
วัน
น
ิท
รรศ

ก
ารวิชาก

าร รร.จป
ร. 2

5
6
5  2

9
 - 3

0
 พ

ฤ
ศ
จิก

าย
น
 2

5
6
5
   ณ

 โรงเรีย
น
น
าย

ร้อ
ย
พ
ระจุล

จอ
ม
เก

ล
้า ค

รั้งที่
 1

5

Chulachomklao
Royal 
Military 
Academy

CCRRMMAA  
EEXXHHIIBBIITTIIOONN  
22002222

CRMA EXHIBITION 2022

CRMA EXHIBITION 2022

CRMA EXHIBITION 2022

CRMA EXHIBITION 2022

รวมพลงัสานฝัน
สร้างสรรควิ์ชาการ

ผูอ้อกแบบศิลป์ พนัเอกฐนัส มานุวงศ์

กาลเวลาสรรค์สานพลวตัร
เจิดพิพฒัน์สามคัคีด้วยศาสตรศิ์ลป์
คณุธรรมน าประโยชน์เพ่ือแผ่นดิน
มิตรไมตรีทัว่แคว้นถ่ินเทิดปัญญญญา

CRMA EXHIBITION 2022

CRMA EXHIBITION 2022

CRMA EXHIBITION 2022

CRMA EXHIBITION 2022

วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2565
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565

ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ครั้งที่ 15



วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2565
วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2565

ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ครั้งที่ 15

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ





คำำ�นำำ�

	 โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้าเป็็นสถาบัันการศึึกษาในระดัับัอุดัมศึึกษา	 มีภารกิจุคืือผลิตนายทหาร 

สญัญาบััตรหลกัใหแ้กก่องทพับัก	อยา่งไรกด็ั	ีโรงเรยีนนายรอ้ยพระจุุลจุอมเกลา้ไดัใ้หค้ืวามสำาคืญักบััภารกจิุสำาคืญัอื�นๆ	ดัว้ย 

เนื�องจุากการจุัดัการศึึกษาในระดัับัอุดัมศึึกษาจุะมีภารกิจุอย่่	4	ดั้าน	ได้ัแก่	การผลิตบััณฑิิต	การวิจุัย	การให้บัริการทาง

วิชาการแก่สังคืม	และการทำานุบัำารุงศึิลป็วัฒนธรรม	ทั�งนี�เพื�อให้การจัุดัการศึึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า

ไดั้มาตรฐานการศึึกษาเช่นเดัียวกับัสถาบัันระดัับัอุดัมศึึกษาทั�วไป็	

	 ในด้ัานการวิจุยั	โรงเรยีนนายร้อยพระจุลุจุอมเกล้าดัำาเนินนโยบัายสนับัสนุนการทำาวจิุยัของอาจุารย์และบุัคืลากร

ทางการศึึกษามาโดัยตลอดั	โดัยให้การสนับัสนุนการทำาวิจัุยผ่านกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า	(กทพ.

รร.จุป็ร.)	 ซึึ่�งจุัดัตั�งขึ�นตั�งแต่พุทธศึักราช	 2542	 อีกทั�งยังให้การสนับัสนุนการทำาวิจุัยที�เรียกว่าโคืรงงานวิจัุยของนักเรียน 

นายร้อยชั�นป็ีที�	 4	 ตามหลักสต่รโรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า	 โดัยได้ัรับัการสนับัสนุนงบัป็ระมาณจุากกองทัพบัก	

(ทบั.)	และกรมวิทยาศึาสตร์และเทคืโนโลยีกลาโหม	(วท.กห.)

	 นอกจุากนี�	 โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้ายังเล็งเห็นถึงคืวามสำาคืัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัุย	 จุึงไดั้จัุดั	

“งานวนันทิรรศึการวชิาการโรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลุจุอมเกลา้”	โดัยมวีตัถปุ็ระสงคืเ์พื�อสง่เสรมิ	พัฒนา	และขยายเคืรอืขา่ย

คืวามร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนนายรอ้ยพระจุลุจุอมเกล้ากับัสถาบัันการศึึกษาหรือหน่วยงานอื�น	ทั�งภาคืรฐั	และ

ภาคืเอกชน	ดังันั�นโรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลุจุอมเกลา้จุงึไดัเ้ชญิสถาบัันการศึึกษาหรอืหนว่ยงานตา่งๆ	เขา้รว่มเสนอผลงาน 

เป็็นป็ระจุำาทุกป็ี	ซึ่ึ�งไดั้รับัคืวามสนใจุและคืวามร่วมมือจุากสถาบัันการศึึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ	เป็็นอย่างดัี

	 “วนันทิรรศึการวชิาการโรงเรยีนนายรอ้ยพระจุุลจุอมเกลา้”	จุดััขึ�นคืรั�งแรกในป็พุีทธศึกัราช	2551	และ	“วนันทิรรศึการ 

วิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า	 2565”	 ในคืรั�งนี�จัุดัขึ�นเป็็นคืรั�งที�	 15	 ในระหว่างวันที�	 29-30	 พฤศึจุิกายน	

พุทธศึักราช	2565	มีการเสนอผลงานวิจุัยและโคืรงงานวิจุัยซึึ่�งแบ่ังออกเป็็น	5	ส่วน	 ไดั้แก่	 โคืรงการวิจัุยของอาจุารย์	

โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า	จุำานวน	3	ผลงาน	ศึน่ย์วิจุัยสหวิทยาการ	 เฉลิมพระเกียรติ	 5	รอบั	พลเอกหญิง	

สมเดั็จุพระเทพรัตนราชสุดัาฯ	สยามบัรมราชกุมารี	โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า	จุำานวน	1	ผลงาน	โคืรงการและ

ผลงานวิจัุยของสถาบัันภายในกระทรวงกลาโหม	8	สถาบััน	จุำานวน	20	ผลงาน	โคืรงการและผลงานวิจัุยของสถาบััน

ภายนอก	20	สถาบััน	จุำานวน	45	ผลงาน	และโคืรงงานวิจุัยของนักเรียนนายร้อย	โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า	

จุำานวน	10	ผลงาน	รวมทั�งสิ�น	79	ผลงาน	จุาก	30	สถาบััน

	 ในวันที�	30	พฤศึจุิกายน	พุทธศึักราช	2565	โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้าไดั้รับัพระมหากรุณาธิคืุณจุาก	

พลเอกหญิง	 สมเดั็จุพระกนิษฐาธิราชเจุ้า	 กรมสมเดั็จุพระเทพรัตนราชสุดัาฯ	 สยามบัรมราชกุมารี	 ผ่้บััญชาการพิเศึษ

โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า	 เสดั็จุพระราชดัำาเนินมาทรงเป็็นป็ระธานและทอดัพระเนตรนิทรรศึการวิชาการฯ	 ซึ่ึ�ง

เป็็นการเสดั็จุพระราชดัำาเนินอย่างต่อเนื�องทุกป็ี	

	 ในโอกาสนี�	โรงเรียนนายรอ้ยพระจุุลจุอมเกล้าขอขอบัคืณุสถาบัันการศึึกษาและหนว่ยงานทุกแห่งที�เขา้รว่มเสนอ

ผลงาน		สถาบัันการศึึกษาที�เข้าร่วมสังเกตการณ์	รวมทั�งผ่้ที�เกี�ยวข้องทุกฝ่่าย	ทำาให้การจุัดังานในคืรั�งนี�สำาเร็จุลุล่วงไป็ไดั้

ดั้วยดัี

		 	 	 	 	 	 	 	 พลโท

	 	 	 (ปิ็ยพงศ์ึ	กลิ�นพันธุ์)

	 	 	ผ่้บััญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า	



กำำ�หนำดกำ�รเสด็จฯ และขั้้�นำตอนำกำ�รปฏิิบั้ติง�นำวั้นำนิำทรรศกำ�รวิัช�กำ�ร

โรงเรียนำนำ�ยร้อยพระจุลจอมเกำล้� 2565 

วั้นำพุธที� 30 พฤศจิกำ�ยนำ 2565 ณ โรงเรียนำนำ�ยร้อยพระจุลจอมเกำล้�

(เป็นำกำ�รส่วันำพระองค์ำ)
.......................................................................

เวลา	06.30	นาฬิิกา	 -	 อธกิารบัดั	ีหรือผ้่แทนสถาบันัชั�นผ่ใ้หญ,่	ผ้่เขา้รบััพระราชทานของที�ระลกึ	และผ่เ้ฝ่า้ฯ	รบััเสดัจ็ุ

		 	 ลงทะเบัียน,	 รับัเอกสาร	 และรับัฟัังบัรรยายสรุป็	ณ	 ส่วนวิชาทหาร	 โรงเรียนนายร้อย 

พระจุุลจุอมเกล้า

เวลา	07.00	นาฬิิกา	 -	 ผ่แ้ทนสถาบัันที�เป็็นผ่ยื้นป็ระจุำาบัอรด์ันิทรรศึการ	เขา้ป็ระจุำาพื�นที�จัุดัแสดังนิทรรศึการของ

แต่ละสถาบััน	 ภายในโรงเลี�ยงนักเรียนนายร้อย	 โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า 

เพื�อเฝ่้าฯ	รับัเสด็ัจุ

	 -	 ผ่้แทนสถาบัันที�เป็็นผ่้รับัพระราชทานเกียรติบััตรเข้านั�งป็ระจุำาที�เฝ่้าฯ	 รับัเสดั็จุภายใน 

โรงเลี�ยงนักเรียนนายร้อย	โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า

เวลา	09.00	นาฬิิกา	 -	 พลเอกหญิง	สมเดั็จุพระกนิษฐาธิราชเจุ้า	กรมสมเดั็จุพระเทพรัตนราชสุดัาฯ	สยามบัรมราชกุมารี

		 	 เสดั็จุฯ	โดัยรถยนต์พระที�นั�ง	ไป็ยังศึาลาวงกลม	

	 -	 ผ้่บััญชาการโรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลุจุอมเกล้า,	รองเสนาธกิารโรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลุจุอมเกล้า(1),	

  	 รองผ่้อำานวยการส่วนวิชาทหาร	โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า(1)	และ	(2)	เฝ้่าฯ	รับัเสดั็จุ

	 -	 เสดั็จุขึ�นบันศึาลาวงกลม

	 -	 ทรงวางพานพุ่มป็ระดัับัดัอกไม้

	 -	 ทรงจุุดัธ่ป็เทยีนเคืรื�องทองนอ้ยถวายราชสกัการะพระบัรมร่ป็พระบัาทสมเดัจ็ุพระจุุลจุอมเกลา้เจุา้อย่ห่วั

	 -	 เสดั็จุลงจุากศึาลาวงกลม

	 -	 ป็ระทับัรถยนต์พระที�นั�งเสด็ัจุฯ	ไป็ยัง	โรงเลี�ยงนักเรียนนายร้อย	โรงเรยีนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า

เวลา	09.10	นาฬิิกา	 -	 เสดั็จุฯ	ถึงโรงเลี�ยงนักเรียนนายร้อย	โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า

	 -	 ผ่้ว่าราชการจุังหวัดันคืรนายก	(กราบับัังคืมท่ลรายงาน),	ผ่้พิพากษาหัวหน้าศึาลจุังหวัดั

นคืรนายก	(กราบับัังคืมท่ลรายงาน),	ผ่้บััญชาการมณฑิลทหารบักที�	12	(กราบับัังคืมท่ล

รายงาน),	ผ่้บัังคืับัการตำารวจุภ่ธรจุังหวัดันคืรนายก	(กราบับัังคืมท่ลรายงาน)	

	 -	 รองผ่้บััญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า(1)	 และผ่้อำานวยการส่วนการศึึกษา

โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า	เฝ่้าฯ	รับัเสด็ัจุ	

เวลา	09.10	นาฬิิกา	 -	 เสดั็จุเข้าอาคืารโรงเลี�ยงนักเรียนนายร้อย	โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า

	 -	 ทรงพระดัำาเนนิ	ไป็ยังที�ป็ระทบััภายในโรงเลี�ยงนกัเรยีนนายรอ้ย	โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุุลจุอมเกล้า

	 -	 ผ่้บััญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า	กราบับัังคืมท่ลรายงานเบัิกผ่้แทนสถาบััน

เข้าเฝ่้าฯ	รับัพระราชทานเกียรติบััตร

	 -	 ทรงพระดัำาเนินทอดัพระเนตรนิทรรศึการฯ

เวลา	11.30	นาฬิิกา	 -	 ผ่้ว่าราชการจุังหวัดันคืรนายก,	 ผ้่พิพากษาหัวหน้าศึาลจุังหวัดันคืรนายก,	 ผ้่บััญชาการ

มณฑิลทหารบักที�	 12,	 ผ่้บัังคืับัการตำารวจุภ่ธรจุังหวัดันคืรนายก,	 ผ่้บััญชาการโรงเรียน

นายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า,	รองผ่้บััญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า(1),	(2),	



 	 เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า,	ผ่้อำานวยการส่วนการศึึกษา	โรงเรียนนายร้อย

	 	 พระจุุลจุอมเกล้า	 และผ่้อำานวยการส่วนวิชาทหาร	 โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า	 

รอส่งเสดั็จุหน้าโรงเลี�ยงนักเรียนนายร้อย	โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า		

เวลา	11.45	นาฬิิกา	 -	 เสดั็จุออกอาคืารโรงเลี�ยงนักเรียนนายร้อย	โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า																		

	 -	 ป็ระทับัรถยนต์พระที�นั�ง	เสดั็จุฯ	ไป็ยัง	พระตำาหนักเอ	1

	 -	 เสวยพระกระยาหารกลางวนั	ณ	พระตำาหนกัเอ	1	และเสดัจ็ุฯ	กลบััตามพระราชอธัยาศึยั

เวลา	12.00	นาฬิิกา	 -	 ผ่้ว่าราชการจุังหวัดันคืรนายก,	 ผ้่พิพากษาหัวหน้าศึาลจุังหวัดันคืรนายก,	 ผ้่บััญชาการ

มณฑิลทหารบักที�	 12,	 ผ่้บัังคืับัการตำารวจุภ่ธรจุังหวัดันคืรนายก,	 ผ่้บััญชาการโรงเรียน

นายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า,	รองผ่้บััญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า	(1),	(2),		

เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า,	ผ่้อำานวยการส่วนการศึึกษา	 โรงเรียนนายร้อย 

พระจุุลจุอมเกลา้,	ผ้่อำานวยการส่วนวชิาทหาร	โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุุลจุอมเกลา้	รองเสนาธกิาร 

โรงเรียนนายรอ้ยพระจุุลจุอมเกลา้(1),	(2),	และผ่แ้ทนสถาบััน/หนว่ยงาน	รว่มรบััป็ระทาน

อาหารกลางวนั		ณ	หอ้งรบััรองสโุขทยั	กองบัญัชาการโรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลุจุอมเกลา้

กำ�รแต่งกำ�ย

ทหารชาย				 เคืรื�องแบับัป็กติกากีแกมเขียวคือพับัแขนยาว		หมวกทรงหม้อตาล

ทหารหญิง				 เคืรื�องแบับัป็กติกากีแกมเขียวคือป็กแขนยาว		หมวกแก๊ป็ทรงอ่อนพบััปี็ก

ข้าราชการพลเรือน					 เคืรื�องแบับัป็กติคือพับั	แขนยาว	หมวกทรงหม้อตาล

นักเรียนนายร้อย	 เคืรื�องแบับัป็กติกากีแกมเขียวคือพับัแขนยาว	ผ่กผ้าผ่กคือ	หมวกทรงหม้อตาล

ผ่้บัริหาร,	คืณาจุารย์ชาย			ชุดัสากล,	ชุดัสุภาพ,	เคืรื�องแบับัสถาบััน

ผ่้บัริหาร,	คืณาจุารย์หญิง		ชุดัสุภาพ	(กระโป็รง),	เคืรื�องแบับัสถาบััน

นักเรียน	นิสิต	นักศึึกษา	 เคืรื�องแบับันักเรียน	นิสิต	นักศึึกษา

บัุคืคืลทั�วไป็	 ชุดัสุภาพ
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 ส�รบั้ญ

หนำ้�

ส่วันำที� 1 โคำรงกำ�รวัิจ้ยและผลง�นำวัิช�กำ�รขั้องอ�จ�รย์ โรงเรียนำนำ�ยร้อยพระจุลจอมเกำล้�

 กำลุ่มวัิศวักำรรมศ�สตร์และกำ�รทห�ร

	 -	 การศึึกษาชุดัสาธิตการส่งสัญญาณแสงโดัยวิธีการมัลติแพล็กซ์ึ่แบับัแบั่งคืวามยาวคืลื�น	1310		 3

	 	 และ	1550	นาโนเมตร

 กำลุ่มวัิทย�ศ�สตร์และกำ�รทห�ร

	 -	 การออกแบับักล้องไฮเป็อร์สเป็กตรัมขนาดัเล็กโดัยใช้ทัศึนอุป็กรณ์แบับัฟัรีฟัอร์ม	 4

 กำลุ่มศิลปศ�สตร์และกำ�รทห�ร

	 -	 การศึึกษาการป็รับัตัวของนักเรียนนายร้อยใหม่และคืวามเข้มแข็งทางจุิตใจุที�มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ�	 5

	 	 ทางการเรียนและเจุตนาในการลาออก	โดัยส่งผ่านตัวแป็รสุขภาวะเชิงอัตวิสัย	

	 	 ในนักเรียนนายร้อยชั�นป็ีที�	1	โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า

ส่วันำที� 2 ง�นำวัิจ้ยจ�กำโคำรงกำ�รคำวั�มร่วัมมือระหว่ั�งโรงเรียนำนำ�ยร้อยพระจุลจอมเกำล้�

