิชาจิตวิทยาสังคมจากต�าราก่อนเรียน	และนักเรียนนายร้อย
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แนวทำงกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำรศึกษำของนักเรียนนำยร้อยวิถีใหม่

The Management of New Normal Learning Environment for Cadets 

พันตรี ดร.เทพฤทธิ์ วงศ์ภูมิ
อาจารย์	กองจิตวิทยาและการน�าทหาร	ส่วนวิชาทหาร	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

บทคัดย่อ 

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของนักเรียนนายร้อยและ	2)	ศึกษา

แนวทางการจัดสภาพแวดลอ้มทางการศกึษาของนักเรยีนนายรอ้ยวถิใีหม	่กลุม่ตัวอย่างคอื	นักเรยีนนายรอ้ยชัน้ปีท่ี	1,3,4,5	

จ�านวน	278	คน	เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมการศึกษาส�าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	

ตามแนวคิดของวอลโทเนนและคณะ	และการสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญจ�านวน	9	คน	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา	

	 ผลการวจัิยพบวา่	การจัดสภาพแวดลอ้มทางการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ท่ีระดบัมาก	เรยีงล�าดบัคา่เฉลีย่จากมาก

ไปน้อยดังนี้	ด้านการเรียนการสอน	(pedagogical	practices)	ด้านพื้นที่การเรียนรู้	(physical	learning	spaces)	

และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	(Information	and	Communications	Technology	in	learning)	ตาม

ล�าดับและแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของนักเรียนนายร้อยวิถีใหม่	พบว่า	1)	รร.จปร.	ควรด�าเนินการ

ตามมาตรการทางสาธารณสุข	 ดูแลปรับปรุงห้องเรียนและอาคารสถานท่ีท้ังด้านคุณภาพและความทันสมัย	 ดูแลความ

สะอาดและความสะดวกสบายของพ้ืนท่ีการเรยีนรู	้เชน่	ห้องกจิกรรมนักเรยีน	ห้องคอมพิวเตอร	์ห้องสมดุ	รวมถงึการจัด

วางโต๊ะเก้าอี้	ระบบไฟและแสงสว่าง	ระบบเครื่องปรับอากาศ	เป็นต้น	2)	รร.จปร.	ควรให้การสนับสนุนระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 โดยการจัดหาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนนายร้อย	

ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์	 เครื่องมือสื่อสาร	 ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 (CAI)	 เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารระหว่างครู 

ผู้สอนกับผู้เรียน	 จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสนับสนุนทรัพยากรรวมถึงโปรแกรมต่างๆเพื่อการเรียนการ

สอน	เช่น	zoom,	google	meet,	Microsoft	 team,	WebEx	และ	3)	รร.จปร.	ควรสนับสนุนให้อาจารย์จัดการ

เรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ	(interdisciplinary)	โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	ผ่านการเรียนรู้แบบ	Active	learning,	

blended	 learning	 และแบบ	 hybrid	 มีกิจกรรมให้นักเรียนนายร้อยได้ลงมือปฏิบัติและเคลื่อนไหว	 สนับสนุนให้คร ู

ผู้สอนใชส้ือ่คอมพิวเตอรช์ว่ยสอน	(CAI)	สง่เสรมิให้นกัเรยีนสืบคน้ความรูใ้หม่ๆจากฐานขอ้มูลออนไลน์และจากทรพัยากร

ทางการศึกษาออนไลน์	(open	education	resources)	โดยอาจารย์ปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้	(learning	

facilitator)	ให้นกัเรยีนนายรอ้ยไดก้�าหนดเป้าหมายและออกแบบการเรยีนรูข้องตนเอง	อาจารย์ควรประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี

เพ่ือการเรียนการสอน	 การติดตามและประเมินผล	 ควรเตรียมเนื้อหา	 แบบฝึกหัดและการวัดผลแบบออนไลน์ผ่าน	 

web-based	หรือ	mobile-based	applications	และควรเตรียมเนื้อหาและจัดเก็บในลักษณะของ	e-learning	เพื่อให้

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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ผู้เรียนได้ท�าความเข้าใจเนื้อหาก่อนเข้าชั้นเรียน	นอกจากนี้	 อาจารย์อาจปรับชั่วโมงการสอนเป็นแบบ	module-based	

learning	 และปรับปริมาณเนื้อหาและบูรณาการเนื้อหาสาระในศาสตร์ต่างๆ	 ให้เหมาะสมกับเวลาเรียน	 เหมาะสมกับ

ยุคสมัย	 เน้นการปฏิบัติและการประยุกต์	 เน้นการสร้างและพัฒนาทักษะในศตวรรษที่	21	เชื่อมโยงกับองค์ความรู้และ

ทักษะท่ีจ�าเป็นส�าหรบัอนาคต	จัดให้ผู้เรยีนไดล้งมอืปฏิบัตแิละใชค้วามคดิ	เรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู	้(inquiry-based	

learning)	 ผ่านการตั้งค�าถาม	 ก�าหนดปัญหาหรือสถานการณ์	 ให้ผู้เรียนแสวงหาค�าตอบด้วยตนเองผ่านการศึกษาหา

ข้อมูลความรู้นอกห้องเรียน	นอกเวลาเรียน	เป็นต้น

ค�ำส�ำคัญ:	 สภาพแวดล้อมทางการศึกษา	วิถีใหม่
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ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกรอบคิดติดยึดและกำรรับรู้ควำมสำมำรถแห่งตนของ

นักเรียนนำยร้อย

The Relationship between Mindset and Self-Efficacy in Cadets

ร้อยเอกหญิง นัฐพร เกียรติบัณฑิตกุล
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

บทคัดย่อ

	 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์	 1)	 เพ่ือศึกษาระดับกรอบคิดติดยึดแบบเติบโตและกรอบคิดติดยึดแบบฝังแน่นของ

นักเรียนนายร้อย	 2)	 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกรอบคิดติดยึดและการรับรู้ความสามารถแห่งตนของนักเรียน 

นายรอ้ย	และ	3)	เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาระดบักรอบคดิติดยึดแบบเติบโตของนักเรยีนนายรอ้ยให้สงูขึน้	โดยใชร้ะเบียบ

วิธีวิจัยเชิงปริมาณ	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่	1-5	ปีการศึกษา	2563	จ�านวน	330	นาย	ที่ได้จากการ

สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถาม	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 คือ	 

ค่าความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	ส�าหรับการวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 ผลการวิจัย	พบว่า

	 1)	ระดับกรอบคิดติดยึดแบบเติบโตของกลุ่มตัวอย่าง	 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก	 (Mean	 

อยู่ระหวา่ง	3.19	–	4.14)	ในสว่นของระดบักรอบคดิตดิยึดแบบฝังแน่นของกลุม่ตวัอย่าง	โดยเฉลีย่อยู่ในระดบัปานกลาง	

(Mean	อยู่ระหว่าง	2.65	–	3.19)	และระดับการรับรู้ความสามารถแห่งตนของกลุ่มตัวอย่าง	โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	

(Mean	อยู่ระหว่าง	3.06	–	3.92)

	 2)	ตัวแปรกรอบคิดติดยึดและการรับรู้ความสามารถแห่งตนมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	(r	=	0.468)

	 3)	แนวทางการพัฒนาระดับกรอบคิดติดยึดแบบเติบโตของนักเรียนนายร้อยให้สูงขึ้น	 คือ	 แนวทาง	 PARA	

MATTER	 โดย	 P	 หมายถึง	 กระบวนการการเรียนการสอนของอาจารย์,	 A	 หมายถึง	 การสอนให้นักเรียนนายร้อย 

ตั้งเป้าหมายในการเรียน,	R	หมายถึง	การที่อาจารย์เลือกใช้วิธีการสอนภายใต้ข้อจ�ากัดของระบบ,	A	หมายถึง	การสอน

ให้นักเรียนนายร้อยมีความพยายามและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค,	M	หมายถึง	การที่อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดี,	A	หมายถึง 

การชื่นชมในความมุ่งมั่นของนักเรียนนายร้อย,	T	หมายถึง	วิธีการสอนของอาจารย์,	T	หมายถึง	การสร้างความไว้วางใจ

ระหว่างนักเรียนนายร้อยกับอาจารย์และเพื่อน,	 E	 หมายถึง	 การปฏิบัติและเอาใจใส่นักเรียนนายร้อยอย่างเท่าเทียมกัน	

และ	R	หมายถึง	การที่อาจารย์ให้ผลสะท้อนกลับอย่างตรงไปตรงมา

ค�ำส�ำคัญ:	 กรอบคิดติดยึด	กรอบคิดติดยึดแบบเติบโต	Growth	Mindset
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ศึกษำวัฒนธรรมยิวในวิถีควำมเชื่อของคริสเตียน เขตพื้นที่กรุงเทพมหำนคร

A Study of Jewish Culture in the Belief of Christians in Bangkok

ร้อยโทหญิง พอฤทัย นิลประพัฒน์
กองวิชาประวัติศาสตร์	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ 

	 รายงานวิจัยฉบับนี้มีความมุ่งหมายสองประการ	ประการแรกคือ	เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของคริสเตียน

ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร	 ประการท่ีสองคือ	 เพ่ือศึกษาลักษณะของวัฒนธรรมยิวท่ีปรากฏในวิถีความเชื่อของคริสเตียน	

เพื่อให้เห็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่สอดคล้องระหว่างสองศาสนาในสังคมไทย

	 ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์	 เป็นระเบียบหลักส�าคัญส�าหรับการศึกษาวัฒนธรรมยิวในวิถีความ

เชื่อของคริสเตียน	กล่าวคือ	ตั้งประเด็นหัวข้อที่จะศึกษา	มีขอบเขตระยะเวลา	และพื้นที่ศึกษา	จากนั้นรวบรวมข้อมูล

หลักฐาน	ทั้งจากเอกสารชั้นต้น	คือ	เอกสารบันทึกจากพระคริสตธรรมคัมภีร์	เอกสารค�าสอนของคริสตจักร	เอกสารการ

จัดงานทางศาสนา	ภาพถ่าย	เอกสารชั้นรอง	ได้แก่	ผลงานวิจัยจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัย	หนังสือ	และเอกสารที่

เกี่ยวข้อง	รวมทั้งศึกษาจากการส�ารวจภาคสนาม	เพื่อเข้าใจสภาพสังคมของกลุ่มผู้เชื่อทั้งในด้านวิถีปฏิบัติ	คติความเชื่อ	

ผู้ศึกษาจึงใช้วิธีการเข้าไปศึกษาอย่างมีส่วนร่วมและสัมภาษณ์สมาชิกในคริสตจักรเพื่อรวบรวมข้อมูล

	 จากการศึกษาพบว่า	 ลักษณะของวัฒนธรรมยิวในวิถีความเชื่อของคริสเตียนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีท้ังใน

ด้านการมีจุดก�าเนิดร่วมกัน	คือ	คัมภีร์โบราณของทั้งสองศาสนา	และมีผู้น�าทางศาสนาถ่ายทอด	อบรม	สั่งสอนภายใน

สมาชิกของสังคมคริสเตียน	 วิเคราะห์จากข้อมูลหลักฐานส�าคัญคือ	 คัมภีร์โบราณที่ชาวยิวและคริสเตียนให้ความส�าคัญ

ร่วมกัน	คือ	คัมภีร์โทราห์ของชาวยิว	และ	คัมภีร์	5	เล่มแรกในภาคพันธสัญญาเดิมของคริสเตียน	ซึ่งถือว่ามีจุดเริ่มต้น

หรือจุดก�าเนิดร่วมกัน	ส่งผลให้ศาสนพิธีของทั้งสองศาสนามีความเกี่ยวพัน	หรือเชื่อมโยงกัน	ตั้งแต่ในยุคคริสตจักรสมัย

แรก	คือ	พิธีปัสกา-พิธีมหาสนิท	เทศกาลเพนเทคอสต์	(ฉลองการเก็บเกี่ยว)	จนถึงเทศกาลอยู่เพิง-การจัดค่ายประจ�าปี

ของคริสเตียน	 ในปัจจุบันที่คริสตจักรทั้งสามแห่งในพื้นที่ศึกษายังคงให้ความส�าคัญ	 รวมถึงกระบวนการถ่ายทอด	 การ

อบรม	 การสั่งสอน	 ที่ถ่ายทอดภายในสมาชิกของสังคม	 ถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม

ผ่านบุคคลส�าคัญของแต่ละคริสตจักรเช่นเดียวกัน	 ดังนั้นจะพบว่า	 รูปแบบวัฒนธรรมยิวในวิถีความเชื่อของคริสเตียน	 

มีทั้งเกิดจากจุดก�าเนิดร่วมกัน	และการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนการสอนของผู้น�าทางศาสนา

	 ด้านปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลให้คริสเตียนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครรับอิทธิพลวัฒนธรรมยิว	 คือ	 ท้ังชาวยิวและ

ครสิเตยีนยึดถอืและให้ความส�าคญักบัพระคมัภีรใ์นภาคพันธสญัญาเดมิรว่มกัน	ดงัน้ันวถิปีฏิบัติของท้ังสองศาสนาจึงมีความ

สมัพันธร์ว่มกัน	นอกจากน้ีพระคมัภีรข์องครสิเตียน	ในภาคพันธสญัญาใหมไ่ดก้ลา่วถงึผลดขีองการเชือ่มต่อระหวา่งชาวยิว	

ชนชาตท่ีิพระเจ้าเลอืกและนบัเป็นบรรพบุรษุของผู้เชือ่ในพระเจ้าต้ังแต่ในสมัยแรก	กบั	ครสิเตียน	ผู้ท่ีเชือ่ในพระเยซคูรสิต์ 
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ท่ีน้อมรับท้ังธรรมบัญญัติในยุคเริ่มแรกและยืนยันว่าในยุคสมัยของพระองค์จะกระท�าให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์	 ดังน้ัน	

ครสิเตยีนสว่นหน่ึงในพ้ืนท่ีกรงุเทพมหานคร	จึงยังคงมีความผูกพันกบัวฒันธรรมของชาวยิว	ผ่านพระคมัภีรท่ี์ยึดถอืปฏิบัติ

ร่วมกัน

ค�ำส�ำคัญ:	 วัฒนธรรมยิว	วิถีความเชื่อของคริสเตียน

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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 ส่วนที่ 2
งานวิจัยจากโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

กับสถาบันภายนอก





กำรด�ำเนินงำนของศูนย์วิจัยสหวิทยำกำร เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ 

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

พันเอก รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรัตน์ เลิศล้�ำ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

E-mail:	suratbrb@gmail.com

บทคัดย่อ

	 ด้วยศูนย์วิจัยสหวิทยาการ	เฉลิมพระเกียรติ	5	รอบ	พลเอกหญิง	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม- 

ราชกุมารี	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าร่วมกับ

ส�านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร	์วจัิยและนวตักรรม	(สกสว.)	และหน่วยงานท้ังในและนอกประเทศ	โดยจัด

ตัง้ขึน้ตามโครงการจัดตัง้ศนูย์วจัิยและประสานงานเครอืขา่ยการศกึษาเชงิสหวทิยาการทางดา้นวฒันธรรมในภูมภิาคเอเชยี

ตะวนัออกเฉยีงใต้	เพ่ือให้เกดิการด�าเนินงานวจัิยและการพัฒนา	รวมท้ังการให้การศกึษาแกเ่ยาวชน	และเป็นสว่นหน่ึงของ

กจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ	5	รอบ	พลเอกหญงิ	สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรม- 

ราชกุมารี	ซึ่งพลเอกหญิง	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงม ี

พระมหากรณุาธิคณุทรงรบัเป็นองคป์ระธานท่ีปรกึษากติติมศักดิข์องศูนย์วจัิยฯ	และพระราชทานนามศนูย์วจัิยวา่	“ศูนย์วจัิย

สหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียน 

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า”	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	ภายในศูนย์วิจยัฯ	พร้อมทั้ง 

นวัตกรรมท่ีได้มีการพัฒนาขึ้น	 ใช้ในการด�าเนินงานด้านเยาวชน	 ท้ังในประเทศและในประเทศเพ่ือนบ้าน	 กับเยาวชน

ในระดับต่างๆ	อย่างเหมาะสม	เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการพัฒนาเยาวชน	ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่กิจกรรมเยาวชน	

กระตุ้นจิตส�านึกและช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผ่านกระบวนการวิจัย

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ในระยะปัจจุบัน

 งำนวิจัยระดับภูมิภำค 

	 การศกึษาระบบบรหิารจัดการน้�าสมยัโบราณในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตห้รอืดนิแดนสวุรรณภูม	ิผ่านกรณี

ศกึษาดนิแดนฝ่ังตะวนัตกสมยัวฒันธรรมปยู-สมยัวฒันธรรมทวารวด	ีซึง่เป็นสมยัแรกรบัวฒันธรรมจากภายนอกท่ีเมอืงโบ

ราณไบก์ถาโน	สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา	และเมืองโบราณศรีมโหสถ	จังหวัดปราจีนบุรี	และวัฒนธรรมในพื้นที่ดินแดน

สวุรรณภูมิฝ่ังตะวนัออกสมยัวฒันธรรมเขมร:	กรณศีกึษาการจัดการแหลง่น้�าโบราณท่ีปราสาทสดก๊กอ๊กธม	จังหวดัสระแกว้	

และการจัดการน้�าโบราณที่ปราสาทบันทายฉมาร์	จังหวัดบันเตียเมียนเจย	ราชอาณาจักรกัมพูชา	จะท�าให้เข้าใจวิถีชีวิต

ความสมัพันธ์ของชมุชนโบราณท่ีมพัีฒนาการและกอ่ให้เกดิอัตลกัษณร์ว่มกนัในภูมภิาค	เป็นการเชือ่มโยงองคค์วามรูใ้นการ

บรหิารจัดการน้�าโบราณในอดตีท่ีเชือ่มโยงกนัมาแตอ่ดตี	จะเป็นแนวทางส�าหรบัการเรยีนรูแ้ละการท�าความเขา้ใจ	ตลอดจน 

การออกแบบระบบบริหารจัดการน้�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.	การพัฒนาฐานข้อมูลชลประทานโบราณ

	 3.	การพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

	 4.	การพัฒนาฐานข้อมูลด้านศิลปะ
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กำรด�ำเนินกิจกรรม

	 การด�าเนินงานของศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ	5	รอบ	พลเอกหญิง	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในปี	พ.ศ.	2564	ทางศูนย์วิจัยฯ	ได้บรรลุเป้าหมายในการสร้าง

ความร่วมมือระหว่างองค์กรร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 หรือ	 สทน.	 ความร่วมมือ 

ดงักลา่วกอ่ให้เกดิการแลกเปลีย่นและการผสมผสานองคค์วามรูใ้นดา้นวทิยาศาสตร	์ประวติัศาสตรศ์ลิปะ	และโบราณคด	ี

ก่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในแต่ละพ้ืนท่ี	 และช่วยให้เข้าใจพัฒนาการ

ของชุมชนโบราณในประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้น	 รวมไปถึงความร่วมมือกับกรมศิลปากรในการจัดอบรมเรื่องอากาศยานไร้

คนขับเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการใช้งานอากาศยานไร้คนขับแก่บคุลากรของกรมศิลปากร	ซึ่งช่วยใหเ้กิด

ประโยชน์ในการน�ามาประยุกต์ใช้ในงานโบราณคดีได้

	 ในด้านกิจกรรมเยาวชน	 การอบรมเผยแพร่ความรู้	 และการจัดท�าฐานข้อมูลเรื่องระบบการจัดการน้�าในอดีต

และปัจจุบันในประเทศไทย	ประเทศกัมพูชา	และสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา	ทางคณะวิจัยประสบผลส�าเร็จในการเผย

แพร่ความรู้เก่ียวกับระบบการจัดการน้�าโบราณแก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นอย่างแพร่หลาย	 เพ่ือให้ประชาชนสามารถ

น�าความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับรูปแบบการจัดการน้�าในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 อีกทั้งการจัดกิจกรรม

เยาวชนน้ันถือเป็นกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแก่เยาวชนรุ่นใหม่เพ่ือให้เกิดความส�านึกรักบ้านเกิด

และเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านโบราณคดีเบื้องต้นแก่เยาวชนในท้องถิ่น	เพื่อ

เป็นการปูพื้นฐานและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาโบราณคดีและการอนุรักษ์โบราณสถานในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	 และใน

การจัดท�าฐานข้อมูลระบบการจัดการน้�าในอดีตและปัจจุบันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 นอกจากจะช่วยให้เข้าใจ

ถงึรปูแบบการจัดการน้�าโบราณในพ้ืนท่ีท่ีมลีกัษณะทางภูมิศาสตรแ์ตกต่างกนัแลว้	ทางศูนย์วจัิยสหวทิยาการฯ	ยังสามารถ

น�าข้อมูลเหล่าน้ีไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือการฟ้ืนฟูระบบการจัดการน้�าในพ้ืนท่ีให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนใน 

ท้องถิ่นต่อไปในอนาคตได้

ค�ำส�ำคัญ:	 สหวิทยาการ	ระบบชลประทานโบราณ	วัฒนธรรมร่วม	ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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2.1

 ส่วนที่ 3
โครงการ/ผลงานและงานวิจัยของสถาบันภายในกระทรวงกลาโหม





โครงกำรวิจัยและพัฒนำระบบเฝ้ำตรวจแจ้งเตือนพื้นที่ชำยแดนภำคตะวันตก

และตะวันออก

พลโท สมเกียรติ สัมพันธ์ 

พลตรี อภินันท์ จันดอนไผ่
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

 

บทคัดย่อ  

	 	 มาตรการการรักษาความมั่นคงที่ส�าคัญประการหนึ่ง	 คือ	 การควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดน	 เพื่อป้องกัน

ปัญหาอาชญากรรมขา้มชาติ	ปัญหาการคา้ยาเสพติด	ปัญหาการคา้อาวธุ	ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย	การลกัลอบเขา้เมอืง 

ผิดกฎหมาย	 และปัญหาการแพร่ระบาดของโรค	 จึงจ�าเป็นต้องมีการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน	 เพ่ือให้พ้ืนท่ี

ชายแดนมีความมั่นคงปลอดภัยน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาได้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน	 กรมวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีกลาโหม	(วท.กห.)	ในฐานะเป็นฝ่ายกิจการพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกระทรวง

กลาโหม	ได้ก�าหนดแนวคิดการบูรณาการ	น�าผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีอยู่เดิมมาพัฒนาต่อยอด	เพือ่ตอบสนองแก้ปัญหา

ตามแนวชายแดน	ซึ่งสอดคล้องกับสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	โดยจัดท�า	“โครงการ

วิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าตรวจแจ้งเตือนตามแนวชายแดน”	 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีกลาโหม	(วท.กห.)	กองทัพเรือ	กองทัพอากาศ	สถาบันการศึกษา	(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	และภาคเอกชน	

เพื่อน�าต้นแบบผลงานวิจัยซึ่งมีอยู่ในแต่ละเหล่าทัพมาบูรณาการ	และประยุกต์ใช้ในการเฝ้าตรวจแจ้งเตือนการบุกรุกตาม

แนวชายแดน	โดยมีการจัดตั้งระบบเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต้นแบบงานวิจัยมาแสดงผลที่ศูนย์ควบคุม	(War	

Room)	โครงการดังกล่าว	จะน�าไปทดสอบการใช้งานในพื้นที่ความรับผิดชอบ	ของกองก�าลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและ

ตราด	โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยจากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	

	 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าตรวจแจ้งเตือนพ้ืนท่ีชายแดนภาคตะวันตกและตะวันออก	 ประกอบด้วย	 

ผลงานวิจัย	ดังนี้

	 1.	โครงการรั้วไร้สาย	ของ	ส�านักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกองทัพเรือ 

	 2.	โครงการกล้องเฝ้าตรวจและลาดตระเวน	 M-CAP	 ของ	 ส�านักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกองทัพเรือ	 

ร่วมกับ	บริษัท	อินเทลลิเจนท์	เทคโนโลยี

	 3.	โครงการระบบเฝา้ตรวจแจง้เตือนตามแนวชายแดนด้วยปญัญาประดิษฐ์	(กล้อง	AI	CCTV)	ของ	ส�านกังาน

วิจัยและพัฒนาการทหารกองทัพเรือ	ร่วมกับ	บริษัท	เวสเทิร์น	อินทรีเกรทชั่น	

	 4.	โครงการเรือไร้คนขับส�าหรับลาดตระเวนตรวจการณ์ทางทะเล	 (USV)	 ของ	 ส�านักงานวิจัยและพัฒนาการ

ทหารกองทัพเรือ	

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ

23

วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 256416-17 พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก



	 5.	 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์สมรรถนะสูงเพดานบินต่�า	 

เพ่ือการเฝ้าตรวจเชิงรุกทางอากาศตามแนวชายแดนเพ่ือแก้ปัญหาด้านความมั่นคง	 (UAV	 M	 Solar-X)	 ของโรงเรียน 

นายเรืออากาศ	นวมินทกษัตริยาธิราช	ร่วมกับ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

	 6.	 โครงการการเชื่อมโยงการสื่อสารความเร็วสูงดิจิทัลและดิจิทัลวอร์รูม	 ส�าหรับระบบเฝ้าตรวจแจ้งเตือน	 

ตามแนวชายแดน	 ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร	 กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม	 ร่วมกับจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ค�ำส�ำคัญ:	 ระบบเฝ้าตรวจแจ้งเตือน

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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โครงกำรพัฒนำอำวุธปืนเล็กยำวต้นแบบ NARAC556 ขนำด 5.5.6 มิลลิเมตร

พลตรี อภินันท์ จันดอนไผ่

พันเอก กิตติ รัตนดิษฐ์ 
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

 

บทคัดย่อ  

	 ปืนเล็กยาวต้นแบบ	NARAC556	ขนาด	5.56	มิลลิเมตร	ที่ด�าเนินการวิจัยพัฒนาและผลิตในครั้งนี้	มีพื้นฐาน 

การพัฒนามาจากปืนเล็กยาวตระกูล	 Colt	 AR-15	 ของประเทศสหรัฐอเมริกา	 ซ่ึงมีประจ�าการอยู่ในกองทัพไทย	 

ทั้ง	3	เหล่าทัพ	และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	ในหลายรุ่นด้วยกัน	ได้แก่	ปืนเล็กยาวจู่โจม	M16A1	รวมทั้ง	ปืนเล็กสั้น 

Commando	 (CAR-15)	 และปืนเล็กสั้น	 M4	 เป็นต้น	 ปืนเล็กยาวต้นแบบนี้	 ท�างานด้วยระบบแก๊สลูกสูบช่วงชักสั้น	 

มีตัวหมุนปรับระดับอัตราการยิง	 ล�ากล้องวางในโครงปืนส่วนบนแบบลอยอิสระ	 โครงปืนส่วนล่างเป็นแบบมาตรฐานปืน

เล็กยาวตระกูล	AR15	คันบังคับการยิง	ปรับได้	3	ระดับ	คือ	ห้ามไก	(Safe)	ยิงทีละนัด	(Semi)	และยิงกล	(Auto)	

มีความแข็งแรงทนทาน	 สามารถปฏิบัติการได้ทุกสภาพอากาศ	 น้�าหนักเบา	 แรงถอยต่�า	 คล่องตัว	 สามารถใช้กับ

กระสุนปืนเล็กยาวขนาด	5.5.6	มิลลิเมตร	มาตรฐาน	NATO	ได้ทั้งแบบ	M193	และ	M855	ขนาดความจุ	30	นัด	 

องคป์ระกอบชิน้สว่นตา่งๆ	ของปืน	รอ้ยละ	.80.	สามารถผลติโดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีอยู่	ภายในประเทศ	โดยมีต้นทุนไมเ่กนิ	

50,000.-	บาท/กระบอก	เมื่อเทียบกับการน�าเข้าอาวุธประเภทเดียวกันประมาณ	80,000.-	บาท/กระบอก	วัตถุประสงค์

ของโครงการ	 เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาการผลิตอาวุธปืนเล็กยาวต้นแบบ	 NARAC556	 ขนาด	

5.5.6	มิลลิเมตร	(ขนาดความยาวล�ากล้อง	14.5	นิ้ว	และ	20	นิ้ว)	และเพื่อทดสอบและประเมินผล	การใช้งานอาวุธ

ปืนเล็กต้นแบบ	NARAC556	ขนาด	5.5.6	มิลลิเมตร	(ขนาดความยาวล�ากล้อง	14.5	นิ้ว	และ	20	นิ้ว)	ในการปฏิบัติ

ภารกิจทางยุทธวิธีของหน่วยทหารในกระทรวงกลาโหม	 เพื่อเตรียมการการขยายผลสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่าง

มีประสิทธิภาพต่อไป	

ค�ำส�ำคัญ:	 ปืนเล็กยาว
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เครื่องตรวจจับควันในห้องน้�ำ แจ้งเตือนผ่ำน Line Notify 

Smoke Detection in the Toilet and Notified by Line

นักเรียนเตรียมทหำร ชั้นปีที่ 2 ตอน 6 รุ่นที่ 63

นำวำโท ณรงค์ฤทธิ์ นำคเม้ำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

นำวำตรีหญิง กมลวรรณ ดีอยู่เจริญพร อำจำรย์ที่ปรึกษำ

ร้อยโท ชัชรินทร์ เลิศยศบดินทร์ อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิทยาศาสตร์	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนเตรียมทหาร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

บทคัดย่อ

	 เครื่องตรวจจับควันในห้องน�้า	แจ้งเตือนผ่าน	Line	Notify	มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องตรวจจับควันที่มี

ระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน	Line	Notify	ที่ใช้งานได้จริง	สามารถน�ามาใช้ในการตรวจจับควันที่เกิดจากพฤติกรรม

ไม่พึงประสงค์	หรือควันที่เกิดจากอัคคีภัยได้	ขอบเขตของเนื้อหาที่ใช้กับสิ่งประดิษฐ์คือ	ปฏิกิริยาเคมี	การต่อวงจร	IPST	

WIFI	และการเขียนโปรแกรม	KB-IDE	ด�าเนินงานในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2564	ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	ถึงเดือน

สิงหาคม	พ.ศ.	2564	บริเวณที่ใช้ทดลองสิ่งประดิษฐ์คือ	ห้องน�้ากองพันนักเรียนที่	3	ร้อย	1	ขั้นตอนการด�าเนินงาน

ประกอบด้วย	3	ส่วน	ดังนี้	1)	การประดิษฐ์เครื่องตรวจจับควันต่อวงจร	IPST	WIFI	2)	การเขียนโปรแกรม	KB-IDE	

ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน	Line	Notify	และ	3)	การตรวจสอบการท�างานอุปกรณ์	การทดลอง	และการเก็บรวบรวม

ข้อมูล	ผลการทอลองพบว่าสิ่งประดิษฐ์มีความสามารถในการตรวจจับควันระยะสูงสุดจากเพดานห้องน�้า	70	เซนติเมตร	

ความเข้มควัน	CO	80	ppm	และ	 smoke	 50	ppm	 โดยการส่งเสียงเตือนพร้อมกับแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน	 Line	

Notify	ได้เมื่อมีระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ทตามปกติ	

ค�ำส�ำคัญ:	 เครื่องตรวจจับควัน	แจ้งเตือนผ่าน	Line	Notify	การเขียนโปรแกรม	KB-IDE	การต่อวงจร	IPST	WIFI	
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เครื่องวัดชีพจรและควำมเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดอย่ำงง่ำย

Simple Heart Rate and Oxygen Saturation Monitor

นักเรียนเตรียมทหำร ชั้นปีที่ 2 ตอน 21 รุ่นที่ 63

พันเอก ชำคริต มำนพ อำจำรย์ที่ปรึกษำ

นำวำตรีหญิง สุภำพร ก�ำซำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิทยาศาสตร์	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนเตรียมทหาร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

บทคัดย่อ

	 การศกึษาประสทิธิภาพของเครือ่งวดัชพีจรและความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดอย่างง่าย	มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ	

1)	ทดลองท�าเครื่องวัดชีพจรและความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดอย่างง่าย	ที่มีราคาประหยัด	สามารถใช้งานได้จริง	

และ	ลดค่าใช้จ่ายของกองทัพ	2)	ศึกษาประสิทธิภาพการวัดชีพจรของชิ้นงาน	และ	3)	ศึกษาประสิทธิภาพการวัดความ

เข้มข้นของออกซิเจนในเลือดของชิ้นงาน	มีขั้นตอนการด�าเนินงาน	ดังนี้	1)	วางแผนและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา	2019	และเครื่องวัดชีพจรและความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด	(Pulse	Oximeter)	2)	จัดเตรียมอุปกรณ์

และเครื่องมือที่ใช้ในการท�าโครงงาน	3)	 เชื่อมต่ออุปกรณ์ชิ้นงานเข้าด้วยกัน	4)	 เขียนโค้ดโปรแกรมลงในบอร์ดชิ้นงาน

และทดลองใช้งาน	 5)	 ทดลองเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องวัดชีพจรและความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด

อย่างง่ายกับนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ	รุ่น	Huawei	Watch	GT	2e	นาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ	APPLE	Watch	series	6	และ

เครื่องวัดชีพจรและความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด	รุ่น	LK87	6)	บันทึกผลการทดลอง	และ	7)	จัดท�ารายงานผล

การทดลองและน�าเสนอผลการศกึษา	ผลการด�าเนินงานพบว่า	1)	เครือ่งวดัชพีจรและความเข้มข้นของออกซเิจนในเลอืด

อย่างง่าย	สามารถใช้งานได้จริง	2)	ชิ้นงานมีประสิทธิภาพในการวัดชีพจรใกล้เคียงกับนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ	รุ่น	Hua-

wei	Watch	GT	2e	นาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ	รุ่น	APPLE	Watch	series	6	และเครื่องวัดชีพจรและความเข้มข้นของ

ออกซิเจนในเลือด	รุ่น	LK87	ตามล�าดับ	และ	3)	ชิ้นงานมีประสิทธิภาพในการวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด

ใกล้เคียงกับนาฬิกาอัจฉริยะ	Huawei	Watch	GT	2e	เครื่องวัดชีพจรและความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด	รุ่น	LK87	

และนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ	รุ่น	APPLE	Watch	series	6	ตามล�าดับ	

ค�ำส�ำคัญ:	 เครือ่งวดัชพีจรและความเข้มข้นของออกซเิจนในเลอืด	เครือ่งวดัออกซเิจนในเลอืดท่ีปลายน้ิว	Pulse	Oximeter	
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ระบบสูบน้�ำออกอัตโนมัติส�ำหรับกำรรักษำระดับน้�ำ

Automatic Water Pump Controller for System Water Level Maintaining

นักเรียนเตรียมทหำร ชั้นปีที่ 2 ตอน 12 รุ่นที่ 63

พันเอกหญิง สุพัตรำ สงกลิ่น อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

นำวำโทหญิง นิศำชล สำรพัฒน์ อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิทยาศาสตร์	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนเตรียมทหาร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

บทคัดย่อ

	 การประดษิฐ์ระบบสบูน�า้ออกอัตโนมตัสิ�าหรบัการรกัษาระดบัน�า้	มีวตัถปุระสงค์เพ่ือประดษิฐ์ป๊ัมน�า้ท่ีมีระบบสบู

น�้าออกอัตโนมัติส�าหรับการรักษาระดับน�้าท่ีใช้งานได้จริง	 สามารถน�ามาใช้ในการกู้ภัยได้	 และประหยัดค่าใช้จ่ายของ 

กองทัพ	 ในการซ้ือเครื่องปั๊มน�้าท่ีมีราคาค่อนข้างสูง	 การประดิษฐ์ระบบสูบน�้าออกอัตโนมัติส�าหรับการรักษาระดับน�้า	 

มีขั้นตอนการด�าเนินงาน	ดังนี้	1)	วางแผนและศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาระดับน�้าให้คงที่	2)	จัดซื้ออุปกรณ์และ

เครือ่งมือท่ีใช้ในการประดษิฐ์ระบบสบูน�า้อัตโนมตัสิ�าหรบัการรกัษาระดบัน�า้	3)	เขยีนโค้ดหรอืเขยีนโปรแกรมควบคมุระบบ

สบูน�า้ออกอัตโนมตัสิ�าหรบัการรกัษาระดบัน�า้	ผ่านโปรแกรม	KidBright	IDE	เพ่ือให้บอร์ด	KidBright	ท�างาน	4)	ต่อเซน็เซอร์

เข้ากับบอร์ด	 KidBright	 5)	 ต่อปั๊มน�้าเข้ากับบอร์ด	 KidBright	 6)	 ต่อสายไฟในบอร์ด	 KidBright	 และเก็บสายไฟให้

เรียบร้อย	7)	ต่อบอร์ด	KidBright	 เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ	power	bank	8)	ทดสอบและปรับปรุง	 9)	ติดตั้งอุปกรณ์ 

สูบน�้าออกอัตโนมัติส�าหรับการรักษาระดับน�้าเข้ากับตู้ปลา	และ	10)	ทดลอง	และบันทึกผลการทดลองระบบสูบน�้าออก

อัตโนมัติส�าหรับการรักษาระดับน�้า	ผลการด�าเนินงานพบว่าระบบสูบน�้าออกอัตโนมัติส�าหรับ	การรักษาระดับน�้าสามารถ

ท�างานได้จริง	และเมื่อท�าการทดลองวัดปริมาณน�้า	ทั้ง	5	ครั้ง	พบว่า	เมื่อใช้เวลาเพิ่มมากขึ้น	ปริมาณน�้าที่สูบได้ก็จะ

ปริมาณเพ่ิมมากขึ้นด้วย	 หากต้องการปริมาณน�้าท่ีเพ่ิมมากขึ้นจะต้องใช้เวลาในการสูบน�้าท่ีเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย	 

โดยปริมาณน�้าที่สูบได้	เฉลี่ยจากการทดลอง	5	ครั้ง	ได้ปริมาณเฉลี่ยที่	80	–	100	ลิตร	ต่อ	1	ชั่วโมง	

ค�ำส�ำคัญ:	 ระบบสูบน�้าออกอัตโนมัติ	การรักษาระดับน�้า	การเขียนโปรแกรม	KidBright	IDE	บอร์ด	KidBright
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P3CEL Model: บทบำทผู้น�ำในกำรบริหำรจัดกำรวัคซีนในสถำนกำรณ์

กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ตำมแนวทำงกำรบริหำรกำรจัดกำร

ของภำครัฐของโรงเรียนนำยเรือ

P3CEL Model: Leadership role in vaccine administration in the 

situation of the epidemic Coronavirus 2019 according to the 

guidelines for government administration of 

the Royal Thai Navy Academy

นักเรียนนำยเรือ จตุรพิธ ภู่ระโหง1  นักเรียนนำยเรือ.ณัฐพงศ์ พันธ์พิกุล1 

นักเรียนนำยเรือ ณัฐดนัย กำญจนสิริวิโรจน์1  นักเรียนนำยเรือ นพรัตน์ วงค์ใหญ่1

นักเรียนนนำยเรือ ภิเศก ภักดีบุรีกุล1  นำวำโท ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อนุชำ ม่วงใหญ่2
1นักเรียนนายเรือ	สาขาบริหารศาสตร์	ฝ่ายศึกษา	โรงเรียนนายเรือ

2อาจารย์ฝ่ายศึกษา	กองวิชาบริหารงานวิเคราะห์	ฝ่ายศึกษา	โรงเรียนนายเรือ

บทคัดย่อ
	 จากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 ท�าให้ทางโรงเรียนนายเรือซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา	 ของกองทัพเรือ	 มีนโยบายการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 

(COVID-19)	ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 โดยมีการน�าหลัก	P3CEL	Model	มาใช้ตาม

แนวทาง	 การส่งเสริมบทบาทของผู้น�า	 กล่าวคือผู้น�าโรงเรียนนายเรือจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีก�าลังจะเกิดขึ้น	 

คอยตดิตามความคบืหน้าและปรบัปรงุวธีิการอยู่เสมอ	ด�าเนินการใชก้ารสือ่สารภายในองคก์รท่ีมีประสทิธภิาพ	ในการแจ้ง

ข้อมูลข่าวสาร	ที่รวดเร็วและถูกต้องเพื่อให้บุคลากรเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	 และควรท�าการตรวจเช็คเพื่อประเมิน

สถานการณ์ให้ครอบคลุมเพ่ือน�ามาใช้ในการวางแผน	 ปรับปรุงการด�าเนินงาน	 ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติเพ่ือ

ให้เกิดความประสบความส�าเร็จ	อย่างมีประสิทธิภาพ	อีกทั้งควรมีการจัดอบรมความรู้และการป้องกันที่ถูกวิธี	และควร

ต้องสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรโดยการจัดหาวัคซีนท่ีมีประสิทธิภาพอย่างถูกต้องตามระเบียบ	 โดยการมอบความ

เชื่อมั่นจากผู้น�าในการฉีดวัคซีนและจัดล�าคับการฉีดตามความส�าคัญของบุคลากรของโรงเรียนนายเรือ	 โดยมีรางวัลให้

กับผู้ท่ียินยอมรับวัคซีนท่ีจัดหาให้เพ่ือแสดงถึงความปลอดภัยของบุคคลากร	 อีกท้ังหลีกเลี่ยงการพบปะกัน	 โดยจัดสรร

การท�างานแบบ	WORK	FORM	HOME	หรือ	หากมีการประชุมสามารถน�าเทคโนโลยีมาช่วยได้	เช่น	Google	Meet,	

Cisco	WebEx	 เป็นต้น	และจัดตั้งคณะกรรมการฯ	 โดยท�าการแบ่งมอบงานตามกลุ่ม	ซึ่งหัวหน้ากลุ่มของทุกๆ	กลุ่ม

ตอ้งมกีารรายงานผลการปฏิบัตอิยู่เสมอเพ่ือให้ผู้น�าองคก์รสามารถตดัสนิใจไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ตามแนวทาง

การบริหารจัดการภาครัฐ	ต่อไป

ค�ำส�ำคัญ:	 การน�าองค์กร	โรงเรียนนายเรือ	การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
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กำรทดลองเปรียบเทียบแผงโซล่ำเซลล์ประเภทโมโนคริสตัลไลน์และโพลีคริสตัลไลน์

Monocrystalline Silicon Solar Cells and 

Polycrystalline Silicon Solar Cells Comparison Test

นักเรียนนำยเรือ นิพนธ์ ปริมำส1  นักเรียนนำยเรือ อดิศร เจี้ยมดี1

นักเรียนนำยเรือ สรวิชญ์ คีรีรัตน์1  นักเรียนนำยเรือ จำรุวัฒน์ ตุ่นค�ำ1

นักเรียนนำยเรือ ณัฐกมล ชิงทอง1  นำวำเอก รองศำสตรำจำรย์ ไกรสิทธิ์ มหิวรรณ2

1นักเรียนนายเรือ	สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ	ฝ่ายศึกษา	โรงเรียนนายเรือ
2อาจารย์ฝ่ายศึกษา	กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ	ฝ่ายศึกษา	โรงเรียนนายเรือ

บทคัดย่อ

	 เน่ืองจากปัจจุบันมีการตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนจึงได้มีการจัดหาพลังงานทดแทน	 ซึ่งตัวเลือกหน่ึงท่ี

นิยมมากในปัจจุบัน	คือ	การใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์โดยการผลิตพลังงานผ่านแผงโซล่าเซลล์	ส�าหรับแผงโซ

ล่าเซลล์ที่นิยมน�ามาผลิตเป็นพลังงานเพื่อใช้ในบ้านเรือนนั้นมีอยู่	2	ประเภท	ได้แก่	แผงโซล่าเซลล์ประเภทโมโนคริสตัล

ไลน์และแผงโซล่าเซลล์ประเภทโพลีคริสตัลไลน์	โดยแผงโซล่าเซลล์ทั้ง	2	ประเภทนี้	มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป	

ในประเทศไทยนั้นต�าแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์	คือ	ติดตั้งให้หน้าแผงหันไปทางทิศใต้และท�ามุม	

15	องศากับพื้นโลก	

	 การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อใช้ในบ้านเรือนมักจะท�าการติดตั้งบนหลังคา	 หรือ	 Solar	 Rooftop	 เนื่องจาก

หลังคาบ้านเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์มากนักและสามารถรับแสงแดดได้อย่างเต็มท่ีโดยไม่มีเงามาตกกระทบบนหน้า

แผงโซลา่เซลล	์(เมือ่มเีงามาตกกระทบท่ีหน้าแผงโซลาเซลลจ์ะท�าให้เกดิความรอ้นสงูและกอ่ให้เกดิไฟไหมไ้ด)้	ซึง่ลกัษณะ

หลังคาบ้านในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นแบบทรงจั่วและทรงปั้นหยา	ท�ามุมโดยประมาณ	10	–	60	องศาขึ้นอยู่กับการ

ออกแบบ	 การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ควรติดตั้งพร้อมกับขาปรับระดับแผงโซล่าเซลล์	 เนื่องจากมุมของหลังคานั้นมีผลต่อ

การผลิตพลังงานของแผงโซล่าเซลล์	 ในโครงงานน้ีเป็นการเปรียบเทียบระหว่างแผงโซล่าเซลล์ประเภทโมโนคริสตัลไลน์

และประเภทโพลคีรสิตลัไลน์	เพ่ือศกึษาวา่แผงโซลา่เซลลป์ระเภทใดมคีวามเหมาะสมมากกวา่หากตดิต้ังทางทิศเหนือและ

ท�ามุม	30	องศา 

ค�ำส�ำคัญ:	 แผงโซล่าเซลล์	โมโนคริสตัลไลน์	โพลีคริสตัลไลน์	พลังงานทดแทน

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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ต้นแบบกล้องวัดอุณหภูมิมนุษย์ด้วยกำรประมวลผลภำพดิจิทัล

Prototype human thermometer with digital image processing

นักเรียนนำยเรือกองทัพ จันทรงกุล1  นักเรียนนำยเรือปีลันธ์ โพธิ์บุญ1

นักเรียนนำยเรือชัชพงษ์ โพธิ์ทอง1  นักเรียนนำยเรือณัฐกิตติ์ นำอุดม1

นำวำโท พิศณุ คูมีชัย2
1นักเรียนนายเรือ	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	ฝ่ายศึกษา	โรงเรียนนายเรือ
2อาจารย์ฝ่ายศึกษา	กองวิชาวิศวกรรม	ฝ่ายศึกษา	โรงเรียนนายเรือ

บทคัดย่อ

	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า	2019	หรือ	โรค	COVID-19	ในปัจจุบันนั้นเกิดขึ้นอย่าง

รวดเร็วและง่ายต่อการติดเชื้อ	 การคัดกรองผู้ป่วยออกจากกลุ่มบุคคลปกติได้คือการตรวจวัดอุณหภูมิโดยใช้เครื่องมือวัด

อุณหภูมิ	 เช่น	 กล้องวัดไข้	 เป็นต้น	 แต่ในปัจจุบันน้ันมีราคาค่อนข้างสูงและมีใช้ไม่ท่ัวถึงในหลายพ้ืนท่ีของหน่วยงาน

ในกองทัพเรือ	 ดังน้ันจึงจ�าเป็นต้องมีเครื่องมือท่ีสามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่�า	 โดยมี

วัตถุประสงค์ในการช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค	การประยุกต์ใช้กล้องเว็บแคมส�าหรับตรวจวัดอุณหภูมิ

น้ีใช้เพ่ือช่วยให้ในพ้ืนท่ีท่ีมีเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิอยู่จ�ากัด	 สามารถขยายพ้ืนท่ีการตรวจคัดกรองผู้ป่วยในเบ้ืองต้นได้	

ซึ่งผลลัพธ์จะแสดงผ่านหน้าจอว่าบุคคลน้ันอุณหภูมิวัดได้เท่าไหร่	 ด้วยวิธีน้ีท�าให้คัดแยกผู้ป่วยท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ 

ได้ง่ายขึ้น	

	 วธีิการตรวจวดัอุณหภูมวิตัถท่ีุน�าเสนอจะชว่ยให้วดัอุณหภูมิวตัถไุดใ้นลกัษณะสภาวะแวดลอ้มท่ีก�าหนดในลกัษณะ

กล้องอยู่กับท่ี	 โดยใช้การตรวจจับวัตถุจากการอัพเดตพ้ืนหลังแบบเรียลไทม์	 ในการทดลองพบว่ายังมีสัญญาณรบกวน

ปรากฏในเฟรมภาพส่งผลถึงการตรวจวัดอุณหภูมิที่ปรากฎขึ้นมาเกิดการผิดพลาดในบางครั้ง	การพัฒนาในอนาคตจะดึง

คุณลักษณะเด่นให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้น	และพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้สามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นในการใช้งาน

จริง 

ค�ำส�ำคัญ:	 อุณหภูมิ	กล้องวัดไข้	ภาพดิจิทัล
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กำรสร้ำงอุปกรณ์จ�ำลองสนำมแม่เหล็กโลกส�ำหรับทดสอบ

กำรควบคุมท่ำทำงดำวเทียมขนำดเล็ก

Creation of Earth's Magnetic Field Simulator for 

Testing Small Satellite Gesture Controls

นักเรียนนำยเรืออำกำศ ธนภูมิ สุขวำรี   นักเรียนนำยเรืออำกำศ ปรำชญ์ วัฒนำอำสำกิจ

นักเรียนนำยเรืออำกำศ พงศกร เสถียรเนตร

นำวำอำกำศโท รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปริญญำ อนันตชัยศิลป์ อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและโยธา	กองการศึกษา	โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

บทคัดย่อ

	 เนื่องจากกองทัพอากาศได้ด�ารงวิสัยทัศน์“กองทัพอากาศชั้นน�าในภูมิภาค”	โดยการพัฒนาขีด	ความสามารถ 

ทั้ง	3	มิติได้แก่	มิติทางอากาศ	(Air	Domain)	มิติไซเบอร์	(Cyber	Domain)	และมิติอวกาศ	(Space	Domain)	

และในปัจจุบันดาวเทียมไดถ้กูน�ามาใชง้านในกจิการดา้นอวกาศมากขึน้	ท้ังในดา้นกจิการอวกาศ	ส�าหรบัการสังเกตการณ	์

ห้วงอวกาศ	การตรวจการณจ์ากอวกาศ	การสือ่สารและโทรคมนาคม	ดว้ยระบบดาวเทียม	ในอวกาศ	สนับสนุนการปฏิบัติ

ภารกิจและการพัฒนาขีดความสามารถด้านกิจการอวกาศ	เพื่อพิทักษ์รักษา	ผลประโยชน์ของชาติในอวกาศ	ตลอดจน

การรว่มเป็นเครอืขา่ยสงัเกตการณอ์วกาศกับนานาชาติเพ่ือยกระดบั	ศกัยภาพดา้นอวกาศของประเทศ	ผู้วจัิยจึงมคีวามคดิ

ริเริ่มที่จะพัฒนาด้านมิติอวกาศ	(	Space	Domain)	ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศ	โดยการสร้างอุปกรณ์

ในการจ�าลองสนามแมเ่หลก็โลกและสภาวะไรน้้�าหนักส�าหรบัทดสอบการควบคมุท่าทางของดาวเทียมขนาดเลก็	เน่ืองจาก

กอ่นท่ีดาวเทียมจะถกูสง่ไปยังชัน้บรรยากาศตอ้งมกีารทดสอบท่ีภาคพ้ืนกอ่น	เพ่ือตรวจสอบวา่ดาวเทียมน้ันมีประสทิธภิาพ

ในการท�างานและควบคุมได้ตามมาตรฐาน	ซึ่งงานวิจัยนี้ได้จ�าลองดาวเทียมให้อยู่ในสภาพเสมือนการโคจรในอวกาศ	อีก

ทั้งงานวิจัยนี้สามารถน�าไปทดสอบและวัดประสิทธิภาพการควบคุมท่าทางของดาวเทียมขนาดเล็กได้

ค�ำส�ำคัญ:	 ดาวเทียมขนาดเล็ก	สภาวะไร้น�้าหนัก	สนามแม่เหล็กโลก	

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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กำรปรับปรุงอำกำศยำน M Solar-X ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรขึ้น-ลงทำงดิ่ง

Improvements to The M Solar-X Aircraft with Vertical Take-off and 

Landing Capabilities.

นักเรียนนำยเรืออำกำศ พฤกษ์ หิรัญวิวัฒน์กุล นักเรียนนำยเรืออำกำศ ธนัท เดชะสิริกุล 

นักเรียนนำยเรืออำกำศ ศุภวิชญ์ สกลเสำวภำคย์

นำวำอำกำศโท รองศำสตรำจำรย์ ดร.วันชัย เจียจันทร์ อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ภาควิชาวิศวกรรมอากาศยาน	กองวิชาวิชาวิศวกรรมอากาศยานและเทคโนโลยีการบิน	

กองการศึกษา	โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

บทคัดย่อ

	 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงอากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์สมรรถนะสูง	 เพดานบินต่�า	 

(M	Solar-X	UAV)	ให้มีขีดความสามารถในการขึ้น-ลงทางดิ่งทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์การขึ้น-ลงในพื้นที่ที่มีจ�ากัดโดยใช้วิธีการ

ออกแบบเชิงหลักการของอากาศยานไร้คนขับขึ้น-ลงทางดิ่งแบบ	Separate	Lift	and	Thrust	และศึกษาผลกระทบของ

การปรบัปรงุระบบขึน้-ลงทางดิง่ต่อคา่คณุลกัษณะอากาศพลศาสตรท่ี์สง่ผลโดยตรงตอ่สมรรถนะอากาศยานโดยใชโ้ปรแกรม

ค�านวณพลศาสตรข์องไหล	รวมถงึการติดตัง้ระบบขึน้-ลงทางดิง่และการบินทดสอบสมรรถะอากาศยานไรค้นขบัในเบ้ืองต้น	

	 จากผลการปรับปรุงอากาศไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์สมรรถนะสูง	เพดานบินต่�า	(M	Solar-X	UAV)	ให้มี

ความสามารถขึ้น-ลงทางดิ่ง	พบว่าอากาศยานหลังการปรับปรุง	มีน้�าหนักเพิ่มขึ้นจาก	12.5	กิโลกรัมเป็น	17.2	กิโลกรัม	

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากอากาศยานแบบเดิมถึง	 37.6	 เปอร์เซ็นต์	 และจากผลการวิเคราะห์ค่าทางอากาศพลศาสตร์	 พบว่าการ

ปรบัปรงุอากาศยานไมไ่ดส้ง่ผลกับคา่สมัประสทิธ์ิแรงยกอย่างเป็นนัยส�าคญั	แต่จะสง่ผลกบัคา่สมัประสทิธ์ิแรงต้าน	โดยจะ

พบว่าค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านมีค่ามากขึ้นเฉลี่ยประมาณ	18.74	เปอร์เซ็นต์	โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านที่แรงยกเท่ากับ

ศูนย์	จะมีค่าเพิ่มขึ้นจาก	0.0378	เป็น	0.0473	และจากผลการบินทดสอบสมรรถนะเบื้องต้น	พบว่าอากาศยานสามารถ

ท�าการบินนานสุด	1	ชั่วโมง	31	นาที	ลดลงจากอากาศยานก่อน	การปรับปรุงที่สามารถท�าการบินได้	4	ชั่วโมง	ถึง	

62	เปอร์เซ็นต์

ค�ำส�ำคัญ:	 อากาศยานไร้นักบิน	การขึ้นลงทางดิ่ง	การดัดแปลงอากาศยาน	การค�านวณพลศาสตร์ของไหล
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กำรศึกษำกำรจัดเส้นทำงกำรบินของอำกำศยำนไร้คนขับส�ำหรับกำรขนส่งยำและ

เวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือในสถำนกำรณ์อุทกภัยโดยใช้กำรแก้ปัญหำแบบฮิวริสติกส์

The Study of Heuristics Algorithm to Vehicle Routing Problem with 

Drone Disaster Relief

นักเรียนนำยเรืออำกำศ กำนต์ ตึกสุอินทร์   นักเรียนนำยเรืออำกำศ ธนกิจ โพธิ์สุวรรณ์

นำวำอำกำศเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกียรติกุลไชย จิตต์เอื้อ 

นำวำอำกำศตรี จิรวุฒิ คล่องตรวจโรค  อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการการบิน	กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ	

กองการศึกษา	โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

บทคัดย่อ

	 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการจัดเส้นทางการบินของอากาศยานไร้คนขับส�าหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	 

เพื่อน�ายาและเวชภัณฑ์ที่จ�าเป็นไปส่งให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่ยานพาหนะประเภทอื่นเข้าถึงได้ยาก	โดยงานวิจัยนี้ได้

ท�าการจ�าลองสถาณการณอุ์ทกภัยในพ้ืนท่ีโรงเรยีนนายเรอือากาศนวมนิทกษตัรยิาธิราช	ภายใตข้อ้จ�ากัดเรือ่งความสามารถ

ในการบรรทุกของอากาศยานไร้คนขับโดยพิจารณาเรื่องน้�าหนักและปริมาณยาและเวชภัณฑ์	 เพ่ือให้มีระยะเดินทางสั้น

ที่สุด	ส่งผลให้การขนส่งใช้เวลาที่รวดเร็ว	คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาเส้นทางด้วยวิธีมูลค่าประหยัด	(Saving	

Algorithm)	ของ	Clarke	และ	Wright	 เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่มีความซับซ้อนมาก	และเป็นวิธีหาค�าตอบที่ดีพอภายใน

เวลาจ�ากัด	บนพื้นฐานของเวลาการค�านวณผลที่รวดเร็วเหมาะกับสถานการณ์การเกิดอุทกภัย

	 คณะผู้วิจัยได้ท�าการจ�าลองจุดกระจายยาและเวชภัณฑ์	 1	 แห่ง	 และจุดผู้ประสบอุทกภัย	 70	 แห่ง	 โดยใช้

อากาศยานไรค้นขบัของภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า	กองวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและโยธา	กองการศกึษา	โรงเรยีนนายเรอือากาศ

นวมินทกษัตริยาธิราช	 เป็นตัวแบบในการจ�าลองการขนส่ง	 โดยในการแก้ปัญหาเส้นทางในงานวิจัยนี้ใช้ชุดค�าสั่ง	 VRP	

Spreadsheet	Solver	เพื่อหาค�าตอบ	โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยประมวลผล	Intel	Core	i3	-	7130u	ซึ่งใช้เวลา 

ในการหาค�าตอบ	300	วินาที	ผลลัพธ์ที่ได้พบว่าระยะทางที่ได้จากการจัดเส้นทางการบินขนส่งทั้งหมด	70	แห่ง	รวม

เป็นระยะทาง	 12.68	 กิโลเมตร	 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มีประสิทธิภาพในเชิงเวลาการประมวลหาเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสม	

โดยกองทัพอากาศสามารถประยุกต์แนวทางของงานวิจัยน้ีเพ่ือใช้เป็นแนวทางการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ด้วยอากาศยาน

ไร้คนขับในสถานการณ์อุทกภัย	หรือสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ	เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ในอนาคต

ค�ำส�ำคัญ:	 อากาศยานไร้คนขับ	วิธีมูลค่าประหยัด	เส้นทางการบินขนส่ง

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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กำรศึกษำกำรวิเครำะห์เชิงพื้นที่ด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิดบนอินเทอร์เน็ต 

กรณีศึกษำ : กำรวิเครำะห์พื้นที่น้�ำท่วม ด้วย Google Earth Engine Apps

ในพื้นที่ จังหวัดนครนำยก 

พันเอก วิษณุ เกตุปรำกฏ   ร้อยเอก น�ำพล ศักดิ์สนิท
โรงเรียนแผนที่	กรมแผนที่ทหาร

บทคัดย่อ 

	 Google	Earth	Engine	เป็นแอพพลิเคชันภูมิสารสนเทศที่ใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์	ในรูปแบบซอฟต์แวร์รหัส

เปิด	(Opensource	Software)	มปีระสทิธิภาพในการใชง้านการวเิคราะห์เชงิพ้ืนท่ี	(Spatial	Analysis)	ผ่านระบบ	Cloud	

Computing	อันประกอบด้วยชุดข้อมูลจ�านวณมากจากดาวเทียมส�ารวจโลก	 (Earth	Observation	Satellites)	ส่งผล

ให้ได้รับผลผลิตเป็น	ชุดข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศบนพื้นโลก	อาทิเช่น	สภาพภูมิอากาศ	สภาพของ

ชั้นบรรยากาศ	ภาพถ่ายดาวเทียม	ลักษณะภูมิประเทศ	ข้อมูลชั้นความสูง	และการใช้ประโยชน์ที่ดิน	โดยผู้ใช้ไม่จ�าเป็น

ตอ้งมพ้ืีนท่ีจัดเกบ็ขอ้มลูจ�านวนมาก	กส็ามารถประมวลผลโดยอาศยัเพียงแคส่ญัญาณอินเทอรเ์น็ต	ซึง่ในการค�านวณพ้ืนท่ี

ประสบอุทกภัย	สามารถใช้ชุดข้อมูลจากดาวเทียม	Sentinel-1	ซึ่งบันทึกภาพถ่ายเรดาร์	(Synthetic	Aperture	Radar	: 

SAR)	ที่สามารถรับภาพโดยไม่ต้องค�านึงถึงสภาพอากาศ	และมีประโยชน์ในการแปลภาพพื้นที่ชุ่มน้�าหรือพื้นที่น้�าท่วม

	 จากการประยุกต์ใช้	Google	Earth	Engine	Apps	สามารถค�านวณพื้นที่น้�าท่วมในห้วงเวลา	1-9	กันยายน	

2564	ในบริเวณขอบเขตพื้นที่	จังหวัดนครนายก	โดยการซ้อนทับกับชั้นข้อมูลความชันและแหล่งน้�าผิวดิน	เพื่อหาพื้นที่

บริเวณท่ีเกิดน้�าท่วม	 จากน้ันท�าการซ้อนทับกับชั้นข้อมูลความหนาแน่นของประชากรเชิงพ้ืนท่ี	 และชั้นข้อมูลการใช้

ประโยชน์ที่ดิน	โดยเป็นข้อมูลสะสมในห้วงเวลาดังกล่าว	พบว่ามีพื้นที่น้�าท่วมโดยประมาณ	48,462	ไร่	ข้อมูลประชากรที่

ไดผ้ลกระทบโดยประมาณ	443	ครวัเรอืนและผลกระทบตอ่พ้ืนท่ีเกษตรกรรมโดยประมาณ	3,588	ไร	่ซึง่จากการประมวล

ผลข้างต้น	เป็นข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลผ่านภาพถ่ายดาวเทียมเท่านั้น	ไม่ได้เป็นการวัดปริมาตรจากพื้นที่จริง	ซึ่ง

ในการใช้งาน	Google	Earth	Engine	สามารถช่วยให้ทราบขอบเขตพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยในขั้นต้นได้	อันจะเป็นประโยชน์

ตอ่หน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งกบัการบรรณเทาสาธารณภัย	เป็นการประยุกตใ์ชง้านดา้นการรบัรูร้ะยะไกล	(Remote	Sensing)	

ในเรื่องของการติดตามการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศตามแต่ละห้วงเวลา	 หรืออาจเป็นประโยชน์ในงานจ�าแนก 

รายละเอียดบนภูมิประเทศ	

ค�ำส�ำคัญ:	 Google	Earth	Engine,	ซอฟท์แวร์รหัสเปิด,	การวิเคราะห์เชิงพื้นที่,	การประมาณการพื้นที่ประสบอุทกภัย,	 

	 ชุดข้อมูลจากดาวเทียม	Sentinel-1	SAR,	การรับรู้ระยะไกล

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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กำรพัฒนำแอปพลเิคชนัสือ่เสรมิกำรเรยีนรูแ้ผนท่ีทำงทหำรดว้ยเทคโนโลยีเสมอืนจรงิ 

AR (Augmented Reality) และVR (Virtual Reality)

พันเอก ณัฐสิทธิ์ ลบเมฆ

ร้อยเอก วรรณสิทธิ อุดมชำติ
กองภูมิศาสตร์	กรมแผนที่ทหาร

บทคัดย่อ 

	 การศึกษาในปัจจุบัน	มรีปูแบบการสอนท่ีน�าเทคโนโลยีมาท�าให้ผู้เรยีนมสีว่นรว่มและมบีทบาทมากขึน้	เกดิความ

รู้ที่หลากหลาย	และมุมมองที่แปลกใหม่	เทคโนโลยีเสมือนจริง	AR	(Augmented	Reality)	และVR	(Virtual	Reality)	

เป็นเทคโนโลยีที่สามารถประสานโลกเสมือนกับโลกความจริง	 โดยผ่านอุปกรณ์กล้องโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน	 ร่วมกับ

การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสร้างแอปพลิเคชัน	ท�าให้ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งของ	หรือวัตถุเสมือนที่สร้างขึ้นมาได้	

	 การศึกษาแผนที่ทางทหาร	ผู้เรียนจะต้องสามารถอ่านแผนที่	และตีความภูมิประเทศ	จากแผนที่	ที่มีลักษณะ

เป็นกระดาษ	ซึง่ในบางพ้ืนท่ี	ภูมปิระเทศมคีวามสลบัซบัซอ้น	อาจสง่ผลให้ผู้เรยีนตคีวามภูมปิระเทศไดไ้มถ่กูตอ้ง	การน�า

เทคโนโลยีเสมือนจริง	AR	(Augmented	Reality)	และVR	(Virtual	Reality)	มาประยุกต์ใช้	จะท�าให้ผู้เรียนสามารถ

มองเห็นภูมิประเทศในรูปแบบสามมิติ	 และเห็นภาพถ่ายในมุมมอง	360	องศา	ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถอ่านแผนที่และ

ตีความภูมิประเทศได้อย่างถูกต้อง	

	 แอปพลเิคชนัสือ่เสรมิการเรยีนรูแ้ผนท่ีทางทหารดว้ยเทคโนโลยีเสมอืนจรงิ	AR	(Augmented	Reality)	และ	VR	

(Virtual	Reality)	เป็นแอปพลเิคชนัในระบบปฏิบัติการ	Android	และ	iOS	เปิดใชง้านผ่านกลอ้งโทรศพัท์มอืถือสมารต์โฟน 

ผู้เรียนน�ากล้องโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน	 ส่องไปยังแผนท่ีบริเวณท่ีท�าการศึกษา	 จะปรากฏรูปร่างภูมิประเทศสามมิติ	

และรายละเอียดของขอบระวางแผนท่ี	 ท้ังน้ีสามารถศึกษาเพ่ิมเติมในรูปแบบ	 การจ�าลองสภาพแวดล้อมในสถานท่ีจริง	

(Virtual	Tour)	และแผนท่ีแบบออนไลน์	(Web	Map	Application)	ชว่ยพัฒนาศกัยภาพในการเรยีนรูข้องผู้เรยีน	โดยน�า

เทคโนโลยีสมยัใหมม่าประยุกตใ์ช	้เกดิเป็นองคค์วามรูต่้างๆ	สามารถน�าไปใชพั้ฒนาต่อยอดในการปฏิบัติงานไดใ้นอนาคต

ค�ำส�ำคัญ:	 เทคโนโลยีเสมือนจริง	AR	(Augmented	Reality)	และVR	(Virtual	Reality),	แอปพลิเคชัน,	การจ�าลอง 

	 สภาพแวดล้อมในสถานที่จริง	(Virtual	Tour),	แผนที่แบบออนไลน์	(Web	Map	Application)	

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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กำรรังวัดค่ำพิกัดควำมละเอียดสูงแบบประหยัดด้วยสมำร์ตโฟน 

ผ่ำนระบบโครงข่ำยสถำนีรังวัดสัญญำณดำวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ 

กรมแผนที่ทหำร

พันเอก เอื้อมเกียรติ เจริญสม พันเอก วิษณุ เกตุปรำกฏ

ร้อยเอก ธนพัทธ์ จงรักชอบ
โรงเรียนแผนที่	กรมแผนที่ทหาร

บทคัดย่อ 

	 ในทางวิศวกรรมการรังวัดค่าพิกัดความละเอียดสูง	 ต้องใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม	 GNSS	 ท่ีมีราคาสูง

อย่างน้อย	2	เครื่อง	ตั้งรับสัญญาณในห้วงเวลาเดียวกันโดยเครื่องหนึ่งตั้ง	ณ	ต�าแหน่งอ้างอิงที่ทราบค่าแล้ว	อีกเครื่อง

หนึ่งตั้ง	ณ	ต�าแหน่งที่ต้องการทราบค่า	จากนั้นน�าสัญญาณที่รับได้จากทั้งสองเครื่องมาประมวลผลร่วมกันใน	software	

เพ่ือประมวลผลคา่พิกัด	ซึง่มรีาคาสงูดว้ยเชน่กนัก็จะไดค้า่พิกัดท่ีมีความละเอียดถูกต้องในระดบัเซนติเมตร	เหมาะส�าหรบั

งานรังวัดทางวิศวกรรมไปจนถึงงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์	ด้วยงบประมาณที่สูง

	 ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน	 สมาร์ตโฟนเฉพาะระบบปฏิบัติการ	 Android	 เม่ือดาวน์โหลด

ด้วยแอพพลิเคชัน	Geo++	RINEX	Logger	แล้วสามารถน�าไปรังวัดค่าพิกัดความละเอียดสูงได้	โดยวางรับสัญญาณ	ณ	

ต�าแหน่งที่ต้องการทราบค่า	จากนั้นน�าสัญญาณที่รับได้อัพโหลดเข้าระบบโครงข่ายสถานีรังวัดสัญญาณดาวเทียม	GNSS	

แบบอัตโนมัติ	กรมแผนที่ทหาร	ซึ่งประกอบด้วย	สถานีอ้างอิงถาวรที่ตั้งรับสัญญาณ	ณ	ต�าแหน่งที่ทราบค่าแล้วตลอด	

24	ชัว่โมง	และศนูย์ควบคมุท่ีน�าสญัญาณท่ี	รบัไดใ้นห้วงเวลาเดยีวกนัจากท้ังสมารต์โฟนและสถานีอ้างอิงถาวรมาประมวล

ผลร่วมกัน	เพื่อให้ได้ค่าพิกัด	ณ	ต�าแหน่งที่ต้องการ	ทราบค่า	ผลลัพธ์ที่ได้หากรับสัญญาณเป็นเวลาอย่างน้อย	30	นาที	

จะได้ค่าพิกัดที่จากเดิมด้วยความสามารถของสมาร์ตโฟนเอง	ที่ความละเอียดถูกต้องในระดับ	3-5	เมตร	มาเป็นในระดับ

เดซิเมตร	ดังนั้น	การรังวัดค่าพิกัดด้วยวิธีนี้จึงเหมาะส�าหรับงานรังวัด	ค่าพิกัดในระดับความละเอียดถูกต้อง	น่าเชื่อถือ 

ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ในทางวิศวกรรม	 ท่ีมีความจ�าเป็นเร่งด่วน	 หรือมีปริมาณงานน้อยและท่ีส�าคัญด้วยงบประมาณ 

ที่ประหยัด

ค�ำส�ำคัญ:	 การรังวัดค่าพิกัดความละเอียดสูงแบบประหยัด,	สมาร์ตโฟน,	ระบบโครงข่ายสถานีรังวัดสัญญาณดาวเทียม	 

	 GNSS	แบบอัตโนมัติ	กรมแผนที่ทหาร
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ศึกษำกำรรับรู้ประสบกำรณ์ในกำรฝึกร่วมระหว่ำงเหล่ำทัพของนักเรียนพยำบำล

วิทยำลัยพยำบำลกองทัพบก

Perception of lived experience in combine army training of

army nursing students

พันตรีหญิง นันทิกำนต์ กลิ่นเชตุ   พันเอกหญิง จันทนำ กมลศิลป์

พันโทหญิง เสำวณีย์ ทวีวำนิชย์   ร้อยเอกหญิง จิรำภำ ศรีรัตน์
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