  กำ้บัสถ�บั้นำภ�ยนำอกำ

 ศูนำย์วัิจ้ยสหวัิทย�กำ�ร เฉลิมพระเกำียรติ 5 รอบั 

 พลเอกำหญิง สมเด็จพระเทพร้ตนำร�ชสุด�ฯ สย�มบัรมร�ชกำุม�รี 

 โรงเรียนำนำ�ยร้อยพระจุลจอมเกำล้�

	 -	 การดัำาเนินงานของศึ่นย์วิจุัยสหวิทยาการ	เฉลิมพระเกียรติ	5	รอบั		 9

	 	 พลเอกหญิง	สมเดั็จุพระเทพรัตนราชสุดัาฯ	สยามบัรมราชกุมารี	

  โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า

ส่วันำที� 3 โคำรงกำ�ร/ผลง�นำและง�นำวัิจย้ขั้องสถ�บ้ันำภ�ยในำกำระทรวังกำล�โหม

 กำรมวัิทย�ศ�สตร์และเทคำโนำโลยีกำล�โหม

	 -	 โคืรงการพัฒนาผลิตนำ�ายาตรวจุหาสารวัตถุระเบิัดั	 13

	 -	 โคืรงการวิจุัยระบับัเฝ่้าตรวจุแจุ้งเตือนในพื�นที�เมืองดั้วยปั็ญญาป็ระดัิษฐ์แบับัเคืลื�อนที�	(Mobile	AI)	 14

	 -	 แนวทางป็ฏิิบััติการวัดัคืวามดัันในช่องท้องโดัยใช้นวัตกรรม	IAH	pinklao	 15
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 โรงเรียนำเตรียมทห�ร 

	 -	 สายรัดัข้อมือป็้องกันโรคืลมแดัดั	 16

	 -	 การใช้ป็ัญญาป็ระดัิษฐ์ร่้จุำาใบัหน้าร่วมกับัระบับักลอนป็ระต่ไฟัฟั้า	 17

	 -	 การพัฒนาแผ่นซึ่ับัแรงจุากยางพาราในชุดัเกราะกันกระสุน		 18

 โรงเรียนำนำ�ยเรือ

	 -	 ระบับัแสดังผลท่อทางของเรือโดัยใช้เทคืโนโลยี	Augmented	Reality	 19

	 -	 สเป็รย์กันยุงไร้กลิ�นใช้ทางทหาร	 20	

	 -	 ระบับัตรวจุสอบักำาลังพลบันเรือโดัยใช้เทคืโนโลยี	RFID	 21

 โรงเรียนำนำ�ยเรืออ�กำ�ศนำวัมินำทกำษั้ตริย�ธิร�ช

	 -	 วิธีการตรวจุจุับัภัยคืุกคืามทางไซึ่เบัอร์แบับัไฮบัริดัด้ัวยการใช้เทคืนิคืการเรียนร่้ของเคืรื�อง	 22

	 -	 การออกแบับัและวิเคืราะห์คืุณลักษณะทางอากาศึพลศึาสตร์อากาศึยานไร้คืนขับั	M	Solar-X		 23

	 	 ขึ�น-ลงทางดัิ�ง	แบับั	Tilt	Rotor

	 -	 การศึึกษาและพัฒนาต้นแบับัระบับัลงจุอดัอากาศึยานไร้คืนขับัแบับัมัลติโรเตอร์	 24

	 	 บันเป็้าหมายเคืลื�อนที�โดัยใช้ระบับัภาพ

 โรงเรียนำแผนำที� กำรมแผนำที�ทห�ร

	 -	 การศึึกษาวิธีแป็ลงคื่าพิกัดัระหว่างกรอบัพิกัดัอ้างอิงสากล	ITRF2005	ITRF2008	และ	ITRF2014	 25

	 	 ในป็ระเทศึไทย

	 -	 ระบับัจุัดัการสืบัคื้นภาพถ่ายทางอากาศึ	จุากโคืรงการฐานข้อม่ลภาพถ่ายทางอากาศึป็ระเทศึไทย	 26

	 		กรมแผนที�ทหาร	

	 -	 การศึึกษาคืวามเป็็นไป็ไดั้การใช้ระบับัโคืรงข่ายสถานีรังวัดัสัญญาณดัาวเทียม	GNSS	แบับัอัตโนมัติ		 27

	 	 (CORS)	กรมแผนที�ทหาร	ในการนำาหนเคืรื�องจัุกรกลทางการเกษตร

 วัิทย�ล้ยพย�บั�ลกำองท้พบักำ

	 -	 การพัฒนาเคืรื�องมือวัดัคืุณลักษณะผ่้นำาทางทหารของนักเรียนพยาบัาลกองทัพบัก	 28

	 -	 ผลของโป็รแกรมการเรียนร่้โดัยใช้สถานการณ์เสมือนจุริงที�หลากหลายสำาหรับัการพัฒนาสมรรถนะ	 29

	 	 พยาบัาลทหารของนักเรียนพยาบัาล	วิทยาลัยพยาบัาลกองทัพบัก

	 -	 ผลของโป็รแกรมคืวามจุริงเสมือนต่อทัศึนคืติและคืวามเชื�อมั�นในการจุัดัการผ่้ป็่วยก้าวร้าว	 30

	 	 ของนักเรียนพยาบัาลกองทัพบัก

(7)
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หนำ้�

 วัิทย�ล้ยแพทยศ�สตร์พระมงกำุฎเกำล้�

	 -	 การเรียนร่้เชิงลึกสำาหรับัการจุำาแนกเซึ่ลล์เม็ดัเลือดัแดังที�ติดัเชื�อมาลาเรีย	 31

	 	 ในภาพแผ่นฟิัล์มเลือดัแบับับัาง

 สำ�นำ้กำง�นำวัิจ้ยและพ้ฒนำ�กำ�รทห�รกำองท้พบักำ

	 -	 การวิจุัยและพัฒนาระบับัอำานวยการยิงปื็นใหญ่ดัิจิุทัล	ระดัับักองพัน	 32

ส่วันำที� 4 โคำรงกำ�ร/ผลง�นำและง�นำวัิจย้ขั้องสถ�บ้ันำภ�ยนำอกำกำระทรวังกำล�โหม

 โรงเรียนำนำ�ยร้อยตำ�รวัจ

	 -	 มาตรการคืุ้มคืรองเดั็กในการบัังคืับัใช้กฎหมาย	นโยบัาย	ระเบัียบั	และคืำาสั�งของงานตรวจุคืน	 35

	 	 เข้าเมือง	ผ่านการป็ระเมิน	พัฒนาแนวป็ฏิิบััติ	ขั�นตอน	กระบัวนการ	และการพัฒนาศึักยภาพ

	 	 ของเจุ้าหน้าที�ตรวจุคืนเข้าเมือง

	 -	 แนวทางในการบั่รณาการการทำางานร่วมกันของสหวิชาชีพในการสอบัสวนคืดีัเด็ักและเยาวชน		 37

	 -	 กระบัวนการพัฒนานายตำารวจุไซึ่เบัอร์สำาหรับัสำานักงานตำารวจุแห่งชาติ:	กรณีศึึกษาของชมรม	 39

	 	 ไซึ่เบัอร์โรงเรียนนายร้อยตำารวจุ

 จุฬ�ลงกำรณ์มห�วัิทย�ล้ย

	 -	 การศึึกษาและวิจุัยสลักเหล็กทดัแทนสลักอะล่มิเนียมที�ชำารุดัของสะพานทหาร	เอ็ม	จีุ	บัี	 40

	 -	 การพัฒนาแผ่นกั�นสำาหรับัแบัตเตอรี�ชนิดัสังกะสีไออน	 41

	 -	 การศึึกษาคืวามเป็็นไป็ไดั้ในการนำาวัตถุดิับัจุากป็ิโตรเคืมีมาพัฒนาเสื�อป็ฏิิบััติการฯ	 42

	 	 เพื�อลดัอันตรายจุากการถ่กทำาร้ายดั้วยอาวุธมีคืม

 มห�วัิทย�ล้ยเกำษัตรศ�สตร์

	 -	 การพัฒนาอาหารเทียมไหม	 43

	 -	 การพัฒนาตัวนำาส่งยาเดันไดัรเมอร์เพื�อต้านการแพร่กระจุายของเซึ่ลล์มะเร็ง	 44

	 -	 นวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคืตเพื�อคืวามยั�งยืนและคืวามกินดัีอย่่ดัี	 46

 มห�วัิทย�ล้ยเทคำโนำโลยีพระจอมเกำล้�พระนำคำรเหนำือ

	 -	 คืรีมบัำารุงผิวผสมสารสกัดัเป็ลือกหุ้มเมล็ดัโกโก้	 47

	 -	 การพัฒนาผลิตภัณฑิ์นมเมล็ดัแตงโมข้นหวาน	 48

	 -	 การวิจุัยและพัฒนาระบับัเรดัาร์เพื�อการตรวจุจัุบัโดัรนเพื�อป็้องกันโดัรนที�ไม่ไดั้รับัอนุญาต	 49
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หนำ้�

 มห�วัิทย�ล้ยเทคำโนำโลยีร�ชมงคำลธ้ญบัุรี

	 -	 การศึึกษาป็ระวัติศึาสตร์วัฒนธรรมทุ่งหลวงรังสิตในการสร้างแนวทางยกระดัับัผลิตภัณฑิ์		 50

	 	 ก๋วยเตี�ยวเรือรังสิตที�สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ�น	

	 -	 โคืรงการยกระดัับัผลิตภัณฑิ์วัฒนธรรมเพื�อสร้างม่ลคื่าเชิงพาณิชย์ทุง่หลวงรังสิต	 51

 มห�วัิทย�ล้ยธรรมศ�สตร์

	 -	 เอไอเชสต์ฟัอร์ออล	 53

	 -	 ระบับัคืัดักรองโรคืต้อหินอย่างอัตโนมัติจุากลานสายตาดั้วยคืวามจุริงโลกเสมือนและ	 54

	 	 ภาพถ่ายจุอตาดั้วยการเรียนร่้เชิงลึก

	 -	 การอนุรักษ์โบัราณสถานดั้วยเทคืโนโลยีโลกเสมือน	 56

 มห�วัิทย�ล้ยศรีนำคำรินำทรวัิโรฒ

	 -	 นวัตกรรมผลิตภัณฑิ์โพรไบัโอติกสายพันธุ์ไทยเพื�อสุขภาพและเป็็นอาหารฟัังก์ชัน	 57

 มห�วัิทย�ล้ยมหิดล

	 -	 หน่วยป็ฏิิบััติการชีววิทยาศึาสตร์ระบับัดิัจุิทัล	คืณะวิทยาศึาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดัล	 58

	 -	 ขั�วไฟัฟ้ัาชนิดัพิมพ์สกรีนบันกระดัาษเพื�อเซึ่นเซึ่อร์เคืมีไฟัฟ้ัา	 59
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กำ�รศึกำษั�ชุดส�ธิตกำ�รส่งส้ญญ�ณแสงโดยวัิธีกำ�รม้ลติเพล็กำซ์แบับัแบั่ง

คำวั�มย�วัคำลื�นำ 1310 และ 1550 นำ�โนำเมตร

The Development Training Kits of 1310 and 1550 Nanometer Optical 

Transmission by Wavelength Division Multiplexing

พ้นำตรี พ้ฒนำ์ นำ่วัมนำิ�ม   พ้นำตรี ชนำะ จ้นำทร์อิ�ม
กองวิชาวศิึวกรรมไฟัฟั้า	ส่วนการศึึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า

บัทคำ้ดย่อ

	 ชุดัสาธิตการส่งสัญญาณแสงโดัยวิธีการมัลติเพล็กซึ่์แบับัแบั่งคืวามยาวคืลื�น	 1310	 และ	 1550	 นาโนเมตร	 

ที�ถ่กออกแบับัและพัฒนาต่อยอดัจุากชุดัสาธิตการส่งสัญญาณแสงโดัยวิธีการมัลติเพล็กซึ่์แบับัแบั่งคืวามยาวคืลื�น	 850	

และ	1310	นาโนเมตร	โดัยใชห้ลกัการสรา้งสญัญาณแบับัแบัง่คืวามยาวคืลื�นผา่นเสน้ใยแกว้นำาแสง	โดัยชดุัสาธิตดังักลา่ว 

ป็ระกอบัดั้วย	 4	 ใบังานการทดัลอง	 1.	 การลดัทอนสัญญาณภายในเส้นใยแก้วนำาแสง	 2.	 คืุณลักษณะของเลเซึ่อร ์

ไดัโอดั	3.	คุืณลกัษณะการทำางานของโฟัโต้ไดัโอดั	4.	การมลัติเพลก็ซ์ึ่คืลื�นแสงแบับัแบ่ังคืวามยาวคืลื�น	จุากการวิจัุยพบัวา่ 

ชดุัสาธิตสามารถรบััสง่สญัญาณได้ัโดัยแสดังออกจุากเคืรื�องมือวดัักำาลังทางแสงมคีืา่ใกลเ้คืยีงกนักับัหลกัทฤษฎีที�ไดัน้ำามาใช ้

และการทดัสอบัคืวามร่้ทฤษฎีของนักเรียนนายร้อยจุำานวน	16	นาย	ก่อนและหลังการนำาชุดัสาธิตมาป็ระกอบัการทดัลอง	

พบัว่าก่อนการทดัลองคืะแนนเฉลี�ย	2.94	คืะแนน	(เต็ม	10	คืะแนน)	และหลังการทดัลองคืะแนนเฉลี�ย	9.63	คืะแนน	

สรปุ็ไดัว้า่การนำาชดุัสาธติป็ระกอบัใบังานการทดัลองมาเป็น็สื�อการเรยีนการสอนนั�น	เพิ�มทกัษะทางการใชง้านและคืวามร่ ้

ทฤษฎีที�เกี�ยวข้องกับันักเรียนนายร้อย

คำำ�สำ�คำญ้:	 การมัลติเพล็กซึ่์แบับัแบั่งคืวามยาวคืลื�น
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กำ�รออกำแบับักำล้องไฮเปอร์สเปกำตร้มขั้นำ�ดเลก็ำโดยใช้ท้ศนำอุปกำรณ์แบับัฟรีฟอร์ม

Design of a Compact Hyperspectral Camera using Freeform Optics

พ้นำโท ดร.นำวัพงศ์ อ้นำสุรีย์
กองวิชาฟิัสิกส์	ส่วนการศึึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า

บัทคำ้ดย่อ
	 กล้องไฮเป็อร์สเป็กตรัม	 (Hyperspectral	Camera)	คืือกล้องที�มคีืวามสามารถในการถ่ายภาพไดั้หลายช่วง

คืวามยาวคืลื�น	โดัยแต่ละช่วงคืวามยาวคืลื�นจุะให้ภาพที�แตกต่างกันขึ�นอย่่กับัคืวามสามารถในการดั่ดักลืนแสงของแต่ละ

วัตถุ	กล้องไฮเป็อร์สเป็กตรัมจุึงถ่กนำามาใช้เพื�อจุำาแนกชนิดัของวัตถุบันภาพถ่ายโดัยพจิุารณาจุากคื่าการดั่ดักลืนแสงของ 

วัตถุนั�นๆ	 โดัยเทคืนิคืนี�เป็็นเทคืนิคืที�เรียกว่าสเป็กโทรสโกป็ี	 (Spectroscopy)	 ซึ่ึ�งเป็็นเทคืนิคืที�ใช้ในการวิเคืราะห์ 

องค์ืป็ระกอบัทางเคืมขีองวตัถุจุากคืา่สเป็กตรมั	(Spectrum)	ของวตัถนัุ�นๆ	และได้ัถก่นำาไป็ใชป้็ระโยชน์ในหลากหลายดัา้น	

อาทิเช่น	ดัาราศึาสตร	์การแพทย์	สิ�งแวดัล้อม	การสำารวจุทางอากาศึ	อุตสาหกรรมอาหาร	การเกษตร	และการรักษา

คืวามป็ลอดัภัย	 เป็็นต้น	ป็ัจุจุุบัันกล้องไฮเป็อร์สเป็กตรัมยังคืงนำาเข้ามาจุากต่างป็ระเทศึซึึ่�งมีราคืาแพง	จุึงเป็็นอุป็สรรคื

ในการนำาไป็ใช้อย่างแพร่หลาย	รวมถึงขนาดัของกล้องโดัยส่วนใหญ่ยังคืงมีขนาดัใหญ่	ซึ่ึ�งเป็็นอุป็สรรคืในการนำาไป็ใช้กบัั

บัาง	Applications	ดัังนั�น	การศึึกษาและพัฒนาเทคืโนโลยีของกล้องไฮเป็อร์สเป็กตรัมภายในป็ระเทศึของเราจุึงมีคืวาม

จุำาเป็็นอย่างยิ�งเพื�อแก้ป็ัญหาเรื�องคื่าใชจุ้่ายที�ส่งในการซึ่ื�อกล้องจุากต่างป็ระเทศึ	 ค่ืาใช้จุ่ายในการบัำารุงรักษา	 และระยะ

เวลาในการรอผ่้เชี�ยวชาญจุากต่างป็ระเทศึเพื�อบัำารุงรักษากล้อง	 นอกเหนือสิ�งอื�นใดั	 สิ�งสำาคืัญที�ไดั้จุากการพัฒนากล้อง

ชนิดันี�คืือองคื์คืวามร้่ที�สามารถถ่ายทอดัจุากผ่้วิจัุยส่่องคื์กร	นักเรียนและผ่้ที�สนใจุ	รวมถึงการนำาองคื์คืวามร่้นี�ไป็ต่อยอดั

ในการพัฒนาป็ระสิทธิภาพของกล้องใหด้ัีขึ�นเองภายในป็ระเทศึไดั้

	 งานวิจุัยนี�มีวัตถุป็ระสงคื์หลักเพื�อออกแบับัเคืรื�องสเป็กโทรมิเตอร์	(Spectrometer)	ซึ่ึ�งเป็็นส่วนป็ระกอบัหลัก

ของกล้องไฮเป็อร์สเป็กตรัม	โดัยจุำากัดัขนาดัของคืวามกว้าง	คืวามยาว	และคืวามลึกของเคืรื�องสเป็กโทรมิเตอร์ไว้ไม่เกิน

ดั้านละ	25	เซึ่นติเมตร	ซึ่ึ�งมีขนาดัเล็กพอที�จุะสามารถพกพาไดั้	และไดั้ออกแบับัเพื�อใช้ในการนำาไป็วัดัสเป็กตรัมรามาน	 

(Raman	Spectrum)	ของวตัถุ	ซึ่ึ�งเทคืนคิืสเป็กโทรสโกปี็แบับัรามาน	(Raman	Spectroscopy)	นี�เป็็นเทคืนิคืสเป็กโทรสโกปี็ 