บทคัดย่อ

	 การฝึกร่วมระหว่างเหล่าทัพเป็นการฝึกเสมือนจริง	 ในสถานการณ์จ�าลองท่ีมีผู้ป่วยเจ็บ	 นักเรียนพยาบาล 

ต้องวางแผน	และเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บ	เพื่อให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตน้อยที่สุด	โดยฝึกร่วมกับทหาร	3	เหล่าทัพ	และ

พลเรอืน	วตัถปุระสงค	์เพ่ือศกึษาการรบัรูป้ระสบการณก์ารฝึกรว่มระหวา่งเหลา่ทัพของนักเรยีนพยาบาล	วทิยาลยัพยาบาล

กองทัพบก	วธีิการศกึษา	การวจัิยเชงิคณุภาพ	โดยเลอืกกลุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง	แบ่งกลุม่ตัวอย่างเป็น	3	กลุม่	คอื	กลุม่

ที่ไม่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนฝึก	กลุ่มที่มีสุขภาพแข็งแรง	และกลุ่มที่เจ็บป่วยในระหว่างการฝึก	จากนั้น 

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ม	กลุ่มละ	10	คน	ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	30	คน	โดยด�าเนินการสนทนากลุ่มตาม

แบบแนะแนวการสนทนากลุ่ม	 แล้วน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	 ผลการศึกษา	 พบประเด็นการ

รับรู้ประสบการณ์การฝึกร่วมระหว่างเหล่าทัพ	 ดังน้ี	 1.	 การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย	 จิตใจ	 และความรู้ก่อน 

เขา้รบัการฝึก	มผีลท�าให้ผ่านการฝึกไปไดด้ว้ยด	ี2.	ไดร้บัความรู	้และประสบการณ์เกีย่วกบับรกิารทางการแพทย์ในสนาม	

การสง่กลบัทางอากาศ	การชว่ยเหลอืผู้ประสบภัยทางน้�า	การชว่ยเหลอืทางมนุษยธรรม	และการชว่ยเหลอืในเหตภัุยพิบัติ	

3.นักเรียนพยาบาลมีความภาคภูมิใจ	 มั่นใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง	 สามารถน�าความรู้ไปใช้ได้ในอนาคต	 โดยเห็น

ว่าการฝึกครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดี	ควรมีการฝึกร่วมระหว่างเหล่าทัพต่อไปในทุกปี	

	 การฝึกร่วมระหว่างเหล่าทัพครั้งน้ี	 นักเรียนพยาบาลได้ฝึกทักษะการเป็นผู้น�าทางทหาร	 การตัดสินใจ	 การ

วางแผน	และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	รวมทั้งฝึกทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น	และการท�างานเป็นทีม	เพื่อพร้อมให้การ

พยาบาลในทุกสถานการณ์	

ค�ำส�ำคัญ:	 การรับรู้ประสบการณ์	การฝึกร่วมระหว่างเหล่าทัพ	นักเรียนพยาบาล	วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
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กำรรับรู้ของนักเรียนพยำบำลวิทยำลัยพยำบำลกองทัพบกที่มีต่อกำรดูแลผู้สูงอำยุ

ก่อนกำรศึกษำวิชำกำรพยำบำลผู้สูงอำยุ

Perception of Royal Thai Army Nursing students towards elderly care 

before studying Gerontological nursing 

พันโทหญิง อุษณีย์ อังคะนำวิน พันเอกหญิง พัชรำภรณ์ อุ่นเตจ๊ะ 

พันโทหญิง อริสรำ อยู่รุ่ง พันตรีหญิง สุวีณำ เบำะเปลี่ยน
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์	กองการศึกษา	วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก	

บทคัดย่อ 

	 การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ของนักเรียนพยาบาล	 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก	 

ต่อการดูแลผู้สูงอายุ	ก่อนการเรียนวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ	ผู้ให้ข้อมูลคือ	นักเรียนพยาบาลชั้นปีที่	1	ที่มีประสบการณ์

อยู่ร่วมกับผู้สูงอายุหรือดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว	จ�านวน	10	ราย	เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจน

ข้อมูลอิ่มตัว	น�าข้อมูลที่ได้มาถอดความแบบค�าต่อค�าและวิเคราะห์ข้อมูลแบบการวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	analysis)	

	 ผลการศึกษาพบว่า	 การรับรู้ของนักเรียนพยาบาลที่มีต่อการดูแลผู้สูงอายุ	 ประกอบไปด้วย	 3	ประเด็นหลัก	

ดังนี้	1)	การเสื่อมถอยของร่างกายและจิตใจ	ประกอบด้วย	2	ประเด็น	ได้แก่	ร่างกายเสื่อมถอยและเจ็บป่วย	เหงาและ

น้อยใจง่าย	2)	การดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วย	5	ประเด็น	ได้แก่	ช่วยเหลือกิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน	ดูแลด้วยความ

เข้าใจ	ดูแลด้วยความใส่ใจ	ปรับตัวเข้าหาผู้สูงอายุ	และตอบแทนบุญคุณ	3)	บทบาทของผู้สูงอายุในครอบครัว	ประกอบ

ด้วย	3	ประเด็น	ได้แก่	ผู้เลี้ยงดูลูกหลาน	ช่วยงานในบ้าน	และผู้ให้ค�าปรึกษา	ผลจากการวิจัยในครั้งนี้	ท�าให้เข้าใจการ

รับรู้ของนักเรียนพยาบาลต่อผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุ	สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ในวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ	โดยให้นักเรียนพยาบาลมีประสบการณ์ท�ากิจกรรม	ปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ	หรือแลกเปลี่ยน

เรยีนรูป้ระสบการณร์ะหวา่งนกัเรยีนท่ีมผู้ีสงูอายุในครอบครวักบัไมม่	ีเพ่ือสง่เสรมิให้นักเรยีนพยาบาลมคีวามรูค้วามเขา้ใจ

ในการเปลี่ยนแปลงของวัยสูงอายุ	มีทัศนคติด้านบวกต่อผู้สูงอายุและสามารถให้การพยาบาลผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ	

ค�ำส�ำคัญ:	 การรับรู้	นักเรียนพยาบาล	การดูแลผู้สูงอายุ
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กำรพัฒนำนวัตกรรมโปรแกรมควำมจริงเสมือนในกำรจัดกำรผู้ป่วยก้ำวร้ำว

Development of Virtual Reality Program in 

Managing Aggressive Patients

พันตรีหญิง รวีวรรณ อินจุ้ย

พันโทหญิง ดร.สรินทร เชี่ยวโสธร

พันตรีหญิง ญำดำ นุ้ยเลิศ
ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์	กองการศึกษา	วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

บทคัดย่อ 

	 การจัดการผู้ป่วยกา้วรา้วเป็นความเสีย่งท่ีพบไดบ่้อยระหวา่งการขึน้ฝึกปฏิบัติ	เน่ืองจากนักเรยีนพยาบาลไมเ่คย

เผชิญกับสถานการณ์จริงในการดูแลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวท�าให้เกิดความกลัว	วิตกกังวลและไม่มั่นใจในการให้การ

พยาบาล	 ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์	 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก	 จึงพัฒนานวัตกรรมสื่อการ

สอนทางการพยาบาล	เรื่อง	การจัดการผู้ป่วยก้าวร้าว	โดยสร้างสถานการณ์จ�าลอง	(Simulations)	ผ่านโปรแกรมความ

จริงเสมือน	(Virtual	Reality)	เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะการตัดสินใจการจัดการผู้ป่วยก้าวร้าวผ่านสถานการณ์

จ�าลอง	กลุ่มผู้ทดลองใช้โปรแกรม	คือ	นักเรียนพยาบาลกองทัพบกชั้นปีที่	2	จ�านวน	99	นาย	ผลของการทดลองใช้

โปรแกรมพบว่า	 ค่าดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรม	 (E.I.)	 =	 0.5679	 แสดงให้เห็นว่าหลังจากการใช้โปรแกรมผู้เรียนมี

คะแนนความรู้ในการจัดการผู้ป่วยก้าวร้าวเพิ่มขึ้น	 ผลประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมความจริงเสมือนในการจัดการ

ผู้ป่วยก้าวร้าวมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี	(mean	=	4.36,	S.D.=	0.382)	

ค�ำส�ำคัญ:	 นวัตกรรมการสอน	โปรแกรมความจริงเสมือน	การจัดการผู้ป่วยก้าวร้าว

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ

40

วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2564 16-17 พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก



เครื่องมือตรวจวัดสีปัสสำวะและสภำพอำกำศอัตโนมัติ

เพื่อใช้เฝ้ำระวังกำรเจ็บป่วยจำกโรคลมร้อน

An Automated Urine Color and Weather Measurement Tool for 

the Prevention of Heat Stroke

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นริศ หนูหอม1   พันเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รำม รังสินธุ์2

รองศำสตรำจำรย์ ดร.มนตรี มำลีวงศ์3   พันเอก ศำสตรำจำรย์ ดร.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น4 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล5   พันเอกหญิง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ปนัดดำ หัตถโชติ6
1ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
2ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน	วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

3ภาควิชาคณิตศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4ภาควิชาปาราสิตวิทยา	กองการศึกษา	วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

5ภาควิชาคณิตศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 6ภาควิชาสรีรวิทยา	วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

บทคัดย่อ 

	 โรคลมร้อนมักเกิดในการฝึกทหารใหม่	 ทั้งนี้ในแต่ละปี	 ประเทศไทยมีทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจ�า

การกว่า	 97,000	คน	 โดยที่ผ่านมาแต่เดิมการป้องกันโรคลมร้อนในการฝึกทหารใหม่ของกองทัพบกไทยจะใช้ระบบการ

ให้สุขศึกษา	 การใช้สีสัญญาณธงที่มาจากการพิจารณาความชื้นสัมพัทธ์	 ณ	 สถานที่ฝึก	 ด้วยการอ่านค่าจากเครื่องวัด

อุณหภูมเิทอรโ์มมเิตอรก์ระเปาะเปียกและกระเปาะแห้ง	แล้วน�ามาปรบัตารางการฝึกทหารใหม่ให้เหมาะสมและสอดคลอ้ง

กับสภาพอากาศ	และการใช้สีปัสสาวะแสดงภาวะการขาดน้�าในร่างกายทั้งก่อนฝึกและก่อนนอน	ต่อมาในปี	2558	มีการ 

พัฒนาเว็บไซต์ขึ้นเพ่ือใช้ในการบันทึกข้อมูลและการติดตาม	 แต่เป็นการกรอกข้อมูลทหารรายบุคคลเข้าระบบด้วย 

ผู้ฝึกหรอืครผูู้ฝึก	ดงัน้ันเพ่ือให้มกีารพัฒนาองคค์วามรูแ้ละป้องกนัการบาดเจ็บหรอืสูญเสยีชวีติจากโรคลมรอ้น	คณะผู้วจัิย

จึงได้คิดค้นพัฒนาเครื่องมือระบบ	AI	ตรวจวัดสีปัสสาวะและสภาพอากาศอัตโนมัติเพื่อเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากโรคลม

ร้อนส�าหรับการฝึกทหารใหม่	เพราะการฝึกทหาร	ต้องฝึกกลางแจ้งเป็นเวลานาน	ท�าให้เกิดความเสี่ยงการบาดเจ็บจาก

ความร้อนมากที่สุด	โดยน�าเทคโนโลยีขั้นสูงด้านปัญญาประดิษฐ์	 (Artificial	 Intelligence	:	AI)	และอินเทอร์เน็ตของ

สรรพสิ่ง	(Internet	of	Things	:	IOT)	มาประยุกต์ใช้กับงานด้านการแพทย์	เพื่อช่วยในการเก็บบันทึกข้อมูลสีปัสสาวะ

และสภาพอากาศได้โดยอัตโนมัติ	ซึ่งเป็น	2	ตัวแปรส�าคัญที่บ่งชี้ความเสี่ยงการเกิดโรคลมร้อน	ประกอบกับข้อมูลสภาพ

แวดล้อมในการฝึกประจ�าวัน	ในรูปของระดับค่าความชื้นสัมพัทธ์	ค่าอุณหภูมิ	ค่าดัชนีรังสียูวี	และค่าความเร็วลมแบบเรี

ยลไทม์	ท�าให้สามารถประเมินความเสี่ยงขณะฝึกทหารได้อย่างแม่นย�า	ขณะเดียวกันระบบจะเก็บบันทึกข้อมูลสีปัสสาวะ

และสภาพอากาศโดยอัตโนมตัอิย่างรวดเรว็	โดยแสดงผลการตรวจประเมนิความเสีย่งเพ่ือเฝ้าระวงัการเกดิโรคลมรอ้นของ
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ทหารรายบุคคล	ตามชว่งเวลา	มกีารเรยีงล�าดบัระดบัความเสีย่งสงูจนถึงระดบัไมม่คีวามเสีย่ง	ชว่ยลดเวลาการเกบ็ขอ้มลู

ในแต่ละวันซึ่งต้องท�าซ้�าๆ	กันได้มาก	แจ้งเตือนได้อย่างรวดเร็ว	สามารถติดตามและแนะน�าแนวทางการฝึกการปฏิบัติ

กับกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เนื่องจากข้อมูลจ�านวนมากได้ถูกจัดเก็บและประเมินโดยตรงผ่านระบบโดยอัตโนมัติ	

ไม่ต้องผ่านผู้ฝึกหรือครูผู้ฝึกที่ต้องกรอกข้อมูลในแต่ละวัน	และใช้งานง่าย	

	 นวตักรรมน้ีชว่ยกระตุน้เสรมิสรา้งงานวจัิยพัฒนาท่ีใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ	เสรมิโอกาสในการพัฒนานวตักรรมดา้น

วิศวกรรมการแพทย์และสุขภาพซึ่งเป็นฐานส�าคัญของสังคมและเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต	ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ภายในประเทศ	ลดการพึ่งพาน�าเข้าอุปกรณ์เทคโนโลยีราคาแพงจากต่างประเทศ	สร้างมาตรฐานการวิเคราะห์ตรวจสอบ

และเฝ้าระวังการเกิดโรคลมร้อนในห้วงการฝึกของทหารใหม่	ลดอัตราการสูญเสียของก�าลังพลในห้วงการฝึก	

	 นวัตกรรมน้ีได้รับรางวัลหรียญทองจากงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติแห่งเจนีวา	 ประจ�าปี	 2021	 (The	 48th	 

International	 Exhibition	 of	 Inventions	Geneva)	 จัดโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก	 (World	 Intellectual	

Property	Organization	–	WIPO)	ณ	นครเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส	โดยในปีนี้การประกวดและจัดแสดงผลงานถูกจัด

ขึ้นในรูปแบบออนไลน์	จ�านวนกว่า	900	ผลงาน	จาก	40	ประเทศทั่วโลก

ค�ำส�ำคัญ:	 โรคลมร้อน	การตรวจวัดสีปัสสาวะ	การตรวจสภาพอากาศ	ปัญญาประดิษฐ์	
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เครื่องอ่ำนผลิตภัณฑ์ดีเอ็นเอเรืองแสงในกระบวนกำรแลมป์แบบพกพำ 

ส�ำหรับบุคคลทั่วไป

Portable mobile fluorescent loop-mediated isothermal amplification 

(LAMP) detector for personal usage

พันโท ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ตุลย์ เรืองอำรีย์รัชต์
ภาควิชาปาราสิตวิทยา	กองการศึกษา	วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

บทคัดย่อ

	 สารพันธุกรรมดีเอ็นเอ	 เป็นโมเลกุลขนาดเล็กท่ีพบได้ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมถึงจุลชีพท่ีมีความส�าคัญทางการ

แพทย์	โดยพบว่า	โรคและการบาดเจ็บที่มิใช่จากการรบ	(disease	and	nonbattle	injury;	DNBI)	เป็นสาเหตุหลัก

ในการสูญเสียก�าลังพลขณะปฏิบัติภารกิจทางทหารตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่	1	จนถึงปัจจุบัน		ดังนั้น	การเฝ้าระวังและ

การให้การตรวจรักษาตั้งแต่ระยะติดเชื้อเริ่มต้น	จึงมึความส�าคัญต่อระยะเวลาการส่งคืนก�าลังพล	เพื่อด�ารงการรบอย่าง

ต่อเนื่องของกองทัพ	ถึงอย่างไรก็ตาม	การตรวจโรคติดเชื้อมีข้อจ�ากัดในพื้นที่ปฏิบัติการรบ	เพราะเครื่องมือและอุปกรณ์

ตรวจวินิจฉัยยืนยันการติดเชื้อโรคมีขนาดใหญ่	และต้องการห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย	ท�าให้ขาดความคล่องแคล่วในการ

เคลือ่นย้ายและตดิตัง้ในพ้ืนท่ีการรบสว่นหน้า	ดว้ยเทคโนโลยีแลมป์	(loop-mediated	isothermal	amplification;	LAMP)	

ท�าให้การด�าเนินการตรวจยืนยันเชือ้กอ่โรคในพ้ืนท่ีทุรกนัดารเป็นไปได	้โดยยังคงไวซ่ึ้งสภาพความคล่องแคล่วของหน่วยใน

พื้นที่	เนื่องจากอุปกรณ์จ�าเป็นมีขนาดเล็ก	เคลื่อนย้ายง่าย	ถึงอย่างไรก็ตาม	เทคโนโลยีดังกล่าว	มีข้อจ�ากัดด้าน	“ราคา

และความงา่ยในการอ่านผล”	เพราะการอ่านผลท่ีงา่ยจ�าเป็นต้องอาศัยสารผสมสย้ีอมดเีอ็นเอเฉพาะซึง่มีราคาแพง	ในการ

วิจัยพัฒนานี้	ได้ด�าเนินการสร้างเครื่องอ่านผลิตภัณฑ์แลมป์ต้นแบบ	ส�าหรับการอ่านผลผลิตภัณฑ์ดีเอ็นเอของแลมป์เชื้อ

ก่อโรคด้วยสารผสมเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ที่หาได้ทั่วไปและราคาถูก		อีกทั้งเครื่องดังกล่าว	สามารถน�าไปประยุกต์ใช้

ส�าหรับอ่านผลผลิตภัณฑ์ดีเอ็นเอจากเทคโนโลยีอื่น	เช่น	พีซีอาร์	(polymerase	chain	reaction;	PCR)	เมื่อมีการย้อม

สีด้วยสารผสมเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ที่มีค่าช่วงความยาวคลื่นความถี่แสงเดียวกัน

ค�ำส�ำคัญ:	 loop-mediated	isothermal	amplification,	LAMP,	แสงฟลูออเรสเซนต์,	พกพา,	ดีเอ็นเอ
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กำรพัฒนำรูปแบบบริกำรปฐมภูมิส�ำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

โดยใช้นวัตกรรมเครือข่ำยผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่บ้ำน 

A model development to improve primary care services using an 

innovative network of homecare providers (WinCare) to promote 

blood pressure controlled among elderly non communicable disease 

patients in Thailand

ร้อยเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ บุญทรัพย์ ศักดิ์บุญญำรัตน์1 

พันเอก ศำสตรำจำรย์ ดร.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น2  พันเอกหญิง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ปนัดดำ หัตถโชติ3

นำงสำวยุภำพร ศรีจันทร์4  พันเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รำม รังสินธุ์1
1ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน	วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

2ภาควิชาปาราสิตวิทยา	กองการศึกษา	วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
3ภาควิชาสรีรวิทยา	วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า	

4ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	1	จังหวัดเชียงใหม่

 

บทคัดย่อ

	 ในบริบทของสังคมประเทศไทยที่ก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	ซึ่งเป็นกลุ่มที่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจ�าเป็น

ตอ้งไดร้บัการดแูลอย่างเตม็รปูแบบและรอบดา้น	เพ่ือให้ผู้ป่วยกลุม่ดงักลา่วมคีณุภาพชวีติท่ีด	ีซึง่ผู้วจัิยคดิวา่การมกีลุม่ชว่ย

เหลือผู้ป่วยท่ีผ่านการคัดเลือกและเสริมสมรรถนะ	 ซึ่งจะได้รับคัดเลือกมาจากประชาชนในชุมชนท่ีมีศักยภาพท่ีสามารถ

พัฒนาได้	 การให้บริการรูปแบบดังกล่าวยังไม่ได้มีการด�าเนินการและผลลัพธ์ท่ีชัดเจน	 ผู้วิจัยจึงคิดว่าการศึกษาพัฒนา 

รูปแบบการเชื่อมโยงบริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ต้องการผู้ดูแลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในพื้นที่หน่วยบริการปฐม

ภูมิ	 (Primary	 Care	 Units)	 จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและท�าให้ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่

ดีขึ้นได้	 โดยวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางสุขภาพและคุณภาพชีวิตก่อนและหลัง	 และเพื่อ

พัฒนารูปแบบก�าลังคน	(Non-Formal	Health	Sector)	เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่บ้าน	งานวิจัยนี้เป็นการ

ศกึษาแบบการวจัิยทดลอง	(Clinical	Trial)	ในกลุม่ประชากรผู้ป่วยโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั	(Non-Communicable	Diseases)	 

ที่ต้องการการดูแลในพื้นที่เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเขตเมือง	(Primary	Care	Units)	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	

โดยเลือกตัวอย่างประชากรกลุ่มเป้าหมายมาเข้าร่วมโครงการ	เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตและผลลัพธ์สุขภาพก่อนและหลัง

เขา้รว่มโครงการ	รวมท้ังเปรยีบเทียบคณุภาพชวีติและผลลพัธส์ขุภาพกบักลุม่ท่ีไมไ่ดเ้ขา้รว่มโครงการ	ผลการศกึษาพบวา่	

มีอาสาสมัครผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเข้าร่วมโครงการ	รวมทั้งสิ้น	98	คน	โดยเป็นกลุ่มควบคุมจ�านวน	46	คน	และกลุ่ม
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ทดลอง	(ที่ได้รับการดูแลจาก	WinCare)	52	คน	โดยข้อมูลพื้นฐานของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน	ส�าหรับอาสาสมัคร

ผู้ดูแลผู้ป่วย	หรือ	WinCare	นั้นมีจ�านวน	26	คน	ผลลัพธ์ทางสุขภาพระหว่างผู้ป่วยกลุ่มควบคุมและผู้ป่วยกลุ่มทดลอง	

เมื่อครบ	6	เดือน	พบว่า	กลุ่มควบคุมจ�านวน	46	คน	และกลุ่มทดลอง	(ที่ได้รับการดูแลจาก	WinCare)	52	คน 

ระดับค่าความดันโลหิตค่าล่างเฉลี่ย	 ค่าคะแนนอรรถประโยชน์	 Utility	 (EQ-5D-5L)	 เฉลี่ย	 ค่าสภาวะทางสุขภาพเฉลี่ย	

(Health	 Status)	 โดย	 Visual	 Analog	 Scale	 ของผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 

สรุปผลการศึกษา	เครือข่ายผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่บ้าน	WinCare	คือบริการที่จะเข้ามาเสริมพลังของระบบสาธารณสุขของ

ประเทศไทยในอนาคตให้สามารถรองรับกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเน่ืองท่ีบ้านภายใต้ขีดจ�ากัดของทรัพยากรด้าน

ก�าลังคนในระบบสาธารณสุขในปัจจุบัน	โดยผู้ให้บริการ	WinCare	คืออาสาสมัครผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีศักยภาพในการ

เคลือ่นท่ีเขา้ถงึจากการมยีานพาหนะเป็นของตนเองเขา้ไปให้บรกิารท่ีนอกเหนือไปจากการบรกิารทางการแพทย์ให้แกผู้่ป่วย

โรคเรื้อรัง	เบาหวาน	ความดันโลหิตสูงในชุมชนสามารถเรียกใช้บริการได้

ค�ำส�ำคัญ:	 WinCare,	homecare	providers,	controlled	blood	pressure,	elderly	patients,	HRQoL,	Thailand
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โครงกำรพัฒนำระบบอำกำศยำนไร้คนขับขนำดกลำง รุ่น Sky Scan

The Aerial Surveillance System Development Project of Royal Thai Army

พันเอก สุภกิจ รู้หลัก
ส่วนโครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ	หน่วยข่าวกรองทางทหาร

บทคัดย่อ 

	 โครงการพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดกลางรุ่น	Sky	Scan	โดยหน่วยข่าวกรองทางทหาร	โครงการ

นี้เป็นการต่อยอดมาจากงานวิจัยเดิมของหน่วยฯ	คือโครงการพัฒนาระบบเฝ้าตรวจทางอากาศ	ของกองทัพบก	(UAS	-	

ARMY)	ซึ่งเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาในระยะที่	1	ที่ได้รับสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาจากส�านักงานการ

วิจัยแห่งชาติ	(วช.)	ในปีงบประมาณ	2561	และได้ด�าเนินการแล้วเสร็จเมื่อ	พ.ย.	62	ที่ผ่านมา	ซึ่งโครงการวิจัยในระยะ

ที่	1	มีผลสัมฤทธิ์ที่ส�าคัญที่น�ามาต่อยอดในการพัฒนาในโครงการนี้	คือ	อากาศยานไร้คนขับแบบ	Fixed	wing	VTOL	

ซึ่งเป็นอากาศยานที่รวมเอาคุณสมบัติเด่นของอากาศยานไร้คนขับแบบ	 Fixed	 wing	 มาประยุกต์ร่วมกับ	 อากาศยาน 

ไร้คนขับแบบ	 Multi	 rotor	 ท�าให้เป็นอากาศยานแบบปีกนิ่งติดล�าตัวแต่สามารถ	 ขึ้น	 -	 ลง	 ทางดิ่งได้	 ซึ่งจะท�าให้

สามารถใช้งานได้เกือบทุกภูมิประเทศ	 เป็นการลดจุดอ่อนของอากาศยานไร้คนขับขนาดใหญ่ท่ีต้องใช้สนามบินหรือข่าย

ถนนในการขึ้น	 –	 ลง	 โดยระบบอากาศยานไร้คนขับประเภท	 VTOL	 นี้ก�าลังเป็นที่แพร่หลายของตลาดอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศในปัจจุบัน

	 ผลงานการวจัิยและพัฒนาท่ีไดใ้นโครงการน้ีคอืระบบอากาศยานไรค้นขบัขนาดกลาง	แบบ	Fixed	wing	VTOL	

ที่มีระยะปฏิบัติการจากสถานีควบคุมมากกว่า	50	กิโลเมตร	และมีระยะทางการบินรวมมากกว่า	150	กิโลเมตร	โดย

มีระยะเวลาการบินปฏิบัติการอยู่ในห้วง	3	-4	ชั่วโมงและ	สามารถต่อระยะปฏิบัติการได้เกินกว่า	50	กิโลเมตร	จนถึง	

70	กิโลเมตร	โดยการเชื่อมต่อสัญญาณการติดต่อสื่อสารด้วยสถานีควบคุมแบบลอยฟ้าที่ติดตั้งบนบอลลูนยึดโยงประจ�า

ที่	ที่สามารถปล่อยได้ในระยะความสูงที่	50	–	100	ฟุต	ท�าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างอากาศยานไร้คนขับกับสถานี

ควบคุมภาคพ้ืนไปได้ไกลขึ้นโดยจะสามารถเอาชนะอุปสรรคจากสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติ	 จึงท�าให้ระบบอากาศยาน 

ไร้คนขับในโครงการนี้สามารถปฏิบัติงานได้ในพื้นที่ที่ยากล�าบาก	เช่น	ป่าทึบ	หรือป่าภูเขา	เป็นต้น

	 ซึง่จากผลงานท่ีไดจ้ากโครงการวจัิยของหน่วยฯ	ในโครงการนี	้จะท�าให้ไดผ้ลงานอากาศยานไรค้นขบัขนาดกลาง

คุณลักษณะ	และขีดความสามารถเหมาะสม	ซึ่งสามารถน�าไปเป็นต้นแบบในเชิงพาณิชย์	ที่จะท�าการผลิตและจ�าหน่าย

ในตลาดอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในโอกาสต่อไป

ค�ำส�ำคัญ:	 อากาศยานไร้คนขับเป็นยุทโธปกรณ์ที่ส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่องานด้านความมั่นคงและภาคเอกชน
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กำรพัฒนำแขนเทียมกลหยิบจับสิ่งของได้ส�ำหรับก�ำลังพลที่ได้รับบำดเจ็บ

โดยใช้กำรควบคุมแขนเทียมกลด้วยชีวสัญญำณ

Development of Prosthetic Arm with Holding Ability for Injured 

Troops Controlled by Bio-signals

รองศำสตรำจำรย์ ดร.พีระพงษ์ อุฑำรสกุล1 พันเอก นพ.อรรถสิทธิ์ สิทธิถำวร2

นำยภูมินท์ ดวงมณี1 รองศำสตรำจำรย์ ดร.มนต์ทิพย์ภำ อุฑำรสกุล1 นำยธฤต จุมภู1

พันเอกหญิง สิริวรรณ สมจินตนำ3 พันเอกหญิง ทิวำพร ศรีวลัย4
1ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2กองแพทย์	โรงเรียนเตรียมทหาร
3กรมแพทย์ทหารบก

4ส�านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

บทคัดย่อ 

	 ปัญหาในพ้ืนท่ีจังหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทยมคีวามอันตรายท่ีเกดิจากวตัถรุะเบิด	ซึง่กอ่ให้เกดิการสญู

เสยีชีวิตของเจา้หนา้ทีท่หาร	ส่วนผูร้อดชีวติกไ็ดร้ับบาดเจบ็จนพกิารแขนหรือขาจ�านวนมาก	ซึ่งความพกิารเหล่านีส้ง่ผลก

ระทบตอ่สภาพจิตใจของก�าลงัพลเป็นอย่างมาก	เมือ่พบวา่ตัวเองต้องสญูเสยีความสามารถในการท�างานและการด�ารงชวีติ

ประจ�าวนัไป	ถงึแมว้า่ในปัจจุบันมกีารผลติแขนเทียมให้กบัก�าลงัพลผู้ไดร้บับาดเจ็บแตก่เ็ป็นแขนเทียมแบบทดแทนอวยัวะ

เพ่ือเป็นการสนับสนุนในดา้นจิตใจให้ผู้พิการเพียงเท่าน้ัน	ดงัน้ันโครงการวจัิยน้ีจึงมวีตัถปุระสงคใ์นการพัฒนานวตักรรมแขน

เทียมกลท่ีมเีทคโนโลยีการตรวจจับสญัญาณทางรา่งกายในขณะท่ีผู้ใชส้ัง่ให้เกดิการเคลือ่นไหวมอืและรกัษาอาการบาดเจ็บ 

จากภัยสงครามของก�าลังพล	 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างทีมนักวิจัยและนักวิจัยจากแพทย์กองทัพบกโรงพยาบาล 

พระมงกุฏเกลา้	โดยก�าหนดเป้าหมายสงูสดุไวท่ี้ประเทศไทยสามารถผลตินวตักรรมแขนเทียมกลท่ีมเีทคโนโลยีการควบคมุ

ด้วยสัญญาณชีวการแพทย์ได้เองและมีราคาท่ีจับต้องได้	 ท้ังน้ีมีผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนี้ร่วมด�าเนินการในโครงการ

ตั้งแต่เริ่มต้น	โดยโครงการวิจัยนี้มีพื้นฐานจากองค์ความรู้ที่ได้ในโครงการวิจัยเรื่อง	โครงการพัฒนาแขนกลที่ควบคุมด้วย

คลื่นสมองส�าหรับการฟ้ืนฟู	 จากโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของกองทัพและ 

การป้องกันประเทศ	ประจ�าปีงบประมาณ	2561

ค�ำส�ำคัญ:	 แขนเทียมกล	สัญญาณคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ	เทคโนโลยีการตรวจจับคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ	
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กำรพัฒนำปืนยำวไรเฟิลซุ่มยิงส�ำหรับนักท�ำลำยใต้น้�ำจู่โจมขนำด .338 นิ้ว

Development of .338 Sniper Rifle for Under Water Demolition Team

รองศำสตรำจำรย์ สถำพร ชำตำคม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กิตติภัฎ รัตนจันทร์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุนทร สิทธิสกุลเจริญ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศรำยุทธ เงินทอง

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ประมุข เจนกิตติยนต์

อำจำรย์ ภำวัช จันทสร  นำงสำวปฤฐำ ผู้พัฒน์

ร้อยโท กฤษณะ แก้วผลึก (สพ.ทบ.) จ่ำสิบเอก กรกช ยศวิไล (รพศ. 3)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

บทคัดย่อ

	 การวจัิยเรือ่งน้ีมวีตัถปุระสงค	์เพ่ือ	พัฒนาขดีความสามารถในการรบของกองทัพไทย	และพัฒนาอุตสาหกรรม

อาวุธของประเทศไทยให้ก้าวหน้าเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต	และเพื่อพัฒนาปืนยาวซุ่มยิงขนาด	.338	นิ้ว	

ที่เหมาะกับสรีระ	และภารกิจของนักท�าลายใต้น้�าจู่โจม	กองทัพเรือ	และหน่วยรบพิเศษ	กองทัพบก	ประเทศไทยเป็น

ประเทศท่ีมีชายแดนตดิตอ่กบัหลายประเทศ	และมปัีญหากระทบกระท่ังตามแนวชายแดนกนัมาตลอด	รวมถงึปัญหาความ

ขัดแย้งภายในประเทศ	 จึงจ�าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์อยู่ตลอดเวลา	 ท�าให้ต้องใช้งบประมาณ

ในการจัดซื้อ	 จัดหาปืนไรเฟิลซุ่มยิง	 และอะไหล่ในการบ�ารุงรักษาที่มีราคา	 จากต่างประเทศ	 ซึ่ง	 วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม	มจพ.	ร่วมกับ	กองวิทยาการ	ศูนย์สงครามพิเศษ	และกองสนับสนุน	หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทาง

เรือ	ท�าการส�ารวจความต้องการจากผู้ปฏิบัติการภาคสนาม	แล้วจึงท�าการออกแบบ	และจัดสร้างต้นแบบปืนไรเฟิลซุ่มยิง

ระยะไกล	ขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตภายในประเทศ	เพื่อใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพในด้านต่างๆ	โดยตัวปืนมีน้�า

หนักประมาณ	6.5	กก.	มีขนาดกะทัดรัด	สามารถถอดประกอบได้ง่ายเพื่อความสะดวกในการน�าพาไปในพื้นที่ทุรกันดาร	

มีความแม่นย�า	0.3	MOA	มีค่าใช้จ่ายต่อกระบอกประมาณ	40,000	บาท	(เมื่อผลิตจ�านวนรวม	50	กระบอก)

ค�ำส�ำคัญ:	 ปืนยาวซุ่มยิง	 338	ลาปัว	การยิงท�าลายเป้าหมายระยะไกล	Sniper	 rifle,	 338	 Lapua,	 Long	 length	 

	 shooting
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 ส่วนที่ 4
โครงการ/ผลงานและงานวิจัยของสถาบันภายนอก





กำรศึกษำควำมต้องกำรเครื่องมือตรวจวิเครำะห์พยำนหลักฐำนทำงดิจิทัล

ในคดีละเมิดทำงเพศต่อเด็กทำงอินเทอร์เน็ต

A Study of Requirements for Digital Forensics Analysis Tools 

in Child Sexual Abuse Cases on Internet

พันต�ำรวจตรี ดร.วงศ์ยศ เกิดศรี

รองศำสตรำจำรย์ พันต�ำรวจเอก วรธัช วิชชุวำณิชย์
คณะนิติวิทยาศาสตร์	โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

ต�าบลสามพราน	อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม

พันต�ำรวจตรี นิภำส บั้นบูรณ์
ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ	โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

ต�าบลสามพราน	อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม

บทคัดย่อ

	 งานวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการส�าหรับการใช้งานเครื่องมือตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน

ทางดิจิทัลในคดีการละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ	 โดยเป็นการวิจัยแบบผสม	 (Mixed	

Method)	ที่ใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลท�าให้เกิดการจัด

ซือ้และพัฒนาระบบการตรวจวเิคราะห์พยานหลกัฐานทางดจิิทัลในคดลีะเมดิทางเพศต่อเดก็ทางอินเทอรเ์น็ตขึน้มา	5	สว่น	

ได้แก่	เครื่องมือการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัลที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้	Magnet	AXIOM	เครื่องมือ

การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัลที่เป็นเครื่องโทรศัพท์มือถือโดยใช้	 XRY	 เครื่องมือการวิเคราะห์พยานหลักฐาน

ทางดิจิทัลจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้	OS	 Forensic	 เครื่องมือการวิเคราะห์พยานหลักฐานทางดิจิทัลส�าหรับการ

ยืนยันตัวตนของเหยื่อโดยใช้	Griffeye	และ	ระบบการบริหารจัดการพยานหลักฐานทางดิจิทัลซึ่งทีมผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น

มาใหม่	งานวิจัยเรื่องนี้มีประโยชน์ในการก�าหนดความต้องการส�าหรับสร้างและพัฒนาระบบการวิเคราะห์พยานหลักฐาน

ทางดจิิทัลท่ีมคีวามรวดเรว็	ทันสมยั	และมปีระสทิธิภาพในการด�าเนินคดกีารละเมดิทางเพศตอ่เดก็ทางอินเทอรเ์น็ต	รวม

ท้ังสามารถขยายผลไปยังเครอืขา่ยท่ีเกีย่วขอ้งได	้นอกจากน้ียังมปีระโยชน์ส�าหรบัการคดัแยกสือ่ลามกออกจากสือ่ปกตใิน

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	 ท�าให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถน�าไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบของตัวเองให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้นได้ในอนาคต	และรัฐบาลยังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการก�าหนดนโยบาย	และเป็นผลการปฏิบัติงาน

ด้านการค้ามนุษย์ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

ค�ำส�ำคัญ:	 เครื่องมือตรวจวิเคราะห์พยานหลักฐานทางดิจิทัล	คดีละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต
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กำรปรับปรุงเครื่องมือกำรประเมินผลกำรบังคับใช้กฎหมำยเพื่อให้สอดคล้องกับ

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องและหลักมำตรฐำนสำกล

Improvement of Law Enforcement Indicators Conforming to Relevant 

Laws and International Standards.