ที�ให้คืวามแม่นยำาในการระบุัชนิดัของวัตถุ	 งานวิจัุยนี�ไดั้ทำาการเป็รียบัเทียบัป็ระสิทธิภาพของเคืรื�องสเป็กโทรมิเตอร์ 

ที�ถ่กออกแบับัโดัยการใช้ทศัึนอปุ็กรณ์แบับัดัั�งเดิัม	(Classical	Optics)	กับัเคืรื�องสเป็กโทรมิเตอร์ที�ถ่กออกแบับัโดัยการใช้

ทัศึนอุป็กรณ์แบับัฟัรีฟัอร์ม	(Freeform	Optics)	โดัยพิจุารณาจุากคื่าพารามิเตอร์	(Parameter)	ต่างๆ	เช่น	ขนาดัของ

แสง	(Spot	Size)	ที�ถ่กโฟักัสบันเซึ่นเซึ่อร์กล้อง	คื่า	Strehl	Ratio	และคืุณภาพของ	Point	Spread	Function	ผลการ

วจัิุยแสดังให้เห็นวา่เคืรื�องสเป็กโทรมเิตอรที์�ใชทั้ศึนอุป็กรณ์แบับัฟัรฟีัอรม์ให้ผลของคืา่พารามิเตอร์ดังักลา่วในทิศึทางที�ดัขีึ�น	

ส่งผลให้เคืรื�องสเป็กโทรมิเตอร์ที�ใช้ทัศึนอปุ็กรณ์แบับัฟัรีฟัอร์มมีคื่ารีโซึ่ล่ชัน	 (Resolution)	ที�ดัีกว่าเคืรื�องสเป็กโทรมิเตอร ์

ที�ใช้ทัศึนอุป็กรณ์แบับัดัั�งเดิัม	 องค์ืคืวามร้่ที�ได้ัจุากการทำาวิจัุยนี�ได้ัถ่กนำาไป็ถ่ายทอดัให้กับันักเรียนนายร้อยในโคืรงงาน

วิจัุยในการสร้างเคืรื�องสเป็กโทรมิเตอร์ต้นแบับัในห้องป็ฏิิบััติการ	 และถ่กนำาไป็ออกแบับักล้องไฮเป็อร์สเป็กตรัมร่วมกับั

สถาบัันวิจุัยดัาราศึาสตร์แห่งชาต	ิ(องคื์การมหาชน)	เพื�อใช้เป็็น	Payload	ของดัาวเทียม	TSC-1	ในโคืรงการภาคืีคืวาม

ร่วมมืออวกาศึไทย	(Thai	Space	Consortium	:	TSC)

คำำ�สำ�คำ้ญ:	 กล้องไฮเป็อร์สเป็กตรัม	สเป็กโทรมิเตอร์	สเป็กโทรสโกปี็	สเป็กตรัม	ทัศึนอุป็กรณ์แบับัฟัรีฟัอร์ม



กำ�รศึกำษั�กำ�รปร้บัต้วัขั้องนำ้กำเรียนำนำ�ยร้อยใหม่และคำวั�มเข้ั้มแขั้็งท�งจิตใจที�มี

อิทธิพลต่อผลส้มฤทธิ์ท�งกำ�รเรียนำและเจตนำ�ในำกำ�รล�ออกำ 

โดยส่งผ่�นำต้วัแปรสุขั้ภ�วัะเชิงอ้ตวัิส้ย 

ในำนำ้กำเรียนำนำ�ยร้อยช้�นำปีที� 1 โรงเรียนำนำ�ยร้อยพระจุลจอมเกำล้�

The Study of the New Cadet Adaptation and Moderating Effect of 

Resilience on Cadet Turnover and Academic Achievement: 

The Mediating Effect on Subjective Well-Being in 1st Year CRMA Cadets

พ้นำตรี ศรนำรินำทร์ กำ�ญจนำะโนำพนิำิจ   ร้อยเอกำ ปวัริศ ไชยล�โภ
กองจุิตวิทยาและการนำาทหาร	ส่วนวิชาทหาร	โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า

บัทคำ้ดย่อ

	 การวจัิุยคืรั�งนี�เป็็นการวจัิุยเชงิสำารวจุ	มวีตัถปุ็ระสงคืเ์พื�อศึกึษาอทิธิพลของการป็รบััตวัของนักเรยีนนายรอ้ยใหม ่

และคืวามเข้มแข็งทางจิุตใจุที�มีต่อผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนและเจุตนาในการลาออก	 โดัยส่งผ่านสุขภาวะเชิงอัตวิสัย	 

กลุม่ป็ระชากร	คืือ	นักเรยีนนายรอ้ยชั�นปี็ที�	1	โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุุลจุอมเกลา้	จุำานวน	308	นาย	เคืรื�องมอืที�ใชใ้นการวจัิุย	คืือ	

มาตรวดััการป็รบััตวัของนักเรยีนนายรอ้ยใหม	่มาตรวดััคืวามเขม้แขง็ทางจิุตใจุฉบับััภาษาไทย	มาตรวดััสขุภาวะเชงิอัตวสิยั 

มาตรวดััเจุตนาในการลาออกและคืะแนนเฉลี�ยป็ระจุำาภาคืการศึกึษา	วเิคืราะห์ขอ้มล่โดัยใชก้ารหาคืา่เฉลี�ยและสว่นเบัี�ยงเบัน

มาตรฐาน	วธิสีหสมัพันธแ์บับัเพยีรส์นัและวธีิวเิคืราะห์อิทธพิลของตัวแป็รกำากบััและตวัแป็รสง่ผ่านด้ัวยโป็รแกรม	PROCESS	

ผลการวจิุยั	พบัวา่	นักเรยีนนายรอ้ยใหมโ่ดัยเฉลี�ย	มรีะดับััการป็รบััตวัและคืวามเขม้แขง็ทางจุติใจุในระดับััดั	ีมสีขุภาวะเชงิ

อัตวสิยัในระดับััป็านกลาง	มผีลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนในระดับััคือ่นขา้งสง่	และมเีจุตนาในการลาออกน้อย	จุากการวเิคืราะห์

อิทธิพลของตัวแป็ร	พบัว่า	การป็รบััตัวของนักเรียนนายร้อยใหม่ส่งอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะเชิงอัตวิสัย	(b	=	0.81, 

t(304)	=	-0.34,	p	=	0.01)	และผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีน	(b	=	0.49,	t(303)	=	3.12,	p =	0.00)	ตวัแป็รคืวามเขม้แขง็ทางจิุตใจุ 

สง่อิทธิพลทางตรงตอ่สขุภาวะเชงิอัตวสิยั	(b =	1.77,	t(304)	=	0.61,	p =	0.00)	และผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีน	(b	=	0.83, 

t(303)	=	2.99,	p	=	0.00)	และพบัวา่	การป็รบััตัวของนักเรยีนนายรอ้ยใหม่	(b	=	0.81,	t(304)	=	-0.34,	p	=	0.01)	และ 

คืวามเข้มแข็งทางจุิตใจุ	(b	=	1.77,	t(304)	=	0.61,	p	=	0.00)	ส่งอิทธิพลทางบัวกต่อสุขภาวะเชิงอัตวิสัยและสุขภาวะ 

เชิงอัตวิสัยส่งต่ออิทธิพลทางลบัต่อเจุตนาในการลาออก	(b	=	-0.21,	t(303)	=	-4.76,	p =	0.00)	และพบัผลเพิ�มเติมว่า	

คืวามเข้มแข็งทางจุิตใจุในระดัับัต�ำา	(b	=	-0.15,	t(303)	=	-2.90,	p	=	0.00)	มีอิทธิพลร่วมกับัการป็รับัตัวของนักเรียน

นายร้อยใหม่โดัยส่งอิทธิพลร่วมทางบัวกต่อผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน	 โดัยไม่ส่งผ่านสุขภาวะเชิงอัตวิสัย	 จุากผลการวิจัุย

ทั�งหมดั	สรปุ็ได้ัวา่	การป็รบััตวัของนักเรยีนนายรอ้ยใหมแ่ละคืวามเขม้แขง็ทางจิุตใจุต่างมอิีทธิพลตอ่การเป็ลี�ยนแป็ลงของ

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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สุขภาวะเชิงอัตวิสัย	ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนและเจุตนาในการลาออกของนักเรียนนายร้อยชั�นปี็ที�	1	โดัยการป็รบััตัวของ

นักเรยีนนายรอ้ยใหมแ่ละคืวามเขม้แขง็ทางจิุตใจุที�สง่จุะสง่ผลให้นักเรยีนนายรอ้ยใหมม่สีขุภาวะเชงิอัตวสิยัที�สง่ขึ�นและนำา

ไป็ส่่การมีผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนที�ดัีและมีเจุตนาในการลาออกลดัน้อยลง	ทั�งนี�	เมื�อเป็รียบัเทียบัระหว่างการป็รบััตัวของ

นักเรยีนนายรอ้ยใหมแ่ละคืวามเขม้แขง็ทางจิุตใจุ	พบัวา่	คืวามเขม้แขง็ทางจิุตใจุมคีืา่ขนาดัอทิธพิลที�สง่กวา่การป็รบััตวัของ

นักเรยีนนายรอ้ยใหม	่ดัังนั�นคืวามเขม้แขง็ทางจุติใจุจุงึเป็็นตวัเลอืกที�น่าสนใจุสำาหรบััผ่ท้ี�ตอ้งการจุะเสรมิสรา้งศึกัยภาพใหกั้บั

นักเรยีนนายรอ้ยชั�นปี็ที�	1	ในการเขา้รบััการศึึกษาในโรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลุจุอมเกลา้อยา่งมปี็ระสิทธิภาพและมคีืวามสขุ

คำำ�สำ�คำญ้:	 การป็รับัตัวของนักเรียนนายร้อยใหม่	คืวามเข้มแข็งทางจิุตใจุ	สุขภาวะเชิงอัตวิสัย	เจุตนาในการลาออก

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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 ส่วันำที� 2
งานวิจุัยจุากโคืรงการคืวามร่วมมือระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า

กับสถาบันภายนอก
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กำ�รดำ�เนำินำง�นำขั้องศูนำย์วัิจ้ยสหวัิทย�กำ�ร เฉลิมพระเกำียรติ 5 รอบั 

พลเอกำหญิง สมเด็จพระเทพร้ตนำร�ชสุด�ฯ สย�มบัรมร�ชกำุม�รี 

โรงเรียนำนำ�ยร้อยพระจุลจอมเกำล้�

พ้นำเอกำ รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุร้ตนำ์ เลิศล�ำ�
โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า 

Email:	suratbrb@gmail.com

บัทคำ้ดย่อ

 จุากผลสำาเรจ็ุของการดัำาเนินการวจัิุยในลักษณะสหวทิยาการเพื�อการศึึกษาทางด้ัานวฒันธรรมที�ผา่นมา	(2548-

2558)	ทั�งทางดั้านผลจุากการวิจุัย	การพัฒนาเคืรือข่ายในระดัับัภาคืพื�นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และการดัำาเนินการดั้าน

เยาวชนระหว่างป็ระเทศึ	โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า	สำานักงานกองทุนสนับัสนุนการวิจัุย	 (สกว.)	หน่วยงานทั�ง

ภายในและภายนอกป็ระเทศึอีก	11	หนว่ยงานจึุงสนบััสนนุให้มีการจัุดัตั�งศ่ึนย์วจัิุยและป็ระสานงานเคืรอืขา่ยการศึึกษาเชงิ 

สหวิทยาการทางดั้านวัฒนธรรมในภาคืพื�นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	โดัยการสนับัสนุนงบัป็ระมาณของ	สกว.	และต่อมา 

โดัยสำานักงานคืณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศึาสตร์	วิจุัยและนวัตกรรม	(สกสว.)	เพื�อให้เกิดัการขยายการดัำาเนินงานวิจุัย 

และการพัฒนา	 รวมทั�งการให้การศึึกษาแก่เยาวชนในระดัับัภาคืพื�นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และเพื�อเป็็นส่วนหนึ�ง 

ของกิจุกรรมเฉลิมพระเกียรติ	5	รอบั	พลเอกหญิง	สมเดั็จุพระกนิษฐาธิราชเจุ้า	กรมสมเดั็จุพระเทพรัตนราชสุดัาฯ	 

สยามบัรมราชกุมารี	และไดั้ทรงทำาพิธีเจุิมป็้ายเป็ิดัศึน่ย์วิจุัยฯ	อย่างเป็็นทางการในวันที�	16	พฤศึจิุกายน	พ.ศึ.	2558

	 ศึน่ย์วจิุยัสหวทิยาการเฉลิมพระเกยีรติ	5	รอบั	พลเอกหญิง	สมเดัจ็ุพระเทพรตันราชสดุัาฯ	สยามบัรมราชกมุารี 

โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า	ไดั้ดัำาเนินการและมีพันธกิจุที�ก่อให้เกิดัการบัร่ณาการองคื์คืวามร่้	สร้างและสนับัสนุน

เคืรอืขา่ยวชิาการที�มคีืวามเชี�ยวชาญในศึาสตร์แขนงต่างๆ	ตลอดัจุนมุ่งพัฒนาศัึกยภาพและขยายผล	ถา่ยทอดัองค์ืคืวามร่ ้

ไป็ส่่เยาวชนและชุมชน	 โดัยมีผลงานวิจุัยเพื�อสร้างคืวามร่้และข้อม่ลของโคืรงการและศึ่นย์วิจุัยฯ	 สามารถนำาไป็ต่อยอดั

และเป็็นป็ระโยชน์ตอ่สงัคืมวัฒนธรรมในป็จัุจุบุันัได้ัเป็็นอย่างดั	ีโดัยเฉพาะงานศึกึษาเรื�องระบับัชลป็ระทานโบัราณและเรื�อง 

ระบับัสำารวจุด้ัวยอากาศึยานไร้คืนขับั	 (โดัรน)	 สำาหรับังานสำารวจุทางโบัราณคืดีั	 ถือเป็็นการสร้างฐานข้อม่ลระดัับั 

ภม่ภิาคืและเปิ็ดัพรมแดันคืวามร่ใ้นการอธบิัายคืวามสัมพันธ์ด้ัานวฒันธรรมบันฐานคืวามรว่มมอืทางวชิาการระดัับัภม่ภิาคื

ที�ทำางานแบับัสหวิชาการคืรั�งแรก	ซึ่ึ�งสิ�งที�เป็็นนวัตกรรมที�เป็็นคืวามใหม่ของงานชุดันี�คืือวิธีการ	mining	 งานวัฒนธรรม

ดั้วยการผสานศึาสตรด์ั้านวิทยาศึาสตร์ป็ระยุกต์	อาทิ	ภ่มิสารสนเทศึ	อากาศึยานไร้คืนขับักับัการศึึกษาดั้านวัฒนธรรม	

โบัราณคืดัี	ป็ระวัติศึาสตร์	มานุษยวิทยาและป็ระวัติศึาสตร์ศึิลป์็	ที�ทำาให้วงการวิจัุยในดั้านนี�ขยับัไป็ข้างหน้า	รวมถึงการ

ถ่ายทอดัคืวามร่้คืวามเข้าใจุเกี�ยวกับัภ่มิป็ัญญาและมรดักวัฒนธรรมแก่เยาวชนและชุมชนอย่างต่อเนื�อง	ถือเป็็นป็ระโยชน์

ต่อการสร้างเคืรือข่ายและคืวามสัมพันธ์ของเยาวชนระหว่างป็ระเทศึได้ัเป็็นอย่างดีัยิ�ง

คำำ�สำ�คำญ้:	 สหวิทยาการ	วัฒนธรรมร่วม	ภาคืพื�นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้





2.1

 ส่วันำที� 3
โคืรงการ/ผลงานและงานวิจุัยของสถาบัันภายในกระทรวงกลาโหม





โคำรงกำ�รพ้ฒนำ�ผลิตนำ�ำ�ย�ตรวัจห�ส�รวั้ตถุระเบัิด

นำ�วั�อ�กำ�ศเอกำ ธนำวั้ชร ชูเมือง
นักวิทยาศึาสตร์	กองวิทยาศึาสตร์	ศึ่นย์วิจัุยพัฒนาวิทยาศึาสตร์เทคืโนโลยีการบัินและอวกาศึกองทัพอากาศึ

บัทคำ้ดย่อ

	 โคืรงการพัฒนาผลิตน�ำายาตรวจุหาสารวัตถุระเบิัดันี�	 มีวัตถุป็ระสงค์ืคืือการพัฒนาผลิตน�ำายาตรวจุหาสารวัตถุ

ระเบัิดัเพื�อสามารถนำาไป็ใช้งานไดั้จุริง	โดัยการใช้งานจุะเป็็นการตรวจุสารป็ระกอบัวัตถุระเบิัดัจุากสิ�งของหรือบัุคืคืลต้อง

สงสัยที�คืาดัว่าจุะมีส่วนเกี�ยวข้องกับัวัตถุระเบิัดัมาในเบืั�องต้น	 โดัยใช้ส่วนผสมทางเคืมีในหลักการทำาป็ฏิิกิริยาเกิดัเป็็นสี

ต่างๆ	สามารถใช้สายตาวิเคืราะห์ไดั้ว่าตัวอย่างที�ทดัสอบัมีวัตถุระเบิัดัป็ระเภทใดั	ภายใต้สภาวะแวดัล้อมในป็ระเทศึไทย

ไดั้อย่างมปี็ระสิทธิภาพ	การคืัดักรองผ้่ต้องสงสัยจุะเป็็นส่วนช่วยในการป็้องกันการลอบัก่อเหตุร้ายได้ั	การดัำาเนินงานเริ�ม

จุากศึึกษาขอ้ม่ลรายละเอยีดัเกี�ยวกบััโคืรงการออกแบับัการทำาการวจัิุยรวมถงึการกำาหนดัคุืณลกัษณะเฉพาะของน�ำายาวจัิุย

ดัำาเนินการผสมสารเคืมเีพื�อทดัลองและทดัสอบัตวัน�ำายาตรวจุหาสารวตัถรุะเบัดิักลุม่ตา่งๆ	ในการใช้งาน	ณ	หอ้งป็ฏิบิัตักิาร 

และภาคืสนาม	 ณ	 ที�ตั�งศึ่นย์วิจุัยพัฒนาวิทยาศึาสตร์เทคืโนโลยีการบัินและอวกาศึกองทัพอากาศึรวมทั�งหาศึึกษา 

รป่็แบับัการบัรรจุุภัณฑ์ิ	ป็ระเมนิคืวามเหมาะสมเพื�อเป็น็ตน้แบับัในการใชง้านชดุัสเป็รยต์รวจุหาวตัถรุะเบิัดัที�ดัำาเนินการใน

โคืรงการ	ป็ระกอบัดั้วยน�ำายาบัรรจุุในกระป็๋องสเป็รย์และขวดัหยดัแยกเป็็นน�ำายา	4	ชนิดั	อาศัึยหลักการทำาป็ฏิิกิริยากบัั

วัตถุระเบิัดัตามลำาดัับั	การตรวจุกระทำาโดัยใช้กระดัาษเช็ดั	(Swab)	ที�มือของบุัคืคืลต้องสงสัย	หรือวัตถุที�ต้องการตรวจุ	

จุากนั�นนำากระดัาษนั�นไป็ตรวจุ	น�ำายา	A	ใช้ตรวจุทดัสอบัวัตถุระเบัิดักลุ่ม	Nitroaromatics	น�ำายา	B	ใช้ตรวจุทดัสอบั 

วัตถุระเบิัดักลุ่ม	Organic	Nitrate	หรือ	Nitramine	น�ำายา	C	ใช้ตรวจุหาวัตถุระเบิัดักลุ่ม	Inorganic	Nitrate	และ

น�ำายา	D	ใช้ตรวจุหาวัตถุระเบัิดักลุ่ม	Inorganic	Chlorate

คำำ�สำ�คำญ้:	 นำ�ายาตรวจุหาสารวัตถุระเบัิดั	บัรรจุุภัณฑิ์กระป๋็องสเป็รย์และขวดัหยดั

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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โคำรงกำ�รวัิจ้ยระบับัเฝ้�ตรวัจแจ้งเตือนำในำพื�นำที�เมืองดว้ัย

ปัญญ�ประดิษัฐ์แบับัเคำลื�อนำที� (Mobile AI)

นำ�ยธีรเสฏิฐ์  ธีรสิทธ�นำ�ถ
กรรมการผ่้จุัดัการ	บัริษัท	เวสเทิร์น	อินทรีเกรทชั�น	จุำากัดั

ศึ่นย์วิจุัยและพัฒนาการทหาร	กรมวิทยาศึาสตร์และเทคืโนโลยีกลาโหม

บัทคำ้ดย่อ

	 กรมวทิยาศึาสตรแ์ละเทคืโนโลยีกลาโหม	ไดัด้ัำาเนนิโคืรงการวิจุยัระบับัเฝ่า้ตรวจุแจุง้เตอืนในพื�นที�เมืองดัว้ยป็ญัญาป็ระดัษิฐ ์

แบับัเคืลื�อนที�	(Mobile	AI)	โดัยม	ีศึน่ยว์จัิุยและพัฒนาการทหาร	กรมวทิยาศึาสตรแ์ละเทคืโนโลยกีลาโหม	เป็็นหน่วยเจุ้าของ

โคืรงการ	และม	ีพันเอก	ดัร.กิตติ	รตันดัษิฐ	์เป็น็นายทหารโคืรงการ	รว่มกบััภาคืเอกชน	(บัรษิทั	เวสเทิรน์	อินทรีเกรทชั�น 

จุำากัดั)	 สนับัสนุนนโยบัายการขับัเคืลื�อนอุตสาหกรรมป็้องกันป็ระเทศึของกระทรวงกลาโหม	 ในการพัฒนาระบับัรักษา

คืวามป็ลอดัภัยดั้วยเทคืโนโลยีป็ัญญาป็ระดัิษฐ์	 (Artificial	 Intelligence	 :	AI)	 เพื�อสนับัสนุนการป็ฏิิบััติภารกจิุในพื�นที�

จุังหวัดัชายแดันภาคืใต้	 การดัำาเนินโคืรงการเป็็นการพัฒนาต่อยอดัผลงานวิจุัยและพัฒนาระบับัรักษาคืวามป็ลอดัภัย

จุังหวดััชายแดันภาคืใต้ดั้วยเทคืโนโลยีป็ัญญาป็ระดัิษฐ์	(AI)	ที�มีใช้งานในพื�นที�จัุงหวัดัชายแดันภาคืใต้	โดัยนำาเทคืโนโลยี	

AI	 มาป็ระยุกต์ใช้คืวบัคื่่กับัการป็ฏิิบััติการเชิงรุกที�สามารถเคืลื�อนที�เข้าไป็ยังเขตพื�นที�เมือง	 หรือพื�นที�เสี�ยงตามจุุดัต่างๆ	

และไดั้ส่งมอบัให้	กองอำานวยการรักษาคืวามมั�นคืงภายในภาคื	4	ส่วนหน้า	ไว้ใช้งานเรียบัร้อยแล้ว	เมื�อ	24	กุมภาพันธ์	

2565	โดัยมีวตัถุป็ระสงคืข์องโคืรงการ	เพื�อพัฒนาและสรา้งระบับัเฝ่า้ตรวจุแจุง้เตือนในพื�นที�เมืองดัว้ยป็ญัญาป็ระดัษิฐแ์บับั

เคืลื�อนที�	(Mobile	AI)	จุำานวน	1	ระบับั	สามารถเกบ็ัรวบัรวมข้อม่ลใบัหนา้บุัคืคืลและป้็ายทะเบีัยนยานพาหนะของคืนใน

พื�นที�	และเป็น็การสรา้งแพลตฟัอรม์สำาหรับังานเฝ่า้ตรวจุแจุง้เตอืน	และระบับัแสดังผลจุากสว่นกลาง	ชว่ยเสรมิมาตรการ

เฝ่้าตรวจุแจุ้งเตือนบัุคืคืลและยานพาหนะต้องสงสัย	(Black	List)	ไดั้อย่างมปี็ระสิทธิภาพ	สามารถยับัยั�งการก่อเหตุของ

บัุคืคืลและยานพาหนะต้องสงสัยในเขตพื�นที�ชุมชน	พื�นที�เฝ่้าระวัง	หรือพื�นที�เสี�ยง	โดัยการติดัตั�งบันรถตรวจุการณ์แบับั

เคืลื�อนที�	(Mobile	Cam)	เช่น	รถยนต์	รถจุักรยานยนต์	เป็็นต้น	และตดิัตัวเจุ้าหน้าที�	(Body	Cam)	ทำาให้ลดัการ

ส่ญเสียชีวิตและทรัพย์สินของเจุ้าหน้าที�และป็ระชาชนได้ั	ลดัการนำาเข้าจุากต่างป็ระเทศึ	โดัยหากไดั้รับัการสนับัสนุนและ

ผลกัดัันให้ทำาการผลติใชใ้นสว่นราชการและภาคืเอกชนจุะสามารถป็ระหยัดังบัป็ระมาณไดั	้(ราคืาจุากการวิจุยัและพฒันา	

ป็ระมาณ	3	ล้านบัาทต่อระบับั	และราคืาจุัดัหาจุากต่างป็ระเทศึ	ป็ระมาณ	5-6	ล้านบัาทต่อระบับั)

คำำ�สำ�คำญ้:	 ระบับัเฝ่้าตรวจุแจุ้งเตือน	ป็ัญญาป็ระดัิษฐ์

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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แนำวัท�งปฏิิบั้ติกำ�รวั้ดคำวั�มด้นำในำช่องท้องโดยใชน้ำวัต้กำรรม IAH pinklao

นำ�วั�ตรีหญิง สุจิตต� เหมือนำศรี

นำ�วั�เอกำนำ�ยแพทย์ อภิร้ฐ แสงเพ็ชรส่อง  อ�จ�รย์ที�ปรึกำษั�
โรงพยาบัาลสมเดั็จุพระป็ิ่นเกล้า	กรมแพทย์ทหารเรือ

บัทคำ้ดย่อ 
	 ภาวะคืวามดัันในช่องท้องส่ง	(Intra	Abdominal	Hypertension	:	IAH)	ซึ่ึ�งเกิดัขึ�นในผ่้ป็่วยกลุ่มเสี�ยง	เช่น	 

ผ่ป่้็วยหลงัการผ่าตดััใหญท่างชอ่งท้อง	การบัาดัเจุบ็ัทางชอ่งท้องจุากการกระแทกหรอืถก่ของมคีืม	การมเีลอืดัออกในชอ่งท้อง	 

การไดัร้บััสารน�ำาป็รมิาณมากในการชว่ยฟัืน้คืนืชพี	(Massive	Fluid	Resuscitation)	การตดิัเชื�อในรา่งกาย	(Sepsis)	เป็น็ตน้	

การเกิดัภาวะนี�อย่างต่อเนื�อง	 ส่งผลให้เกิดัอัตราการตายที�เพิ�มส่งขึ�นหากไดั้รับัการวินิจุฉัยที�นำาไป็ส่่แนวทางการรักษา 

ที�ไม่ถ่กต้อง	การวัดัคืวามดัันในช่องท้อง	เป็็นหัตถการเพื�อการวินิจุฉัยและนำาไป็ส่่แนวทางการรักษาที�ถ่กต้อง	

	 หอผ้่ป็ว่ยวกิฤตศึลัยกรรม	โรงพยาบัาลสมเดัจ็ุพระป็ิน่เกลา้	รบััผ่ป้็ว่ยกลุม่เสี�ยงที�จุะเกดิัภาวะคืวามดันัในชอ่งท้อง

ที�สง่ไดั	้การวนิิจุฉยัภาวะนี�อยา่งเรง่ด่ัวนเป็น็สิ�งที�จุำาเป็น็และต้องตระหนักเสมอ	จุงึได้ัพฒันาแนวทางป็ฏิิบััติการวดััคืวามดันั 

ในช่องท้องโดัยใช้นวัตกรรม	 IAH	Pinklao	 เป็็นนวัตกรรมในการวัดัคืวามดัันในช่องท้องขึ�น	ดั้วยการนำาวัสดัุที�หาไดั้ง่าย	

ตน้ทุนต�ำาแตม่ปี็ระสทิธภิาพ	มาป็ระยกุต์ใชไ้ด้ัในการทำางาน	โดัยพฒันาจุากทีมแพทย์และพยาบัาลเพื�อป็ระโยชน์ของผ้่ป็ว่ย

เป็็นสำาคัืญ	วัตถุป็ระสงคื์	สร้างแนวทางป็ฏิิบััติให้เป็็นไป็ในทางเดีัยวกัน	เพื�อผลลัพธ์ในการดัแ่ลเฝ่้าระวังที�มีป็ระสิทธิภาพ

คืรอบัคืลุม	 ส่งผลให้ผ้่ป็่วยป็ลอดัภัยและมีคืวามพึงพอใจุขณะรักษาในโรงพยาบัาลกระบัวนการพัฒนา	 กลุ่มเป็้าหมาย	 

ผ่้ป่็วยหลังการผ่าตัดัใหญ่ทางช่องท้อง	 การบัาดัเจ็ุบัทางช่องท้องจุากการกระแทกหรือถ่กของมีคืม	 ที�แพทย์มีการรักษา

ให้วดััคื่า	Abdominal	Pressure	นอนรักษาในหอผ้่ป็่วยวิกฤตศึัลยกรรม	โรงพยาบัาลสมเด็ัจุพระป็ิ่นเกล้า	ขั�นตอนการ

ดัำาเนินงาน	พัฒนาแนวทางป็ฏิิบััติโดัยใช้กระบัวนการ	KM	7	ขั�นตอน	โดัยพัฒนาจุากทีมแพทยศั์ึลยกรรมและพยาบัาล	

จุนไดัแ้นวทางป็ฏิบิัติัการวดััคืวามดันัในช่องท้องโดัยใชน้วตักรรม	IAH	Pinklao	ที�ถก่ตอ้งเหมาะสมกบัับัรบิัทของหนว่ยงาน	

การป็ระเมินผล	1.	ผ่้ป็่วยกลุ่มเป็้าหมายป็ฏิิบััติตามแนวทางการวัดัคืวามดัันในช่องท้อง	โดัยใช้นวัตกรรม	IAH	Pinklao	

คืิดัเป็็นร้อยละ	100	2.	อัตราการติดัเชื�อในระบับัทางเดัินปั็สสาวะ	 ในผ่้ป็่วยกลุ่มเป็้าหมายที�ป็ฏิิบััติตามแนวทางการวดัั

คืวามดัันในช่องท้องโดัยใช้นวัตกรรม	IAH	Pinklao	คืิดัเป็็นร้อยละ	0	3.	อัตราคืวามพึงพอใจุของบัุคืลากรทางการแพทย์

ที�ไดั้ใช้แนวทางป็ฏิิบััติการวดััคืวามดัันในช่องท้องโดัยใช้นวัตกรรม	IAH	Pinklao	คืิดัเป็็นร้อยละ	96.5	4.	อัตราคืวามพึง

พอใจุของผ้่รับับัรกิารที�ไดัใ้ชแ้นวทางป็ฏิบิัตักิารวดััคืวามดัันในชอ่งทอ้งโดัยใชน้วัตกรรม	IAH	Pinklao	คืดิัเป็็นรอ้ยละ	100	 

ขอ้เสนอแนะ	จุากการสรา้งนวตักรรมคืรั�งนี�	ทำาใหเ้กดิัการเรยีนร้่ของหนว่ยงานโดัยการใชก้ระบัวนการ	ADLI	และสามารถ 

นำาไป็ใช้ในหอผ้่ป็่วยอื�นไดั้ในโรงพยาบัาล	 ซึ่ึ�งเกิดัจุากคืวามร่วมมือของบัุคืลากรทั�งแพทย์และพยาบัาลทุกหน่วยของ 

กรมแพทย์ทหารเรือ	จุนทำาให้การดัำาเนินงานบัรรลุเป้็าหมายสร้างพัฒนาองคื์คืวามร่้ในองคื์บัุคืคืล	และหน่วยงาน	เพื�อให้

กรมแพทย์ทหารเรือ	เป็็นองคื์กรแห่งการเรียนร่้ที�ยั�งยืนต่อไป็

คำำ�สำ�คำญ้:	 ภาวะคืวามดัันในช่องท้องส่ง	การวัดัคืวามดัันในช่องท้อง
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ส�ยร้ดข้ั้อมือป้องกำ้นำโรคำลมแดด

The Heatstroke Prevention Wristband

คำณะนำ้กำเรียนำเตรียมทห�ร ช้�นำปีที� 1 ตอนำ 16 รุ่นำ 65

พ้นำโทหญิง ชื�นำกำมล เลิศวัิทวั้สกำุล   ร้อยโทหญิง อ้กำษัร�ภ้คำส์ โกำสนิำรุ่งเรือง
กองวิชาวิทยาศึาสตร์	ส่วนการศึึกษา	โรงเรียนเตรียมทหาร	สถาบัันวิชาการป้็องกันป็ระเทศึ

บัทคำ้ดย่อ

	 โคืรงงานวิทยาศึาสตร	์เรื�องสายรดััข้อมือป็้องกันโรคืลมแดัดั	มีวัตถุป็ระสงคื์ดัังนี�	1)	เพื�อศึึกษาและป็ระดัิษฐ์

สายรัดัข้อมือ	สำาหรับัใช้สวมใส่ขณะทำาการฝ่ึกของนักเรียนเตรียมทหาร	ในการป็้องกันโรคืลมแดัดั	2)	เพื�อทดัสอบัการ

ทำางานของสายรัดัข้อมือป้็องกันโรคืลมแดัดัในขณะทำาการฝึ่กของนักเรียนเตรียมทหาร	 โดัยเริ�มต้นจุากการศึึกษาข้อม่ล	

เกี�ยวกับัโรคืลมแดัดัและการเขียนโป็รแกรม	 จุากนั�นได้ัดัำาเนินการป็ระดัิษฐ์สายรัดัข้อมือป็้องกันโรคืลมแดัดัโดัยทำาการ

เขียนโป็รแกรม	Arduino	ในการคืวบัคืุมการทำางานและแจุ้งเตือนผ่านแอป็พลิเคืชัน	LINE	Notify	และทำาการต่อวงจุร

ซึ่ึ�งป็ระกอบัดั้วย	เซึ่นเซึ่อร์วดััอุณหภ่มิร่างกายและบัอร์ดั	Esp8266	จุากนั�นนำาวงจุรและสายรัดัข้อมือมาป็ระกอบัเข้าดั้วย

กันโดัยใช้ตีนตุ๊กแก

	 ผลการทดัสอบัการทำางานกับันักเรียนเตรียมทหารขณะทำาการฝ่ึกจุำานวน	10	นาย	พบัว่าสายรัดัข้อมือป็้องกัน

โรคืลมแดัดั	 มีการแจุ้งเตือนผ่านแอป็พลิเคืชัน	 LINE	 Notify	 ทุกคืรั�งขณะที�อุณหภ่มิข้อมือของนักเรียนเตรียมทหาร 

มีค่ืาตั�งแต่	 38	 องศึาเซึ่ลเซึ่ียสขึ�นไป็	 สรุป็ว่าสายรัดัข้อมือป็้องกันโรคืลมแดัดัที�ป็ระดัิษฐ์ขึ�นสามารถใช้วัดัอุณหภ่มิของ

นักเรียนเตรียมทหารขณะทำาการฝ่ึกและสามารถส่งการแจุ้งเตือนผ่านแอป็พลิเคืชัน	LINE	Notify	เพื�อป้็องกันโรคืลมแดัดั

ไดั้ตามวัตถปุ็ระสงคื์

คำำ�สำ�คำญ้:	 สายรัดัข้อมือ	โรคืลมแดัดั

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ

16

วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2565 29-30 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก



กำ�รใช้ปัญญ�ประดษิัฐ์รู้จำ�ใบัหน้ำ�รว่ัมกำ้บัระบับักำลอนำประตูไฟฟ�้

AI Face-Recognition with Electric Door Lock System

นำ�วั�โท ณรงคำ์ฤทธิ์ นำ�คำเม้�

ร้อยโท ช้ชรินำทร์ เลิศยศบัดินำทร์
กองวิชาวิทยาศึาสตร์	ส่วนการศึึกษา	โรงเรียนเตรียมทหาร	สถาบัันวิชาการป็้องกันป็ระเทศึ