รองศำสตรำจำรย์ พันต�ำรวจเอก โสรัตน์ กลับวิลำ

รองศำสตรำจำรย์ พันต�ำรวจโท เสกสัณ เครือค�ำ
คณะสังคมศาสตร์	โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

บทคัดย่อ

	 การประเมนิผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายเป็นกระบวนการหน่ึงในการตรวจสอบประสทิธภิาพการท�างานของภาครฐั

ผ่านระบบกฎหมาย	อันจะท�าให้สามารถน�าผลการประเมินมาให้หน่วยงานรัฐใช้ในการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ของสังคมปัจจุบันได้และลดกฎหมายท่ีไม่จ�าเป็นหรือล้าสมัยให้น้อยลง	 อันจะท�าให้หน่วยงานภาครัฐท�างาน

ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ซึ่งส�านักงานกิจการยุติธรรมได้ให้ความส�าคัญในด้านนี้	จึงได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินผล

การบังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายอย่างหนึ่ง	แต่อย่างไรก็ตามเครื่องมือนี้ก็ยัง 

ไม่สอดคลอ้งกับหลกัมาตรฐานสากลและกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้ง	รวมท้ังยังขาดความชดัเจนของเกณฑ์พิจารณาในการท่ีจะน�า

ไปใช	้จึงน�ามาสูก่ารปรบัปรงุเครือ่งมอืดงักลา่วเพ่ือให้มีมีความแม่นตรง	เชือ่ถอืได	้และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล	และ

สามารถประเมนิผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายตามขอ้ก�าหนด	มาตรา	77	รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560	และ

พระราชบัญญติัหลกัเกณฑ์การจัดท�ารา่งกฎหมายและการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมาย	พ.ศ.	2562	โดยมีกระบวนการ

ปรบัปรงุโดยใชก้ารศกึษาวจัิยท้ังเชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณ	ดงัน้ี	1)	การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกีย่วขอ้งประกอบดว้ย	หลกัการ 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายท้ังของประเทศไทยและต่างประเทศ	 ประกอบด้วย	 สหรัฐอเมริกา	 กลุ่มประเทศ

สมาชิกองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา	 เครือรัฐออสเตรเลีย	 สาธารณรัฐเกาหลี	 และมาเลเซีย	 

ผลการทดลองใชเ้ครือ่งมอืกบักฎหมายจ�านวน	4	ฉบับ	ความสอดคลอ้งของเครือ่งมอืการประเมนิผลการบังคบัใชก้ฎหมาย

กับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง	 และหลักการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายท่ีมีความ 

เท่ียงตรงและเชือ่ถอืได	้2)	การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือส�าหรบัการประเมินผลการบังคบัใชก้ฎหมายดว้ยการสมัภาษณ์

เชิงลึกหรือสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย	 กระบวนการยุติธรรม	 การวิจัยประเมินผล	 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

กับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	จ�านวน	16	คน	3)	การทดสอบเครื่องมือกับเจ้าหน้าที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

กฎหมายจ�านวน	30	คน	และทดลองใช้แบบสอบถามกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ�านวน	90	คน	และ	4)	การวิพากษ์เพื่อ

ประเมินค่าและตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน�าเครื่องมือประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายไปใช้	 ซึ่งผลศึกษาวิจัยได้

ปรับปรุงเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายที่มี	7	องค์ประกอบ	13	ตัวชี้วัด	60	เกณฑ์พิจารณา	โดยแบ่ง
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ออกเป็น	3	แบบตามประเภทของกฎหมายที่ประกอบด้วย	กฎหมายที่มีลักษณะบังคับ	กฎหมายที่มีลักษณะบริการ	และ

กฎหมายท่ีมีลักษณะเชิงบริหาร	 โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการทดลองใช้เครื่องมือน้ีกับกฎหมายแต่ละประเภท	 ก่อนมีการ

ประสานกบัหน่วยงานท่ีตอ้งด�าเนินการประเมนิผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายให้มกีารน�าเครือ่งมอืน้ีไปใชแ้ละควรมกีารจัดอบรม

ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการน�าเครื่องมือนี้ไปใช้ในการประเมิน

ค�ำส�ำคัญ:	 การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย	 เครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย	 ความเท่ียงตรงและ 

	 เชื่อถือ
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กำรพัฒนำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบสวนคดีเด็กและเยำวชน     

Development of Laws Concerning Child and Juvenile Investigation 

พันต�ำรวจโทหญิง วำชิณี ยศปัญญำ
คณะนิติศาสตร์	โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

บทคัดย่อ 

	 การวิจัย	เรื่อง	“การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน”	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

กฎหมาย	 ระเบียบ	 และแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจในการสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน	 ศึกษาสภาพปัญหา

ทบทวนและวิเคราะห์ข้อจ�ากัดทางกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจในการสอบสวนคดีเด็ก

และเยาวชน	 แล้วเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ต�ารวจในการสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน	 โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ใช้การวิจัยเอกสาร	 (Documentary	 Research)	

ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-Depth	 Interview)	 และการสนทนากลุ่ม	 (Focus	Group	 Discussion)	 เป็นเครื่องมือ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

	 จากผลการวจัิยพบวา่	มปัีญหาเกีย่วกบัสถานท่ีท�าการสอบสวนพยานผู้เสยีหายและผู้ตอ้งหาท่ีเป็นเดก็อายุไม่เกิน

สิบแปดปีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	พ.ศ.	2477	มาตรา	133	ทวิ	และมาตรา	134/2	สหวิชาชีพ 

ไมส่ามารถคุม้ครองเดก็และเยาวชนไดอ้ย่างแท้จรงิตามเจตนารมณข์องกฎหมาย	พนกังานสอบสวนไมม่คีา่ตอบแทนเหมือน

กบัสหวชิาชพีตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา	พ.ศ.	2477	มาตรา	133	ทว	ิการสง่รายงานแสดงขอ้เท็จจรงิ

เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในคดีท่ีมีการสืบเสาะเพ่ือแสดงถึงข้อเท็จจริงของพนักงานคุมประพฤติล่าช้าตามพระราชบัญญัติ

ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	2553	มาตรา	82	การขอให้ศาลออกหมาย

จับเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	2553 

มาตรา	 67	 การตรวจสอบการจับกุมกรณีผู้จับกุมไม่ได้เดินทางไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมตามพระราชบัญญัติศาล

เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	2553	มาตรา	73	ระยะเวลาการน�าตัวเด็กและ

เยาวชนไปศาลเพ่ือตรวจสอบการจับกุมไม่ทันภายใน	 24	 ชั่วโมงตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ 

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	2553	มาตรา	72	กรณีการจัดท�าแผนแก้ไขบ�าบัดฟื้นฟูให้เด็กและเยาวชน

ปฏิบัตหิากการด�าเนนิการตามแผนแกไ้ขบ�าบัดฟ้ืนฟูให้เดก็และเยาวชนปฏิบัติแลว้ผลปรากฏวา่	การปฏิบัติไมผ่่านตามแผน

แกไ้ขบ�าบัดฟ้ืนฟูจะท�าให้การสอบสวนลา่ชา้ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครวัและวธีิพิจารณาคดเียาวชนและ

ครอบครัว	พ.ศ.	2553	มาตรา	86	การขาดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ที่ปรึกษากฎหมายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน	

และการแสวงหาขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัการคา้มนุษย์และเพ่ือคุม้ครองป้องกนัภัยแกบุ่คคลท่ีมเีหตุอันควรเชือ่ไดว้า่เป็นผู้เสยีหาย

จากการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	2551	มาตรา	29	
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ดงัน้ัน	ควรปรบัปรงุแกไ้ขประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา	พ.ศ.	2477	มาตรา	133	ทว	ิโดยการสอบสวนปากค�า

ผู้เสียหาย	ผู้ต้องหา	หรือพยานซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนดังกล่าวให้สอบสวน	ณ	ที่ท�าการของพนักงานสอบสวน	ในการ

ถามปากค�าผู้เสยีหายผู้ตอ้งหาหรอืพยานท่ีเป็นเดก็และเยาวชนให้พนักงานสอบสวนไดร้บัคา่ตอบแทนและคา่ใชจ่้ายเหมอืน

สหวิชาชีพ	พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	2553		มาตรา	

72	ให้ระยะเวลาการน�าตัวเด็กและเยาวชนไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุม	ภายใน	48	ชั่วโมง	มาตรา	73	ในการตรวจ

สอบการจับให้ผู้จับกุมเดินทางไปศาลเพื่อร่วมในการตรวจสอบการจับด้วย	ให้ศาลเยาวชนและครอบครัวจัดการฝึกอบรม

ให้ความรู้กับที่ปรึกษากฎหมายและสหวิชาชีพ	ให้มีการจัดท�าบันทึกข้อตกลง	(MOU)	ระหว่างส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

กบักระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ให้อ�านวยความสะดวกแกพ่นักงานสอบสวนในการสอบสวน	หรอื

จัดให้มีการสอบสวนผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ	(Video	Conference)

 

ค�ำส�ำคัญ:	 การพัฒนากฎหมาย,	พนักงานสอบสวน,	การสอบสวน,	เด็กและเยาวชน
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ดำวเทียมส�ำรวจเพื่อกำรพัฒนำ ธีออส-2

ดร.พรเทพ นวกิจกนก 
ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)

บทคัดย่อ 

	 “กล่องเหล็ก”	 ท่ีออกไปลอยอยู่ในอวกาศท่ีระดับความสูงจากพ้ืนโลกต้ังแต่หลักร้อยจนถึงหลายหมื่นกิโลเมตร

นี้	 มีความสัมพันธ์กับชีวิตพวกเราอย่างไร?	 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดชีวิตประจ�าวันของพวกเราจะพบว่า	 เราต่างใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศโดยที่ไม่รู้ตัว	เช่นการคมนาคมขนส่ง	การเดินทาง	การพยากรณ์อากาศ	การศึกษา	การ

วิจัย	และภูมิสารสนเทศ	

	 ประโยชน์จากกลอ่งเหลก็ท่ีเรยีกวา่	“ดาวเทียม”	จึงไมใ่ชแ่คเ่รือ่งของเทคโนโลยีท่ีท�าให้เราสะดวกสบายขึน้เท่าน้ัน	

แต่ยังครอบคลุมถึงเรื่องการศึกษาหาความรู้	 ความปลอดภัย	 การช่วยเหลือจากภัยพิบัติต่างๆ	 ที่นับวันสิ่งเหล่านี้ยิ่งทวี

ความจ�าเป็นมากยิ่งขึ้น

	 ประเทศไทยมีดาวเทียมส�ารวจโลกดวงแรกชื่อว่า	THEOS	(Thailand	Earth	Observation	Satellite)	ซึ่งถูกส่ง

ขึ้นสู่วงโคจรในวันที่	1	ตุลาคม	พ.ศ.	2551	ต่อมา	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	

บรมนาถบพิตร	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานชื่อ	“ไทยโชต”	มีหมายความว่า	"ดาวเทียมที่ท�าให้ประเทศไทย

รุ่งเรือง"	ไทยโชตปฏิบัติภารกิจให้กับประเทศไทยมายาวนานกว่า	13	ปี	เพื่อน�าส่งข้อมูภาพถ่ายส�าคัญกลับมายังโลก	เพื่อ

ให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้มีข้อมูลจ�าเป็นที่พร้อมใช้งานในนาทีส�าคัญของทุกชีวิต	เนื่องจากดาวเทียมไทยโชต

ได้ปฎิบัติงานมายาวนานกว่าอายุตามการออกแบบที่	 5	 ปี	 จึงมีความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์และปริมาณ

เชื้อเพลิงท่ีเหลือ	 ประเทศไทยจึงจ�าเป็นต้องเดินหน้าพัฒนาระบบดาวเทียมส�ารวจโลกระยะต่อไป	 เพ่ือการพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีอวกาศของไทยอย่างไร้รอยต่อ	

	 THEOS-2	คือ	ระบบดาวเทียมส�ารวจโลกประสิทธิภาพสูงจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรับช่วงต่อในการปฏิบัติหน้าที่ด้าน

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้แก่คนไทย

	 ในโลกท่ีเขา้สูยุ่ค	Big	data	ทุกประเทศท่ัวโลกตืน่ตวักบัการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูมหาศาล	THEOS-2	จึงไมใ่ช่

แค่ดาวเทียมเท่านั้น	 แต่	 THEOS-2	 ยังสร้างระบบดาวเทียมส�ารวจโลกประสิทธิภาพสูงที่สามารถส่งต่อข้อมูลทรงคุณค่า

จากอวกาศมาถึงมือของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เข้าถึงง่าย	ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม	และที่ส�าคัญคือตอบ

สนองการตัดสินใจเชิงนโยบายได้ทันท่วงที	เทคโนโลยีขั้นสูงของ	THEOS-2	ประกอบด้วยดาวเทียมส�ารวจโลกดวงใหม่	2	

ดวง	ที่จะถูกส่งขึ้นไปท�างานพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย	ระบบผลิตภาพถ่ายและจัดการข้อมูลที่ด�าเนินการโดยบุคลากร

มืออาชีพ	รวมถึงระบบอัจฉริยะที่จะช่วยประยุกต์ข้อมูลภูมิสารสนเทศให้พร้อมใช้งาน	นอกจากนี้	THEOS-2	ได้ยกระดับ

ความสามารถดา้นเทคโนโลยีอวกาศของคนไทย	โดยให้วศิวกรดาวเทียมไทยมโีอกาสในการออกแบบและพัฒนาดาวเทียม
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เล็กร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นน�าระหว่างประเทศ	 รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในไทยได้ผลิตชิ้นส่วนประกอบ

ดาวเทียมเล็กเป็นดวงแรกในประวัติศาสตร์ที่จะส่งขึ้นไปท�างานร่วมกับดาวเทียมหลักอีกด้วย

ค�ำส�ำคัญ:	 ดาวเทียมส�ารวจโลก	ไทยโชต	การพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก	เทคโนโลยีอวกาศ	THEOS-2
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กำรวิจัยร่วมระหว่ำงจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยกับ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน) 

เพื่อพัฒนำหน้ำกำกผ้ำส�ำหรับใช้ป้องกันโรคโควิด 19 และฝุ่น PM 2.5

Collaborative Research between Chulalongkorn University and PTT 

for Development of the Cloth Face Mask for Prevention of Covid 

19 and PM 2.5

รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิชญ รัชฎำวงศ์1

นำย อัครโชค บุญอนันตพัฒน์1

นำวำโท กมล สินธุณรงค์2
1หลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)

บทคัดย่อ

	 ภัยคุกคามต่อความมั่นคงในยุคใหม่มาในหลายรูปแบบ	ขณะนี้ประเทศไทยก�าลังเผชิญกับภัยจากโรคโควิด	19	

มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2562	นอกจากนี้ปัญหาฝุ่นควัน	PM	2.5	ก็ยังไม่ได้ลดความรุนแรงลง	ท�าให้ประชากรไทยตกอยู่ภาย

ใต้ความเสี่ยงต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก	การจัดหาอุปกรณ์เพื่อป้องกันภัยต่อบุคคลโดยเฉพาะบุคลากรภาคสนามที่มีความ

ต้องการเฉพาะในราคาท่ีประหยัด	 สามารถใช้ซ้�าได้	 จึงกลายเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็น	 ทางหลักสูตรวิศวกรรมป้องกันประเทศ	 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมกับบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	ท�าการพัฒนาหน้ากากผ้า

แบบ	2	in	1	ที่มีความสามารถในการป้องกันเชื้อโควิด	19	และฝุ่น	PM	2.5	ขึ้นมาโดยใช้ความเชี่ยวชาญของทั้งสอง

ฝ่ายให้เป็นประโยชน์ต่อการพึ่งพาตนเองภายในประเทศต่อไปในอนาคต

	 หน้ากากผ้าแบบ	2	in	1	ถกูพัฒนาขึน้มาโดยมีองคป์ระกอบส�าคญัสามชัน้	คอืชัน้นอกท�าจากใยสงัเคราะห์กลุม่

โพลเีอสเตอรท่ี์มกีารเจือสารเคมท่ีีสามารถสะท้อนน้�าท�าหน้าท่ีป้องกนัละอองน้�าขนาดเลก็และสารเคมท่ีีใชฆ้า่เชือ้จุลนิทรย์ี	

ชั้นกลางส�าหรับใส่ไส้กรองที่สามารถถอดออกได้เพื่อท�าการกรอง	 PM2.5	 และชั้นในสุดท�ามาจากใยธรรมชาติ	 เช่นฝ้าย	

เพื่อความสะดวกสบายขณะสวมใส่	โดยจะมีการท�าการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ผ่านระบบ	QR	code	ด้วย	จาก

ผลการทดลองพบว่าการสะท้อนน้�าตามมาตรฐาน	ISO	4920	ของหน้ากาก	อยู่ในระดับที่	3	ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ

จุลินทรีย์	 (แบคทีเรีย)	ตามมาตรฐาน	ASTM	E	2149	มีค่ามากกว่า	ร้อยละ	99	และค่าการกรองอนุภาคขนาดเล็ก

มากกว่าร้อยละ	60		และหลังจากมีการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้หน้ากากในบริษัท	ปตท.	จ�านวน	200	คน	คิดเป็น 

ร้อยละ	 5	 ของจ�านวนหน้ากากท้ังหมด	 พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ	 แต่มีข้อคิดเห็นส�าคัญเพ่ือการปรับปรุงต่อไป	

ได้แก่	ความสะดวกในการหายใจ	ความสามารถในการสื่อสารหลังใส่หน้ากากและความกระชับกับรูปทรงของใบหน้า

ค�ำส�ำคัญ:	 หน้ากากผ้า	หน้ากาก	2	in	1	โควิด	19	PM	2.5
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ผลกระทบจำกกรรมวิธีทำงควำมร้อนในกำรฟื้นฟูโครงสร้ำงจุลภำค

ในโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลที่ได้จำกกำรหล่อและผ่ำนกำรให้ควำมร้อน

มำเป็นระยะเวลำนำน

Effect of Reheat Treatment on Rejuvenated Microstructures of 

various Cast Nickel Base Superalloys after Long Term Exposure

นำงสำว วรำ วัชรถำนนท์1   นำงสำว นภัส เกียรติวิศำลกิจ2   

ศำสตรำจำรย์ ดร.กอบบุญ หล่อทองค�ำ2 

ดร.เจียเชียน ฉิน3   พันเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล4   อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม  

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัญญวัชร์ วังยำว1,2   อำจำรย์ท่ีปรึกษำ  
1หลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4กองวิชาวิศวกรรมโยธา	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ 

	 งานวิจัยน้ีได้ท�าการศึกษาและประเมินผลของการท�ากรรมวิธีทางความร้อนอีกครั้งภายใต้เงื่อนไขต่างๆ	 ซึ่ง

ประกอบด้วยการปรับปรุงด้วยการท�าละลายท่ีอุณหภูมิ	 1,175	 องศาเซลเซียสเป็นเวลา	 4	 ชั่วโมง	 จากน้ันปล่อยให้

เย็นในอากาศ	แล้วน�าไปบ่มแข็งที่อุณหภูมิ	845	องศาเซลเซียสเป็นเวลา	24	ชั่วโมง	 เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูโครงสร้าง

จุลภาคของชิ้นงานที่ผ่านการเติมธาตุผสมที่หลากหลายลงไปในโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล	ซึ่งก็คือ	จีทีดี-111	ที่ผสม 

อลูมิเนียม	นิกเกิล	และ/หรือ	โคบอลต์	ภายหลังการน�าไปผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ	900	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	400	

ชั่วโมง	จากผลการทดลองพบว่าการให้กรรมวิธีทางความร้อนอีกครั้งจะเหมาะสมกับโครงสร้างจุลภาคที่ผ่านการใช้งานที่

อุณหภูมิ	 900	 องศาเซลเซียสมานี้	 อย่างไรก็ตามการท�ากรรมวิธีทางความร้อนในสภาวะข้างต้นยังไม่สามารถคืนสภาพ

โครงสร้างจุลภาพให้กลับสู่สภาพเดิมได้เหมือนกับโครงสร้างท่ียังไม่ได้ผ่านการจ�าลองการให้ความร้อน	 และดูเหมือนว่า

อุณหภูมิที่ใช้ในการท�าละลาย	และ/หรือ	 เวลา	ที่ใช้	 ยังมีค่าไม่สูงเพียงพอที่จะละลายอนุภาคแกมมาไพรม์หยาบที่เกิด

จากการน�าชิ้นงานตัวอย่างไปผ่านความร้อนเป็นเวลานาน	ถึงแม้ว่าแนวโน้มขนาดของอนุภาค	และ	สัดส่วนเชิงพื้นที่ของ

อนุภาคแกมมาไพรม์ของโครงสร้างจุลภาคที่ผ่านการท�ากรรมวิธีทางความร้อนอีกครั้ง	จะมีค่าใกล้เคียงเหมือนกับชิ้นงาน

ดั้งเดิมมาก	แต่ก็มีค่าต่างๆ	ที่น้อยกว่าชิ้นงานดั้งเดิมโดยเฉพาะขนาดอนุภาคของแกมมาไพรม์

ค�ำส�ำคัญ:	 โลหะผสมพิเศษเน้ือพ้ืนนิกเกิล	กรรมวธีิทางความร้อน	การท�าละลาย	การบ่มแขง็	การฟ้ืนฟูโครงสร้างจุลภาค
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โครงสร้ำงสื่อสำรไร้สำยเฉพำะถิ่นและกำรจัดกำรข้อมูลส�ำหรับระบบเฝ้ำตรวจ

แจ้งเตือนตำมแนวชำยแดนฝั่งตะวันออก

Private Wireless Communication Infrastructure and 

Information Management for Border Surveillance System over East Coast

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิทยำกร อัศดรวิเศษ1     รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิชญ รัชฎำวงศ์2
1ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ 

	 ระบบเฝ้าตรวจแจ้งเตือนตามแนวชายแดนเป็นการท�างาน	 24	 ชั่วโมง/7	 วัน	 ท่ีไม่สามารถหยุดงานหรือมี

ช่วงเวลาหย่อนยานความพร้อมได้	การป้องกันการเข้าเมืองผิดกฎหมาย	การขนสินค้าผิดกฎหมาย	หรือการก่อการร้าย	 

ผ่านช่องทางธรรมชาติ	จ�าเป็นต้องมีการเฝ้าระวังภัย	ให้ครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกว้าง	(large	coverage)	สามารถแจ้ง

เตือนภัยคุกคามได้อย่างถูกต้อง	ทั้งในเวลากลางวัน	กลางคืน	ในทุกสภาพอากาศ		โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	เมื่อการระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19	ในประเทศไทย	ยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง	และสถานการณ์การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

ตามแนวชายแดนยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง	ท�าให้สุ่มเสี่ยงต่อการน�าโรคติดเชื้อเข้ามาระบาดในประเทศไทย	

	 พื้นที่เฝ้าตรวจ	บก.ร้อย.นย	จังหวัดจันทบุรี	ที่ติดแนวชายแดนฝั่งตะวันออกขนาด	6	ตารางกิโลเมตร	ได้ถูก

ก�าหนดให้เป็นพ้ืนท่ีทดสอบการเฝ้าตรวจแจ้งเตอืน	เน่ืองจากพ้ืนท่ีเฝ้าตรวจแจ้งเตือนอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล	โครงสรา้งพ้ืนฐาน 

ทางการสือ่สารของผู้ให้บรกิารเครอืขา่ยไรส้ายไมท่ั่วถงึ	โครงสรา้งสือ่สารเฉพาะถิน่จึงมคีวามจ�าเป็นอย่างย่ิง	โดยจะท�าการ

เชื่อมต่อการสื่อสารระหว่าง	เซ็นเซอร์ภาคพื้นดิน	(ground	sensor)	ระบบกล้องแนวสายตา	การเฝ้าตรวจด้วย	UAV	

และการสื่อสารสั่งการของหน่วยลาดตระเวนกับส่วนบัญชาการ	เพื่อให้การบังคับบัญชาการเฝ้าตรวจรวดเร็วและแม่นย�า	

ค�ำส�ำคัญ:	 การเฝ้าตรวจแจ้งเตือน	โครงสร้างสื่อสารไร้สายเฉพาะถิ่น	ระบบจัดการข้อมูล
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ต้นแบบซอฟต์แวร์ปัญญำประดิษฐ์ทำงกำรแพทย์เพื่อกำรวินิจฉัยเชื้อมำลำเรีย

ที่รวดเร็วและแม่นย�ำ

Medical Artificial Intelligence Software Prototype for 

Fast and Accurate Diagnosis of Malaria

ร้อยโท วงศธร นำคสุวรรณ์2  นำยทรงธรรม ประวัติโยธิน2 

พันโท ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ พิชำ สุวรรณหิตำทร1 

พันเอก ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ มฑิรุทธ มุ่งถิ่น1 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำคริต วัชโรภำส2  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ผกำเกษ วัตุยำ2
1ภาควิชาปาราสิตวิทยา	วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

2ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

บทคัดย่อ 

	 โรคไข้มาลาเรียยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญของโลก	ประชากรร้อยละ	36	ของประชากรจากกว่า	90	

ประเทศอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการแพร่ระบาด	ในประเทศไทยยังพบการระบาดมากในจังหวัดแนวชายแดนประเทศเพื่อน

บ้าน	การตรวจเชิงรุกเพื่อก�าจัดโรคไข้มาลาเรียตามเป้าหมายโครงการมาลาเรียโลก	(Global	malaria	program)	ด้วย

ชุดตรวจมาลาเรียอย่างรวดเร็ว	(mRDT)	ก็ยังมีข้อจ�ากัดหลายประการ	เช่น	ความแม่นย�าในการตรวจวินิฉัย	ค่าใช้จ่าย

ที่สูง	และไม่ใช่วิธีมาตรฐาน	(Gold	standard)	โครงการวิจัยจึงมีแนวคิดพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบการตรวจวินิจฉัยเชื้อ

มาลาเรียจากภาพถ่ายฟิล์มเลือดหนา	(thick	film)	และฟิล์มเลือดบาง	(thin	film)	ที่ถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ด้วยอัล

กอริทึมปัญญาประดิษฐ์	ซึ่งซอฟต์แวร์สามารถรองรับการตรวจตัวอย่างเลือดได้ครั้งละจ�านวนมาก	ค่าใช้จ่ายต่�า	มีความ

รวดเร็วและแม่นย�าในการวินิจฉัย	 อีกท้ังการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียด้วยฟิล์มเลือดนี้ยังเป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจ

วินิจฉัยเชื้อมาลาเรียตามที่องค์การอนามัยโลกก�าหนดด้วย	 ซอฟต์แวร์สามารถน�าไปใช้ในหน่วยงานสาธารณสุขในชนบท

และแนวชายแดน	 รวมถึงโรงพยาบาลรัฐและเอกชน	 และยังลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านการวินิฉัยฟิล์มเลือดมาลาเรียที่มีจ�านวนจ�ากัดด้วย	 บุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถ

ใชง้านไดง้า่ยผ่านเครอืขา่ยอินเทอรเ์นต็หรอื	4G/5G	เป็นการเพ่ิมศักยภาพการให้บรกิารตรวจโรคไขม้าลาเรยีของประเทศ	

ประชากรทุกกลุม่สามารถเขา้ถงึบรกิารตรวจรกัษาในเบ้ืองต้นไดอ้ย่างเท่าเทียม	ซึง่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ

ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2579)

ค�ำส�ำคัญ:	 ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์	การวินิจฉัยแยกเชื้อมาลาเรีย	ปัญญาประดิษฐ์ส�าหรับสาธารณสุข
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ถุงมือยำงปลอดสำรตะกั่วจำกวัสดุเชิงประกอบยำงธรรมชำติและสำรตัวเติมชนิด

นำโนบิสมัทออกไซด์ส�ำหรับกำรป้องกันรังสีเอกซ์

Lead-free rubber latex gloves from natural rubber (NR)/nano-bismuth 

oxide composites for X-ray protection

รองศำสตรำจำรย์ ดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง1

รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอกชัย วิมลมำลำ2 นำยอัครพล ทุมวงศ์1
1ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์	คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	

บทคัดย่อ

	 ในปัจจุบัน	 ได้มีการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากรังสีเอกซ์อย่างแพร่หลาย	 ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเกษตร	

อุตสาหกรรมอาหาร	พลังงาน	การคมนาคม	ความมั่นคงและการวิจัยในระดับสูง	เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	การได้รับรังสี

ก่อไอออนโดยเฉพาะรังสีเอกซ์ในปริมาณที่สูงเกินก�าหนด	อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของ 

ผู้ปฏิบัตงิานรวมถึงประชาชนท่ัวไปได	้ดงัน้ัน	งานวจัิยน้ีจึงไดม้กีารพัฒนาถงุมอืยางปลอดสารตะกัว่ส�าหรบัใชใ้นการป้องกัน

รังสีเอกซ์	ด้วยวัสดุเชิงประกอบน้�ายางธรรมชาติและสารตัวเติมชนิดนาโนบิสมัทออกไซด์	โดยใช้กระบวนการคงรูปที่ต่าง

กัน	ได้แก่	(1)	กระบวนการคงรูปด้วยรังสีแกมมาและ	(2)	กระบวนการคงรูปด้วยก�ามะถัน	ผลการวิจัยพบว่าการเพิ่ม

ปริมาณสารตัวเติมนาโนบิสมัทออกไซด์ในชิ้นงาน	ส่งผลให้ความสามารถในการลดทอนรังสีเอกซ์	 ค่ามอดุลัสของแรงดึง	

(tensile	modulus)	และความหนาแนน่ของวสัดมุคีา่เพ่ิมขึน้	แต่สง่ผลให้คา่ความต้านทานแรงดงึสงูสดุ	(tensile	strength)	

และค่าการยืดตัวสูงสุด	(elongation	at	break)	มีค่าลดลง	ทั้งนี้จากการเปรียบเทียบสมบัติที่ส�าคัญของวัสดุที่พัฒนา

ขึน้กบัวสัดปุ้องกนัรงัสเีอกซท์างการคา้พบวา่	ชิน้งานท่ีใชก้ระบวนการคงรปูดว้ยรงัสแีกมมาและมสีว่นผสมของสารตวัเตมิ

นาโนบิสมัทออกไซด์	ปริมาณ	90-170	ส่วนในน้�าหนักยางร้อยส่วน	(phr)	มีความสามารถในการป้องกันรังสีเอกซ์เทียบ

เท่ากับแผ่นตะกั่วบริสุทธ์ที่มีความหนา	0.02	มิลลิเมตรและมีค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุด	(tensile	strength)	มากกว่า	

14	 เมกะปาสคาล	 (MPa)	 ซึ่งมีความเหมาะสมในการน�ามาใช้ประโยชน์ในการป้องกันรังสีเอกซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

นอกจากน้ี	 จากการศึกษาผลกระทบจากการบ่มเร่งชิ้นงานด้วยความร้อนและรังสีแกมมาพบว่าชิ้นงานท่ีใช้กระบวนการ

คงรูปด้วยก�ามะถันมีสมบัติเชิงกลโดยรวมท่ีสูงขึ้นแต่ชิ้นงานท่ีใช้กระบวนการคงรูปด้วยรังสีแกมมามีสมบัติเชิงกลโดยรวม

ท่ีลดลง	 ท้ังน้ีผลการวิจัยโดยรวมแสดงให้เห็นว่าถุงมือยางธรรมชาติท่ีใช้กระบวนการคงรูปด้วยรังสีแกมมาสามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้งานในด้านการป้องกันรังสีเอกซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยสารตัวเติมนาโนบิสมัทออกไซด์สามารถลดทอน

ความเข้มของรังสีเอกซ์ได้เป็นอย่างดี

ค�ำส�ำคัญ:	 ยางธรรมชาติ	บิสมัทออกไซด์	ป้องกันรังสีเอกซ์	สมบัติเชิงกล	กระบวนการคงรูป
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มลพิษทำงอำกำศกับกำรเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทำงเดินหำยใจ 

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

Air pollutants and Respiratory Morbidity in 

Chiang Mai Province of Thailand

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ลี่ลี อิงศรีสว่ำง1

ดร.ธัญยธรณ์ วรำพงศ์พิศำล2 รองศำสตรำจำรย์ ดร. Till D. Frank3 
1ภาควิชาสถิติ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จตุจักร

2ภาควิชาสถิติ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
3Department	of	Psychology	and	Department	of	Physics,	University	of	Connecticut,	Storrs,	CT,	06269,	USA

บทคัดย่อ

	 เชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย	ที่ประสบวิกฤตปัญหาหมอกควันตามฤดูกาล	ตั้งแต่ปี	

พ.ศ.	2550	มาจนถึงปัจจุบัน	การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบวิกฤตหมอกควันที่มีต่อสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	 โดยใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เฉพาะที่ส�าคัญจากข้อมูล	 2	 ส่วน	 คือ	 1)	

การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารก่อมลพิษขนาดใหญ่อันเนื่องมาจากวิกฤตหมอกควัน	และ	2)	ตัวอย่างขนาดใหญ่

ของจ�านวนการเข้าโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของผู้ป่วยนอก	(คน/วัน)	ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	ช่วง	5	ปี	

ระหว่างปี	พ.ศ.	2553	ถึง	ปี	พ.ศ.	2557	ซึ่งมี	216,000	คน	ด้วยโรคแบบอื่นของทางเดินหายใจส่วนบน	(รหัส	ICD10:	

J30	–J39)	และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบอื่น	(รหัส	 ICD10:	J44)	ท�าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจ�านวนการเข้า

โรงพยาบาลของผู้ป่วยนอกต่อวันด้วยโรคแบบอ่ืนของทางเดินหายใจส่วนบนและโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังแบบอ่ืน	 กับความ

เข้มข้นของสารก่อมลพิษ	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	10	ไมครอน	(PM10),	โอโซน	(O3)	และไนโตรเจนไดออกไซด์	(NO2) 