บัทคำ้ดย่อ

	 ในป็จัุจุุบัันเป็น็ที�ทราบักนัโดัยทั�วไป็วา่ระบับัป็ญัญาป็ระดัษิฐไ์ด้ัถก่นำามาใชใ้นการป็ระมวลผลขอ้ม่ลเพื�อสนับัสนนุ

การตัดัสนิใจุแทนมนุษย์	โดัยเฉพาะคืวามสามารถในการร้่จุำาใบัหน้า	(Face	Recognition)	ซึ่ึ�งถอืเป็น็คืวามสามารถอย่าง

หนึ�งของระบับัปั็ญญาป็ระดัษิฐท์ี�ได้ัถก่นำามาใชอ้ย่างกวา้งขวาง	ในการวิจัุยคืรั�งนี�ผ้่วจัิุยได้ัสรา้งตน้แบับัระบับัคืวบัคุืมกลอน

ป็ระต่ไฟัฟ้ัาโดัยอาศึัยการใช้กล้อง	 Husky	 Lens	 ซึ่ึ�งมีคุืณสมบััติในการร้่จุำาใบัหน้าเชื�อมต่อเข้ากับัไมโคืรคือนโทรลเลอร์	

Kid-Bright	และ	วงจุร	Relay	เพื�อคืวบัคืุมการเป็ิดัและปิ็ดักลอนป็ระต่ไฟัฟั้าสำาหรับัผ่้ไดั้รับัอนุญาตผ่านป็ระต่ตามที�ไดั้รับั

การบัันทึกใบัหน้าไว้	ผลจุากการสร้างต้นแบับัและทดัสอบัการใช้งานจุำานวน	50	คืรั�ง	ดั้วยการสุ่มใบัหน้าของบัุคืคืลที�ไดั้

รับัการบัันทึกว่าไดั้รับัอนุญาตและไม่ไดั้รบััอนุญาตอย่างละ	5	ใบัหน้า	รวม	10	ใบัหน้า	พบัว่าระบับัที�สร้างขึ�นสามารถ

ป็ลดัล็อกป็ระต่เมื�อตรวจุพบัใบัหน้าที�รับัอนุญาตได้ัอย่างถ่กต้องร้อยละ	 99	 จุากคืวามสำาเร็จุในการสร้างต้นแบับัระบับั 

ดัังกล่าวผ้่วิจุัยสามารถนำาองคื์คืวามร้่เกี�ยวกับัการใช้งานอุป็กรณ์	และ	ลำาดัับัขั�นตอนการสร้างระบับันี�ไป็เผยแพร	่และให้

คืวามร่้แก่นักเรียนเตรียมทหารที�มีคืวามสนใจุในการพัฒนาระบับัอัตโนมัติและปั็ญญาป็ระดัิษฐ์ต่อไป็

คำำ�สำ�คำญ้:	 การร่้จุำาใบัหน้า	ป็ัญญาป็ระดัิษฐ์	ระบับักลอนป็ระตไ่ฟัฟ้ัา
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กำ�รพ้ฒนำ�แผ่นำซ้บัแรงจ�กำย�งพ�ร�ในำชุดเกำร�ะกำ้นำกำระสุนำ 

The Development of The Absorbent Rubber Padding 

in a Bulletproof Vest

คำณะนำ้กำเรียนำเตรียมทห�ร ช้�นำปีที� 2 ตอนำ 11 รุ่นำ 64

นำ�วั�เอกำหญิง ปิยะม�ส ต้ณฑ์ะตะนำ้ย   ร้อยโท อนำุสรณ์ เลียบัสูงเนำินำ
กองวิชาวิทยาศึาสตร์	ส่วนการศึึกษา	โรงเรียนเตรียมทหาร	สถาบัันวิชาการป้็องกันป็ระเทศึ

บัทคำ้ดย่อ

	 โคืรงงานวทิยาศึาสตร	์เรื�องการพัฒนาแผ่นซึ่บััแรงจุากยางพาราในชดุัเกราะกนักระสนุ	มวีตัถปุ็ระสงค์ืเพื�อ	1)	พฒันา 

แผ่นเกราะกันกระสุนที�มีต้นทุนต�ำา	2)	เพื�อศึึกษาอัตราส่วนที�เหมาะสมระหว่างน�ำายางพารา	:	เป็ลือกหอยนางรม	ในการ 

ทำาแผ่นซึ่บััแรงในชดุัเกราะกนักระสุนที�มปี็ระสทิธิภาพ	โดัยแผ่นเกราะกนักระสนุป็ระกอบัดัว้ย	2	สว่น	ได้ัแก	่แผน่อะล่มเินียม 

ทำาหน้าที�สกัดัหัวกระสุนและแผ่นซัึ่บัแรงจุากยางพาราทำาหน้าที�ซึ่ับัแรงจุากหัวกระสุน	 จุากการศึึกษาที�ผ่านมา 

พบัว่าแผ่นอะล่มิเนียมขนาดัหนา	1	มิลลิเมตร	จุำานวน	3-4	แผ่น	มปี็ระสิทธิภาพในการสกัดัหัวกระสุนไดั้ดัี	ส่วนการ 

ทำาแผ่นซัึ่บัแรงจุากยางพาราในคืรั�งนี�	ไดัใ้ชก้ระบัวนการเป่็าโฟัมยางในการขึ�นร่ป็แผน่ซึ่บััแรง	จุากการศึึกษาพบัวา่อัตราสว่น

ที�เหมาะสมสำาหรบััการขึ�นรป่็แผ่นซึ่บััแรง	จุากน�ำายางพารา	อตัราสว่นระหวา่งน�ำายางพารา	:	เป็ลอืกหอยนางรมหยาบั	คืือ	

7:3	และน�ำายางพารา	:	เป็ลือกหอยนางรมละเอียดั	คืือ	7:5	โดัยสามารถสกัดัหัวกระสุนและซึ่ับัแรงของกระสุนป็ืนขนาดั	

จุุดั	375	และ	9	มม.	ไดั้โดัยไม่เกิดัรอยยุบัตัวบันวัสดัุหนุน	ในระดัับั	2A	ตามมาตรฐานกระทรวงกลาโหม

คำำ�สำ�คำ้ญ:	 แผ่นซึ่ับัแรง	ชุดัเกราะกันกระสุน
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ระบับัแสดงผลท่อท�งขั้องเรือโดยใช้เทคำโนำโลยี Augmented Reality

A Demonstration of The Ship’s Piping Systems Using AR Technology

นำ�วั�เอกำ รองศ�สตร�จ�รย์ จิตติ ส้มภ้ตตะกำุล

นำ�วั�โท ผู้ชว่ัยศ�สตร�จ�รย์ พีระพงษั์ พรมจ้นำทร์
กองวิชาวิศึวกรรมไฟัฟั้า	ฝ่่ายศึึกษา	โรงเรียนนายเรือ

บัทคำ้ดย่อ

	 การฝึ่กหัดัศึึกษานกัเรียนนายเรอื	เป็น็สิ�งที�มคีืวามจุำาเป็็นตอ่การพัฒนานายทหารหลกัของกองทัพเรอืให้มคีืวาม

สามารถในการป็กป็้องผลป็ระโยชน์ทางทะเล	โดัยโคืรงงานนี�	เป็็นโคืรงงานป็ระเภทป็ระยุกต์	โดัยทำาการสร้างโมเดัล	3	มิต ิ

ร่วมกับัเทคืโนโลยี	Augmented	Reality	หรือ	AR	ในการแสดังผลระบับัท่อทางของเรือ	บัน	Smartphone	หรือ	Tablet 

เพื�อให้ผ่้ศึึกษาสามารถเรียนร่้ระบับัท่อทางของเรือในมุมมอง	3	มิต	ิผ่านระบับั	AR	ซึ่ึ�งถือว่าเป็็น	Technology	Trend	

ที�มีบัทบัาทสำาคัืญในการฝึ่กกำาลังพลขององค์ืกรต่างๆ	 โดัยโป็รแกรมนี�สามารถติดัตั�งบันอุป็กรณ์	 Smartphone	 หรือ	

Tablet	 ของผ้่ศึึกษาที�ใช้ระบับัป็ฏิิบััติการ	 Android	 ซึ่ึ�งเป็็นการลดัค่ืาใช้จุ่ายในการจัุดัหาอุป็กรณ์เรียนร้่	 นอกจุากนี� 

ยังสามารถต่อยอดัในการสร้างฐานข้อม่ลเพื�อเก็บัระบับัท่อทางของเรือป็ระเภทต่างๆ	 ในร่ป็แบับั	 3	 มิติ	 เพื�อป็ระโยชน ์

ในการเรียนร่้และการซึ่่อมทำา	รวมถึงการทดัแทนแบับัพิมพ์เขียวของเรือที�เสื�อมไป็ตามสภาพ	หรือมีการส่ญหาย

คำำ�สำ�คำ้ญ:	 โมเดัล	3	มิติ,	Augmented	Reality,	ระบับัท่อทางของเรือ		
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สเปรย์กำ้นำยุงไรก้ำลิ�นำใช้ท�งทห�ร

Military Oderless Mosquito Repellent Spray

นำ�วั�โทหญิง ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ ส�ยฝนำ เกำียวัส้มพ้นำธ์ 
กองวิชาฟัิสิกส์และเคืมี	ฝ่่ายศึึกษา	โรงเรียนนายเรือ

บัทคำ้ดย่อ 

	 งานวิจุัยนี�ศึึกษาการผลิตสเป็รย์กันยุงไร้กลิ�นใช้ทางทหาร	 ซึึ่�งสารสกัดัที�ใช้เป็็นสารหลักในการกันยุงมาจุาก

ดัอกไพรีทรัม	เรียกสารสกัดันี�ว่าไพรีทรินส	์ทำาการศึึกษาอัตราส่วนผสมที�เหมาะสมต่อการผลิตสเป็รย์กันยุงไร้กลิ�นใช้ทาง

ทหาร	สารสกัดัชนิดันี�มีกลิ�นเฉพาะตัว	แต่ไม่มีกลิ�นฉุนรุนแรง	เมื�อนำามาผสมกบััตัวทำาละลายและสารเพิ�มคืุณภาพ	พบัว่า 

สามารถกันยุงไดัด้ัทัี�งในคืรัวเรอืนและภาคืสนาม	ผ่ว้จิุยัได้ันำาไป็ทดัสอบัการใชง้านกับักลุม่ตัวอย่างเบัื�องต้นจุำานวน	30		คืน 

พรอ้มทั�งไดัแ้นบัแบับัป็ระเมนิคืวามพึงพอใจุการใชส้เป็รยก์นัยุงไรก้ลิ�นใชท้างทหารสง่ไป็กบััตวัอย่าง	พบัวา่คืวามพึงพอใจุต่อ

บัรรจุภัุณฑิร์อ้ยละ	86.7	คืวามพึงพอใจุตอ่ผลติภัณฑิร์อ้ยละ	83.3	และคืวามพึงพอใจุตอ่ป็ระสทิธิภาพและคืวามป็ลอดัภยั

รอ้ยละ	90.0	ผลการทดัสอบัป็ระสทิธภิาพของผลติภัณฑิไ์ลยุ่งกลางวนั/ยุงกลางคืนื	(กึ�งภาคืสนาม)	พบัวา่อัตราการไลยุ่ง

รำาคืาญรอ้ยละ	90.4	ผ่านเกณฑิก์ารตดััสนิจุากสถาบันัวจัิุยวทิยาศึาสตรส์าธารณสขุ	กรมวทิยาศึาสตรก์ารแพทย์	กระทรวง

สาธารณสุข	นอกจุากสเป็รยก์นัยงุไร้กลิ�นใช้ทางทหารชนดิันี�จุะสามารถกนัยงุไดั้เป็น็อยา่งดัีแล้วยงัสามารถกนัแมลงตา่งๆ	

ไดั้อีกดั้วย	ดัังนั�นผลิตภัณฑิ์สเป็รย์กันยุงไร้กลิ�นใช้ทางทหารจุากโคืรงการวิจุัยนี�หากสามารถนำาไป็ผลิตเป็็นผลิตภัณฑิ์ทาง

ทหารเพื�อให้นำาไป็ใช้ทางยุทธวิธี	ก็น่าจุะเป็็นป็ระโยชน์ต่อกำาลังพลของกองทัพเรือไดั้อย่างเป็็นร่ป็ธรรม

คำำ�สำ�คำญ้:	 ไร้กลิ�นใช้ทางทหาร	หมายถึง	ไร้กลิ�นที�สามารถตรวจุจุับัจุากฝ่่ายตรงข้ามในยามสงคืราม
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ระบับัตรวัจสอบักำำ�ล้งพลบันำเรือโดยใช้เทคำโนำโลยี RFID

RFID On-board Personnel Monitoring System

นำ�วั�เอกำ รองศ�สตร�จ�รย์ จิตติ ส้มภ้ตตะกำุล

นำ�วั�เอกำ ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ พีระพงษั์ พรมจ้นำทร์

นำ้กำเรียนำนำ�ยเรือ เขั้มท้ต อิ�นำแกำ้วันำ่�นำ
กองวิชาวิศึวกรรมไฟัฟ้ัา	ฝ่่ายศึึกษา	โรงเรียนนายเรือ

 

บัทคำ้ดย่อ 

	 คืณะทำางานไดัท้ำาการศึกึษาป็ญัหาเกี�ยวกบััการตรวจุสอบัยอดับัญัชพีลบันเรอื	และเทคืโนโลย	ีRFID	เพื�อทำาการ

ป็ระยุกต์ใช้เทคืโนโลยีนี�ในการแก้ป็ัญหา	 และเป็็นการเพิ�มคืวามป็ลอดัภัยให้แก่กำาลังพล	 และเพิ�มป็ระสิทธิภาพในการ

จุัดัการดั้านการตรวจุสอบักำาลังพล	โดัยคืณะทำางาน	ไดั้ทำาการศึึกษาป็ระเภทของ	RFID	ได้ัแก่	Active	และ	Passive	

ที�ทำางานคืวามถี�ที�	2.45	GHz	และ	860	MHz	ตามลำาดัับั	จุากนั�น	ได้ัทำาการออกแบับัระบับัตรวจุสอบักำาลังพล	และ

สรา้งระบับั	รวมทั�งสรา้งโป็รแกรมที�ทำาการตรวจุสอบัขอ้มล่ของตวัอ่าน	และ	Tag	รวมทั�งจุำานวนของ	Tag	ที�ตรวจุสอบัไดั ้

และทำาการทดัลอง	 เพื�อเก็บัข้อม่ลเกี�ยวกับัป็ระสิทธิภาพของ	RFID	ทั�งสองป็ระเภท	 เพื�อหาคืวามเหมาะสมในการสร้าง

ระบับั	โดัยพบัว่า	RFID	ป็ระเภท	Active	ที�คืลื�นคืวามถี�	2.45	GHz	มีคืวามเหมาะสมในการทำางานมากกว่า	Passive	

และไดั้ทำาการทดัลอง	Tag	ที�มีลักษณะเป็็น	ID	Card	แบับั	Passive	และ	Active	รวมถึง	Wristband	เพื�อเป็รียบัเทียบั 

คืวามสามารถระยะการอ่านของตัวอ่าน	 นอกจุากนี�	 คืณะทำางานไดั้ทดัลองโป็รแกรมในดั้านคืวามเสถียรและคืวาม 

ถ่กต้องของข้อม่ลจุากการอ่าน	Tag	ที�แสดังในโป็รแกรม	รวมถึงการบัันทึกข้อม่ลในฐานข้อม่ลและการนำาข้อม่ล	ที�บัันทึก

ออกมาในร่ป็แบับัของ	xls	เพื�อป็ระโยชน์ในดั้านการวิเคืราะห์ข้อม่ลต่อไป็	ซึ่ึ�งพบัว่า	โป็รแกรมมีคืวามเสถียร	ไม่พบัการ 

ลม้เหลวของการให้บัรกิารในการใชง้านอย่างตอ่เนื�อง	รวมถึงโป็รแกรมสามารถตรวจุสอบัจุำานวนของ	Tag	ที�สามารถอ่านไดั	้

คำำ�สำ�คำญ้:	 ระบับัตรวจุสอบักำาลังพล	บััญชีพลในเรือ	RFID		
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วัิธีกำ�รตรวัจจ้บัภ้ยคำุกำคำ�มท�งไซเบัอร์แบับัไฮบัริดดว้ัยกำ�รใช้เทคำนิำคำกำ�รเรียนำรู้ขั้องเคำรื�อง 

A Hybrid Approach for Network Intrusion Detection System 

using Machine Learning Technique

เรืออ�กำ�ศโท ตรีภพ วัิศ�ลวัณิชธ้ญ

นำ�วั�อ�กำ�ศโท รองศ�สตร�จ�รย์ เมษั้ณฑ์์ ธรรมวิัช้ย อ�จ�รย์ที�ปรึกำษั�
หลักส่ตรวศิึวกรรมศึาสตรมหาบััณฑิิต	สาขาวิชาเทคืโนโลยีป้็องกันป็ระเทศึ

สำานักบััณฑิิตศึึกษา	โรงเรียนนายเรืออากาศึนวมินทกษัตริยาธิราช

บัทคำ้ดย่อ

	 วิธีตรวจุจุับัภัยคืุกคืามทางไซึ่เบัอร์แบับัลายเซ็ึ่น	(Signature)	ถ่กนำามาใช้กันอย่างแพร่หลายในระบับัตรวจุจุับั

การบัุกรุกเคืรือข่ายพื�นฐาน	(IDS)	วิธีที�มีป็ระสิทธิภาพมากขึ�นคืือการใช้การเรียนร่้ของเคืรื�อง	(Machine	Learning)	เพื�อ

ตรวจุจัุบัคืวามผิดัป็กติและการโจุมตีที�ไม่เคืยเกิดัขึ�นมาก่อน	 อย่างไรก็ตามตัวแยกป็ระเภทแบับัเดีัยวไม่สามารถตรวจุจุับั

การโจุมตีทุกป็ระเภทไดั้อย่างแม่นยำา	โดัยเฉพาะการโจุมตีที�ไม่ธรรมดัา	เช่น	Remote2Local	(R2L)	และ	User2Root	

(U2R)	 เนื�องจุากร่ป็แบับัการโจุมตีที�แตกต่างกันมาก	 ดัังนั�น	 วิธีการแบับัไฮบัริดั	 (Hybrid)	 จึุงมีป็ระสิทธิภาพที�ดัีกว่า	 

ในงานวจิุัยนี�	ไดั้เสนอวิธีการ	Double-Layered	Hybrid	Approach	(DLHA)	ที�ออกแบับัมาโดัยเฉพาะเพื�อแก้ไขป็ัญหา 

ดัังกล่าว	 วิธีนี�จุะศึึกษาลักษณะของการโจุมตีป็ระเภทต่างๆ	 ดั้วยการสร้างตัวแป็ร	 Principal	 Component	 Analysis	

(PCA)	ที�มีคื่าคืวามแป็รป็รวนจุากการโจุมตีแต่ละป็ระเภทให้มากที�สุดั	และพบัว่าการโจุมต	ีR2L	และ	U2R	มีพฤติกรรม

คืล้ายกบััผ่้ใช้ทั�วไป็	DLHA	ใช้ตัวแยกป็ระเภท	Naive	Bayes	เป็็นเลเยอร์	1	เพื�อตรวจุจุับั	DoS	และ	Probe	และใช้	

SVM	เป็็นเลเยอร์	2	เพื�อแยกแยะ	R2L	และ	U2R	จุากการเชื�อมต่อป็กต	ิงานวิจุัยนี�ได้ัเป็รียบัเทียบักับับัทคืวามวิจุัยอื�นๆ	

ที�ตพิีมพ์โดัยใชช้ดุัขอ้ม่ล	NSL-KDD	ผลการทดัลองชี�ให้เห็นวา่	DLHA	มีป็ระสิทธิภาพเหนือกวา่เทคืนคิื	IDS	ที�ล�ำาสมยัหลาย

เทคืนิคืที�มีอย่่	และดัีกว่าตัวแยกป็ระเภทการเรียนร่้แบับัเดัียวอย่างมีนัยสำาคืัญ	นอกจุากนี�	DLHA	ยังแสดังป็ระสิทธิภาพที�

โดัดัเดั่นในการตรวจุจุับัการโจุมตีที�หายากดั้วยอัตราการตรวจุจุับั	96.67%	และ	100%	จุาก	R2L	และ	U2R	ตามลำาดัับั

คำำ�สำ�คำญ้:	 วิธีไฮบัริดัแบับั	2	ชั�น	การเรียนร่้ของเคืรื�อง	การเรียนร่้แบับัเบัย์	ระบับัการตรวจุจุับัภัยคืุกคืาม	ระบับัรักษา 

	 คืวามป็ลอดัภัยของเคืรือข่ายคือมพิวเตอร์
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กำ�รออกำแบับัและวัิเคำร�ะห์คำุณล้กำษัณะท�งอ�กำ�ศพลศ�สตร์ 

อ�กำ�ศย�นำไร้คำนำขั้้บั M Solar-X ขั้ึ�นำ-ลงท�งดิ�ง แบับั Tilt Rotor

นำ้กำเรียนำนำ�ยเรืออ�กำ�ศ ธฤต ฮ้งกำ�สี  นำ้กำเรียนำนำ�ยเรืออ�กำ�ศ ช้ยธวั้ช เยียวัย� 

นำ้กำเรียนำนำ�ยเรืออ�กำ�ศ ธีรภ้ทร ต้�งม�นำะ

นำ�วั�อ�กำ�ศโท รองศ�สตร�จ�รย์ วั้นำช้ย เจียจ้นำทร์ อ�จ�รย์ที�ปรึกำษั�
ภาคืวิชาวิศึวกรรมอากาศึยาน	กองวิชาวิศึวกรรมอากาศึยานและเทคืโนโลยีการบัิน	กองการศึึกษา	

โรงเรียนนายเรืออากาศึนวมินทกษัตริยาธิราช

บัทคำ้ดย่อ

	 งานวจัิุยนี�มวีตัถปุ็ระสงค์ืเพื�อออกแบับัและวเิคืราะหคุ์ืณลกัษณะอากาศึพลศึาสตร์ของอากาศึยานไรค้ืนขบัั	M	Solar-X 

ขึ�น-ลงทางดัิ�งแบับั	Tilt	Rotor	(M	Solar-X	Tilt	Rotor	UAV)	เพื�อเพิ�มระยะเวลาการบัินทนนาน	และคืงขีดัคืวามสามารถ

ในการขึ�น-ลงทางดัิ�ง	เพื�อตอบัโจุทยก์ารบันิขึ�น-ลงในภารกจิุที�มีพื�นที�จุำากดััโดัยใชว้ธีิการออกแบับัเชงิหลกัการของอากาศึยาน

ไร้คืนขบััขึ�น-ลงทางดัิ�งแบับั	Tilt	Rotor	และศึึกษาผลกระทบัของระบับัขึ�น-ลงทางดิั�งแบับั	Tilt	Rotor	แบับั	3	มอเตอร์	

และ	 4	 มอเตอร์ต่อคื่าคืุณลักษณะอากาศึพลศึาสตร์ซึ่ึ�งส่งผลโดัยตรงต่อสมรรถนะอากาศึยานโดัยใช้โป็รแกรมคืำานวณ 

พลศึาสตรข์องไหล	(CFD)	จุากผลของการออกแบับัและวเิคืราะห์คืณุลกัษณะอากาศึพลศึาสตรส์รปุ็ไดัว้า่	อากาศึยานไรค้ืนขบัั 

M	Solar-X	ขึ�น-ลงทางดิั�งแบับั	Tilt	Rotor	แบับั	3	มอเตอรนั์�นดีัที�สดุัเมื�อนำามาเป็รยีบัเทยีบักบััอากาศึยานไรค้ืนขบัั	M	Solar-X 

ขึ�น-ลงทางดัิ�งร่ป็แบับัเดัิม	 (M	 Solar-X	 VTOL)	 พบัว่า	 มีน�ำาหนักวิ�งขึ�นลดัลงจุากเดัิมคืิดัเป็็น	 17.7	 เป็อร์เซึ่็นต์	 และ 

จุากผลการวิเคืราะห์คื่าทางอากาศึพลศึาสตร์	พบัว่าการป็รับัป็รุงอากาศึยานมิไดั้ส่งผลกับัคื่าสัมป็ระสิทธิ�แรงยกอย่างเป็็น 

นัยสำาคืัญ	แต่จุะส่งผลกบััคื่าสัมป็ระสิทธิ�แรงต้าน	โดัยคื่าสัมป็ระสิทธิ�แรงต้านมีคื่าลดัลงเฉลี�ยป็ระมาณ	20.57	เป็อร์เซ็ึ่นต์	

นอกจุากนี�	 ผลการคืำานวณแสดังให้เห็นว่าแผนแบับัใหม่มีขีดัคืวามสามารถในการบิันทนนานส่งกว่าอากาศึยานไร้คืนขับั	 

M	Solar-X	ขึ�น-ลงทางดัิ�งร่ป็แบับัเดัิม	(M	Solar-X	VTOL)	ถึง	55	เป็อร์เซึ่็นต์

คำำ�สำ�คำญ้:	 อากาศึยานไร้คืนขับั	การขึ�นลงทางดัิ�ง	การคืำานวณพลศึาสตร์ของไหล
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กำ�รศึกำษั�และพ้ฒนำ�ต้นำแบับัระบับัลงจอดอ�กำ�ศย�นำไร้คำนำขั้้บัแบับัม้ลติโรเตอร์

บันำเป้�หม�ยเคำลื�อนำที�โดยใช้ระบับัภ�พ

A Study and Development of Tracking and Landing on 

Moving Target of Unmanned Aerial Vehicle with Imaging System

นำ้กำเรียนำนำ�ยเรืออ�กำ�ศ พงศกำร มูลศรี นำ้กำเรียนำนำ�ยเรืออ�กำ�ศ ยศวัรรธนำ์ ช�วันำ�ฟ�ง

นำ�วั�อ�กำ�ศโท รองศ�สตร�จ�รย์ จีรศ้กำดิ์ หมวัดโพธิก์ำล�ง อ�จ�รย์ที�ปรึกำษั�
นาวาอากาศึตรี	จุินตสิทธิ�	ป็ระวิตร	ณ	อยุธยา	อาจุารย์ที�ป็รึกษาร่วม

ภาคืวิชาวศิึวกรรมเคืรื�องกล	กองวิชาวิศึวกรรมเคืรื�องกลและอุตสาหการกองการศึึกษา

โรงเรียนนายเรืออากาศึนวมินทกษัตริยาธิราช

บัทคำ้ดย่อ

	 อากาศึยานไรค้ืนขบัั	(Unmanned	Aerial	Vehicle	:	UAV)	เป็็นเทคืโนโลยทีี�มีการนำาไป็ป็ระยุกตใ์ชใ้นด้ัานตา่งๆ	

อย่างหลากหลายในโลกสมยัใหม	่โดัยป็จัุจุบุันักองทัพอากาศึไดัใ้ห้คืวามสำาคืญัและใชอ้ากาศึยานไรค้ืนขบััเขา้มามีสว่นชว่ยใน

การป็ฏิิบัตัภิารกจิุของกองทพัเชน่กนั	คืณะผ้่วจิุยัจึุงเลง็เหน็คืวามสำาคัืญในการศึึกษาและพฒันาเกี�ยวกบััอากาศึยานไรค้ืนขบัั 

โดัยบัทคืวามนี�นำาเสนอการศึึกษาและพัฒนาต้นแบับัระบับัลงจุอดับันเป็้าหมายภาคืพื�นแบับัเคืลื�อนที�จุากอากาศึยาน 

ไรค้ืนขบััแบับัมลัติโรเตอรด์ัว้ยระบับัภาพ	มวีตัถปุ็ระสงคืใ์นการศึกึษาและพฒันาตัวอากาศึยานไรค้ืนขบััใหส้ามารถตรวจุจุบัั

ตดิัตามเป็า้หมายและลงจุอดัอตัโนมตัไิดัอ้ยา่งมีป็ระสทิธภิาพ	โดัยการนำาภาพที�ไดัร้บััการถา่ยทอดัจุากอากาศึยานไรค้ืนขบัั	

(UAV)	มาทดัสอบัการทำางานโดัยใชโ้ป็รแกรมจุำาลองโลกเสมอืนจุรงิ	(Simulator)	เพื�อทดัสอบัป็ระสิทธิภาพของการทำางาน	

ทั�งนี�ระบับัโป็รแกรมจุำาลองโลกเสมือนมีส่วนช่วยให้เกดิัคืวามป็ลอดัภัยในการทดัสอบักับัอากาศึยานลำาจุริง	ในการลงจุอดั

บันเป็า้หมายเคืลื�อนที�	โดัยการทำางานของระบับัอากาศึยานไรค้ืนขบััจุะถก่แบ่ังออกเป็็น	2	สว่น	คือืสว่นภาคืพื�น	และสว่น 

บันอากาศึยาน	ในสว่นของภาคืพื�นนั�นจุะทำาหนา้ที�ส่งคืำาสั�งในการตดิัตามเป็า้หมาย	การเป็ลี�ยนโหมดัการบันิของอากาศึยาน

และคือยดัภ่าพวดีิัโอจุากดัา้นบันลำาของอากาศึยาน	ในสว่นอากาศึยานจุะมคีือมพิวเตอรบ์ันตัวลำา	มีหน้าที�คือยรบััภาพและ

ทำาการคืำานวณเพื�อติดัตามเป็้าหมายและส่งข้อม่ลการบัินต่างๆ	ให้กับัคือมพิวเตอร์ภาคืพื�น	กลุ่มผ่้วิจุัยไดั้ทำาการทดัสอบั

เริ�มจุากการทดัสอบัในโป็รแกรมโลกเสมอืนจุรงิ	(Simulator)	กอ่นที�จุะนำาคืำาสั�งไป็ทดัสอบัใชกั้บัตัวอากาศึยานไรค้ืนขับัจุรงิ	

ทั�งในการทดัสอบัเป็้านิ�งและเป็้าเคืลื�อนที�	 แล้วจุึงป็ระมวลผลป็ระสิทธิภาพในการทำางานของอากาศึยานไร้คืนขับัในการ

ลงจุอดับันเป็้าหมายเคืลื�อนที�	โดัยผลการทดัสอบัแสดังถึงคืวามมีป็ระสิทธิภาพของระบับัทั�งในส่วนของระบับัภาคืพื�นและ 

ตัวอากาศึยานซึ่ึ�งมีคื่าคืวามผิดัพลาดัในการลงจุอดับันเป็้าหมายเคืลื�อนที�ไม่เกิน	2	เมตร

คำำ�สำ�คำญ้:	 อากาศึยานไร้คืนขับั	โป็รแกรมจุำาลองโลกเสมือนจุริง
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กำ�รศึกำษั�วัิธีแปลงคำ่�พิกำด้ระหวั่�งกำรอบัพิกำ้ดอ้�งอิงส�กำล ITRF2005 ITRF2008 

และ ITRF2014 ในำประเทศไทย

พ้นำเอกำ เกำรียงไกำร บัุญเติม ร้อยเอกำ กำรกำฎ บัุตรวังษั์
โรงเรียนแผนที�	กรมแผนที�ทหาร	กองบััญชาการกองทัพไทย

 

บัทคำ้ดย่อ

 การศึึกษานี�เป็น็การศึึกษาวธีิแป็ลงค่ืาพิกดััระหวา่งกรอบัพกิดััอา้งอิงสากล	(International	Terrestrial	Reference 

Frame,	ITRF)	ที�ใชง้านในป็ระเทศึไทย	เนื�องจุากการเคืลื�อนตวัของแผ่นเป็ลอืกโลกสง่ผลกระทบัโดัยตรงตอ่การระบัตุำาแหนง่

ดั้วยคื่าพิกัดั	และการอ้างอิงตำาแหน่งบันภ่มิป็ระเทศึ	ณ	จุุดัใดัจุุดัหนึ�งในกรอบัพิกัดัอ้างอิงสากลที�ต่างกัน	ย่อมไดั้คื่าพิกัดั 

ที�แตกต่างกนัดัว้ย	โดัยกรมแผนที�ทหารซึ่ึ�งเป็น็หนว่ยงานหลกัที�กำาหนดัโคืรงขา่ยอ้างอิงของป็ระเทศึไดัท้ำาการศึกึษาและติดัตาม 

การเคืลื�อนตวัของแผ่นเป็ลือกโลกบัรเิวณป็ระเทศึไทยเพื�อป็รบััป็รงุระบับัพกิดััอา้งอิงให้สอดัคืล้องและเป็น็ไป็ตามหลักมาตรฐาน

สากลมาอย่างต่อเนื�อง	ในป็ัจุจุุบัันหน่วยงานต่างๆ	ของป็ระเทศึไทยใช้กรอบัพิกัดัอ้างอิงสากลไม่เป็็นอันหนึ�งอันเดัียวกัน 

ในการป็รับัเป็ลี�ยนคื่าพิกดััให้อย่่ในกรอบัพิกัดัอ้างอิงสากลเป็็นมาตรฐานเดัียวกัน	 จุะส่งผลกระทบัต่อชุดัข้อม่ลเดัิมที�มีอย่่

จุำานวนมาก	ซึึ่�งจุะตอ้งใชทั้�งระยะเวลาและงบัป็ระมาณ	รวมถงึการพิจุารณาคืวามเหมาะสม	คืวามพรอ้ม	และภารกจิุของ 

หน่วยงานนั�นๆ	 ดั้วย	 อีกทั�งกรอบัพิกัดัอ้างอิงสากลเป็็นพื�นฐานของงานสำารวจุรังวัดัและทำาแผนที�	 รวมถึงงานดั้าน

อื�นๆ	ที�ต้องใช้คื่าพิกดััเพื�อระบัุตำาแหน่งต่างๆ	จุึงมีแนวคืิดัที�จุะหาวิธีแป็ลงคื่าพิกัดัระหว่างกรอบัพิกัดัอ้างอิงสากล	ไดั้แก่	

ITRF2005,	ITRF2008	และ	ITRF2014	ตามลำาดัับั	โดัยใช้สถานีในโคืรงข่ายศึ่นย์ข้อม่ลคื่าอ้างอิงพิกัดัแบับัต่อเนื�องแห่งชาติ	

(NCDC:	 National	 CORS	 Data	 Center)	 เป็็นสถานีรวมคื่าพิกัดัสำาหรับัคืำานวณหาพารามิเตอร์	 (Transformation 

Parameters)	และสร้างแบับัจุำาลองคื่าต่างพิกัดัท้องถิ�น	(Shift	Grids)	และใช้สถานีนอกโคืรงข่ายฯ	เป็็นสถานีตรวจุสอบั

คื่าพิกัดัสำาหรับัตรวจุสอบัคืวามถ่กต้องของคื่าพิกัดัที�แป็ลงด้ัวยพารามิเตอร์และแบับัจุำาลองคื่าต่างพิกัดัท้องถิ�นระหว่าง

กรอบัพิกัดัอ้างอิงสากลในป็ระเทศึไทย

	 ผลการศึึกษาพบัวา่	การใช้แบับัจุำาลองค่ืาตา่งพกิดััทอ้งถิ�นสามารถแป็ลงค่ืาพกิดััที�มคีืวามถ่กต้องส่งที�สดุั	มีคืวาม 

คืลาดัเคืลื�อนเฉลี�ย	(RMSE)	ที�ระดัับัคืวามเชื�อมั�น	95%	ในทางราบัและทางดัิ�งอย่่ในระดัับั	1	เซึ่นติเมตร	มีการกระจุาย

คื่าต่างพิกดััป็รบััเป็ลี�ยนไป็ตามแต่ละพื�นที�	ซึ่ึ�งจุะดัีกว่าการใช้พารามิเตอร์เพียงชุดัเดัียวในทุกๆ	พื�นที�	แต่การพารามิเตอร ์

นำาไป็ใช้งานไดั้ง่ายกว่า	 มีคืวามคืลาดัเคืลื�อนเฉลี�ย	 (RMSE)	 ที�ระดัับัคืวามเชื�อมั�น	 95%	 ในทางราบัและทางดัิ�งต�ำากว่า