ด้วยตัวแบบการถดถอยปัวซง	(Poisson	 regression	model)	แยกตามสารก่อมลพิษแบบสารเดี่ยว	และสารก่อมลพิษ

แบบหลายสารพร้อมกัน	ผลการศึกษาพบว่าสารก่อมลพิษทั้ง	3	สาร	มีความสัมพันธ์ต่อจ�านวนการเข้าโรงพยาบาลของ

ผู้ป่วยนอกด้วยโรคแบบอื่นของทางเดินหายใจส่วนบน	ด้วยค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์	(Relative	Risk:	RR)	ดังนี้	การเพิ่มขึ้น

ของ	PM10	ทุกๆ	10	µg/m3	จะได้	RR	=	1.023	(95%	CI:	1.021-1.025)	ที่เวลาความล่าช้าสะสม	5	วัน	(lag	05)	

ส่วนการเพิ่มขึ้นของ	O3	ทุกๆ	10	ppb	จะได้	RR=	1.123	(95%	CI:	1.118	-1.129)	ที่	lag	05	และการเพิ่มขึ้นของ	

NO2	ทุกๆ	10	ppb	จะได้	RR=	1.110	(95%	CI:	1.102—1.119)	ที่	lag	05	ท�านองเดียวกันสารก่อมลพิษทั้ง	3	

สาร	 มีความสัมพันธ์ต่อจ�านวนการเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วยนอกด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบอื่น	 โดยการเพิ่มขึ้นของ	

PM10	ทุกๆ	10	µg/m3	จะได้	RR	=	1.016	(95%	CI:	1.015-1.017)	ที่เวลาความล่าช้าสะสม	6	วัน	(lag	06)	ส่วน

การเพิ่มขึ้นของ	O3	ทุกๆ	10	ppb	จะได้	RR=	1.073	(95%	CI:	1.070—1.076)	ที่	lag	06	และการเพิ่มขึ้นของ	
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NO2	ทุกๆ	10	ppb	จะได้	RR=	1.046	(95%	CI:	1.040—1.051)	ที่	lag	06	ส�าหรับตัวแบบการถดถอยปัวซงที่

วิเคราะห์หลายสารก่อมลพิษพร้อมกัน	พบว่า	O3	เป็นปัจจัยเสี่ยงอิสระ	และตัวแบบสารก่อมลพิษระหว่าง	2	สาร	คือ	

ตัวแบบ	PM10-NO2	มีแนวโน้มท�าให้จ�านวนการเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น	การศึกษานี้แสดงให้

เห็นถึงผลที่ไม่พึงประสงค์ของสารก่อมลพิษทั้ง	3	สาร	ต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจในจังหวัดเชียงใหม่	

ค�ำส�ำคัญ:	 สารก่อมลพิษ	จ�านวนการเข้าโรงพยาบาล	โรคระบบทางเดินหายใจ	ตัวแบบการถดถอยปังซง	ความเสี่ยง 

	 สัมพัทธ์
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ตู้อบฆ่ำเชื้อด้วยรังสียูวี

Disinfection Oven 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พีระพงศ์ พรวงศ์ทอง 

ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร
1,2,3	คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	บางซื่อ	กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ 

	 ตูอ้บฆ่าเชือ้ด้วยยูวเีป็นนวตักรรมท่ีอาศยัการฆ่าเชือ้โดยรงัสยูีวซีี	(ความยาวคลืน่	253.7	นาโนเมตร)	จากหลอด

ก�าเนิดรังสียูวีขนาด	10	วัตต์	จ�านวน	2	หลอดที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียบนวัสดุต่างๆ	รวมถึง

หน้ากากอนามัยที่มีความขาดแคลน	จากการทดสอบผลของการฉายยูวีโดยใช้ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวีต่อลักษณะ	ของเส้นใย

ของหน้ากากอนามัย	N95	จ�านวน	3	ยี่ห้อในท้องตลาดด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพบว่าตู้อบฆ่าเชื้อ

ด้วยยูวีสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ฆ่าเชื้อบนหน้ากากอนามัย	N95	ได้มากถึง	10	ครั้ง	ที่ระยะเวลาการฉายยูวี	20	นาที

ต่อครั้ง	 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการกรองอนุภาคและโครงสร้างของเส้นใยของหน้ากากอนามัย	 N95	 

ทั้งสามชั้น	นอกจากนี้การทดสอบการฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ	Escherichia	coli	ยังพบว่าความเข้มของรังสี	ที่ติดตั้ง

ในตู้อบสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนหน้ากาก	 N95	 ภายในระยะเวลา	 1	 นาที	 แสดงให้เห็นว่าตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวี	 

มีประสิทธิภาพในการก�าจัดเชื้อโรคบนหน้ากากอนามัยในระยะเวลาอันสั้นโดยไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการกรองอนุภาค

และโครงสร้างของหน้ากากและยังอาจจะน�ามาประยุกต์ใช้ใน	 การฆ่าเชื้อบนอุปกรณ์การแพทย์ท่ีท�าจากวัสดุต่างๆ	 

ได้อีกด้วย	ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวีสามารถตั้งระยะเวลาในการท�างานและมีระบบตัดการท�างานอัตโนมัติเมื่อมีการ	เปิดตู้เพื่อ

ป้องกันการรั่วไหลของรังสียูวี	 ทั้งยังผ่านการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือแพทย์	 ตามมาตรฐานสากล	

IEC	60601	และมีความปลอดภัยจากการใช้รังสี	 (โดยมีปริมาณรังสียูวีรั่วไหลรอบๆ	เครื่องน้อยกว่าขีดจ�ากัดการตรวจ

วัด	1	ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรในขณะท�างาน)	จึงมีความมั่นใจได้ว่าบุคลากรทางการแพทย์	จะไม่ได้รับอันตราย

จากการใช้งานตู้อบดังกล่าว

ค�ำส�ำคัญ:	 รังสียูวีซี	UVC	
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หน้ำกำกอนำมัยที่ใช้ผืนเส้นใยนำโนเป็นแผ่นกรอง 

Facemask using nanofiber mat as a filter membrane 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.นพวรรณ ชนัญพำนิช 

พีรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ 
1ศูนย์บูรณาการทางเคมีเพื่อเทคโนโลยีที่ยั่งยืน	ส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม	

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	

บทคัดย่อ

		 การพัฒนาการผลิตผืนเส้นใยนาโนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 สามารถลดเวลา

การผลิตจาก	4	ชั่วโมงต่อเมตรเป็น	10	นาทีต่อเมตร	และเป็นระบบต่อเนื่อง	จึงสามารถต่อยอดน�าผืนเส้นใยนาโนไป

ใช้ประโยชน์เชิงการค้าได้	ตัวอย่างที่เด่นชัดคือ	การใช้ผืนเส้นใยนาโนเป็นแผ่นกรองอากาศในหน้ากากอนามัย	เพราะผืน

เส้นใยนาโนมีลักษณะบาง	เบา	มีความพรุนสูงและรูพรุนมีขนาดเล็ก	เมื่อน�ามาท�าเป็นหน้ากากอนามัย	จึงมีน�้าหนักเบา	

หายใจสะดวก	กระบวนการผลติหน้ากากอนามยัท่ีมแีผ่นกรองเป็นผืนเส้นใยนาโน	ประกอบด้วย	3	ชัน้	แต่ละชัน้มสีมบัติ

ดังนี้	

หนากากอนามัยที่ใชผืนเสนใยนาโนเปนแผนกรอง  

Facemask using nanofiber mat as a filter membrane  

 

รองศาสตราจารย ดร. นพวรรณ ชนัญพานิช  

พีรพงษ วงศสวัสดิ์  
1ศูนยบูรณาการทางเคมเีพ่ือเทคโนโลยีท่ียั่งยืน สำนักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม        

คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

 

บทคัดยอ 

  การพัฒนาการผลิตผืนเสนใยนาโนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ สามารถลดเวลาการผลิต

จาก 4 ชั่วโมงตอเมตรเปน 10 นาทีตอเมตร และเปนระบบตอเนื่อง จึงสามารถตอยอดนำผืนเสนใยนาโนไปใชประโยชนเชิง

การคาได ตัวอยางที่เดนชัดคือ การใชผืนเสนใยนาโนเปนแผนกรองอากาศในหนากากอนามัย เพราะผืนเสนใยนาโนมีลกัษณะ

บาง เบา มีความพรุนสูงและรูพรุนมีขนาดเล็ก เมื่อนำมาทำเปนหนากากอนามัย จึงมีน้ำหนักเบา หายใจสะดวก กระบวนการ

ผลิตหนากากอนามัยท่ีมีแผนกรองเปนผืนเสนใยนาโน ประกอบดวย 3 ช้ัน แตละช้ันมีสมบัติดังน้ี  

 
             ช้ันนอก (A) เปนผาสปนบอนดชนิดหนา ทำใหไมยุบตัวเมื่อหายใจเขา ทรงสามมิติของหนากากอนามัยทำใหหนากาก

อนามัยเก็บปริมาตรอากาศมากพอสำหรับการหายใจเขาแตละครั้ง จึงไมเกิดการอั้นของอากาศหรือทำใหหนากากยุบตัว มี

ความพรุนสูง อากาศจึงถายเทไดดี อีกท้ังเปนวัสดุท่ีทำจากพอลิพรอพิลีน จึงสามารถสกัดก้ันละอองเสมหะท่ีมีเช้ือไวรัสหรือจุล

ชีพไวได 

            ช้ันกลาง (B) เปนแผนกรองจากผืนเสนใยนาโน ทำหนาท่ีดักจับฝุน จากการทดสอบพบวา แผนกรองจากผืนเสนใยนา

โนสามารถกรองฝุนขนาดต่ำกวา 0.5 ไมโครเมตร ไดมากถึง 96% แสดงใหเห็นวา แผนกรองจากผืนเสนใยนาโนสามารถกรอง

ฝุน PM2.5 ไดดี และดวยรูพรุนมีขนาดเล็กมากการเคลื่อนท่ีของเช้ือโรคเขาสูรางกาย จึงคอนขางชา  

            ชั้นใน (C) เปนสวนที่หนากากอนามัยสัมผัสกับใบหนา จึงเสริมดวยผาฝายหรือผาฝายผสมเพื่อลดความเสี่ยงจากการ

แพวัสดุสังเคราะห ผาชวยลดการเคลื่อนท่ีของฝุนหรือเช้ือโรคเขาสูรางกายไดอีกช้ัน และชวยซับเหง่ือ 

หนากากอนามัยที่ประดิษฐสามารถซักไดมากถึง 30 ครั้ง (ประสิทธิภาพการดักจับฝุนลดลงเพียง 5%) เปนการลด

ปริมาณขยะติดเชื้อและประหยัดงบประมาณการซื้อหนากากอนามัย หากไมซักหนากากอนามัย สามารถใชแอลกอฮอลฉีดพน

เพ่ือฆาเช้ือโรคได เชนกัน   

 

คำสำคัญ: หนากากอนามัย เสนใยนาโน แผนกรองจากเสนใยนาโน 

	 ชั้นนอก	(A)	เป็นผ้าสปันบอนด์ชนิดหนา	ท�าให้ไม่ยุบตัวเมื่อหายใจเข้า	ทรงสามมิติของหน้ากากอนามัยท�าให้

หน้ากากอนามยัเกบ็ปรมิาตรอากาศมากพอส�าหรบัการหายใจเข้าแต่ละครัง้	จึงไม่เกดิการอ้ันของอากาศหรอืท�าให้หน้ากาก

ยุบตัว	มีความพรุนสูง	อากาศจึงถ่ายเทได้ดี	อีกทั้งเป็นวัสดุที่ท�าจากพอลิพรอพิลีน	จึงสามารถสกัดกั้นละอองเสมหะที่มี

เชื้อไวรัสหรือจุลชีพไว้ได้

	 ชั้นกลาง	(B)	เป็นแผ่นกรองจากผืนเส้นใยนาโน	ท�าหน้าที่ดักจับฝุ่น	จากการทดสอบพบว่า	แผ่นกรองจากผืน

เส้นใยนาโนสามารถกรองฝุ่นขนาดต�่ากว่า	0.5	ไมโครเมตร	ได้มากถึง	96%	แสดงให้เห็นว่า	แผ่นกรองจากผืนเส้นใย

นาโนสามารถกรองฝุ่น	PM2.5	ได้ดี	และด้วยรูพรุนมีขนาดเล็กมากการเคลื่อนที่ของเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย	จึงค่อนข้างช้า	

	 ชั้นใน	(C)	เป็นส่วนที่หน้ากากอนามัยสัมผัสกับใบหน้า	จึงเสริมด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าฝ้ายผสมเพื่อลดความเสี่ยง

จากการแพ้วัสดุสังเคราะห์	ผ้าช่วยลดการเคลื่อนที่ของฝุ่นหรือเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้อีกชั้น	และช่วยซับเหงื่อ
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	 หน้ากากอนามยัท่ีประดษิฐ์สามารถซกัได้มากถงึ	30	ครัง้	(ประสทิธภิาพการดกัจับฝุ่นลดลงเพียง	5%)	เป็นการ

ลดปรมิาณขยะตดิเชือ้และประหยัดงบประมาณการซือ้หน้ากากอนามยั	หากไม่ซกัหน้ากากอนามยั	สามารถใช้แอลกอฮอล์

ฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรคได้	เช่นกัน	 	

ค�ำส�ำคัญ:	 หน้ากากอนามัย	เส้นใยนาโน	แผ่นกรองจากเส้นใยนาโน
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ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร “ช่วยส่งเสริมกำรนอนหลับ” จำกสมุนไพร

ดร.ไฉน น้อยแสง ร่วมกับบริษัทไฮกู๊ดส์ โปรดักท์ จ�ำกัด
คณะการแพทย์บูรณาการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทคัดย่อ 

	 ผลิตภัณฑ์ไฮดีปซ์	 เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยส่งเสริมการนอนหลับชนิดกล่อง	 1	

แผงมี	10	แคปซูล	ในแคปซูล	ประกอบด้วยสารสกัดสมุนไพรเข้มข้น	8	ชนิด	ได้แก่	ถั่งเฉา	หม่อน	พรมมิ	ข้าวกล้อง

หอมแดงงอก	ลูกยอ	หลินจือ	เตยหอม	และคาโมมายล์	อายุผลิตภัณฑ์:	2	ปี	(นับจากวันผลิต)	การเก็บรักษา:	เก็บ

ในที่แห้ง	อุณหภูมิห้องไม่เกิน	25	องศาเซลเซียส	ห่างจากแสงแดดและความร้อน

	 ผลิตภัณฑ์ไฮดีปซ์	 เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยส่งเสริมการนอนหลับ	 ท่ีน�าพืชสมุนไพรในรูปของสารสกัด

เข้มข้นมาผสมสานเพื่อเสริมฤทธิ์การท�างานที่ดีต่อร่างกาย	(Synergistic	effect)	สารสกัดสมุนไพรประกอบด้วย	ถั่งเฉา	

หม่อน	พรมมิ	ข้าวกล้องหอมแดงงอก	ลูกยอ	หลินจือ	 เตยหอม	และคาโมมายล์	ที่อุดมไปด้วยสารไฟโตนิวเทรียนท์	

(Phytonutrients)	ที่ดูดซึมง่าย	และช่วยให้เซลล์ในร่างกายแข็งแรง	เสริมการท�างานของระบบภูมิคุ้มกัน	ช่วยให้ร่างกาย

แข็งแรง	ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ	บ�ารุงสมอง	 เพิ่มความจ�า	 เพิ่มความสงบ	และบ�ารุงหัวใจ	สารกาบา	(GABA)	ใน

สารสกัดข้าวกล้องหอมแดงงอกซึ่งเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งท�าหน้าที่เป็นสารสื่อประสาท	(Neurotransmitter)	ออกฤทธิ์ 

ยับย้ังหรือต้านทาน	 (Inhibitor)	 เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบสารสื่อประสาทท�าหน้าท่ีช่วยให้สมองผ่อนคลาย	 

ลดความเครียด	 ลดอาการกระวนกระวายใจสร้างสมดุลการพักผ่อน	 ช่วยให้นอนหลับสนิท	 สารสกัดจากคาโมมายล์	 

ช่วยบรรเทาความเครียด	 ท�าให้จิดใจสงบ	 ช่วยผ่อนคลายกล้ามเน้ือ	 และเพ่ิมการไหลเวียนของโลหิต	 ท�าให้นอนหลับ

ได้ดีมากขึ้น	 และสารสกัดจากเห็ดหลินจือ	 ช่วยให้สมองท�างานสัมพันธ์กับร่างกายอย่างเป็นระบบ	 มีสารไตรเทอร์พีน	 

ช่วยลดความตึงเครียดของระบบประสาท	ท�าให้หลับสนิทตลอดคืน

	 บริษัท	 ไฮกู๊ดส์	 โปรดักท์	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงถั่งเช่าท�าการผลิต	 และจัดจ�าหน่าย	 

โดยมชีือ่ผลติภัณฑ์ไฮดปีซ์	และไดจ้ดทะเบียนอาหาร	มเีลขสารบบอาหาร	24-1-17462-5-0001	ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้	

“HYGOODS”	 ท่ีเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพ่ือสุขภาพท้ังภายในและภายนอกร่างกาย	 โดยหลีกเลี่ยงการใช้ 

สารเคมีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและเอเซีย

ค�ำส�ำคัญ:	 อาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	สารไตรเทอร์พีน
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ผลิตภัณฑ์กู๊ดเดย์ ดับเปิ้ล แอ็คชั่น เมำท์ สเปรย์ จำกสำรสกัดฟ้ำทลำยโจร

เพื่อบรรเทำโรคในช่องปำก

ดร.ไฉน น้อยแสง ร่วมกับบริษัทไฮกู๊ดส์ โปรดักท์ จ�ำกัด
คณะการแพทย์บูรณาการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทคัดย่อ

	 ผลิตภัณฑ์กู๊ดเดย์	 ดับเปิ้ล	 แอ็คชั่น	 เมาท์	 สเปรย์	 เป็นผลิตภัณฑ์บรรเทาโรคในช่องปาก	 เช่น	 โรคฟันผุ	 

โรคเหงอืกอักเสบ	โรคปรทัินต	์(โรคร�ามะนาด)	ปากเป็นแผล	โรคเรมิท่ีรมิฝีปาก	ประกอบดว้ยฟ้าทลายโจรในรปูของสารสกัด

เข้มข้นมาผสมสานกับ	สารสกัดรากชะเอมเทศ	โพรพอลิส	และหล่อฮั่งก๊วยมายล์	อายุผลิตภัณฑ์:	2	ปี	(นับจากวันผลิต) 

การเก็บรักษา:	เก็บในที่แห้ง	อุณหภูมิห้องไม่เกิน	25	องศาเซลเซียส	ห่างจากแสงแดดและความร้อน

	 โรคในช่องปาก	 เป็นโรคที่เกิดกับอวัยวะ	 และเนื้อเยื่อต่างๆ	 ในช่องปากซึ่งที่พบเห็น	 และเป็นกันมาก	 เช่น	 

โรคฟันผุ	โรคเหงือกอักเสบ	โรคปริทันต์	(โรคระมะนาด)	ปากเป็นแผล	โรคเริมที่ริมฝีปาก	ซึ่งผลิตภัณฑ์กู๊ดเดย์	ดับเปิ้ล	

แอ็คชั่น	 เมาท์	 สเปรย์	 ที่น�าฟ้าทลายโจรในรูปของสารสกัดเข้มข้นมาผสมสานกับ	 สารสกัดรากชะเอมเทศ	 โพรพอลิส	

และหล่อฮั่งก๊วยเพื่อเสริมฤทธิ์การท�างานที่ดีต่อการบรรเทาโรคในช่องปาก	 (Synergistic	 effect)	 สารสกัดฟ้าทลายโจร

สามารถบรรเทาอาการของผู้ป่วยท่ีเป็นโรคปรทัินตอั์กเสบ	(โรคระมะนาด)	มีฤทธ์ิท�าลายเชือ้โรค	สามารถฆา่เชือ้แบคทีเรยี	

โพรพอลิส	มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ	แผลในปาก	และบรรเทาอาการเจ็บคอ	นอกจากนี้มีรายงานการวิจัยพบว่าสาร 

ออกฤท์ิทางชีวภาพท่ีพบในโพรพอลิสมีศักยภาพท่ีไปขัดขวางการจับของไวรัสกับ	 ACE2	 บนเย้ือหุ้มเซลล์	 นอกจากน้ี 

สารในโพรพอลิสยังสามารถที่จะไปยับยั้งให้โปรตีน	TMPRSS2	น�าสิ่งแปลกปลอมหรือไวรัส	เข้าสู่ภายในเซลล์ของเราได้

	 บรษิทั	ทรปิเป้ิล	เอท	แลบบอราทอรสี	์จ�ากดั	ซึง่เป็นโรงงานผลติท่ีไดม้าตรฐาน	GMP	(Good	Manufacturing	

Practice)	มาตรฐานฮาลาล	และมาตรฐานดา้นความปลอดภัยและสุขภาพ	(Sedex)	การผลติ	และจัดจ�าหน่าย	โดยมชีือ่

ผลิตภัณฑ์กู๊ดเดย์	ดับเปิ้ล	แอ็คชั่น	เมาท์	สเปรย์	และได้เลขที่จดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง	ภายใต้เครื่องหมายการค้า	

“goodday”	ที่เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพและความงาม	โดยเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและเอเชีย

ค�ำส�ำคัญ:	 โพรพอลิส	สารสกัดฟ้าทลายโจร
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ผลิตภัณฑ์กู๊ดเดย์ มัลติแอ็คชั่น เมำท์วอช จำกสำรสกัดฟ้ำทลำยโจร

เพื่อบรรเทำโรคในช่องปำก

ดร.ไฉน น้อยแสง ร่วมกับบริษัทไฮกู๊ดส์ โปรดักท์ จ�ำกัด
คณะการแพทย์บูรณาการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทคัดย่อ

	 ผลิตภัณฑ์กู๊ดเดย์	 เดย์	 มัลติแอ็คชั่น	 เมาท์	 วอช	 เป็นผลิตภัณฑ์บรรเทาโรคในช่องปาก	 เช่น	 โรคฟันผุ	 

โรคเหงือกอักเสบ	โรคปริทันต์	(โรคร�ามะนาด)	ปากเป็นแผล	โรคเริมที่ริมฝีปาก	ประกอบด้วยฟ้าทลายโจรในรูปของสาร

สกดัเขม้ขน้มาผสมสานกบั	น้�ามนัหอมระเหยกานพล	ูสารสกดัอบเชย	โพรพอลสิ	และเกลอืหิมาลายัน	อายุผลติภัณฑ์:	2	ปี 

(นับจากวันผลิต)	การเก็บรักษา:	เก็บในที่แห้งอุณหภูมิห้องไม่เกิน	25	องศาเซลเซียส	ห่างจากแสงแดดและความร้อน

	 โรคในช่องปาก	 เป็นโรคที่เกิดกับอวัยวะ	 และเนื้อเยื่อต่างๆ	 ในช่องปากซึ่งที่พบเห็น	 และเป็นกันมาก	 เช่น	 

โรคฟันผุ	 โรคเหงือกอักเสบ	 โรคปริทันต์	 (โรคระมะนาด)	 ปากเป็นแผล	 โรคเริมท่ีริมฝีปาก	 ซึ่งผลิตภัณฑ์กู๊ดเดย์	 

มัลติแอ็คชั่น	 เมาท์	 วอช	ที่น�าฟ้าทลายโจรในรูปของสารสกัดเข้มข้นมาผสมสานกับน้�ามันหอมระเหยกานพลู	สารสกัด

อบเชย	โพรพอลิส	และเกลือหิมาลายัน	เพื่อเสริมฤทธิ์การท�างานที่ดีต่อการบรรเทาโรคในช่องปาก	(Synergistic	effect) 

สารสกัดฟ้าทลายโจรสามารถบรรเทาอาการของผู้ป่วยท่ีเป็นโรคปริทันต์อักเสบ	 (โรคระมะนาด)	 มีฤทธ์ิท�าลายเชื้อโรค	

สามารถฆา่เชือ้แบคทีเรยี	โพรพอลสิ	สารสกดัอบเชย	มีฤทธ์ิในการต้านการอักเสบ	แผลในปาก	และบรรเทาอาการเจ็บคอ	

น้�ามันหอมระเหยกานพลมูสีารยูจีนอล	(Eugenol)	มคีณุสมบัตคิลา้ยยาชา	มฤีทธ์ิระงบัปวด	นอกจากน้ีมรีายงานการวจัิย 

พบวา่สารออกฤท์ิทางชวีภาพท่ีพบในโพรพอลสิมศีกัยภาพท่ีไปขดัขวางการจับของไวรสักบั	ACE2	บนเย้ือหุ้มเซลล	์นอกจากน้ี 

สารในโพรพอลิสยังสามารถที่จะไปยับยั้งให้โปรตีน	TMPRSS2	น�าสิ่งแปลกปลอมหรือไวรัส	เข้าสู่ภายในเซลล์ของเราได้

	 บรษิทั	ทรปิเป้ิล	เอท	แลบบอราทอรสี	์จ�ากดั	ซึง่เป็นโรงงานผลติท่ีไดม้าตรฐาน	GMP	(Good	Manufacturing	

Practice)	มาตรฐานฮาลาล	และมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาพ	(Sedex)	การผลิต	และจัดจ�าหน่าย	โดยมี 

ชื่อผลิตภัณฑ์กู๊ดเดย์	มัลติแอ็คชั่น	 เมาท์	วอช	และได้เลขที่จดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง	ภายใต้เครื่องหมายการค้า	

“goodday”	ที่เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพและความงาม	โดยเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและเอเชีย

ค�ำส�ำคัญ:	 โพรพอลิส	สารสกัดฟ้าทลายโจร
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ฝูงหุ่นยนต์แม่เหล็กนำโนเพื่อกำรรักษำลิ่มเลือดในเซลล์นอกร่ำงกำย

Molecular Transport of a Magnetic Nanoparticle Swarm Towards 

Thrombolytic Therapy

ดร.ลลิต์ภัทร มำนะมั่นชัยพร 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

	 เน่ืองด้วยขนาดและคุณสมบัติทางกายภาพท่ีก�าหนดได้ตามต้องการ	 ไมโคร/นาโนโรบอท	 (หุ่นยนต์จ๋ิว)	 มี

ศักยภาพที่น่าสนใจอย่างยิ่งในการประยุกต์ใช้เพื่อบ�าบัดและรักษาโรคทางการแพทย์	โดยเฉพาะการรักษาด้วยวิธีเจ็บน้อย	

(minimally	invasive	medicine)	ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในขณะและหลังการรักษา	ลิ่มเลือดเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้น 

ภายในหลอดเลือดและเป็นต้นเหตุของโรคร้ายหลายชนิดท่ีน�าไปสู่อันตรายถึงแก่ชีวิตได้	 การรักษาลิ่มเลือดในปัจจุบัน 

น้ันยังมีความเสี่ยงจากผลข้างเคียงของยาค่อนข้างสูงและโอกาสท่ีจะเกิดความล้มเหลวในการรักษาก็มีมากเช่นเดียวกัน	

ดังน้ันงานวิจัยน้ีได้ประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในระดับนาโนเมตรกว่าล้านตัวและใช้สนามแม่เหล็กแบบพลวัตรท่ีออกแบบเฉพาะ

เพื่อควบคุมหุ่นยนต์เหล่านั้นแบบกลุ่ม	 (Swarm)	 ให้เหนี่ยวน�าปรากฏการณ์ทางอุทกพลศาสตร์ก่อให้เกิดกระแสหมุนวน	

(Hydrodynamic	effect-induced	vortices)	 โดยใจกลางกระแสการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์นับล้านตัวเหล่านั้นสามารถ

ดักจับโมโลกุลยาพลาสมิโนเจน	(t-PA	drug	molecules)	และน�าพาไปพร้อมกับการเคลื่อนที่ของฝูงหุ่นยนต์	ซึ่งเมื่อฝูง

หุ่นยนต์เข้าใกล้บริเวณลิ่มเลือด	โมเลกุลยา	t-PA	ที่ถูกขังอยู่จะถูกปลดปล่อยออกมาเพื่อช่วยละลายลิ่มเลือด	และยิ่งไป

กวา่น้ัน	การหมุนวนของหุ่นยนตน์าโนนับลา้นน้ีจะสง่แรงทางกลเพ่ิมความรนุแรงอย่างย่ิงยวดในการตดัท�าลายลิม่เลอืดให้

รวดเรว็มากย่ิงขึน้	งานวจัิยน้ีไดม้กีารท�าการทดลองในเซลลน์อกรา่งกาย	(in	vitro	experiments)	เพ่ือยืนยันประสทิธิภาพ

ของหุ่นยนตน์าโนในการก�าจัดลิม่เลอืด	โดยผลการวจัิยรายงานวา่ลิม่เลอืดขนาดเสน้ผ่านศนูย์กลาง	3	มม.	และความยาว	

9	 มม.	 จะถูกขจัดออกอย่างสมบูรณ์ในสองชั่วโมง	 ซึ่งรวดเร็วกว่าขั้นตอนทางคลินิกที่ใช้ยา	 t-PA	 เพียงอย่างเดียวเพื่อ

ละลายลิ่มเลือดขนาดเท่ากันประมาณ	3	เท่า

ค�ำส�ำคัญ:	 หุ่นยนต์ไมโคร/นาโนเมตร	หุ่นยนต์ทางการแพทย์	การรักษาลิ่มเลือด
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 “Tham-UV Clean” ตู้อบฆ่ำเชื้อหน้ำกำกอนำมัยด้วยรังสียูวี 

 “Tham-UV Clean” Surgical Mask UVC-Sterilizer Box 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรัชญำ เปรมปรำณีรัชต์1   รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล1

รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรดำ สโมสรสุข2
1ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	(ศูนย์รังสิต)

2ห้องปฏิบัติการ	TUMIR	คณะสหเวชศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	(ศูนย์รังสิต)

บทคัดย่อ

	 ด้วยข้อจ�ากัดด้าน	 “หน้ากากอนามัย”	 โดยเฉพาะหน้ากาก	 N95	 ที่มีจ�านวนที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของ

บุคลากรทางการแพทย์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค	Covid-19	 ในช่วงต้นปี	 2563	ดังนั้นเพื่อให้หน้ากาก	N95	ที่มี

จ�านวนจ�ากัด	สามารถน�ากลับมาใช้ซ้�าได้อย่างปลอดภัย	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มธ.	จึงได้พัฒนาตู้อบ	“Tham	-	UV	

Clean”	(UV	Sterilizer)	ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย	ด้วยรังสียูวีซี	ที่ได้จากหลอด	UVC	ขนาด	15	วัตต์	จ�านวน	1	

หลอดที่อยู่ด้านล่างตู้อบ	ส่วนที่ฝาด้านบนของตู้อบ	Tham	–	UV	Clean	นั้นได้ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงเพื่อช่วยให้การ

ฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพทั้งด้านบนและล่างของหน้ากาก	ทีมผู้วิจัยได้ออกแบบให้ตู้อบ	Tham	–	UV	Clean	ให้สามารถ

แขวนหน้ากากได้มากสุด	3	ชิ้น	โดยเว้นระยะห่างต่อชิ้นที่	2-3	เซนติเมตร	แล้วท�าการตั้งเวลาการอบหน้ากากด้วยรังสี

ยูวีซีเป็นเวลาอย่างน้อย	 5	 นาที	 บนตู้อบมีหน้าจอ	 LCD	 ที่แสดงเวลานับถอยหลังในการอบหน้ากากให้ผู้ใช้งานทราบ	

เมื่อการอบหน้ากากเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจะมีเสียงแจ้งเตือน	 โดยที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	 สามารถน�า

หน้ากากกลับมาใช้ได้ทันทีหลังอบเสร็จภายใน	5	นาที	และใช้ซ้�าได้สูงสุด	5-10	ครั้ง	(ขึ้นอยู่กับสภาพหน้ากากอนามัย)	

นอกจากน้ันเพ่ือความปลอดภัยของผู้ใชง้านไดต้ดิต้ังสวติซใ์ชด้บัหลอด	UVC	เมือ่ปิดฝาบนขณะตู้อบอยู่ระหวา่งการท�างาน

เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานสัมผัสกับรังสี	UVC	ที่จะเป็นอันตรายต่อผิวหนังและดวงตาได้	

	 ตู้อบ	Tham	UV	clean	นี้ให้ค่ารังสียูวีซี	(UV	dose)	ในปริมาณ	200	J/m2	ซึ่งจากรายงานของ	Kawalski 

และคณะ	 ค่าเฉลี่ย	 D90	 UV	 dose	 67	 J/m2	 เพียงพอต่อการฆ่าเชื้อไวรัส	 SARS-CoV-2	 (COVID-19)	 ได้	 เพื่อ

ยืนยันความสามารถในการฆ่าเชื้อ	 ทีมผู้วิจัยได้ทดสอบความสามารถในการฆ่าเชื้อของตู้อบ	 Tham	 UV	 clean	 กับ

เชื้อแบคทีเรียก่อโรค	4	สายพันธุ์	ซึ่งเป็นเชื้อที่ฆ่าได้ยากกว่าเชื้อไวรัส	และมี	D90	UV	dose	ที่ระดับต่างๆ	กัน	คือ	 

1)	Pseudomonas	aeruginosa	(P.	aeruginosa)	ท่ีทนต่อ	UV	dose	เฉล่ีย	26	J/m2	เชือ้นีมั้กพบปนเป้ือนในน้�าประปา	

เป็นสาเหตุส�าคัญของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล		ได้แก่	ปอดบวมปอดบวม	ไขสันหลังอักเสบ	2)	Methicillin	resistant	

Staphylococcus	aureus	(MRSA)	ที่ทนต่อ	UV	dose	เฉลี่ย	40	J/m2	สามารถปนเปื้อนตามมือ	ผิวหนัง/รูจมูก	ของ

บคุลากรทีป่ฏบิัติงานกบัผูป้ว่ยตดิเชื้อ	3)	Bacillus	cereus	(B.	cereus)	เปน็แบคทเีรียทีส่ามารถสร้างสปอร์	ท�าใหท้นตอ่ 

ความร้อนสูงและความแห้ง	เชื้อนี้จะก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ	สปอร์ของเชื้อนี้สามารถทนต่อ	UV	dose	เฉลี่ย	250	
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J/m2	4)	Vancomycin-resistant	Enterococcus	faecium	(VRE)	เป็นเชื้อดื้อยาที่ส�าคัญต้องเฝ้าระวังในโรงพยาบาล	

เชื้อนี้สามารถทนต่อ	UV	dose	เฉลี่ย	120	J/m2	ส�าหรับการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อได้หยดเชื้อ	105	โคโลนี/

มิลลิลิตร	 ทั้งด้านบนและด้านล่างของหน้ากากอนามัย	 (surgical	mask)	 ภายในห้องปฏิบัติการ	 BSL2	 Thammasat	

University	Molecular	Innovation	Research	(TUMIR)	คณะสหเวชศาสตร์	ม.ธรรมศาสตร์	ผลการทดสอบพบว่า	รังสี

ยูวีซีในตู้อบ	Tham	-	UV	Clean	สามารถก�าจัดเชื้อแบคทีเรียทั้ง	4	สายพันธุ์	ได้หมดภายใน	5	นาที

ค�ำส�ำคัญ:	 การฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย	ตู้อบหน้ากากอนามัย	รังสียูวีซี		
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นวัตกรรมเครื่องฆ่ำเชื้อไวรัสด้วยโอโซน

Virus-Sterilization Innovation by Ozone

นำยสรวิศ ลิขิตพฤกษ์ไพศำล   นำยอิทธิกร ประกำยศักดิ์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรัชญำ เปรมปรำณีรัชต์    รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	(ศูนย์รังสิต)

บทคัดย่อ

	 เน่ืองจากสถานการณ์ท่ีประเทศไทยและท่ัวโลกเผชิญหน้าและรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา	 2019	

(covid	 –	 2019)	 ทีมวิจัยจึงได้ท�าการศึกษาและประดิษฐ์เครื่องก�าจัดเชื้อไวรัสด้วยก๊าซโอโซนที่มีต้นทุนราคาต่�าและมี

ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อเชื้อไวรัสภายในห้องปิดได้เป็นอย่างด	ี โดยก๊าซโอโซนท่ีสร้างขึ้นภายในเครื่องฆ่าเชื้อน้ีเกิดจาก

ปฏิกิริยาทางไฟฟ้าด้วยหลักการคอโรนาดิสชาร์จ	(Corona	Discharge)	ซึ่งเป็นการปล่อยประจุไฟฟ้าที่ความต่างศักย์สูง 

ท�าให้ออกซิเจน	(O2)	ในอากาศที่ไหลผ่านตัวน�าไฟฟ้า	เกิดการแตกตัว	(ionization)	แล้วไปรวมตัวกับออกซิเจนท�าให้ได้

เป็นก๊าซโอโซน	(O3)	เมื่อก๊าซโอโซนที่มีความเข้มข้นเพียงพอไปจับกับเชื้อโรคก็จะเข้าไปท�าลายผนังเซลล์	ท�าให้สามารถ

ฆ่าเชื้อโรคได้เช่นเดียวกันกับรังสี	 UVC	 แต่ทว่าก๊าซโอโซนนั้นสามารถกระจายไปฆ่าเชื้อโรคได้ท่ัวถึง	 ภายในห้องปิด	 

รวมไปถึงจุดที่เข้าถึงได้ยาก	เช่น	ใต้โต๊ะ	หรือซอกเล็กๆ	ในขณะที่รังสี	UVC	นั่นจะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้เฉพาะพื้นที่

ส่วนบริเวณที่แสงฉายไปถึงเท่านั้น

	 คณะผู้วจัิยไดพั้ฒนานวตักรรมครือ่งฆา่เชือ้ไวรสัดว้ยโอโซน	เพ่ือให้สามารถก�าจัดเชือ้ไวรสัไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ	

ตัวโครงเครื่องฆ่าเชื้อประกอบได้ประยุกต์ใช้พัดลมไอเย็นขนาดเล็กท่ีมีน้�าหนักเบาและมีต้นทุนต่�า	 โดยด้านในเครื่องมี

เซนเซอรส์รา้งศกัย์ไฟฟ้าแรงดนัสงูเพ่ือใชส้รา้งกา๊ซโอโซน	แลว้ใชพั้ดลมแบบโบลเวอรท่ี์สามารถปรบัความแรงลมได	้3	ระดบั	

เป็นตวัพากา๊ซโอโซนท่ีผลติได	้ให้ฟุ้งกระจายไปท่ัวบรเิวณภายในห้องปิด	เครือ่งน้ีไดถ้กูพัฒนาให้มฟัีงก์ชัน่การในการต้ังเวลา

กอ่นการผลติกา๊ซโอโซน	หรอื	การสัง่งานปิด-เปิดดว้ยเสยีงผ่านแอพพลเิคชัน่ในมอืถือ	เพ่ือให้ผู้ใชง้านไดอ้อกจากห้องกอ่น

ที่จะปล่อยก๊าซโอโซนเพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อให้มีความเข้มข้นอย่างน้อย	2	ppm	เป็นระยะเวลา	50	นาที	และ	ระหว่าง

การท�างานฆ่าเชื้อบนตัวเครื่องจะมีไฟ	LED	และ	หน้าจอ	LCD	บ่งบอกสถานะแจ้งเตือนว่าเครื่องยังผลิตก๊าซโอโซนอยู่	

เพือ่ปอ้งกนัความปลอดภยัตอ่ผูใ้ช้งาน	โดยทางทมีวิจยัได้ท�าการทดสอบการใช้เครื่องนีใ้นการฆ่าเชื้อในหอ้งเรียนทัง้ขนาด	

50	และ	100	ตารางเมตร	และ	ห้องประชุมขาด	50	ตารางเมตร	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

(ศูนย์รังสิต)

ค�ำส�ำคัญ:	 การฆ่าเชื้อไวรัส	ก๊าซโอโซน	การตั้งเวลา	สั่งงานด้วยเสียง
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กำรใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหมุนเวียนของชีวมวลเหลือทิ้งส�ำหรับ

ผลิตเป็นวัสดุฐำนชีวภำพ

A Circular Economy Uses of the Waste Biomass for 

Bio-based Materials Production

รองศำสตรำจำรย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนำ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

บทคัดย่อ 

	 แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน	(Circular	economy)	ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนามากจาระบบเศรษฐกิจแบบเส้น

ตรงซึ่งมีแนวคิด	ผลิต>ใช้งาน>ทิ้ง	เปลี่ยนมาเป็นแบบหมุนเวียนกล่าวคือแทนที่จะทิ้งของเสียเป็นขยะ	ปรับเป็นการสร้าง

มลูคา่เพ่ิม	หรอืน�ากลบัท�าเป็นผลติภัณฑ์ใหมห่มนุเวยีนอยู่ในระบบซ่ึงจะท�าให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อการใชท้รพัยากร	และ

ลดปรมิาณของเสยีให้เป็นศนูย์	ประเทศไทยเองในฐานะเป็นประเทศเกษตรกรรมซึง่กอ่ให้เกดิชวีมวลเหลอืท้ิงจากการเกษตร

เป็นจ�านวนมากต่อปี	 โครงการวิจัยนี้จึงมุงเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชีวมวลแกลบ	 ผักตบชวา	 ฟางข้าว	 และผงขี้เลื่อย	

เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุฐานชีวภาพกลุ่มกระถางต้นไม้	ถุงเพาะช�า	ถังขยะ	และหวายเทียม	เป็นต้น	โดยกระบวนการ

ด�าเนินงานวิจัยเริ่มจากการบดย่อยชีวมวล	 จากน้ันน�ามาผสมกับเม็ดพลาสติกรีไซเคิล	 หรือเม็ดพลาสติกชีวภาพ	 และ

ท�าการหลอมผสมก่อนขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มกระถางต้นไม้	ถุงเพาะช�า	และหวายเทียม	ด้วยเครื่องอัดรีด	เครื่องฉีด	

หรือเครื่องเป่าฟิล์ม	

ค�ำส�ำคัญ:	 เศรษฐกิจหมุนเวียนของวัสดุ	ชีวมวล	พลาสติกฐานชีวภาพ
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ซองยืดอำยุกำรเก็บรักษำอำหำรที่มีสมบัติกำรควบคุมกำรปลดปล่อย

สำรต้ำนจุลินทรีย์

Food Shelf-life Extension Sachet with Controlled Release of 

Antimicrobial Agent Property

รองศำสตรำจำรย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนำ1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิสุทธิ หนักแน่น2

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กมลชัย ชะเอม2

1คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ 

	 ผลิตภัณฑ์ขนมปังนับเป็นอาหารท่ีมีอายุการเก็บรักษาสั้นซึ่งโดยปกติแล้วมักหมดอายุการเก็บรักษาก่อนท่ีจะ

จ�าหน่ายหมด	 หรือผู้บริโภครับประทานไม่หมดและเหลือท้ิง	 ซึ่งเหตุดังกล่าวนอกจากจะส่งผลต่อก�าไรของผู้ประกอบ

การแล้วยังก่อให้เกิดขยะจากอาหารเหลือทิ้งอีกด้วย	การช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวคาดว่าจะเกิดประโยชน์แก ่

ผู้ประกอบการ	 ผู้บริโภค	 และสิ่งแวดล้อม	 โครงการการวิจัยน้ีจึงมุ่งพัฒนาซองยืดอายุอาหารบรรจุด้านในบรรจุภัณฑ์

เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาพร้อมควบคุมการปลดปล่อยสารต้านจุลินทรีย์ให้แปรตามความชื้นท่ีอาหารปลดปล่อยออกมา 

โดยโครงสรา้งของซองตน้จลุินทรียป์ระกอบดว้ย	2	ส่วนได้แก	่1)	ส่วนวัสดุทีผ่ลิตเปน็ซอง	มหีนา้ทีค่วบคมุการปลดปลอ่ย

สารต้านจุลินทรีย์	และ	2)	ส่วนที่เป็นวัสดุออกฤทธิ์บรรจุด้านในซองมีลักษณะเป็นเม็ดขนาดไม่เกิน	2	มิลลิเมตร	ผลิต

จากสารต้านจุลินทรีย์กลุ่มน้�ามันหอมระเหยซึ่งสกัดได้จากพืชท่ีน�ามาหุ้มด้วยพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต	

ผลการวิจัยพบว่า	ซองยืดอายุอาหาร	สามารถยืดอายุขนมปังได้มากกว่า	2	สัปดาห์	โดยที่ยังคงคุณสมบัติของขนมปังอยู่

ค�ำส�ำคัญ:	 อายุการเก็บรักษา	บรรจุภัณฑ์ต้านจุลินทรีย์	พลาสติกชีวภาพ	น�้ามันหอมระเหย
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วัสดุพลังงำนชนิดฟิล์มบำง: เซลล์แสงอำทิตย์และฟิล์มลดควำมร้อนด้วยกำรแผ่รังสี

Thin Film Energy Materials: Solar Cell and Radiative Cooling Film

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พงศกร กำญจนบุษย์
กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บทคัดย่อ 

	 ฟิลม์บางเป็นเทคโนโลยีท่ีใชว้สัดนุ้อยแตม่ผีลกระทบสงูและมปีระโยชน์ส�าหรบัการใชง้านนับไมถ่ว้น	ฟิลม์บางจาก

เพอรอฟสไกตไ์ดร้บัความสนใจอย่างมากส�าหรบัการประยุกต์ใชใ้นออปโตอิเลก็ทรอนิกส	์เชน่	เซลลแ์สงอาทิตย์	และไดโอด

เปลง่แสง	เน่ืองจากความสามารถในการแปลงระหวา่งประจุและแสงและถกูผลติไดง้า่ยผ่านการกระบวนการทางสารละลาย	

เช่น	การเคลือบแบบหมุน	การเคลือบแบบสเปรย์	การเคลือบแบบจุ่ม	และการพิมพ์แบบม้วนต่อม้วน	เนื่องจากสารตั้ง

ต้นเพอรอฟสไกต์เริ่มจากการเป็นของเหลวแล้วจึงเปลี่ยนสถานะเป็นฟิล์มบางของแข็ง	การเติมสารปรับแต่งและการปรับ

องค์ประกอบจึงเป็นเรื่องง่าย	นอกจากนั้นเทคนิคทางวิศวกรรมตัวท�าละลายที่เกี่ยวข้องจึงมีผลต่อคุณภาพและคุณสมบัติ

ของฟิล์มบางส�าหรับการใช้งานในด้านต่างๆ	ที่ต้องการ	ในท�านองเดียวกันฟิล์มระบายความร้อนด้วยการแผ่รังสีสามารถ 

ถูกสร้างขึ้นด้วยกระบวนการทางสารละลาย	ท�าให้การปรับองค์ประกอบเป็นไปได้ง่ายเพื่อท�าให้เกิดการแผ่รังสีความร้อน

ออกไปในชว่งหน้าตา่งโปรง่ใสของชัน้บรรยากาศ	สามารถลดความรอ้นในอาคารและสิง่ปลกูสรา้งต่างๆ	ไดม้ากถงึ	2	–	5 

องศาเซลเซียสโดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า	 เทคโนโลยีท้ังสองประเภทน้ีก�าลังถูกพัฒนาอย่างต่อเน่ืองให้เหมาะกับการใช้งาน 

ในเมืองไทยที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีระดับสูงส�าหรับพลังงานและความยังยืน	กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม

วัสดุ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	

ค�ำส�ำคัญ:	 วัสดุพลังงาน	เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์	ฟิล์มระบายความร้อนด้วยการแผ่รังสี
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ชุดต้นแบบส�ำหรับตรวจวัดระดับอิมมูโนโกลบูลินอีที่จ�ำเพำะต่อสำรก่อภูมิแพ้

เขตร้อนด้วยเทคนิค ELISA และไมโครอำร์เรย์ 

A Prototype of Tropical-Allergen Specific IgE Test Kit using ELISA 

and Microarray  

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิษุวัต สงนวล
ภาควิชาพฤกษศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยชีววิทยาเชิงระบบของโรค	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บทคัดย่อ 

	 โรคภูมิแพ้เป็นโรคเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรนับล้านทั่วโลกและต่อระบบเศรษฐกิจโดย

รวมอย่างมหาศาล	จากการศึกษาในประเทศไทยพบว่า	การเกิดโรคภูมิแพ้ในคนไทยมีอัตราที่สูงถึงร้อยละ	23-30	และ

เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วง	2	ทศวรรษที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเด็ก	อย่างไรก็ตาม	แม้ว่าในคลินิกภูมิแพ้ของประเทศไทย

จะมีการน�าชุดตรวจวัดระดับ	อิมมูโนโกลบูลินอีที่จ�าเพาะ	(specific	immunoglobulin	E,	sIgE)	ต่อสารก่อภูมิแพ้มาใช้

ส�าหรับการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ระดับโมเลกุล	(in	vitro	molecular	diagnosis)	แล้ว	แต่ชุดตรวจดังกล่าวยังต้องน�าเข้า

จากต่างประเทศ	ซึ่งเป็นชุดตรวจที่ผลิตโดยใช้สารก่อภูมิแพ้ที่พบในประเทศแถบยุโรปและอเมริกาเป็นหลัก	โดยที่สารก่อ

ภูมิแพ้ดังกล่าวอาจไม่พบในประเทศไทยและประเทศเขตร้อน	 ซึ่งท�าให้สิ้นเปลืองโดยไม่จ�าเป็น	 นอกจากนี้อาจส่งผลให้

เกิดการวินิจฉัยท่ีคลาดเคลื่อน	 เน่ืองจากผลการทดสอบท่ีเป็นบวกในสารสกัดเหล่าน้ันมักเป็นผลมาจากปฏิกิริยาการแพ้

ข้ามกลุม่	ในปัจจุบัน	คณะผู้วจัิยประสบความส�าเรจ็ในการพัฒนาชดุตรวจต้นแบบส�าหรบัวดัระดบั	sIgE	ต่อสารก่อภูมแิพ้

ที่พบในกลุ่มประเทศเขตร้อนโดยเฉพาะในประเทศไทย	ได้แก่	ชุดตรวจวัด	sIgE	ต่อสารก่อภูมิแพ้จากขนและผิวหนังชั้น

นอกของแมว	ชนิด	ELISA	และชุดตรวจวัด	sIgE	ต่อสารก่อภูมิแพ้จากเรณูหญ้าและวัชพืช	ชนิด	microarray	ซึ่งเป็น

ความร่วมมอืระหว่างนักวทิยาศาสตร์และแพทย์ผู้เชีย่วชาญด้านภูมแิพ้	จากศนูย์ความเป็นเลศิโรคภูมแิพ้ศริริาช	(SiCORE	

Allergy)	ห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช	(SiSP)	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	หน่วยชีววิทยาเชิงระบบ

ของโรค	(SyBiD)	และศนูย์พัฒนาชดุทดสอบโรคและความปลอดภัยทางอาหาร	(ADDC)	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยั

มหิดล	 ชุดตรวจวัดระดับ	 sIgE	 ต้นแบบนี้	 ถือเป็นก้าวส�าคัญส�าหรับการพัฒนาผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการ	 สู่การ

ประยุกต์เป็นนวตักรรมท่ีช่วยขบัเคลือ่นการศกึษา	วจัิย	ตลอดจนการวนิิจฉยัภูมแิพ้ในประเทศไทยให้มคีวามแม่นย�า	และ

ประสิทธิภาพเทียบเท่าเทคโนโลยีทางการค้าในระดับนานาชาติได้

ค�ำส�ำคัญ:	 การวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ระดับโมเลกุล	สารก่อภูมิแพ้เขตร้อน	เรณูหญ้า	เรณูวัชพืช	ขนแมว
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กำรวำงแผนรับมือกำรระบำดของโควิด-19 ในประเทศไทยโดยใช้กำรจ�ำลอง

ทำงคณิตศำสตร์ 

COVID-19 Response and Strategic Planning in Thailand using 

Mathematical Modeling

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชรินทร์ โหมดชัง
ภาควิชาฟิสิกส์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บทคัดย่อ 

	 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 หรือโควิด-19	 ได้เริ่มระบาดในเมืองอู่ฮ่ัน	 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	 

ในช่วงปลายปี	 2562	 โดยถึงแม้ตอนนี้เวลาจะผ่านมาเกือบสองปีแล้ว	 แต่จ�านวนผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกยังมีแนวโน้มเพิ่ม

สูงขึ้นเรื่อยๆ	ส�าหรับประเทศไทยเราเองนั้น	เราตรวจพบผู้ติดเชื้อรายแรกซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น	 

ในเดอืนมกราคม	2563	หลงัจากน้ันกม็กีารระบาดของโควดิ-19	ในประเทศไทยอยู่เป็นระยะๆ	จนกระท่ังปัจจุบันประชากร

ไทยเริม่ไดร้บัวคัซนีกนัมากขึน้และการระบาดเริม่อยู่ในวสิยัท่ีควบคมุไดโ้ดยท่ีไม่จ�าเป็นต้องใชม้าตรการล็อกดาวนท่ี์เขม้ขน้

มากนัก	 ในช่วงเวลาเกือบสองปีที่ผ่านมานั้น	 คณะผู้วิจัยได้จ�าลองสถานการณ์การระบาดของโควิด-19	 ในประเทศไทย	 

โดยใช้แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์	 เพ่ือช่วยวางแผนในการด�าเนินมาตรการป้องกันและบรรเทาการระบาดของโควิด-19	

ตา่งๆ	เชน่	การด�าเนินมาตรการเวน้ระยะห่างทางสงัคม	มาตรการลอ็กดาวน์	รวมถงึแผนการฉดีวคัซนีให้มปีระสทิธิภาพ

สูงท่ีสุด	 เป็นต้น	 ในการน�าเสนอผลงานวิจัยครั้งน้ี	 ผู้วิจัยจะน�าเสนอผลการศึกษาท่ีได้จากการจ�าลองสถานการณ์การ

ระบาด	และการประยุกต์ใช้ในการวางแผนรับมือการระบาดของโควิด-19	ในประเทศไทย

ค�ำส�ำคัญ:	 โควิด-19	การจ�าลองสถานการณ์การระบาด	มาตรการป้องกันการระบาด	กลยุทธ์การฉีดวัคซีน
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กำรออกแบบและทดสอบแหล่งจ่ำยพลังงำนด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมส�ำหรับงำน

อุตสำหกรรม

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุรพงษ์ พงษ์ยุพินพำนิช
อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

บทคัดย่อ

	 งานวิจัยน้ีน�าเสนอกระบวนการการออกแบบแหล่งจ่ายพลังงานด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดความจุต้ังแต่	 20	

กิโลวัตต์	 เพื่อใช้งานส�าหรับภาคอุตสาหกรรม	การออกแบบค�านึงถึงความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลักดังนี้	1)	ความ

ต้องการใช้พลังงานต่อหน่วยเวลา	 2)	 พลังงานสูญเสียต่อหน่วยเวลา	 3)	 ระยะเวลาที่ต้องการส�าหรับการเติมพลังงาน	

4)	อุณหภูมิที่ใช้งาน	5)	ความทนทานในการใช้งาน	6)	ความปลอดภัยในการใช้งาน	ส�าหรับการทดสอบ	มาตรฐาน

การทดสอบแบตเตอรี่ลิเธียม	 IEC62133	 ถูกน�ามาประยุกต์ใช้งานเพื่อทดสอบคุณภาพทางด้านคงทน	 (static	 testing)	

ส่วนการทดสอบพลวัต	 (dynamic	 testing)	 ถูกทดสอบโดยการใช้งานจริงที่แปรผันตามระยะเวลา	 ด้วยกระบวนการ

ในการออกแบบและการทดสอบแสดงให้เห็นว่า	 แหล่งจ่ายพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมสามารถถูกน�าไปใช้งานส�าหรับภาค

อุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพที่	95	เปอร์เซนต์	และสามารถลดต้นทุนในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมได้ถึง	30	

เปอร์เซนต์เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ดังเดิมที่ระยะเวลาในการใช้งานเท่ากัน
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ควำมมั่นคงของลำดชันหลังน้�ำท่วมลดระดับ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนำรัตน์ แสงปัญญำ
อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

บทคัดย่อ

 จากเหตกุารณ์ภัยพิบัตนิ�า้ท่วม	ในปี	พ.ศ.	2564	ส่งผลให้เกดิน�า้ไหลบ่าและดนิถล่มบรเิวณลาดชนัในหลายพ้ืนท่ี 

ท�าให้เกดิความเสยีหายอย่างกว้างขวาง	การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาเสถยีรภาพลาดตลิง่แม่น�า้ภายใต้สภาวะ

การลดลงของระดับน�้าอย่างรวดเร็วหลังเกิดน�้าท่วม	 กรณีศึกษาแม่น�้าสะแกกรัง	 ด้วยวิธีข้อจ�ากัดด้านสมดุลและวิธี 

ไฟไนต์อิลิเมนต์	ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีข้อจ�ากัดด้านสมดุล	โดยวิธีของ	Ordinary	และ	Bishop	ให้ค่าอัตราส่วนความ

ปลอดภัยระหว่าง	3.5	–	4.0	วิธีของ	Janbu	ให้ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยระหว่าง	3.1	–	3.5	และจากผลการ

วิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์	ให้ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยระหว่าง	3.0	–	3.2	กรณีมีการขุดลอกล�าน�้า	พบว่าค่า

อัตราส่วนความปลอดภัยลดลง	ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีข้อจ�ากัดด้านสมดุล	โดยวิธีของ	Ordinary	และ	Bishop	ให้ค่า

อัตราส่วนความปลอดภัยระหว่าง	2.9	–	3.1	วิธีของ	Janbu	ให้ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยระหว่าง	2.6	–	2.8	และ

จากผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์	ให้ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยระหว่าง	2.5	–	2.7	จากการวิเคราะห์ทั้ง	2	วิธ ี

แสดงว่าเสถยีรภาพลาดตลิง่หลงัการขดุลอกล�าน�า้น้ันมีความปลอดภัย	อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรบัได้คอืมีค่าระหว่าง	2.5	–	3.0	

ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยที่ได้จากการวิเคราะห์ทั้ง	2	วิธีมีความใกล้เคียงและสอดคล้องกัน
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อัลกอรธึิมส�ำหรบัระบบบรหิำรจัดกำรพลงังำนแบตเตอรีล่เิธียมดว้ยตวัควบคมุ 8 บิต

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุรพงษ์ พงษ์ยุพินพำนิช
อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

บทคัดย่อ

	 งานวิจัยนี้น�าเสนออัลกอริธึมระบบบริหารจัดการพลังงาน	(Battery	Management	System,	BMS)	ส�าหรับ

แบตเตอรี่ลิเธียมด้วยตัวควบคุม	8	บิต	เทคนิคการจัดการด้านเวลาถูกน�ามาใช้ในการอ่านค่าจากตัวตรวจจับ	(sensors)	

แบบ	 realtime	 โดยข้อมูลของระดับแรงดันต่อเซลล์แบตเตอรี่	 กระแสในการใช้งาน	 และอุณหภูมิถูกเก็บรวบรวมและ

ประมวลผลด้วยตัวประมวลผลขนาด	8	บิต	นอกจากนี้เทคนิคการท�าความสมดุลย์ขนาดเล็กถูกน�ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้

เกดิความสมดลุย์ของแบตเตอรี	่อัลกอรธึิมดงักลา่วสามารถถกูน�าไปประยุกต์ใชส้�าหรบัแบตเตอรีล่เิธยีมประเภทตา่งๆ	ได้

โดยการปรับค่าตามคุณสมบัติของเซลล์แบตเตอรี่ซึ่งมีขนาดแรงดันตั้งแต่	1.5	โวลต์	ถึง	4.5	โวลต์	ตามล�าดับ
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ออกแบบกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ส�ำหรับ

กำรจัดกำรน้�ำท่วมในประเทศไทย

Formulate a Strategic Environmental Assessment for 

Flood Management in Thailand: The New Framework

Wilawan Boonsri Prathaithep1, Prof. Dr. Vilas Nitivattananon2, Prof. Dr. Sangam Shrestha3, 

and Assist. Prof. Dr. Sohee Minsun Kim4

1,2,4Urban	Environmental	Management,	

School	of	Environment,	Resources	and	Development,	Asian	Institute	of	Technology
3Water	Engineering	and	Management,

School	of	Engineering	and	Technology,	Asian	Institute	of	Technology	

E-mail:	wilawanbpr@gmail.com;	vilas@ait.ac.th;	sangam@ait.ac.th;	skim@ait.asia

Abstract 

	 Natural	hazards	are	a	complex	problem.	Addressing	 the	floods	associated	with	natural	

hazards	require	action	at	all	levels	from	local	to	national	yet	coordinating	these	nets	response	to	

achieve	across	of	action	is	challenging.	An	integrated	approach	is	needed	to	lessen	the	damages. 

Several	countries	are	adaptive	and	integrated	systems	of	flood	management	planning	in	addition	

to	standard	structural	and	non-structural	solutions.	This	paper	points	out	the	challenges	with	the	 

situation	 on	 disasters	 and	 the	 human	 environment	 in	 Thailand,	 to	 investigate	 the	 potential	 of	 

strategic	environmental	assessment	 (SEA),	and	to	propose	SEA	approach	 to	 the	 implementation	

of	the	new	framework.	This	paper	recommends	that	SEA	is	the	one	way	towards	achieving	more	 

sustainable	form	of	development	plan	and	propose	a	paradigm	to	integrate	SEA	process	within	the	

flood	management	planning	process	in	the	country.	The	results	of	this	study	can	be	employed	to	

countries	that	have	similar	situation.

Keywords:	Ayutthaya,	climate	change,	flood	management,	strategic	environmental	assessment	(SEA)
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กำรประเมินกำรพังทลำยของดินและผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศต่อแอ่งระบำยน้�ำโดยแบบจ�ำลองสมกำรกำรสูญเสียดินสำกลที่แก้ไขแล้ว 

โดยใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์และเทคนิคกำรส�ำรวจระยะไกล

Estimation of Soil Erosion and The Impact of Climate Change on The 

Songkhram River Basin by Rusle Model Using Gis and Remote Sensing

G. M. Rahul1
1Remote	Sensing	and	Geographic	Information	System

School	of	Engineering	and	Technology,	Asian	Institute	of	Technology	

E-mail:	st120026@ait.th

บทคัดย่อ

	 Soil	erosion	adversely	affects	agricultural	production,	water	quality,	hydrological	systems,and	

environment.	It	reduces	soil	fertility	by	removing	upper	soil	layer	and	large	amount	of	soil	nutrient.	

Due	to	climate	change,	there	will	be	change	in	the	precipitation	patten	will	led	to	change	in	soil	

loss.	For	this	study,	we	have	considered	Songkhram	Basin,	a	part	of	Great	Mekong	Basin	to	assess	

the	impact	of	climate	change	on	soil	erosion	in	the	basin.	The	Revised	universal	soil	loss	method	

has	been	applied	to	compute	soil	loss.	The	current	annual	average	rainfall	in	basin	for	baseline	

period	is	1861mm	and	in	future,	the	percentage	change	in	the	precipitation	will	increase	by	20%,	

12	%	and	19%	in	near,	mid,	and	far	future	for	RCP	4.5	and	18%,	for	RCP	8.5	for	all	future	periods.	

The	result	shows	that	for	baseline	period	average	soil	erosion	is	8.59	t.ha-1.yr-1.	For	Near	future	

period	the	average	soil	loss	from	the	basin	is	10.35	and	10.93	t.ha-1.yr-1	in	RCP	4.5	and	RCP	8.5	

the	increase	in	soil	erosion	is	about	1.76	and	2.34	t.ha-	1.yr-1.	For	mid	future	period	the	average	

soil	loss	from	the	basin	is	10.22	and	11.19	t.ha-	1.yr-1	in	RCP	4.5	and	RCP	8.5	the	increase	in	soil	

erosion	is	about	1.63	and	2.6	t.ha-1.yr-1.	For	Far	future	period	the	average	soil	loss	from	the	basin	

is	10.85	and	11.13	t.ha-1.yr-1	in	RCP	4.5	and	RCP	8.5	the	increase	in	soil	erosion	is	about	2.26	and	

2.54	t.ha-1.yr-1.

Keywords:	soil	erosion;	soil	 loss;	songkhram	river	basin;	modeling;	conservation	planning;	transport;	 

	 deposition;	climate	change;	Representative	concentration	pathway	(RCP);	Revised	Universal	 

	 Soil	loss	Equation	(RUSLE);	General	circulation	model	(GCM);	bias	correction
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กำรศึกษำผลกำรจัดกำรเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ด้วย

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ปฏิกิริยำรีดอกซ์

โศจิกำนต์ สตำภรณ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ

E-mail:	sojikarns@gmail.com

บทคัดย่อ 

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี	 4	 เรื่องปฏิกิริยารีดอกซ์	 ก่อน

และหลังการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันกูเกิลมีท(Google	meet)	ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู ้

ปฏิกิริยารีดอกซ์	ของโรงเรียนปิยชาติพัฒนา	ในพระราชูปถัมภ์ฯ	จังหวัดนครนายก	เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก�าหนด	

	 กลุม่ตัวอย่างท่ีใชใ้นการวจัิยครัง้น้ีเป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี	6/1	แผนการเรยีนวทิยาศาสตร	์-คณิตศาสตร	์

ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	25674	จ�านวน	24	คน	โดยใช้แบบแผนการศึกษาเป็น	One	group	Pretest-Posttest	

Design	 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 คือ	 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ปฏิกิริยารีดอกซ์ท่ีผู้วิจัยได้ท�าการสร้างขึ้น	

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี	4	เรื่องปฏิกิริยารีดอกซ์	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ	t-test	for	

dependent	samples	โดยได้น�าชุดกิจกรรมที่พัฒนาโดยผู้วิจัยไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง	

	 ผลการวิจัยพบว่าพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันกูเกิลมีท	 (Google	 meet)	

ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ปฏิกิริยารีดอกซ์	มีประสิทธิภาพ	E1/E2	คือ	81.2/80.4	ซึ่งมีค่าสูงกว่าร้อยละ	80	ของ

เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน	 พบว่า	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	70	ที่ก�าหนดไว้	และสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางที่ระดับ	0.05	

ค�ำส�ำคัญ:	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ปฏิกิริยารีดอกซ์	ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้
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คุณสมบัติทำงไฟฟ้ำเคมีของโลหะทองแดงและอะลูมิเนียมในกำรท�ำแม่พิมพ์

ส�ำหรับพิมพ์ภำพด้วยเทคนิคจำรเข็ม (Drypoint)

นำงสำวพรลภัส ไพรสยม1 นำงสำวทิวำพร บุญมี1 นำงสำวพัชรกำนต์ มูลกระแสร์1 

อำจำรย์ที่ปรึกษำ นำงโศจิกำนต์ สตำภรณ์1

ที่ปรึกษำพิเศษ นำงสำวจิตรำพร สตำภรณ์2
1กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ

2นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม	ศิลปะและการออกแบบ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทคัดย่อ

	 โครงงานน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือน�าความรู้เรื่องปฏิกิริยารีดอกซ์	 และคุณสมบัติในการให้และรับอิเล็กตรอนของ

โลหะทองแดงและอะลมูเินียมท่ีไดจ้ากการเรยีนรูใ้นรายวชิาเคม	ีมาอธิบายเหตุผลในการใชแ้ผ่นโลหะทองแดงเป็นแมพิ่มพ์

ส�าหรับการท�าภาพพิมพ์โลหะ	มากกว่าการใช้แผ่นโลหะอะลูมิเนียม	จากการทดลองท�าแม่พิมพ์และพิมพ์ภาพด้วยเทคนิค

จารเข็ม	(Drypoint)	บนแม่พิมพ์โลหะทองแดง	และ	แม่พิมพ์อะลูมิเนียม	ที่ผู้ท�าโครงงานท�าขึ้น	สังเกตภาพที่ได้	พบ

ว่า	ภาพที่พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ทองแดงจะติดสีตามที่ทาลงไป	แต่ภาพที่พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์อะลูมิเนียม	จะเกิดจุดสีด�าๆ	ด้วย	

ท�าให้ภาพไม่สวยงาม	ซึ่งอธิบายได้ด้วยค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของของครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน	โดยพบว่า	สารสีด�านั้นอาจ

เปน็สารประกอบออกไซด์ของอะลูมิเนียม	ซึ่งเกิดจากการที่แม่พมิพอ์ะลูมิเนียมเสียอเิล็กตรอนให้กับน้�า	ในขณะที่แม่พมิพ์

ทองแดงไม่เสียอิเล็กตรอนให้กับน้�า	 เน่ืองจากทองแดงมีค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของของครึ่งปฏิกิริยารีดักชันสูงกว่าน้�า	 

จึงไม่เกิดออกไซด์ของทองแดง

ค�ำส�ำคัญ:	 เทคนิคจารเข็ม	(Drypoint),	แม่พิมพ์ทองแดง,	ศักย์ไฟฟ้า
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กำรศกึษำคณุภำพของดนิน้�ำมนัท่ีใชส้ว่นผสมจำกวสัดใุนครวัเรอืนในอัตรำสว่นต่ำงกนั

พรชิตำ เลำหกิตติกำร1   ศุภำพิชญ์ บุญเรือง1

อำจำรย์ที่ปรึกษำ นำงโศจิกำนต์ สตำภรณ์1

ที่ปรึกษำพิเศษ พันเอกณัฏฐ์พร สตำภรณ์2   ร้อยโทชำญวิทย์ กตำภินิหำร2 
1กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ

2อาจารย์กองวิชาฟิสิกส์	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

	 โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัสดุในครัวเรือนในการท�าดินน้�ามัน	 ส�าหรับการ

ท�าประติมากรรมนูนต่�า	ผลการท�าโครงงานนี้พบว่าอัตราส่วนของ	ดินสอพอง	:	เทียนไข	:	ปิโตรเลียมเจล	เกรดเครื่อง

ส�าอาง	ที่เหมาะสมคือ	35	กรัม	:	2	มิลลิลิตร	:	3	กรัม	สามารถใช้ในการท�าประติมากรรมนูนต่�าได้	และเมื่อน�ามา

เปรียบเทียบ	ค่ามอดูลัสของยัง	ของดินน้�ามันที่ท�าขึ้น	กับดินน้�ามันส�าหรับงานประติมากรรมที่จ�าหน่ายในท้องตลาดอีก	

2	เครื่องหมายการค้า	พบว่าค่าของมอดูลัสของยังของดินน้�ามันที่จ�าหน่ายในท้องตลาดชนิดที่	1,	2	และที่ท�าเอง	เท่ากับ	

4.37	x	104,	2.50	x	104	และ	5.83	x	103	นิวตันต่อตารางเมตร	ตามล�าดับ	แสดงให้เห็นว่าดินน้�ามันที่ท�าขึ้นม ี

เนื้อนิ่มกว่าที่ขายตามท้องตลาด	และมีความปลอดภัยต่อเด็กในการท�างานศิลปะ

ค�ำส�ำคัญ:	 ดินน�้ามัน	
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โยเกิร์ตรูปแบบใหม่จำกเมล็ดฟักทองโปรตีนสูง

New Normal of High Protein Plant-Based Yoghurt from 

Pumpkin Seed

ดร.กำนต์ธิดำ วดีศิริศักดิ์ นักวิจัยปฎิบัติกำร

นำงสำวกัญญรัตน์ กัญญำค�ำ นักวิจัยช�ำนำญกำร

ดร.ประมวล ทรำยทอง นักวิจัยช�ำนำญกำรพิเศษ
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์	สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ

	 ปัจจุบันมีผู้บริโภคบางกลุ่มท่ีมีอาการแพ้นม	 มีอาการท้องเสียหรือท้องอืดเม่ือบริโภคผลิตภัณฑ์จากนม	 

เพราะร่างกายไม่สามารถย่อยน้�าตาลแลคโตสในน้�านมได้	จึงมีการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากวัตถุดิบอื่นๆ	ที่