ระดัับั	 1	 เดัซิึ่เมตร	ทั�งนี�ขึ�นอย่่กับัคืวามเหมาะสมของหลักเกณฑิ์มาตรฐานและคืวามต้องการของผ่้ใช้งานนั�นๆ	ดัังนั�น

ผลการศึึกษานี�จึุงสามารถนำาไป็ใช้เป็็นแนวทางในการแป็ลงคื่าพิกัดัระหว่างกรอบัพิกัดัอ้างอิงสากลในป็ระเทศึไทยไดั้	 ซึ่ึ�ง

จุะเป็็นการเอื�อป็ระโยชน์ให้กับัหน่วยงานภาคืรัฐและภาคืเอกชน	 นำาไป็ส่่การใช้กรอบัพิกัดัอ้างอิงสากลมาตรฐานเดีัยวกัน	

(One	Map,	One	Datum)	ของป็ระเทศึไทย

คำำ�สำ�คำญ้:	 แป็ลงคื่าพิกัดั	 การเคืลื�อนตัวของแผ่นเป็ลือกโลก	 กรอบัพิกัดัอ้างอิงสากล	 พารามิเตอร์	 แบับัจุำาลองคื่า 

	 ต่างพิกัดัท้องถิ�น
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ระบับัจ้ดกำ�รสืบัค้ำนำภ�พถ�่ยท�งอ�กำ�ศ จ�กำโคำรงกำ�รฐ�นำข้ั้อมูลภ�พถ่�ยท�ง

อ�กำ�ศประเทศไทย กำรมแผนำที�ทห�ร 

พ้นำเอกำ สุกำริช ล�ภเกำรียงไกำร   พ้นำเอกำ ชลธิศ เหมะธุลินำ 
กองบัินถ่ายภาพทางอากาศึ	กรมแผนที�ทหาร	กองบััญชาการกองทัพไทย

 

บัทคำ้ดย่อ 

	 ระบับัจุัดัการสืบัคื้นภาพถ่ายทางอากาศึ	เป็็นส่วนหนึ�งของโคืรงการฐานข้อม่ลภาพถ่ายทางอากาศึป็ระเทศึไทย		

ที�กองบััญชาการกองทัพไทย	โดัยกรมแผนที�ทหาร	ไดัจัุ้ดัทำาขึ�นเพื�ออนุรกัษฟิ์ัลม์ภาพถา่ยทางอากาศึของป็ระเทศึไทย	ตั�งแต่

ที�ไดัเ้ริ�มมีการบิันถา่ยภาพทางอากาศึใน	พ.ศึ.	2495	จุนถงึ	พ.ศึ.	2552	ซึึ่�งป็จัุจุุบันัสถานภาพฟิัลม์ภาพถา่ยทางอากาศึบัาง

ส่วนไดั้มีการชำารุดัเนื�องจุากวัสดัุที�ใช้ผลิตเป็็นเนื�อฟิัล์มที�หมดัอายกุารใช้งานตามระยะเวลา	และการนำาฟัิล์มมาผลิตข้อม่ล 

ภาพถ่ายทางอากาศึสนับัสนุนต่อผ้่ที�ต้องการใช้ข้อม่ลทำาให้เกิดัคืวามชำารุดัมากขึ�น	 ป็ระกอบักับัเทคืโนโลยีการถ่ายภาพ 

และการผลิตฟัิล์มภาพถ่ายในป็ัจุจุุบัันไดั้พัฒนาไป็เป็็นระบับัเชิงเลข	 (Digital)	 ทำาให้จุำาเป็็นที�จุะต้องป็รับัเป็ลี�ยนเป็็นการ

จุัดัเก็บัข้อม่ลในร่ป็แบับัเชิงเลขก่อนที�ฟิัล์มจุะเสื�อมสภาพมากขึ�น	 แต่ก็มีข้อดัีที�สามารถใช้เทคืโนโลยีในการสนับัสนุนให้

ป็ระชาชนและส่วนราชการที�มีคืวามต้องการใช้ข้อม่ลภาพถ่ายทางอากาศึในกิจุกรรมต่างๆ	อย่างกว้างขว้าง	ไดั้สามารถ

เขา้ถงึฐานขอ้ม่ลไดัผ่้านระบับัอนิเตอรเ์น็ต	ทั�งจุากคือมพิวเตอรแ์ละโทรศัึพทมื์อถอื	ทดัแทนการเดิันทางมาตรวจุสอบัขอ้มล่

ภาพถ่ายทางอากาศึ	ที�เดัิมใช้การตรวจุสอบัจุาก	สารบััญภาพ	(INDEX)	และจุากฟัิล์มภาพทางอากาศึโดัยตรง	ซึึ่�งต้อง

ใช้ระยะเวลาในการตรวจุสอบัมาก	

	 ระบับัจุัดัการสืบัคื้นภาพถ่ายทางอากาศึ	 ไดั้มีการออกแบับัให้มีการสืบัคื้นในร่ป็แบับัต่างๆ	 จุากป็ระสบัการณ์

ในการให้บัรกิารสบืัคืน้ขอ้มล่ภาพถา่ยทางอากาศึที�ผา่นมา	และใชเ้ทคืโนโลยด้ีัานภม่สิารสนเทศึในการสนบััสนนุการคืน้หา

และแสดังผล	ไดั้แก่	ขอบัเขตการป็กคืรอง,	คื่าพิกัดั,	ป็ี	พ.ศึ.	ที�บัินถ่ายภาพ,	ระวางแป็ลงโฉนดัของกรมที�ดัิน,	การ

สรา้งขอบัเขตบันแผนที�	เป็น็ตน้	ช่วยทำาให้ผ่ท้ี�มคีืวามตอ้งการใช้ภาพถา่ยทางอากาศึของกรมแผนที�ทหาร	สามารถสบืัคืน้

ข้อม่ลภาพถ่ายทางอากาศึที�ในพื�นที�ต่างๆ	ของป็ระเทศึไทย	ณ	ห้วงเวลาที�ได้ัมีการบัินถ่ายภาพทางอากาศึ	ว่าตรงตาม

คืวามต้องการและสามารถนำาไป็ใช้ตามวัตถุป็ระสงคื์	 หรือไม่ในเบืั�องต้น	 ทำาให้เกิดัป็ระสิทธิภาพในการให้การสนับัสนุน 

ภาพถา่ยทางอากาศึ	อีกทั�งชว่ยให้เกดิัคืวามป็ระหยดััและลดัระยะเวลาในการให้บัรกิารภาพถา่ยทางอากาศึของกรมแผนที�

ทหารไดั้เป็็นอันมาก	

คำำ�สำ�คำญ้:	 ระบับัจุัดัการสืบัคื้นภาพถ่ายทางอากาศึ
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กำ�รศกึำษั�คำวั�มเป็นำไปไดก้ำ�รใชร้ะบับัโคำรงขั้�่ยสถ�นำร้ีงวัด้สญ้ญ�ณด�วัเทียม GNSS

แบับัอ้ตโนำม้ติ (CORS) กำรมแผนำที�ทห�ร ในำกำ�รนำำ�หนำเคำรื�องจ้กำรกำลท�งกำ�รเกำษัตร

พ้นำเอกำ วัิษัณุ เกำตุปร�กำฏิ   พ้นำตรี ธนำพ้ทธ์ จงร้กำชอบั 
โรงเรียนแผนที�	กรมแผนที�ทหาร	กองบััญชาการกองทัพไทย

 

บัทคำ้ดย่อ 

 การศึึกษานี�เป็็นการศึกึษาคืวามเป็็นไป็ไดัใ้นการนำาหนเคืรื�องจุกัรกลทางการเกษตร	ดัว้ยรถแทรกเตอร์มคีืวามสำาคืญั 

ต่อการทำางานเป็็นอย่างมาก	 เนื�องจุากถ่กนำามาใช้เป็็นต้นกำาลังในทุกขั�นตอนของกระบัวนการผลิต	 ตั�งแต่การเตรียมดัิน	

การเพาะป็ล่ก	 การดั่แลรักษาพืชผลทางการเกษตร	 และการเก็บัเกี�ยว	 การคืวบัคืุมรถแทรกเตอร์เป็็นเวลานานนั�นทำาให้

เกษตรกรเกดิัคืวามเมื�อยลา้	สง่ผลให้ป็ระสทิธิภาพในการทำางานลดัลง	ในป็จัุจุบุันัมเีทคืโนโลยีที�จุะชว่ยให้เกษตรกรทำางาน

ไดั้สะดัวกขึ�น	คืือ	ระบับับังัคืับัเลี�ยวอตัโนมตัิของรถแทรกเตอร์	ซึ่ึ�งป็ระกอบัดั้วย	เคืรื�องรับัสญัญาณดัาวเทียม	(Receiver)	

ที�ถก่นำาไป็ติดัตั�งไวบ้ันหลงัคืารถแทรกเตอร์เพื�อรบััขอ้มล่คืา่พิกดััทางตำาแหนง่จุากการรังวดััสญัญาณดัาวเทียมในการนำาหน	

หน้าจุอคืวบัคืุมการติดัตามการทำางาน	 พวงมาลัย	 และระบับัคืวบัคุืมชุดับัังคืับัเลี�ยวอัตโนมัต	ิ โดัยทั�วไป็การทำางานของ

ระบับับัังคืับัเลี�ยวอัตโนมัติของรถแทรกเตอร์	เป็็นการรับัข้อม่ล	คื่าพิกัดัทางตำาแหน่งจุากเคืรื�องรับัสัญญาณดัาวเทียมแบับั	

Single	Base	station	ที�บัริเวณใกล้กับัแป็ลงเกษตร	ซึึ่�งอาจุเกิดัคืวามคืลาดัเคืลื�อนทางตำาแหน่ง	เช่น	คืวามคืลาดัเคืลื�อน 

อันเกิดัจุากการตั�งเคืรื�องรบััสัญญาณ	Single	Base	 station	ไม่ตรงตำาแหน่งเดัิม	คืวามไม่เสถียรและการขาดัหายของ

สัญญาณวิทยุระหว่างการทำางาน	อีกทั�งเคืรื�องรับัสัญญาณดัาวเทียมมีราคืาแพง	เกษตรกรเข้าถึงได้ัยาก	จุึงไดั้มีการศึึกษา

คืวามเป็็นไป็ได้ัและทดัสอบัการเชื�อมต่อเข้าใช้งานระบับัโคืรงข่ายสถานีรังวัดัสัญญาณดัาวเทียม	 GNSS	 แบับัอัตโนมัติ	

CORS	กรมแผนที�ทหารกับัระบับับัังคืับัเลี�ยวอัตโนมัติของรถแทรกเตอร์

	 การดัำาเนินการทดัสอบั	คืือ	การเชื�อมต่อสัญญาณดัาวเทียมระหว่างรถแทรกเตอร์เข้ากับัระบับัโคืรงข่ายสถานี

รังวัดัสัญญาณดัาวเทียม	GNSS	แบับัอัตโนมัต	ิCORS	กรมแผนที�ทหาร	ดั้วยการป้็อนรหัส	(User,	Password	และ	IP/

Port)	 ผ่านหน้าจุอคืวบัคุืมการทำางานของรถแทรกเตอร์	 เพื�อคืวบัคุืมการเคืลื�อนที�ของรถแทรกเตอร์	 ให้ได้ัแนวไถเป็็น

เส้นตรงหรือร่ป็แบับัตามต้องการ	 ข้อม่ลคื่าพิกัดัทางตำาแหน่งนี�จุะถ่กส่งไป็ยังระบับัคืวบัคุืมของชุดับัังคืับัเลี�ยวอัตโนมัติ

ของรถแทรกเตอร์	 เพื�อการคืำานวณหาค่ืามุมเลี�ยวชดัเชยและส่งคื่ามุมเลี�ยวชดัเชยกลับัไป็ยังชุดับัังคืับัเลี�ยวอัตโนมัติของ 

รถแทรกเตอร์	(Steering	Actuator)

	 ผลการศึึกษาพบัว่า	 สามารถเชื�อมต่อสัญญาณดัาวเทียมระบับัโคืรงข่ายสถานีรังวัดัสัญญาณดัาวเทียม	 GNSS	

แบับัอัตโนมัต	ิCORS	กรมแผนที�ทหารเข้ากับัระบับับัังคืับัเลี�ยวอัตโนมัติในรถแทรกเตอร์ไดั้	แนวการไถของรถแทรกเตอร์

เป็็นเส้นตรงหรือเป็็นไป็ตามร่ป็แบับัที�ต้องการ	มคีื่าคืวามคืลาดัเคืลื�อนของแนวไถจุะไม่เกิน	5	เซึ่นติเมตร	ไดั้ผลลัพธ์ที�ดัี

กว่าการรับัข้อม่ลคื่าพิกัดัทางตำาแหน่งจุากเคืรื�องรับัสัญญาณดัาวเทียมแบับั	Single	Base	Station	ที�บัริเวณใกล้กบััแป็ลง

เกษตร	

คำำ�สำ�คำญ้:	 ระบับัโคืรงข่ายสถานีรังวัดัสัญญาณดัาวเทียม	GNSS	แบับัอัตโนมัติ	(CORS)	กรมแผนที�ทหาร,	การนำาหน 

	 เคืรื�องจุักรกลทางการเกษตร,	รถแทรกเตอร์ระบับับัังคืับัเลี�ยวอัตโนมัติ
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กำ�รพ้ฒนำ�เคำรื�องมือวั้ดคำุณล้กำษัณะผู้นำำ�ท�งทห�รขั้องนำ้กำเรียนำพย�บั�ลกำองท้พบักำ

Development of the Military Leadership Attribute Measurement of

The Army Nursing Students

พ้นำเอกำหญิง ผู้ชว่ัยศ�สตร�จ�รย์ ดร.พรรณี ป�นำเทวั้ญ

พ้นำโทหญิง เส�วัณีย์ ทวีัวั�นำิชย์ พ้นำโทหญิง แพนำนำี� ตรีวัิเชียร
กองการป็กคืรอง	วิทยาลัยพยาบัาลกองทัพบัก

บัทคำ้ดย่อ

	 คืุณลักษณะผ่้นำาทางทหารเป็็นคืุณสมบััติที�พึงป็ระสงคื์ของทหารและบัุคืคืลที�จุะเข้ามาส่่การเป็็นทหาร	นักเรียน

พยาบัาล	วทิยาลยัพยาบัาลกองทพับักเมื�อสำาเรจ็ุการศึึกษาแลว้	สว่นหนึ�งจุะป็ฏิิบััตงิานเป็็นกำาลงัพลของกองทัพบัก	ดัังนั�น

การพัฒนาภาวะผ่้นำาทางทหารของนักเรียนพยาบัาลจุึงมคีืวามสำาคืัญ	ทั�งนี�จุำาเป็็นต้องมีเคืรื�องมือวัดัคืุณลักษณะผ่้นำาทาง

ทหารที�เหมาะสม	การวิจุยัคืรั�งนี�เพื�อพฒันาเคืรื�องมอืวดััคืณุลกัษณะผ่น้ำาทางทหารของนักเรยีนพยาบัาลกองทพับัก	โดัยใช ้

กรอบัแนวคืิดัคืุณลักษณะผ่้นำาทางทหาร	 15	ป็ระการของกองทัพไทย	กลุ่มตัวอย่างสุ่มแบับัเฉพาะเจุาะจุง	 (Purposive	 

Sampling)	จุากอดีัตผ้่บัรหิาร	อาจุารยพ์ยาบัาลที�เคืยป็ฏิิบััติงานเป็็นอาจุารยป์็กคืรอง	และศึษิย์เกา่วทิยาลยัพยาบัาลกองทพับัก 

ที�เคืยเป็น็นักเรยีนป็กคืรองบังัคืบัับัญัชารวมจุำานวน	17	คืน	เกบ็ัรวบัรวมขอ้มล่โดัยการสนทนากลุม่และสมัภาษณ์รายบัคุืคืล 

วิเคืราะห์ข้อม่ลเชิงเนื�อหาและร่างแบับัวดััคืุณลักษณะผ้่นำาทางทหาร	 โดัยให้ผ่้เชี�ยวชาญ	 3	 ท่าน	 ตรวจุสอบัคืวามตรง 

และคืวามสอดัคืลอ้งของเนื�อหา	หาคืา่ดัชันคีืวามสอดัคืลอ้งระหวา่งขอ้คืำาถามและวตัถปุ็ระสงค์ื	(IOC)	และคืา่คืวามเชื�อมั�น 

โดัยใช้สัมป็ระสิทธิ�แอลฟ่ัาของคืรอนบัาคื	 วิเคืราะห์องคื์ป็ระกอบัเชิงสำารวจุจุากนักเรียนพยาบัาลกองทัพบักทั�ง	 4	 ชั�นป็ี	

จุำานวน	393	คืน	

	 ผลการวจิุัย	พบัว่า	 เคืรื�องมือวดััคืุณลักษณะผ่้นำาทางทหารม	ี6	องคื์ป็ระกอบัหลัก	จุำานวน	31	ข้อ	ไดั้แก่	 

1)	คืวามเป็็นพลเมืองที�ดัีและการแสดังออกในทางที�ถ่กต้อง	2)	บัุคืลิกภาพและการวางตัว	3)	บัุคืลิกลักษณะทางทหาร

และการตดััสนิใจุ	4)	คืวามรบััผดิัชอบัและคืวามอดัทน	5)	คืวามซืึ่�อสตัย์และคืวามคิืดัรเิริ�ม	6)	คืวามจุงรกัภักดีัตอ่สถาบััน

และคืวามเมตตาต่อผ่้อื�น	มีคื่าคืวามเชื�อมั�นของเคืรื�องมือวัดัทั�งฉบัับั	 เท่ากับั	0.969	 ค่ืาไอเกนอย่่ระหว่าง	1.195-8.760	

สามารถอธิบัายคืวามแป็รป็รวนร่วมไดั้ร้อยละ	62.323	ดัังนั�นแบับัวัดัคืุณลักษณะผ้่นำาทางทหารนี�สามารถนำาไป็ใช้ในการ

ป็ระเมินลักษณะผ้่นำาทางทหารของนักเรียนพยาบัาลกองทัพบักและนักเรียนทหารของหน่วยงานอื�นไดั้	