ไม่ใช่นมวัว	(Non-dairy	yoghurt)	เช่น	โยเกิร์ตจากน้�านมถั่วเหลือง	โยเกิร์ตจากน้�าอัลมอนด์	หรือโยเกิร์ตจากมะพร้าว

และกะทิ	เป็นต้น	อีกทั้งในปัจจุบันมีแนวโน้มความนิยมในโปรตีนจากพืช	(Plant-based	protein)	มากขึ้น	งานวิจัยนี้

เป็นการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากพืช	รูปแบบใหม่	โดยเลือกใช้เมล็ดฟักทองซึ่งมีโปรตีนสูงเป็นวัตถุดิบหลัก

ผสมด้วยผงฟักทองท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการและมีสารส�าคัญต่างๆ	 ซึ่งในกระบวนการผลิตโยเกิร์ตมีการใช้เอนไซม์โปร

ติเอสเพ่ือช่วยในการย่อยโปรตีนในน้�าเมล็ดฟักทองก่อนน�าไปผ่านกระบวนการหมักโยเกิร์ตด้วยแบคทีเรียกลุ่มท่ีผลิตกรด

แลคติก	(Lactic	acid	bacteria)	จากนั้นน�าไปท�าแห้งโดยการใช้เทคโนโลยีการท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง	(Freeze	dry	

technology)	 จะได้ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตแบบแห้งจากเมล็ดฟักทองผสมผงฟักทองรูปแบบใหม่	 นอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์

จากพืชท่ีมีโปรตีนสูง	 มีกรดอะมิโนจ�าเป็นครบถ้วน	 มีคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ	 ยังได้รับจุลินทรีย์โพรไบโอติก	 

(Probiotic)	 ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ท่ียังมีชีวิตอยู่	 มีประโยชน์ในกระบวนการย่อยอาหารและดูดซึมอาหาร	 อีกท้ังช่วยระบบ 

ขบัถ่ายและเพ่ิมภูมคิุม้กนัให้แกร่า่งกาย	โยเกริต์จากพืชแบบแห้งน้ีเป็นผลติภัณฑ์อาหารเพ่ือสขุภาพรปูแบบใหมท่ี่มรีสชาติด ี

พกพาสะดวก	 เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายในทุกเพศทุกวัย	 สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้นาน	 1-2	 ปี	 และมีจุลินทรีย์

โพรไบโอติกที่ยังมีชีวิตอยู่	ถือเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากพืชทางเลือกรูปแบบใหม่แก่ผู้บริโภค	

ค�ำส�ำคัญ:	 โยเกิร์ตจากพืช	โยเกิร์ตแบบแห้ง	เมล็ดฟักทอง	โปรตีนทางเลือก	โปรตีนจากพืช
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เครื่องดื่มโปรตีนจิ้งหรีดเข้มข้น

Concentrated Cricket Protein Drink

ดร.ธิดำรัตน์ พันโท นักวิจัยปฏิบัติกำร
นักวิจัยปฏิบัติการ	ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร	สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ

	 การบรโิภคแมลงถอืเป็นภูมปัิญญาท้องถ่ินท่ีถงึแม้จะมีการบรโิภคแมลงสบืต่อกนัมาเป็นเวลานานในประเทศไทย

แตอ่ย่างไรกต็ามรปูแบบของการบรโิภคยังคอ่นขา้งจ�ากดั	โดยมักจะอยู่ในรปูการบรโิภคแมลงท้ังตัว	ซึง่แมลงเกอืบทุกชนดิ

มีรปูลกัษณท่ี์น่ารงัเกยีจ	น่ากลวั	ไมน่่ารบัประทาน	ท�าให้ผู้บรโิภคบางกลุม่มคีวามรูส้กึต่อต้าน	และรูส้กึไมป่ลอดภัยท่ีจะรบั

ประทานถงึแมว้า่แมลงมปีระโยชน์กต็าม	ในบางประเทศเริม่มผีลติภัณฑ์จากแมลงท่ีหลากหลายขึน้โดยเริม่จากกระบวนการ

แปรรปูอย่างงา่ยเชน่	การแปรรปูเป็นแมลงผงท่ีผ่านกระบวนการบดละเอียดท�าให้ไดแ้มลงผงท่ีอุดมไปดว้ยโปรตนี	วติามนิ	

และเกลอืแรต่า่งๆ	ส�าหรบัน�าไปเสรมิในผลติภัณฑ์อาหารตา่งๆ	ตลอดจนการประยุกตใ์ชว้ธีิการแปรรปูท่ีคอ่นขา้งซบัซอ้น

มากขึน้เชน่	การสกดัแยกเฉพาะสารส�าคญัจากแมลงอาทิเชน่	โปรตนี	ไขมนั	และ	ไคตนิ	เป็นตน้	ซึง่กระบวนการแปรรปู

เหล่านี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีส�าหรับการใช้ประโยชน์จากแมลง	ร่วมกับการสร้างความยอมรับจากผู้ที่ไม่ชอบในรูปลักษณ์

ของแมลง	 เนื่องจากผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้แทบจะไม่หลงเหลือภาพลักษณ์ความเป็นแมลงอยู่เลย	 “จิ้งหรีด”	 จากเดิมที่

มีการบริโภคภายในวงจ�ากัดจนกลายมาเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกแหล่งใหม่ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน	 นอกจากอุดมไปด้วย

โปรตีนในปริมาณสูงแล้วนั้นยังเป็นโปรตีนที่ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนครบถ้วนไม่แพ้เนื้อสัตว์ชนิดอื่น	 ผู้วิจัยสกัดโปรตีน

จากจ้ิงหรีดและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือลดข้อจ�ากัดในเรื่องรูปลักษณ์ของจ้ิงหรีดแทนการบริโภคจ้ิงหรีดท้ังตัว 

แต่ยังคงคุณประโยชน์ดังกล่าวไว้	 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มท่ีได้ง่ายต่อการบริโภค	 รสชาติเป็นท่ียอมรับ	 และมีโปรตีนสูง	 

เหมาะส�าหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย 

ค�ำส�ำคัญ:	 จิ้งหรีด	แมลงกินได้	เครื่องดื่ม	โปรตีน	โปรตีนแมลง
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Enhancing the Capability of a Ground-Based Optical Telescope for 

Thai National Space Objects Observation

Peerapong Torteeka, Pakawat Prasit, Kritsada Palee, Apichart Leckngam
National	Astronomical	Research	Institute	of	Thailand	(NARIT),	Chiang-Mai	50180,	Thailand

Abstract

	 Nowadays,	the	space	operations	environment	have	to	face	with	space	safety	problems	

because	of	the	growing	of	space	debris	in	resident	of	space	objects	(RSOs)	that	can	cause	a	

catastrophic	 collision.	 In	 order	 to	 prevent	 debris-related	 risks	 in	 operational	 orbit,	 ground-based	 

passive	optical	telescope	network	were	used	as	a	primary	equipment	for	space	debris	observation	

due	to	the	lowest	maintenance	costs.	Furthermore,	in	technical,	a	precise	tracking	(position	and	

velocity)	of	space	objects	can	be	beneficial	towards	not	only	orbit	determination	but	also	estimation	

spacecraft	collision	probability	especially,	in	Low-Earth	Orbit	regime.	National	Astronomical	Research	

Institute	of	Thailand	(NARIT)	has	long	experience	operate	in	an	observatory	to	perform	both	passive	

&	active	optical	instruments	for	astrophysics	and	space	sciences	missions.	In	this	research,	based	on	

Thai	National	Space	objects	Observation	(TNSO)	project,	we	re-establish	the	basic	understanding	of	

satellite	tracking,	optical	subsystem	integration	and	demonstration	a	framework	so	as	to	enhance	

the	capability	of	telescope	servo	control	subsystem.	We	describe	the	specific	solutions	adopted	

for	continuous	tracking	mode	and	the	results	obtained	during	the	commissioning	of	an	alt-azimuth	 

mounting	equipped	with	 0.7	meter	optical	aperture	 telescope.	 The	observation	 system	can	be	

performed	with	negligible	as	continuous	tracking	error.	This	contribution	will	present	some	of	the	

experimental	results	and	plans	for	further	measurement	campaigns.

Keywords:	space	debris,	passive	optical	telescope,	space	situation	awareness
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Research on Magnetic Field Homogenous Analysis through Helmholtz 

Coil Mechanism for Ground-based Attitude Determination and 

Control Testing Platform

Tanawish Masri*1, Shariff Manuthasna1, Peerapong Torteeka1, Pakawat Prasit1, 

Noppakao Boonnun1, Nipitchon Khuanpet1, Sirapop Mongkolves1, Anuphong Sangthon1, 

Chinathip Narongphun1, Pearachad Chartsiriwattana1, Merisa Kosiyakul1, 

Phongsakorn Meemak1, Phongsatorn Saisutjarit2
1National	Astronomical	Research	Institute	of	Thailand	(Public	Organization)

2King	Mongkut's	University	OF	Technology	North	Bangkok

Abstract

	 A	desired	 orientation	 in	 outer	 space,	with	 a	 specified	 level	 of	 precision,	 is	 a	mission	 

requirement	for	every	spacecraft	based-on	payload	condition.	Technically,	Attitude	Determination	

and	Control	Sub-system	(ADCS)	is	responsible	for	satisfying	this	requirement	which	primary	focused	

on	 Low-Earth	 Orbit	 small	 satellite	 missions.	 To	 make	 the	 analysis	 realistic,	 ground-based	 ADCS	 

simulation	and	 testing	platform	was	established	under	 Thai	 Space	Consortium	(TSC)	program	at	

National	Astronomical	Research	Institute	of	Thailand,	Chiang-Mai,	Thailand.	Normally,	the	Helmholtz	

coil	is	a	primary	equipment	to	simulate	the	Earth’s	magnetic	field	that	is	a	part	of	ADCS.	In	this	

research,	the	Biot	Savart’	s	Law	was	applied	to	describe	the	magnetic	distribution	through	the	

mechanism	of	Helmholtz	coil	(circular	and	square)	based	on	International	Geomagnetic	Reference	

Field	model	in	three-axis.	The	facility’s	objective	is	testing	and	verification	of	the	TSC’s	small	satellite	

research	and	developing	program.	Therefore,	in	this	paper,	we	introduce	hardware-in-the-loop	test	

bench	with	specific	devices,	their	performances,	and	future	extensions	in	progress.

Keywords:	Attitude	 Determination	 and	 Control	 Sub-system,	 Biot	 Sarvart’	 s	 Law,	 Helmholtz	 coil,	 

	 Hardware	in	the	loop.
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กำรคน้หำและตดิตำมแหลง่ให้ก�ำเนิดคลืน่ควำมโน้มถว่งดว้ยกลอ้งโทรทรรศน์ GOTO

Gravitational-Wave Optical Transient Observer

ดร.กันต์ธนำกร น้อยเสนำ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)

บทคัดย่อ
	 การชนกันระหว่างหลุมด�าในวันที่	14	กันยายน	2558	ได้ให้ก�าเนิดคลื่นความโน้มถ่วงที่สร้างความผันผวนของ

ความโค้งในปริภูมิ-เวลาและแผ่ออกไปเป็นคลื่นและมีการยืนยันได้ว่าคลื่นความโน้มถ่วงมีอยู่จริงตามการคาดการณ์ของ	

อัลเบิร์ต	ไอน์สไตน์	ที่ท�านายไว้ใน	พ.ศ.	2459	โดยหอสังเกตการณ์คลื่นความโน้มถ่วง	LIGO	(Laser	Interferometer	

Gravitational-wave	Observatory)	และ	Virgo	ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อค้นหาแหล่งให้ก�าเนิดคลื่นความโน้มถ่วงที่เกิดจาก

การชนกันของหลุ่มด�าคู่	ดาวนิวตรอนคู่	หรือวัตถุอย่างอื่น	แต่ด้วยลักษณะเฉพาะของหอสังเกตการณ์คลื่นความโน้มถ่วง

ท่ีไม่สามารถระบุต�าแหน่งของแหล่งให้ก�าเนิดคล่ืนความโน้มถ่วงได้โดยตรง	 ด้วยเหตุน้ีจึงจ�าเป็นต้องใช้กล้องโทรทรรศน์

แบบใช้แสงที่มีคุณลักษณะเฉพาะเข้ามาร่วมค้นหา

	 กล้องโทรทรรศน์	GOTO	เป็นกล้องที่มีมุมสังเกตการณ์กว้างและเคลื่อนตัวเร็ว	ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ติดตาม

และค้นหาคลื่นแสงท่ีมาจากต้นก�าเนิดคลื่นความโน้มถ่วงตามการแจ้งเตือนของ	 LIGO	 และ	 Virgo	 โดยสถาบันวิจัย

ดาราศาสตร์แห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	เล็งเห็นความส�าคัญของการศึกษาปรากฎการณ์คลื่นความโน้มถ่วง	จึงร่วมมือ

กับ	University	of	Warwick	สหราชอาณาจักร,	Monash	University	เครือรัฐออสเตรเลีย	และสถาบันระดับนานาชา

ติอื่นๆ	 ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์	 GOTO	ณ	 หอดูดาว	 Roque	 de	 los	 Muchachos	 Observatory	 (ORM),	 La	

Palma,	 Canary	 Islands	 ประเทศสเปน	 ในวันท่ี	 3	 กรกฎาคม	 2560	 โดยเป็นกล้องโทรทรรศน์ฐานเดี่ยวท่ีติด

กล้องโทรทรรศน์จ�านวน	8	ตัว	และสามารถเพิ่มได้ถึง	16	ตัว	กล้องสามารถถ่ายภาพพื้นที่ท้องฟ้าได้กว่างถึง	40	ตารางองศา 

และเคลื่อนตัวได้เร็วถึง	5	องศาต่อวินาที

	 เนื่องจาก	LIGO	และ	Virgo	ระบุที่มาของคลื่นความโน้มถ่วงเป็นพื้นที่กว้างบนท้องฟ้าตั้งแต่หลักสิบถึงหลัก

พันตารางองศา	ขีน้ไป	การค้นหาต�าแหน่งจรงิของแหล่งให้ก�าเนิดคลืน่ความโน้มถ่วงจึงขึน้อยู่กบักล้องโทรทรรศน์ท่ีศกึษา

คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าในย่านอ่ืน	ซึง่กล้องโทรทรรศน์	GOTO	เป็นกล้องแบบรบัแสงท่ีสามารถระบุต�าแหน่งของแสงได้แม่นย�า่ 

มันจึงเป็นกล้องโทรทรรศน์ท่ีสามารถค้นหาแหล่งให้ก�าเนิดแสงท่ีเกิดตามมาหลังปรากฎการณ์คลื่นความโน้มถ่วงได	้ 

อย่างไรกต็าม	จากการตรวจจับคลืน่ความโน้มถ่วงจ�านวน	67	ครัง้	มเีพียงการชนกนัระหว่างดาวนิวตรอนเหตกุารณ์เดยีว

ที่วัดการปล่อยคลื่นแสงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้	ด้วยเหตุนี้หากมีการค้นพบคลื่นแสงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดตาม

มาจากการชนกันระหว่างหลมุด�า	หรอืระหว่างดาวนิวตรอนกบัหลมุด�าได้น้ัน	จะท�าให้เราเข้าใจลกัษณะกายภาพทางฟิสกิส์

ของหลุมด�าและดาวนิวตรอนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ค�ำส�ำคัญ:	 GOTO	หลุมด�า	ดาวนิวตรอน	คลื่นความโน้มถ่วง	คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
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ถุงห่อผลไม้นอนวูฟเวนเพื่อเพิ่มคุณภำพผลผลิตทำงกำรเกษตร

Magik Growth

ดร.ณัฐภพ สุวรรณเมฆ1  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ล�ำแพน ขวัญพูล2  ดร.จุรีรัตน์ ประสำร3

ศิรดำ ภำดี4  วัฒนำ กลิ่นสุคนธ์5  ประภัสสร วันนิจ6

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)

บทคัดย่อ

	 เกษตรกรผู้ปลกูทุเรยีนส่วนใหญ่ประสบปัญหาในเรือ่งผลผลติและคณุภาพของทุเรยีน	ท่ีได้รบัผลกระทบมาจาก

ปัจจัยจากสภาพแวดล้อม	โดยเฉพาะปัจจัยจากการเข้าท�าลายผลผลติจากแมลงศตัรพืูชและสตัว์บางชนิด	ท�าให้ส่งผลต่อ

คุณภาพของทุเรียน	ทีมวิจัยสิ่งทอ	ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	(เอ็มเทค)	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 จึงได้พัฒนาวัสดุนอนวูฟเวนส�าหรับการใช้งานด้านการเกษตร	ที่มีลักษณะโครงสร้างของ

เส้นใยท่ีท�าให้อากาศและไอน�้าไหลผ่านได้ดี	 และมีคุณสมบัติในการคัดเลือกช่วงแสงท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ

พืช	 นอกจากน้ีวัสดุยังมีความแข็งแรง	 ท�าให้คงทนต่อการใช้งาน	 ทีมวิจัยได้ท�าการทดสอบภาคสนามท่ีสวนทุเรียนใน

จังหวัดระยองซ�้าเป็นระยะเวลา	3	ปี	โดยท�าการห่อผลผลิต	60-120	วัน	หลังดอกบาน	พบว่าน�้าหนักผลผลิตมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้น	และได้ทุเรียนที่มีลักษณะทางกายภาพและมีคุณภาพที่ดี	ท�าให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุเรียนจากการจ�าหน่ายเป็น

เกรดพรเีมีย่ม	นอกจากน้ันแล้ว	วสัดนุอนวฟูเวนสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กบัการห่อผลผลไม้เพ่ือเพ่ิมปรมิาณและคณุภาพ

ผลผลิตได้หลายชนิด	เช่น	มะม่วงน�้าดอกไม้	ส้มโอ	ชมพู่	ฝรั่ง	และกล้วย	เป็นต้น

ค�ำส�ำคัญ:	 ถุงห่อผลไม้นอนวูฟเวน
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หินเบำสังเครำะห์ “G-rock” จำกเศษวัสดุเหลือทิ้งในอุตสำหกรรม

ต่อยอดสู่นวัตกรรมวัสดุก่อสร้ำงเพื่อควำมยั่งยืน

ดร.พิทักษ์ เหล่ำรัตนกุล1

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)

บทคัดย่อ

	 หินเบาสังเคราะห์	“G-rock”	เกิดขึ้นจากแนวความคิดในการน�าวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ	

มาพัฒนาต่อยอดและเพ่ิมมูลค่าสู่การน�ามาใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างท่ีโดดเด่นท้ังทางด้าน

คุณสมบัติต่อการใช้งาน	และคุณค่าด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม

	 กระบวนการผลิตหินเบาสังเคราะห์	 “G-rock”	 เริ่มจากการน�าวัสดุเหลือท้ิงท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมการผลิต 

ต่างๆ	 โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร	 อาทิเช่น	 ขี้เถ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล	 

(เช่น	แกลบ	ชานอ้อย	ทะลายปาล์ม	เปลือกเมล็ดกาแฟ	และกากส่าจากการหมักสุรา	เป็นต้น)	รวมถึงกากตะกอนน�้า

ทิ้งที่ได้จากการการบ�าบัดน�้าเสียของโรงงาน	มาผ่านขั้นตอนการเตรียมที่เหมาะสม	เพื่อแปรสภาพให้ได้ลักษณะที่พร้อม

ในการน�ามาใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับการเตรียมส่วนผสมตามสัดส่วนที่ก�าหนด	ก่อนผ่านกระบวนการสังเคราะห์และแปรรูป

ตามหลกัการทางวสัดศุาสตร์	ผลติภัณฑ์ท่ีได้จะมลีกัษณะรปูทรงและขนาดตรงตามความต้องการด้วยการผ่านขัน้ตอนการ

ขึน้รปูด้วยการรดีอัดด้วยแรงดนั	(Extrusion	forming	process)	ท่ีมข้ีอดใีนการช่วยก�าหนดขนาดและรปูทรงของผลติภัณฑ์

ท่ีได้เป็นอย่างด	ีและมคีวามเหมาะสมทางด้านต้นทุนและก�าลงัการผลติส�าหรบัระดบัอุตสาหกรรม	หลงัจากน้ันจึงผ่านขัน้

ตอนการเผาผนึก	(Sintering	process)	ด้วยความร้อน	เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนด	โดยเฉพาะด้าน

ความความแข็งแรงท่ีใกล้เคียงหินจากธรรมชาติ	 แต่ด้วยลักษณะโครงสร้างท่ีประกอบด้วยโพรงอากาศขนาดเล็กจ�านวน

มากกระจายตวัอยู่ภายใน	ท�าให้เกดิความโดดเด่นท้ังทางด้านความหนาแน่นหรอืน�า้หนักต่อหน่วยปรมิาตรท่ีต�า่	และความ

เป็นฉนวนความร้อนท่ีดี	 ซึ่งถือได้ว่ามีลักษณะท่ีใกล้เคียงกับหินภูเขาไฟหรือหินเบาจากธรรมชาต	ิ เราจึงสามารถเรียก

นวัตกรรมนี้ได้อีกอย่างว่าหินเบาสังเคราะห์นั่นเอง

	 ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตหินเบาสังเคราะห์	“G-rock”	นี้ได้รับการถ่ายทอดสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม	

โดยบริษัท	จรัญธุรกิจ	52	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)	เพื่อต่อยอดและ

ขยายผลสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม	 โดยผลิตภัณฑ์หินเบาสังเคราะห์ท่ีได้จะมีรูปทรงท่ีกลมมน	 ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางระหว่าง	5-13	มิลลิเมตร	มีค่าความหนาแน่นเชิงปริมาตรเฉลี่ย	600-650	กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	ซึ่งเมื่อ

เทียบกับวัสดุหินหรือทรายจากธรรมชาติ	 ท่ีถือได้ว่าเป็นวัสดุมวลรวมท่ีนิยมน�ามาใช้เป็นส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์

คอนกรีต	ที่มีค่าหนาแน่นเชิงปริมาตรเฉลี่ย	1,400-1,800	กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหรือมากกว่า	2	เท่าตัวของหินเบา

สงัเคราะห์ท่ีผลติได้	จากความโดดเด่นดงักล่าว	ปัจจุบันหินเบาสงัเคราะห์	“G-rock”	ได้ถกูน�าไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์
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คอนกรีตในหลากหลายรูปแบบ	อาทิเช่น	แผ่นผนังคอนกรีตส�าเร็จ	คอนกรีตบล็อกฉนวนมวลเบา	หินเทียมมวลเบา	หรือ

แม้กระทั้งหลังคากระเบื้องมวลเบา	เป็นต้น	เพราะเนื่องจากผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ได้	นอกจากจะมีค่าความแข็งแรงเทียบ

เท่าผลิตภัณฑ์คอนกรีตแบบดั้งเดิมแล้ว	ยังช่วยลดน�้าหนักของผลิตภัณฑ์ที่ได้มากกว่า	25-30%	รวมถึงช่วยส่งเสริมให้เกิด

สมบัติการเป็นฉนวนความร้อนหรือเสียงได้อีกทางหนึ่ง

	 จากความส�าเร็จในการคิดค้นวิจัยและพัฒนาของคณะผู้วิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	 (เอ็มเทค)	

จนเกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่มีคุณสมบัติที่ดีทางด้านน�้าหนักเบา	มีความเป็นฉนวนความร้อนที่ดีแล้ว	ผลกระทบ 

จากเทคโนโลยีดงักล่าว	ยังเป็นอีกตัวอย่างของการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละรกัษาสิง่แวดล้อมได้เป็นอย่างด	ีท้ังทาง

ด้านการบริหารจัดการของเสียหรือวัสดุพลอยได้จากอุตสาหกรรมท่ีไม่สามารถก่อเกิดประโยชน์	 และเป็นภาระด้านการ

จัดการสู่การส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มมูลค่าในการน�ามาใช้เป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง	นอกจากนี้	การน�า

ผลติภัณฑ์ท่ีได้มาใช้ทดแทนทรพัยากรจากธรรมชาต	ิเช่น	หินบดและทราย	ยังช่วยลดการท�าลายทรพัยากรธรรมชาตแิละ

ปัญหาทีเ่กิดจากการระเบดิภเูขา	ทีม่ักก่อให้เกิดมลภาวะฝุ่นละอองได้อกีทางหนึง่	จงึถือได้ว่านวัตกรรมหนิเบาสังเคราะห์	

“G-rock”	เป็นอีกหนึง่ตวัอย่างของผลติภัณฑ์ท่ีช่วยส่งเสรมิให้เกดิความย่ังยืนให้กบัอุตสาหกรรม	(Sustainable	industry)	

ของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

ค�ำส�ำคัญ:	 หินเบาสังเคราะห์	“G-rock”
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กำรวัดควำมถี่สูงเพื่อกำรสื่อสำรยุค 5G

High Frequency measurement for 5th Generation communication

นำยเทพบดินทร์ บริรักษ์อรำวินท์

ดร.ศริญญำ ปะสะกวี

ดร.ทยำทิพย์ ทองตัน
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	กระทรวงอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม

 

บทคัดย่อ

	 ในโลกยุคใหม่	การเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรวดเร็วมาก	โดยเฉพาะเทคโนโลยี

ในด้านการวัดความถี่สูง	 โดยในแต่ละประเทศก็มีการแข่งขัน	 วิจัยและพัฒนา	 เพื่อให้ประเทศของตนมีความได้เปรียบ

ประเทศอื่นๆ	ทั้งใน	ด้านความมั่นคง	ด้านเศรษฐกิจการค้า	 ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เป็นต้น	การพัฒนา

ดังกล่าวนั้นจ�าเป็นต้องมีองค์ความรู้ด้านการวัดและด้านมาตรวิทยา	เป็นโครงสร้างพื้นฐานมีความจ�าเป็นอย่างมาก	เพื่อ

ไปสู้เป้าหมายให้รองรับเทคโนโลยีในทุกด้านที่จ�าเป็นต่อประเทศ	 ระบบเครื่องมือวัดต่างๆ	 ที่ใช้อ้างอิงจะต้องมี	 “ความ 

ถกูตอ้งแมน่ย�าสงูมาก”	ตามไปดว้ยเชน่เดยีวกนั	ซึง่สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาต	ิเป็นหน่วยงานซึง่มภีาระกจิตามกฎหมาย	

(พรบ.เฉพาะ)	 จะต้องเป็นผู้น�า	 เป็นหน่วยงานซึ่งมีมาตรฐานการวัดท่ีมีความถูกต้องแม่นย�าสูงสุดเพ่ือขับเคลื่อนระบบ

มาตรวิทยาของประเทศได้	ในบทความนี้จะกล่าวถึง	มาตรฐานการวัดด้านเวลาและความถี่	ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ

อย่างมีนัยส�าคัญ	ได้แก่	

	 เรื่องที่	 1.	 ระบบปรับเทียบเวลามาตรฐานผ่านโครงข่ายดิจิตอลและอินเทอร์เนตในยุค	 5G	 โดยระบบการส่ง

ผ่านข้อมูลในโครงข่ายดิจิตอลและอินเทอร์เนตนั้น	กิจกรรมออนไลน์ทั้งหมดจะต้องมีการเข้ารหัส	(Encrypt)	และบันทึก

เวลา(Time	Stamp)	เพื่อความเชื่อถือ(Reliability)	และสอบกลับ(Traceability)	หาที่มาได้	โดยเวลามาตรฐานมีการแบ่ง

ใช้งานตามความถูกต้อง	ได้หลายระดับ	คือ	การใช้งานระดับทั่วไปใช้	1	ms	การใช้งานระบดับกลางเช่นในระบบสื่อสาร	

5G	telecom	profile	ใช้	1	us	และการใช้งานระบบดับความถูกต้องสูงเช่น	ความมั่นคง	ระบบอาวุธ	Financial	Lab	

scale	และ	R&D	จะใช้ความถูกต้อง	1	ns	เป็นต้น

	 เรื่องที่	 2.	 การวัดด้านก�าลังไฟฟ้าความถี่สูงเพื่อสื่อสารยุค	 5G	 ซึ่งจะมุ่งเน้นในเรื่อง	 Radio	 Frequency	

และ	Microwave	Power	โดยมาตราฐานดังกล่าวนี้จะถูกใช้ใน	ด้านการทหาร	เช่นระบบเรดาร์/โซน่าร์	อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์	การแพทย์/เครื่องมือแพทย์	การสื่อสารโทรคมนาคม	5G/Fiber	Optic	และระบบระบบอาณัติสัญญาณ	

หรือ	GSM-R	ของ	Railway	Application	เป็นต้น				

	 เรื่องที่	3.	การเทียบเวลาด้วยสัญญาณจากระบบดาวเทียมน�าทางสากลส�าหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบุ

ค่าพิกัดและเวลาของประเทศ	ใช้ในงานด้านการระบุบต่�าแหน่ง	การน�าทาง	และ	แผนที่ต่างๆ	ทั้งทางบก	ทางน้�า	และ
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ทางอากาศ	 โดยจากการวิจัยทดลองท�าการวัดในประเทศไทยพบว่า	 ค่าความถูกต้องของการรับสัญญาณอยู่ระดับ	 0.3	 

พิโควินาทีและค่าความเสถียรของนาฬิกาที่เครื่องรับสัญญาณอยู่ที่ระดับ	0.1	พิโควินาทีใน	1	วัน	เป็นจุดเริ่มต้นส�าหรับ

การยกระดบัการประสานเวลา	(time	synchronisation)	ของโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นการระบุคา่พิกดัและเวลาของประเทศ				

	 โดยเรือ่งท้ัง	3	เรือ่งน้ีจะมมีาตรฐานอ้างอิงต้นทาง	คอืมาตรฐานการวดัทางดา้นเวลาและความถ่ี	และมาตรฐาน

การวดัก�าลงัไฟฟ้าในรปูของความจุความรอ้น(Heat	capacity)	โดยมมีาตรฐานสงูสดุคอื	RF	Power	Primary	Standard	

(Calorimeter)	ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดของประเทศถูกสถาปณาและเก็บรักษาไว้ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาตินั่นเอง

ค�ำส�ำคัญ:	 การวัดความถี่สูง	การปรับเทียบเวลามาตรฐานบนโครงข่ายดิจิตอล	รวมถึง	ระบบดาวเทียมน�าทางสากล
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กำรศึกษำกำรท�ำเชื้อเพลิงอัดแท่งจำกขยะพลำสติกและไม้ไผ่ด้วยเครื่องอัดแบบสกรู

A Study of Refuse Derived Fuel from Plastic Waste and 

Bamboo by Screw Press

 นักเรียนนำยร้อย สรวิศ เป๊กทอง  นักเรียนนำยร้อย เขตเชำวน์ จิพยัคฆ์

 นักเรียนนำยร้อย ธรณ์ธันย์ ศิลำจันทร์  นักเรียนนำยร้อย นพญัฐ ปำมุทำ

 นักเรียนนำยร้อย แทนไท คนมั่น  นักเรียนนำยร้อย ธนำรัตน์ แสงสุเทพ

 นักเรียนนำยร้อย อัคคพล เพียรเลิศ  นักเรียนนำยร้อย สุรเสฎฐ์ อัศววิทูรวงศ์

 นักเรียนนำยร้อย กรกฤต ศรีสุโข  นักเรียนนำยร้อย สุทินกรณ์ เหมพุทธ

 นักเรียนนำยร้อย กฤตภำส มียิ้ม  นักเรียนนำยร้อย คม กันชัย

 พันเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำศิส บุณยะประภัศร พันตรี อุกฤษณ์ อันทพิษ

 ร้อยเอก กันต์ธร พรหมสถิต  ร้อยเอก ดร.ปริญญำ เกียรติภำชัย

ร้อยโทหญิง ปพิชญำ พันธุระ    อำจำรย์ที่ปรึกษำ

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้ศึกษาการน�าขยะพลาสติกประเภทโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต	(Polyethylene	Terephthalate:	(PET))	

มาผสมกับถ่านไม้ไผ่เพื่อแปลงสภาพขยะให้เป็นเชื้อเพลิงแข็ง	(Refuse	Derived	Fuel:	(RDF))	โดยศึกษาคุณสมบัติของ

ถ่าน	ดังนี้	การอัดให้เป็นแท่ง	ค่าความร้อน	และค่าความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของถ่านอัดแท่งชุมชน	การศึกษานี้

ได้ท�าการทดลองอัตราส่วนผสม	ของผงถ่านไม้ไผ่:	พลาสติก:	ตัวประสาน	ในอัตราส่วนต่างๆ	ตัวประสานในการทดลอง

มี	3	ชนิด	ได้แก่	แป้งมัน,	ปูนขาว	และกากน้�าตาล	ซึ่งน�าไปตากแดดไล่ความความชื้นอย่างน้อย	48	ชั่วโมง	และน�า

ไปอบด้วยเตาอบลมร้อน	อุณหภูมิ	70	บC	ระยะเวลา	3	ชั่วโมงเพื่อไล่ความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ผลการทดลอง

คณุสมบัตขิองการอัดแท่งของแตล่ะตวัประสานพบวา่แป้งมนัจะสามารถอัดแท่งไดท่ี้อัตราสว่นของ	ผงถ่านไมไ้ผ่:	พลาสติก:	

ตัวประสาน	คือ	50:	5:	15	และ	50:	10:	20	กากน้�าตาลและ	ปูนขาวจะสามารถอัดแท่งได้ที่อัตราส่วน	50:	5:	10	

และ	 50:	 10:	 20	ทั้งนี้	 ค่าความร้อนของถ่านอัดแท่งสามารถหาได้จากเครื่อง	 Bomb	calorimeter	 ผลการทดลอง

แสดงให้เห็นว่าถ่านไม้ไผ่ผสมพลาสติกท่ีมีแป้งมันและกากน้�าตาลเป็นตัวประสาน	 ให้ค่าความร้อนเป็นไปตามมาตรฐาน

ถ่านอัดแท่งชุมชนมากกว่า	5,000	kcal/kg	แต่อย่างไรก็ตาม	การใช้ปูนขาวเป็นตัวประสานจะให้ค่า	ความร้อนต่�ากว่า

มาตรฐานถ่านอัดแท่งชุมชน	ส�าหรับคุณสมบัติการยึดเกาะของถ่านไม้ไผ่ผสมพลาสติกจะยึดเกาะได้ดีขึ้นเมื่อใช้	ปูนขาว

เป็นตัวประสาน	การวัดค่าความชื้นได้ท�าการวัดด้วยวิธี	ASTM	D3173	โดยค่าความชื้นของถ่านที่อัดได้	มีค่าน้อยกว่า

ร้อยละ	8	โดยน้�าหนัก	เป็นไปตามมาตรฐานถ่านอัดแท่งชุมชน	ผลวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ขยะ

พลาสติกประเภท	PET	น�ามาเป็นส่วนผสมในถ่านอัดแท่ง	เพื่อเป็นการลดจ�านวนขยะที่เกิดขึ้น	และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้

กับขยะพลาสติกประเภทนี้ได้	รวมทั้งยังสามารถต่อยอดงานวิจัยเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนในอนาคต

ค�ำส�ำคัญ:	 เชื้อเพลิงขยะ	ขวดพลาสติก	ถ่านไม้ไผ่	ค่าความร้อน	ค่าความชื้น
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กำรศึกษำและวิเครำะห์กำรทดสอบกำรโก่งตัวของรำวเหล็กลูกฟูกส�ำหรับทำงหลวง

The Study and Analysis of W-beam guardrail load deflection test 

นักเรียนนำยร้อย พงศ์พชร สร้อยระย้ำ   นักเรียนนำยร้อย พรชัย เพ็งสำย

นักเรียนนำยร้อย ปิยวัฒน์ กำหยี   นักเรียนนำยร้อย ภำสุ ทองชมภูนุช

นักเรียนนำยร้อย นฤเบศ ประทุมรำช  นักเรียนนำยร้อย นิธิกร พวงสุวรรณ

พันตรี ดร.ต้องกำร แก้วเฉลิมทอง   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิศวกรรมโยธา	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ 

	 จากขอ้มลูทางสถติจิากส�านักงานความปลอดภัย	กรมทางหลวง	พ.ศ.	2563	ประเทศไทยมีแนวโน้มของอัตราการ

เกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี	ซึ่งมีสาเหตุปัจจัยมาจาก	ผู้ขับขี่	สภาพของยานพาหนะ	และสภาพถนน	

อย่างไรก็ตามความรุนแรงของอุบัติเหตุสามารถลดลงได้ด้วยการติดตั้ง	อุปกรณ์กั้นทาง	(Roadside	Barriers)	ส่วนมาก 

จะติดตั้งบริเวณท่ีจะมีอันตรายมากหากยานพาหนะวิ่งออกนอกเส้นทาง	 โดยอุปกรณ์กั้นทางภายใต้ความรับผิดชอบของ

กรมทางหลวงที่น�ามาติดตั้งมากที่สุดคือ	ราวเหล็กลูกฟูก	ซึ่งติดตั้งมากถึง	91.4	 เปอร์เซ็นต์	และในการรองรับการชน

จากยานพาหนะของราวเหล็กลูกฟูกประกอบด้วย	3	ส่วน	คือ	แผ่นราวเหล็กลูกฟูก	เสา	และดิน	โดยราวเหล็กลูกฟูก

เป็นสว่นแรกในการรองรบัการชนจากยานพาหนะ	อย่างไรกต็ามกรมทางหลวงไดมี้ใชก้ารทดสอบแผ่นราวเหลก็ลกูฟูกตาม	

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 มอก.248-2531	 ซึ่งได้ก�าหนดรูปร่าง	 มิติและคุณลักษณะที่ต้องการตาม	 มาตรฐาน	

AASHTO	M-180-70	ส�าหรับการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของราวเหล็กลูกฟูก	ส�าหรับกรมทางหลวงได้ท�าการทดสอบใน

เรื่อง	ความต้านทานแรงดึง	ระยะยืดตัว	และการโก่งตัว	ตามมาตรฐาน	มอก.248-2531	ซึ่งทั้งหมดมีการทดสอบที่ห้อง

ปฏิบัตกิารทดสอบ	ยกเวน้การทดสอบการโกง่ตวั	ท่ีมกีารทดสอบ	ณ	โรงงานของผู้ผลติภายใตก้ารดแูลของเจ้าหน้าท่ีจาก

กรมทางหลวง	โดยชิ้นตัวอย่างของราวเหล็กลูกฟูก	แบ่งเป็น	2	ชั้นตามความหนาซึ่งแต่ละชั้นแบ่งเป็น	2	ประเภท	ตาม

น้�าหนักของสังกะสีที่เคลือบ	ดังนั้นมีทั้งหมด	4	ตัวอย่าง	ก่อนเริ่มท�าการทดสอบมีต้องการปรับมาตรฐานเครื่องทดสอบ	

Jack	&	Ram	ก่อนโดยใช้	Proving	ring	เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อน	โดย	ท�าการกดชิ้นตัวอย่างจะกดทั้งด้าน

หน้า	(Traffic	face	up)	และด้านหลัง	(Traffic	face	down)	ซึ่งจะเพิ่มน้�าหนักการกดไปจนถึงค่าที่ก�าหนดและท�าการ

บันทึกระยะโก่งตัวในแต่ละตัวอย่าง	 ซึ่งค่าท่ีได้จากการทดสอบครั้งน้ีผ่านมาตรฐานของ	 มอก.248-2531	 ทุกตัวอย่าง 

อย่างไรก็ตาม	 ผลการทดสอบน้ันเป็นไปตามมาตรฐานแต่อาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้จากความผิดพลาดของ 

ผู้ทดสอบและอุปกรณ์เครื่องมือแบบอนาล็อก	 ซึ่งในการศึกษาและวิเคราะห์การทดสอบการโก่งตัวของราวเหล็กลูกฟูก

สามารถน�ามาใช้เป็นข้อมูลในการยกระดับมาตรฐานของอุปกรณ์กั้นทางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ค�ำส�ำคัญ:	 การศึกษาและวิเคราะห์	การทดสอบการโก่งตัว	ราวเหล็กลูกฟูกส�าหรับทางหลวง
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กำรศึกษำพัฒนำแมทชิงสำยอำกำศ RC-292 โดยใช้หลักกำร 

Spider Antenna แบบ Hex-beam 

Research and Development on RC-292 Matching by Using

Hex-Beam Spider Antenna Concept

นักเรียนนำยร้อย รชต สิงหฤกษ์ นักเรียนนำยร้อย รักศิลป์ ตองกลิ่น 

นักเรียนนำยร้อย นพกร มณีเศียร

พันเอก รองศำสตรำจำรย์ ดร.ผเดิม หนังสือ พันเอกหญิง ดร.รุ่งรัศมี สุวรรณวัฒนำ

ร้อยเอก พัฒน์ น่วมนิ่ม ร้อยเอก ชนะ จันทร์อิ่ม อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

	 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการรับ-ส่งสัญญาณวิทยุของสายอากาศ	 RC-292	 ออกแบบและ

พัฒนาต้นแบบสายอากาศ	RC-292	ในย่านระบบวิทยุทหารเอเอ็ม	(Amplitude	Modulation:	AM)	ส�าหรับการปรับ

แก้ไขให้สายอากาศและชุดวิทยุท�างานโดยเกิดคลื่นสะท้อนกลับให้น้อยที่สุด	 และพัฒนาต่อยอดจากกองพันทหารสื่อสาร

ที่	6	(ส.พัน.6)	ที่ได้วิจัยพัฒนาสายอากาศ	RC-292	โดยใช้หลักการ	Spider	Antenna	แบบ	Hex-Beam	ท�าให้การ

รับ-ส่งสัญญาณไกลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	แต่ประสบปัญหาค่า	คลื่นสะท้อนกลับ	 (Reflector)	ที่ส่งผลกระทบต่อ

ยุทโธปกรณท์างทหารท�าให้มอีายุการใชง้านลดลง	หลงัจากการศกึษาพบวา่	หลกัการแมทชงิสายอากาศเพ่ือลดอัตราสว่น

คลื่นนิ่งแรงดันไฟฟ้า	(Voltage	Standing	Wave	Ratio:	VSWR)	วิธีการนี้ช่วยลดสัญญาณสะท้อนกลับในสายสัญญาณ

ของอุปกรณ์อันจะเกิดความเสียหายแก่วงจรภายในวิทยุและยืดอายุการใช้งานของชุดวิทยุ	

	 ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์แมทชิงท่ีเป็นตัวกลางในการรับ-ส่งสัญญาณวิทยุโดยเปลี่ยนตัว

เหนีย่วน�าไฟฟ้า	และทดสอบการทดลองโดยการปรบัอัตราส่วนคลืน่น่ิงแรงดนัไฟฟ้าและปรบัคา่ให้มีความเหมาะสมส�าหรบั

การน�าไปใช้งานเกิดคลื่นสะทอ้นกลับน้อย	และได้เปรียบเทยีบคุณภาพการรับ-ส่งสัญญาณวิทยกุับงานวิจยัที่ผา่นมาพบว่า

อยู่ในเกณฑ์ที่ดี	

ค�ำส�ำคัญ:	 อัตราส่วนคลื่นนิ่งแรงดันไฟฟ้า	คลื่นสะท้อนกลับ	แมทชิงสายอากาศ
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กำรพัฒนำแบบจ�ำลองคณิตศำสตร์เพื่อจัดตั้งศูนย์บรรเทำสำธำรณภัย 

กรณีศึกษำ:จังหวัดเชียงรำย

The Facility Location Model for Disaster Relief Center Selection:

Case Study of Chiangrai

นักเรียนนำยร้อย ต้นตะวัน พรหมสุทธิ   นักเรียนนำยร้อย ประภำกร ไกรเทพ

 นักเรียนนำยร้อย วิชญะ ภูมินำถ   นักเรียนนำยร้อย วชิรพงศ์ ชูด�ำ

 นักเรียนนำยร้อย อภิกฤษ วัฒนำธำดำสุข   นักเรียนนำยร้อย วงศกร วงศ์กันยำ

พันโท เสกสรรค์ หมอยำดี   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

	 ประเทศไทยตั้งอยู่บนแนวรอยเลื่อนที่พบทั้ง	 3	 แนว	 จึงมีแนวโน้มในการเกิดแผ่นดินไหว	 และภัยพิบัติอื่นๆ	

และ	10	ปีที่ผ่านมา	ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดความรุนแรงของแผ่นดินไหวเพิ่มขั้นในทุกๆครั้ง	 โดยเฉพาะอ�าเภอพาน	

จังหวัดเชียงราย	 มีความถี่ของการเกิดแผ่นดินไหวมากท่ีสุด	 ภาครัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการภัยพิบัติในครั้งน้ี	 โดยการจัดต้ังศูนย์บริหารจัดการเฉพาะกิจเพ่ือปฏิบัติการในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น	 

ให้ทันต่อการแก้ปัญหาเมื่อเกิดภัยพิบัติ	 ซึ่งโครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อพัฒนาแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์โดยใช้

การเลือกต�าแหน่งท่ีตั้งของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยให้มีความเหมาะสม	 และในการด�าเนินการวิจัยน้ีได้สร้างแบบจ�าลอง

ทางคณติศาสตร	์โดยก�าหนดตวัแปร	คอื	ระยะทาง	และรศัมขีองศนูย์บรรเทาสาธารณภัยของจังหวดเชยีงราย	แลว้น�ามา 

แก้ปัญหาในรูปแบบปัญหาเชิงเส้น	 ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม	 Lingo	 และก�าหนดเป้าหมายให้ได้จ�านวน 

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยน้อยที่สุด	และครอบคลุมทุกพื้นที่	

	 ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูจะไดร้ะยะทางรวมน้อยท่ีสดุ	และครอบคลมุพ้ืนท่ีมากท่ีสดุ	พบวา่จ�านวนท่ีตัง้ศนูย์บรรเทา

สาธารณภัยในจงหวัดเชียงรายมีจ�านวนที่น้อยที่สุด	4	อ�าเภอคือ	1)	อ�าเภอเชียงแสน	2)	อ�าเภอแม่สรวย	3)	อ�าเภอ

เวียงแก่น	และ	4)	อ�าเภอขุนตาล

ค�ำส�ำคัญ:	 แบบจ�าลองคณิตศาสตร์	ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
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กำรส�ำรวจและปรับปรุงค่ำพิกัดหมุดหลักฐำนควบคุมทำงรำบและ

ทำงดิ่งครอบคลุมพื้นที่ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

Adjust conventional Horizontal and Vertical Control Network in 

Chulachomklao Royal Military Academy

นักเรียนนำยร้อย ณัฐธิทัศน์ บริบูรณ์     นักเรียนนำยร้อย ณัฐวัตร ศิริสลุง

นักเรียนนำยร้อย คุณำนนต์ โมยะ    นักเรียนนำยร้อย ศรรำม ปัสสำคร

นักเรียนนำยร้อย วสันต์ พิมพ์กล่�ำ 

ร้อยเอก ธนพัทธ์ จงรักชอบ และร้อยเอก เชำวลิต เนตรทองหลำง   อำจำรย์ที่ปรึกษำ

สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ
	 เน่ืองจากการศึกษาของ	 นักเรียนนายร้อยในส่วนของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชา

วิศวกรรมแผนท่ี	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 จากอดีตถึงปัจจุบัน	 ยังคงมีวิชาท่ีเก่ียวข้องกับการส�ารวจและ 

ท�าแผนที่	อาทิเช่น	วิชาการวงรอบ	การระดับ	และการรังวัดสัญญาณดาวเทียม	เป็นต้น	ซึ่งการศึกษาในวิชาดังกล่าว

จ�าเป็นต้องมีสนามฝึกการส�ารวจ	 เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน	 ท้ังน้ีเพ่ือให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ความเข้าใจ	 

เกีย่วกบังานส�ารวจและท�าแผนท่ี	ท้ังในภาคทฤษฎี	และปฏิบัตอิย่างแท้จรงิ	ในปีงบประมาณ	2536	กรมแผนท่ีทหารจึงได้

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานส�ารวจในภูมิประเทศ	เพื่อการสร้างสนามฝึกการส�ารวจและตรวจสอบเครื่องมือส�ารวจภายใน

บริเวณ	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 ประกอบด้วย	 ชุดวางหมุดหลักฐานดาวเทียมจีพีเอส	 ชุดงานวงรอบ	 และ

ชุดงานระดับ	จนกระทั่งถึงปี	2553	ในโครงงานวิจัยของนักเรียนนายร้อยเกี่ยวกับการส�ารวจรังวัดค่าพิกัดด้วยดาวเทียม 

จีพีเอสแบบสัมพัทธ์เพื่อก�าหนดค่าพิกัดหมุดหลักฐานควบคุมทางราบครอบคลุมพื้นที่	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ที่โยงยึดมาจากหมุดหลักฐานโครงข่ายรองของประเทศ	 หมายเลข	GPS	 3509	 ที่โรงเรียนนครนายกวิทยาคม	 อ.เมือง

นครนายก	 จ.นครนายก	 เพียงหมุดเดียว	 ถือเป็นการปรับปรุงค่าพิกัดในทางราบครั้งล่าสุด	 ส่วนค่าพิกัดในทางดิ่งน้ัน 

ยังคงอ้างอิงอยู่กับค่าเมื่อปี	2536	

	 ปัจจุบันกรมแผนท่ีทหารซึ่งเป็นหน่วยงานหลักท่ีก�าหนดโครงข่ายอ้างอิงของประเทศได้ปรับปรุงค่าพิกัดอ้างอิง

ของหมุดควบคุมในโครงข่ายหลักบนกรอบพิกัดอ้างอิงสากล	(The	International	Terrestrial	Reference	Frame	;	ITRF)	

ITRF2008	ซึง่ไดมี้การประกาศใชใ้นราชการตัง้แตปี่	พ.ศ.	2557	เป็นตน้มา	ประกอบกบัการมสีถานีอ้างอิงคา่พิกดัแบบตอ่

เนื่อง	(CORS	:	Continuously	Operating	Reference	Stations)	ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ	ทั่วประเทศ	ท�าให้ง่าย

ตอ่การโยงยึดคา่พิกดัท่ีใชใ้นการปรบัปรงุโครงขา่ยหมดุหลกัฐานในพ้ืนท่ี	โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ให้มคีวามถกูต้อง 

และเป็นปัจจุบันย่ิงขึน้	จากโครงงานวจัิยน้ีหลงัการปรบัแกโ้ครงขา่ยพบวา่	คา่พิกดัทางราบและทางดิง่มคีวามคลาดเคลือ่น

ในระยะ	0.012	และ	0.037	เมตร	ตามล�าดับ	ตามมาตรฐานของเกณฑ์งานชั้น	C	บนกรอบพิกัดอ้างอิงสากล	ITRF2008	

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการเรียนการสอนของนักเรียนนายร้อย	สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ต่อไป

ค�ำส�ำคัญ:	 กรอบพิกัดอ้างอิงสากล	สถานีอ้างอิงค่าพิกัดแบบต่อเนื่อง	การปรับแก้โครงข่าย
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แอปพลิเคชันจัดหำบุคลำกรทำงกำรช่ำง

Recruiting handyman application

นักเรียนนำยร้อย จรุรัตน์ เทพแดง   นักเรียนนำยร้อย ยุทธพิชัย เอมแบน

นักเรียนนำยร้อย ณัฐสิทธิ์ ศรีวิศำล   นักเรียนนำยร้อย อภิสิทธิ์ ปัญญำสำคร

นักเรียนนำยร้อย เมธิชัย โฆสกิตติกุล   นักเรียนนำยร้อย อภิรักษ์ สวัสดิ์ประสิทธิ์

พันตรี เอกโยธิน พิลำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

	 ชา่งเป็นอาชพีท่ีส�าคญัและมจี�านวนน้อยมากเพราะแต่ละชา่งก็เชีย่วชาญงานแต่ละงานไม่เหมือนกนั	มีท้ังชา่งไฟ	

ช่างประปาและช่างอื่นๆเป็นต้น	 โดยปกติก็จะมีช่างตามแต่ละจังหวัด	ก็ยังยากที่จะหาช่างมาซ่อม	ยิ่งโรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้าของเราเป็นโรงเรียนแบบปิด	 ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ	 และด้วยสภาพอากาศ	 การมีจ�านวนคนที่มาก

และปัจจัยต่างๆ	ท�าให้เครื่องใช้ช�ารุดบ่อยๆ	ท�าให้ยากที่จะติดต่อหรือหาช่างมาซ่อมและยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤติโควิด-19	

ยิ่งยากขึ้นไปอีก

	 เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันนี้	 มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 ท�าให้การที่จะติดต่อช่างเพื่อใช้บริการ

น้ันหายาก	 เพราะเราไม่ทราบว่าบริเวณท่ีเราอาศัยอยู่น้ันมีร้านช่างอยู่หรือไม่	 ย่ิงท�าให้เราไม่อยากออกไปไหน	 ซึ่งปกติ

แล้วเราจะทราบว่ามีร้านช่างอยู่จากการบอกต่อ	หรือ	ติดป้ายประกาศตามเสาไฟฟ้า	และยังมีราคาที่ไม่แน่นอน	ดังนั้น	 

กลุม่กระผมจึงไดจั้ดท�าแอปพลเิคชนั	ท่ีชว่ยในการจัดหา	รวบรวม	บุคลากรทางการชา่ง	เพ่ือใชบ้รกิาร	มาไวใ้นแอปพลเิคชนั 

เดียว	ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ	และมีราคาที่แน่นอน	ซึ่งจะท�าให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเหนื่อยในการตามหา

ช่าง	สามารถติดต่อหากันผ่านช่องทางออนไลน์	ที่ช่างนั้นลงข้อมูล	ท�าให้ง่ายต่อการใช้งานและปลอดภัยต่อสถาณการณ์

ในปัจจุบัน

ค�ำส�ำคัญ:	 ช่าง	ลงทะเบียน	ระบบหลังบ้าน	แอปพลิเคชัน	ระบบค้นหา
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อุปกรณ์ตรวจวัดสภำพอำกำศแบบเรียลไทม์

Real time weather monitoring device

นักเรียนนำยร้อย ชัพวิชญ์ กมลสุข  นักเรียนนำยร้อย จิรัชย์ รองแก้ว

นักเรียนนำยร้อย ทรงวุฒิ กัลยำ  นักเรียนนำยร้อย ธีรพล สุเมธะ

นักเรียนนำยร้อย ปริญญำ ประเสริฐกุล  นักเรียนนำยร้อย ณัฐพงศ์ ศรีสุวรรณ์

พันเอก เกรียงไกร นิตยสุทธิ

ร้อยโท ชำญวิทย์ กตำภินิหำร   อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชาฟิสิกส์	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

	 Arduino	เป็นแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สที่ใช้ภาษาซี/ซี++	ส�าหรับเขียนโปรแกรมควบคุมการท�างาน	และยังเป็น 

โปรแกรมท่ีใช้งานง่ายส�าหรับนักเรียนนายร้อย	 ดังนั้นจึงได้น�า	 Arduino	 มาใช้ในการท�างานวิจัย	 โดยในงานวิจัยน้ี	 

มีวัตถุประสงค์	 เพ่ือสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศแบบเรียลไทม์	 ซึ่งจะใช้เซนเซอร์	 DHT-11	 เป็นตัวตรวจวัด

อุณหภูมิ	ความชื้น	และท�าการติดตั้งกล้องเว็บแคมส�าหรับการส่งภาพถ่าย	โดยจะมีการส่งข้อมูลดังกล่าวแบบเรียลไทม์

ไปยังแอพพลิเคชันบนระบบวินโดว์	 ที่ถูกเขียนขึ้นมาโดยใช้โปรแกรม	 Visual	 Studio	 หลังจากนั้น	 ใช้อุปกรณ์ตรวจวัด

ทางพาณิชย์	ยี่ห้อ	Xiaomi	Temperature	and	Humidity	Monitor	2	(Mi	Monitor	2)	ในเปรียบเทียบ	โดยท�าการ

วัดอุณหภูมิและความชื้นในห้องทดลอง	บันทึกผลทุกๆ	10	นาที	 เป็นระยะเวลา	3	ชั่วโมง	ผลจากการทดลองพบว่า	

รูปแบบของอุณหภูมิและความชื้นระหว่างอุปกรณ์วัดของ	Mi	Monitor	2	กับอุปกรณ์ของงานวิจัยให้ผลการเปลี่ยนของ

อุณหภูมิ	และความชื้นใกล้เคียงกัน	ทั้งนี้ยังสามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้	ไปประยุกต์ใช้ทางด้านอื่นๆ	เช่น	ทางการทหาร	

และทางการเกษตร	ได้อีกด้วย

ค�ำส�ำคัญ:	 Arduino,	ภาษาซี/ซี++,	เซนเซอร์,	การทหาร,	การเกษตร
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กำรพัฒนำกระดำษตรวจสำรเคมีที่ใช้เป็นส่วนผสมในวัตถุระเบิดผสมเอง

Development of the Paper-Based Analytical Devices for 

Detection of Homemade Explosive Compositions

 นักเรียนนำยร้อย รัชพล ไชยอนงค์ศักดิ์  นักเรียนนำยร้อย ชุติชัย วินิจชัยนันท์ 

 นักเรียนนำยร้อย ธิติวุฒิ ยอดแก้ว  นักเรียนนำยร้อย ธรำธร ฤกษ์เย็น 

 นักเรียนนำยร้อย คณุตม์ ลำยประวัติ  พันเอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เรืองศักดิ์ อยู่ชำ1 

 พันเอกหญิง พัดชำ เพิ่มพิพัฒน์1 พันโทหญิง ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.พนมวรรณ ปำนสทีำ1 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปุริม จำรุจ�ำรัส2 อำจำรย์ที่ปรึกษำ
1กองวิชาเคมี	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	2คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาอุปกรณ์วิเคราะห์โดยอาศัยระบบของไหลจุลภาคท่ีประดิษฐ์จากกระดาษ	

(Microfluidic	paper-based	analytical	devices,	ตPADs)	และหาสารทดสอบที่เหมาะสมในการตรวจวัดการเกิดสี

ของแอมโมเนียมไนเตรต	(NH
4
NO

3
)	ที่ถูกใช้เป็นส่วนผสมในวัตถุระเบิดผสมเองที่มีชื่อว่า	ANFO	(Ammonium	Nitrate 

Fuel	 Oil)	 µPADs	 เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ตรวจวัดการเกิดสีจากปฏิกิริยาระหว่างสารตัวอย่างและสารทดสอบท่ีเหมาะสม	 

(Reagent)	โดยสารตัวอย่างที่หยดลงบน	µPADs	จะไหลไปตามช่องของกระดาษและท�าปฏิกิริยากับสารทดสอบที่ท�าให้

เกิดสีในบริเวณพื้นที่การตรวจวัด	(Detection	zone)	การเกิดสีขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารตัวอย่าง	ข้อดีของการใช้	

µPADs	คือ	สามารถทดสอบได้รวดเร็ว	ราคาถูก	และพกพาได้สะดวก	ส�าหรับงานวิจัยนี้	µPADs	ถูกสร้างขึ้นโดยวิธีการ

พิมพ์สกรีนด้วยไขเทียน	(Wax	screen	printing)	ซึ่งออกแบบเป็นสองช่องทางการไหลที่ชอบน้�า	(Hydrophilic)	และ

ใช้แนวก้ันของไขเทียนท่ีไม่ชอบน้�า	 (Hydrophobic)	 ควบคุมการไหลของสารให้ไหลไปยังจุดท่ีก�าหนด	 ช่องทางท่ีหน่ึง

เป็นการทดสอบแอมโมเนียมไอออน	(NH
4
+)	สารท่ีใชใ้นการทดสอบคอื	Nessler’s	reagent	ชอ่งทางท่ีสองเป็นการทดสอบ

ไนเตรตไอออน	(NO3-)	สารที่ใช้ในการทดสอบคือ	Griess	reagent	ซึ่งประกอบด้วย	2	ส่วนคือ	ส่วนที่สารตัวอย่าง

เกิดปฏิกิริยารีดักชัน	(Reduction	zone)	และส่วนที่เกิดสี	(Detection	zone)	โดย	Griess	reagent	มีการออกแบบ

การใช้	Reagent	แต่ละส่วนให้เหมาะกับการตรวจวัดด้วย	µPADs	ให้มากขึ้น	ประกอบด้วยสารแขวนลอยสังกะสีและ	

Sulfanilic	acid	ในสารละลาย	1.5	M	Citric	acid	(ได้จากการทดลองเปรียบเทียบที่ความเข้มข้น	330	mM,	1.0	M	

และ	1.5	M)	ในบริเวณ	Reduction	zone	และสารละลาย	N-(1-Naphthyl)-ethylenediamine	dihydrochloride	

(NED.Cl)	ในบริเวณ	Detection	zone	ตามล�าดับ	จากผลการทดลองพบว่า	µPADs	ที่สร้างขึ้นจากงานวิจัยนี้สามารถ

ตรวจหาแอมโมเนียมไนเตรตได้หลังจากหยดสารตัวอย่างไปแล้วภายในระยะเวลา	2	นาที	และขีดจ�ากัดในการตรวจสอบ

แอมโมเนียม	ไนเตรตอยู่ที่	28	µg	โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีด้วยตาเปล่า
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 บริเวณหยดสารละลายตัวอยาง 

ชองทางที ่1 ชองทางที ่2 

 

การพัฒนากระดาษตรวจสารเคมีที่ใชเปนสวนผสมในวัตถุระเบิดผสมเอง 

Development of the Paper-Based Analytical Devices for Detection of 

Homemade Explosive Compositions 
 

นักเรียนนายรอย รัชพล ไชยอนงคศักดิ์  นักเรียนนายรอย ชุติชัย วินิจชัยนันท  

นักเรียนนายรอย ธิติวุฒิ ยอดแกว นักเรียนนายรอย ธราธร ฤกษเย็น นักเรียนนายรอย คณุตม ลายประวัติ  

พันเอก ผูชวยศาสตราจารย เรืองศักด์ิ อยูชา1  พันเอกหญิง พัดชา เพิ่มพิพัฒน1 

พันโทหญิง ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนมวรรณ ปานสีทา1 รองศาสตราจารย ดร.ปุริม จารุจำรัส2 อาจารยที่ปรึกษา 

1กองวิชาเคมี สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา     2คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

บทคัดยอ 

        งานวิจ ัยนี ้มีว ัตถุประสงคเพื ่อพัฒนาอุปกรณวิเคราะหโดยอาศัยระบบของไหลจุลภาคที ่ประดิษฐจากกระดาษ 

(Microfluidic paper-based analytical devices, µPADs) และหาสารทดสอบที ่เหมาะสมในการตรวจว ัดการเก ิดส ีของ

แอมโมเนียมไนเตรต (NH4NO3) ที่ถูกใชเปนสวนผสมในวัตถุระเบิดผสมเองที่มีชื่อวา ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil)  

µPADs เปนอุปกรณที่ใชตรวจวัดการเกิดสีจากปฏิกิริยาระหวางสารตัวอยางและสารทดสอบที่เหมาะสม (Reagent) โดยสาร

ตัวอยางที่หยดลงบน µPADs จะไหลไปตามชองของกระดาษและทำปฏิกิริยากับสารทดสอบที่ทำใหเกิดสีในบริเวณพื้นที ่การ

ตรวจวัด (Detection zone) การเกิดสีขึ้นอยูกับความเขมขนของสารตัวอยาง ขอดีของการใช µPADs คือ สามารถทดสอบได

รวดเร็ว ราคาถูก และพกพาไดสะดวก สำหรับงานวิจัยนี้ µPADs ถูกสรางขึ้นโดยวิธีการพิมพสกรีนดวยไขเทียน (Wax screen 

printing) ซึ่งออกแบบเปนสองชองทางการไหลที่ชอบน้ำ (Hydrophilic) และใชแนวกั้นของไขเทียนที่ไมชอบน้ำ (Hydrophobic) 

ควบคุมการไหลของสารใหไหลไปยังจุดที่กำหนด ชองทางที่หน่ึงเปนการทดสอบแอมโมเนียมไอออน (NH4
+) สารที่ใชในการทดสอบ

คือ Nessler’s reagent ชองทางที่สองเปนการทดสอบไนเตรตไอออน (NO3
-) สารที่ใชในการทดสอบคือ Griess reagent ซึ่ง

ประกอบดวย 2 สวนคือ สวนที่สารตัวอยางเกิดปฏิกิริยารีดักชัน (Reduction zone) และสวนที่เกิดส ี(Detection zone) โดย 

Griess reagent มีการออกแบบการใช Reagent แตละสวนใหเหมาะกับการตรวจวัดดวย µPADs ใหมากขึ้น ประกอบดวยสาร

แขวนลอยสังกะสีและ Sulfanilic acid ในสารละลาย 1.5 M Citric acid (ไดจากการทดลองเปรียบเทียบที่ความเขมขน 330 mM, 

1.0 M และ 1.5 M) ในบร ิเวณ Reduction zone และสารละลาย N-(1-Naphthyl)-ethylenediamine dihydrochloride 

(NEDCl) ในบริเวณ Detection zone ตามลำดับ จากผลการทดลองพบวา µPADs ที่สรางขึ้นจากงานวิจัยนี้สามารถตรวจหา

แอมโมเนียมไนเตรตไดหลังจากหยดสารตัวอยางไปแลวภายในระยะเวลา 2 นาที และขีดจำกัดในการตรวจสอบแอมโมเนียม      

ไนเตรตอยูที่ 28 µg โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีดวยตาเปลา 
 

 
 

 

 

 

 

               รูปภาพที ่1 การออกแบบ µPADs ในการตรวจวัดการเกิดสีของแอมโมเนียมไนเตรต 
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รูปภำพที่ 1 การออกแบบ	ตPADs	ในการตรวจวัดการเกิดสีของแอมโมเนียมไนเตรต

ค�ำส�ำคัญ:	 ระบบของไหลจุลภาคท่ีประดิษฐ์จากกระดาษ	 การตรวจวัดการเกิดสี	 แอมโมเนียมไนเตรต	 วัตถุระเบิด 

	 ผสมเอง	การสังเกตด้วยตาเปล่า
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Abstract

	 The	objective	of	this	project	was	to	study	the	effect	of	sucrose	concentration	on	inducing	

Persian	violet’s	flowers	and	other	parts	i.e.,	shoots	and	leaves.	The	micropropagation	technique	was	

utilized	with	hydroponics	solution	food	media	in	sterile	conditions.	The	method	was	done	by	stimulating 

shoots	of	Persian	violet	in	hydroponics	solution	food	media	at	the	concentration	of	10	ml/l.	The	0.5	

mg/l	of	BA	hormone	(6-Benzylaminopurine,	or	benzyl	adenine)	was	also	added	for	eliciting	plant	

development	and	hardening	the	plant	so	that	the	plant	grew	steadily	and	ready	for	subculturing.	

After	that,	the	Persian	violet	were	isolated	and	sub-cultured	in	hydroponics	solution	food	media	with	

an	addition	of	BA	at	1,	3,	5,	7,	and	9	percent	concentration	of	sucrose,	20	repetitions	of	each	

concentration	and	measured	the	number	of	shoots,	leaves	and	flowers	at	the	end	of	week	1,	3,	

6,	9,	12,	and	15.	

	 The	results	showed	that	at	the	3rd	week,	the	appearance	of	the	leaves	gradually	became	

vigorous,	dark	green	and	began	to	take	root.	At	the	6th	week,	the	growth	of	the	leaves	and	

shoots	has	increased.	At	the	9th	week,	flowering	was	initiated	at	all	sucrose	concentrations.	The	

highest	flowering	was	the	addition	of	5	percent	sucrose.	Later	on,	at	12th	-	15th	weeks,	flowers	

were	observed	in	all	sucrose	concentrations.	Five	percent	sucrose	was	also	the	most	flowering.	This	
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was	about	85	percent	of	all.	The	number	of	leaves,	shoots	and	flowers	were	statistically	significant	

differences	at	95	percent	of	confidence	level.	According	to	the	experiment,	it	can	be	concluded	

that	the	number	of	shoots	and	leaves	growing	well	in	sucrose-added	media	were	as	follows:	5%	> 

3%	>	7%	>	1%	>	9%,	the	maximum	number	of	leaves	is	40.90±5.56,	the	maximum	number	of	shoots	

is	4.0±0.46.	The	concentration	of	sucrose-added	hydroponics	solution	food	media	giving	the	best	

result	in	flowers	development	were	as	follows:	5%	>	7%	>	3%	>	9%	>	1%,	with	the	highest	number	

of	flowers	equal	to	2.05	± 1.14.

Keywords:	Persian	Violet,	Hydroponics	Solution	Food	Media,	Micropropagation
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กำรถดถอยทำงอุดมกำรณ์ทหำรอำชีพของนักเรียนนำยร้อย

Military Ideological Erosion among the CRMA Cadets

 นักเรียนนำยร้อย ชัยวัฒน์ วำริพินทุ   นักเรียนนำยร้อย ไชยพัฒน์ รัตนบุตร

นักเรียนนำยร้อย รัฐวิทย์ ตันฑ์พรชัย   นักเรียนนำยร้อย พิทยำ ชำกร

นักเรียนนำยร้อย อันดำ บริสุทธิ์

พันเอกหญิง รองศำสตรำจำรย์ พิมลพรรณ อุโฆษกิจ  อำจำรย์ที่ปรึกษำ
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

	 งานวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุของการถดถอยทางอุดมการณ์ทหารอาชีพของนักเรียนนายร้อย	

พฤติกรรมท่ีเกิดจากการถดถอยทางอุดมการณ์ทหารอาชีพของนักเรียนนายร้อย	 และปัจจัยท่ีมีผลต่อการถดถอยทาง

อุดมการณท์หารอาชพีของนักเรยีนนายรอ้ย	โดยน�าทฤษฎีสองปัจจัย	ทฤษฎีพฤติกรรมเบ่ียงเบน	และทฤษฎีล�าดบัขัน้ความ

ต้องการของมาสโลว์	 มาเป็นกรอบคิดในการวิจัย	 ซึ่งงานวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 research)	

เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลหลักจ�านวน	5	นาย	ซึ่งเป็นนักเรียนนายร้อยที่ด�าเนินการลาออกไปแล้ว 

	 ผลการวจัิยพบวา่	สาเหตขุองการถดถอยทางอุดมการณท์หารอาชพีของนักเรยีนนายรอ้ยมาจากความไมส่มคัร

ใจในการเข้ามาเป็นนักเรียนนายร้อย	 ตลอดจนการเป็นนักเรียนนายร้อยไม่ตอบสนองต่อเป้าหมายในการด�าเนินชีวิต	

หรือการมีเป้าหมายในการด�าเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 โดยนักเรียนนายร้อยท่ีเกิดความถดถอยทางอุดมการณ์ทหาร

อาชีพจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากระเบียบแบบแผนการปฏิบัติของนักเรียนนายร้อยในหลายลักษณะ	ไม่ว่าจะเป็นการ 

ไมป่ฏิบัตเิหมอืนเพ่ือนเมือ่มกีารออกก�าลงักายเป็นสว่นรวม	การไม่ต้ังใจฝึก	ศึกษา	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจ�า

ของนักเรียนนายร้อย	 การแกล้งป่วยเพื่อหลีกเลี่ยงการท�ากิจกรรมในระบบ	 การไม่ตั้งใจปฏิบัติเมื่อถูกสั่งลงโทษจากการ 

กระท�าความผิด	สว่นปัจจัยท่ีสง่ผลให้เกิดการถดถอยทางอุดมการณทหารอาชพีของนักเรยีนนายรอ้ย	ไดแ้ก	่ความผิดหวงั

ต่อระบบการฝึกศึกษา	และความไม่พอใจในเงินเดือน	ซึ่งผลการวิจัยข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า	การถดถอยทางอุดมการณ์

ทหารอาชพีของนกัเรยีนนายรอ้ยเป็นผลมาจากท้ังอิทธิพลเชงิโครงสรา้งท่ีอยู่แวดลอ้มตัวของนกัเรยีนนายรอ้ย	และลกัษณะ

เฉพาะของนักเรียนนายร้อย	แต่ละนายเอง

ค�ำส�ำคัญ:	 การถอดถอย	อุดมการณ์	นักเรียนนายร้อย
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