คำำ�สำ�คำญ้:	 เคืรื�องมือวัดั	คืุณลักษณะผ่้นำาทางทหาร	นักเรียนพยาบัาลกองทัพบัก
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ผลขั้องโปรแกำรมกำ�รเรียนำรู้โดยใช้สถ�นำกำ�รณ์เสมือนำจริงที�หล�กำหล�ย

สำ�หร้บักำ�รพ้ฒนำ�สมรรถนำะพย�บั�ลทห�รขั้องนำ้กำเรียนำพย�บั�ล 

วัิทย�ล้ยพย�บั�ลกำองท้พบักำ 

Effects of Multi-scenario Simulation Learning Program for Developing 

Military Nursing Performance in The Royal Thai Army Nursing Students

พ้นำตรีหญิง เนำตรด�วั ช้ชวั�ลย์ พ้นำโทหญิง อริสร� อยู่รุ่ง พ้นำเอกำหญิง พ้ชร�ภรณ์ อุ่นำเตจ๊ะ

พ้นำโทหญิง ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ อุษัณีย์ อ้งคำะนำ�วิันำ พ้นำตรีหญิง ชยุตร� สุทธิล้กำษัณ์ 

ร้อยเอกำหญิง สุภร้ณย� เทพนำิมิตร
ภาคืวิชาการพยาบัาลอายุรศึาสตร์และศัึลยศึาสตร์	กองการศึึกษา	วิทยาลัยพยาบัาลกองทัพบัก

บัทคำ้ดย่อ

 งานวิจุัยนี�เพื�อศึึกษาผลของโป็รแกรมการเรียนร่้โดัยใช้สถานการณ์เสมือนจุริงที�หลากหลาย	สำาหรับัการพัฒนา

สมรรถนะพยาบัาลทหารตอ่คืวามร้่ดัา้นการพยาบัาลทหาร	คืวามมั�นใจุในการป็ฏิิบััตบิัทบัาทพยาบัาลทหารบัก	ทกัษะการ

จุัดัการในบัทบัาทพยาบัาลทหารบัก	และคืวามพึงพอใจุต่อโป็รแกรมการเรียนร่้ฯ	ของนักเรียนพยาบัาล	วิทยาลัยพยาบัาล

กองทัพบัก	การวิจุัยออกแบับัเป็็นกึ�งทดัลอง	 (Quasi-experimental	 Research)	ชนิดักลุ่มเดัียว	 วัดัก่อนและหลังการ

ทดัลอง	ตัวอย่างเป็็นนักเรียนพยาบัาล	ชั�นป็ีที�	 4	จุำานวน	100	คืน	ได้ัรับัการจุัดัการเรียนการสอนตามโป็รแกรมการ

เรียนร่้โดัยใช้สถานการณ์เสมือนจุริงที�หลากหลาย	สำาหรับัการพัฒนาสมรรถนะพยาบัาลทหาร	ซึึ่�งพัฒนามาจุาก	Jeffries	

Simulation	 Framework	 มีระยะเวลาการฝ่ึก	 7	 วัน	 และฝ่ึกป็ฏิิบััตบิัทบัาทของพยาบัาลทหารบักใน	 4	 สถานการณ์	

โดัยใช้สถานการณ์เสมอืนจุริงในสนามรบัหรือในพื�นที�ที�ไม่สงบั	สถานการณ์ภยัพบิัตัติา่งๆ	ภารกิจุสนัตภิาพและการจัุดัตั�ง 

โรงพยาบัาลสนามเพื�อรองรบััสถานการณก์ารแพรร่ะบัาดัของเชื�อ	Covid-19	เกบ็ัขอ้มล่	7	วนักอ่นการทดัลองและหลงัการ

ทดัลอง	ด้ัวยแบับัวดััคืวามร้่ดัา้นการพยาบัาลทหาร	แบับัสอบัถามคืวามมั�นใจุในการป็ฏิบัิัติบัทบัาทพยาบัาลทหารบัก	แบับั

ป็ระเมินทักษะการจุัดัการในบัทบัาทพยาบัาลทหารบักและแบับัสอบัถามคืวามพึงพอใจุ	วิเคืราะห์ข้อม่ลดั้วยสถิติบัรรยาย	

และสถติทีิ	ผลการวจิุยัพบัว่าหลงัการเรยีนร่ต้ามโป็รแกรมฯ	กลุม่ตวัอย่างมคีืา่คืะแนนเฉลี�ยคืวามร่ด้ัา้นการพยาบัาลทหาร

และคืะแนนเฉลี�ยคืวามมั�นใจุในการป็ฏิิบััติบัทบัาทพยาบัาลทหารบัก	 ส่งกว่าก่อนการทดัลองอย่างมีนัยสำาคัืญทางสถิติ	 

(p	<	0.05)	คืะแนนเฉลี�ยทักษะการจุัดัการในบัทบัาทพยาบัาลทหารบักอย่่ในระดัับัมาก	แบ่ังเป็็น	การบัริการทางการ

แพทย์ในสนาม	อย่่ในระดัับัมาก	ภารกิจุการรักษาสันติภาพ	อย่่ในระดัับัมาก	ภารกิจุการช่วยเหลือด้ัานมนุษยธรรมและ

การบัรรเทาภัยพิบััติ	 อย่่ในระดัับัป็านกลาง	 การจัุดัตั�งโรงพยาบัาลสนามเพื�อรองรับัสถานการณ์การแพร่ระบัาดัของเชื�อ	

Covid-19	อย่ใ่นระดับััมากที�สดุั	คืะแนนเฉลี�ยคืวามพงึพอใจุรวมของผ่เ้รยีนต่อโป็รแกรมการฝ่กึอย่ใ่นระดับััดัมีาก	งานวจิุยันี�

มขีอ้เสนอแนะให้คืวรนำาโป็รแกรมการเรยีนร้่ฯ	นี�ไป็ใชใ้นการจัุดัการเรยีนการสอนในป็กีารศึึกษาถดััไป็	และป็รบััใหเ้หมาะสม 

โดัยคืวรป็รับัเป็ลี�ยนโจุทย์สถานการณ์การฝ่ึกให้สอดัคืล้องกบััเหตุการณ์ปั็จุจุุบัันและภารกิจุที�มีโอกาสได้ัรับัมอบัหมาย

คำำ�สำ�คำญ้:	 สมรรถนะพยาบัาลทหาร	การสอนโดัยใช้สถานการณ์เสมือนจุริงที�หลากหลาย	นักเรียนพยาบัาล	คืวามมั�นใจุ	 

	 คืวามพึงพอใจุ
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ผลขั้องโปรแกำรมคำวั�มจริงเสมือนำต่อท้ศนำคำติและคำวั�มเชื�อม้�นำในำกำ�รจ้ดกำ�ร

ผู้ป่วัยกำ้�วัร้�วั ขั้องนำ้กำเรียนำพย�บั�ลกำองท้พบักำ

The Effects of Virtual Reality Learning Program on Attitudes and 

Confidence in Managing Patient Aggression of The Royal Thai Army 

Nursing Students

พ้นำตรีหญิง ญ�ด� นำุ้ยเลิศ   พ้นำโทหญิง สรนิำทร เชี�ยวัโสธร   พ้นำตรีหญิง รวัีวัรรณ อินำจุ้ย 
ภาคืวิชาสุขภาพจุิตและการพยาบัาลจุิตเวชศึาสตร์	กองการศึึกษา	วิทยาลัยพยาบัาลกองทัพบัก	

บัทคำ้ดย่อ

	 การวจิุยัคืรั�งนี�เป็น็การวจิุยักึ�งทดัลอง	แบับัศึึกษาสองกลุม่วดััคืรั�งเดัยีว	(The	Posttest	Only	Design	with	Non-

equivalent	Groups)	เพื�อศึึกษาผลของโป็รแกรมคืวามจุรงิเสมือนต่อทัศึนคืติและคืวามเชื�อมั�นในการจัุดัการผ้่ป็ว่ยกา้วรา้ว

ของนักเรยีนพยาบัาลกองทัพบัก	โดัยโป็รแกรมคืวามจุรงิเสมอืนเป็น็สถานการณเ์กี�ยวกบััการเรยีนร่ก้ารจุดััการผ่ป้็ว่ยก้าวรา้ว	

กลุ่มตวัอย่าง	คืือ	นักเรยีนพยาบัาลกองทัพบัก	วทิยาลยัพยาบัาลกองทัพบัก	เคืรื�องมือที�ใชใ้นการเกบ็ัรวบัรวมขอ้ม่ล	ไดัแ้ก ่

แบับัวดััทัศึนคืติต่อการจุัดัการผ้่ป็่วยก้าวร้าว	และแบับัวัดัคืวามเชื�อมั�นในการจัุดัการกับัผ่้ป่็วยก้าวร้าว	วิเคืราะห์ข้อม่ลโดัย 

ร้อยละ	ค่ืาเฉลี�ย	ส่วนเบัี�ยงเบันมาตรฐาน	และสถิต	ิ Independent	t-test	ผลการวิจัุยพบัว่า	คืะแนนทศัึนคืติในการ 

จุัดัการผ่้ป่็วยก้าวร้าวของกลุ่มที�ไดั้รับัโป็รแกรมคืวามจุริงเสมือนอย่่ในระดัับัป็านกลาง	 ( 	 =	 3.67,	 SD	 =	 0.39) 

และกลุ่มที�ไดั้รบัั	การเรียนร้่ตามป็กติอย่่ในระดัับัป็านกลาง	( 	=	3.02,	SD	=	0.24)	ผลการเป็รียบัเทียบัคืะแนนทัศึนคืติ

ของกลุม่ที�ไดัร้บััโป็รแกรมคืวามจุรงิเสมอืนและกลุม่ที�ได้ัรบััการเรยีนร่ต้ามป็กต	ิพบัวา่กลุม่ที�ไดัร้บััโป็รแกรมคืวามจุรงิเสมือน

มคีืะแนนส่งกวา่กลุม่ที�ไดัรั้บัการเรยีนร้่ตามป็กตอิย่างมนัียสำาคัืญทางสถติทีิ�ระดัับั	0.05	สำาหรบััคืะแนนคืวามเชื�อมั�นในการ

จุัดัการผ่้ป็่วยก้าวร้าวของกลุ่มที�ไดั้รับัโป็รแกรมคืวามจุริงเสมือนอย่่ในระดัับัไม่แน่ใจุ	( 	=	3.63,	SD	=	0.62)	และกลุ่ม

ที�ไดั้รับัการเรียนร่้ตามป็กติคื่าคืะแนนอย่่ในระดัับัไม่แน่ใจุ	( 	=	3.16,	SD	=	0.36)	ผลการเป็รียบัเทียบัคืวามเชื�อมั�นใน

การจัุดัการผ้่ป็่วยก้าวร้าวของกลุ่มที�ไดั้รับัโป็รแกรมคืวามจุริงเสมือนและกลุ่มที�ไดั้รับัการเรียนร่้ตามป็กติ	 พบัว่ากลุ่มที�ไดั้

รับัโป็รแกรมคืวามจุริงเสมือนมีคืะแนนส่งกว่ากลุ่มที�ไดั้รับัการเรียนร่้ตามป็กติอย่างมีนัยสำาคืัญทางสถิติที�ระดัับั	0.05	จุาก

การวจัิุยคืรั�งนี�แสดังให้เห็นวา่	โป็รแกรมคืวามจุรงิเสมอืนในการจัุดัการผ้่ป่็วยกา้วรา้วสามารถเสรมิสรา้งให้ผ้่เรยีนมทัีศึนคืติ

และคืวามเชื�อมั�นที�ดัขีึ�นในการจุดััการผ่ป้็ว่ยกา้วรา้วไดัอ้ยา่งมปี็ระสทิธิภาพ	ซึ่ึ�งสามารถนำาผลการวจิุยัไป็ป็ระยกุตใ์ชใ้นการ

พัฒนาและสร้างโป็รแกรมคืวามจุริงเสมือนเพื�อเตรียมคืวามพร้อมให้แก่นักเรียนพยาบัาลต่อไป็	

คำำ�สำ�คำญ้:	 โป็รแกรมคืวามจุริงเสมือน	 การจุัดัการผ่้ป่็วยก้าวร้าว	 ทัศึนคืติในการจุัดัการผ่้ป็่วยก้าวร้าว	 คืวามเชื�อมั�นใน 

	 การจุัดัการผ่้ป็่วยก้าวร้าว
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กำ�รเรียนำรู้เชิงลึกำสำ�หร้บักำ�รจำ�แนำกำเซลล์เม็ดเลือดแดงที�ติดเชื�อม�ล�เรีย

ในำภ�พแผ่นำฟิล์มเลือดแบับับั�ง

Deep Learning for Classifying Malaria Parasites of Infected Red 

Blood Cells in Thin Blood Smear Images

ร้อยโท วังศธร นำ�คำสวุัรรณ์1

พ้นำโท ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ พิช� สุวัรรณหิต�ทร2

ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ ผกำ�เกำษั วัตุ้ย�3
1วิทยาลัยพยาบัาลกองทัพบัก	2วิทยาลัยแพทยศึาสตร์พระมงกุฎเกล้า	3มหาวิทยาลัยเกษตรศึาสตร์

บัทคำ้ดย่อ

	 โรคืมาลาเรยีเป็็นป็ญัหาสำาคัืญดัา้นสาธารณสขุจุากรายงานขององค์ืการอนามยัโลกระบุัวา่	พ.ศึ.	2563	ทั�วโลกมี

ผ่้ติดัเชื�อมาลาเรียทั�งสิ�น	241	ล้านราย	มีผ่้เสียชีวิต	627,000	คืน	และมีผ่้เสียชีวิตจุำานวน	47,000	คืน	เสียชีวิตจุากการ

รักษาหยุดัชะงักเนื�องจุากการแพร่ระบัาดัของโรคื	COVID-19	สำาหรับัป็ระเทศึไทยเชื�อมาลาเรียยังคืงแพร่ระบัาดัในชุมชน

ที�ห่างไกลทำาให้เป็น็อุป็สรรคืตอ่การป็ฏิบิัตักิารทางทหาร	ตามแนวชายแดัน	จุากป็ญัหาดังักลา่ว	สถาบัันวจิุยัวทิยาศึาสตร์

การแพทย์ทหาร	(สวพท.)	ไดัด้ัำาเนนิการเฝ่า้ระวงัโรคืมาลาเรยีเชงิรกุให้กบััทหารที�ป็ฏิิบััตภิารกจิุตามแนวชายแดัน	ป็ระมาณ	

8,000	นาย	แตเ่นื�องจุากคืวามห่างไกลชมุชนของพื�นที�ในการป็ฏิิบัติัหนา้ที�และขาดัแคืลนบุัคืลากรทางการแพทย์	ทำาใหเ้กดิั

คืวามลา่ชา้ในการตรวจุพบัเชื�อมาลาเรยี	จุงึสง่ผลกระทบัรา้ยแรงตอ่สขุภาพและชวีติของกำาลงัพลที�ป็ฏิบิัตัหิน้าที�อย่่ตามแนว

ชายแดัน	ในป็ัจุจุุบัันเทคืโนโลยีการเรียนร่้เชิงลึก	(Deep	Learning)	ถ่กนำามาใช้เป็็นเคืรื�องมือในการคัืดักรองผ่้ป่็วยทาง

ดั้านการแพทย์มากขึ�น	เพราะมีป็ระสิทธิภาพมากกว่าอัลกอรึทึมการเรียนร่้แบับัดัั�งเดิัม	ในงานวิจัุยชิ�นนี�ผ่้วิจัุยไดั้นำาเสนอ

การใช้โมเดัล	YOLOv3	ร่วมกับัโมเดัล	DenseNet121	เพื�อการตรวจุวินิจุฉัยการติดัเชื�อมาลาเรียบันภาพแผ่นฟัิล์มเลือดั

แบับับัาง	ผลลพัธ์ที�ไดัค้ือืสามารถตรวจุจัุบัเซึ่ลลเ์มด็ัเลอืดัแดังป็กตแิละสามารถตรวจุจัุบัเมด็ัเลอืดัแดังที�ตดิัเชื�อมาลาเรยีไดั้

คืรอบัคืลุมเชื�อมาลาเรียทั�ง	4	สายพันธุ์คืือ	Plasmodium	falciparum,	Plasmodium	vivax,	Plasmodium	malariae	

และ	 Plasmodium	 ovale	 โดัยทดัสอบับันชุดัข้อม่ลลักษณะป็กติมีคื่าคืวามแม่นยำาในการจุำาแนกการติดัเชื�อมาลาเรีย 

ร้อยละ	98.08	ค่ืาคืวามไวร้อยละ	98.05	และคื่าคืวามจุำาเพาะร้อยละ	99.73	และเมื�อทดัสอบับันชุดัข้อม่ลลักษณะยาก

มีคื่าคืวามแม่นยำาในการจุำาแนกการติดัเชื�อมาลาเรียร้อยละ	98.48	คื่าคืวามไวร้อยละ	90	และคื่าคืวามจุำาเพาะร้อยละ 

99.24	และระบับัมอัีตราการตรวจุจัุบัเซึ่ลลเ์มด็ัเลอืดัแดังที�ติดัเชื�อมาลาเรียและเซึ่ลล์เม็ดัเลอืดัแดังป็กตบิันชุดัขอ้ม่ลลกัษณะ

ป็กติร้อยละ	 98.05	 ของเซึ่ลล์เม็ดัเลือดัแดังที�ติดัเชื�อมาลาเรียทั�งหมดัและร้อยละ	 92.65	 ของเซึ่ลล์เม็ดัเลือดัแดังป็กติ

ทั�งหมดั	ตามลำาดัับั

คำำ�สำ�คำญ้:	 มาลาเรีย	การเรียนร่้เชิงลึก



กำ�รวัิจ้ยและพ้ฒนำ�ระบับัอำ�นำวัยกำ�รยิงปืนำใหญ่ดิจิท้ล ระด้บักำองพ้นำ
The Research and Development of Digital Fire Control System 

for Artilery Regiment

พ้นำเอกำ วัชิรธร คำรองสุขั้

สำานักงานวิจัุยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบัก

พ้นำเอกำ กำิติศ้กำดิ์ จ้นำทร์สำ�เภ�

ศึ่นย์การทหารป็ืนใหญ	่คื่ายภ่มิพล

ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ ดร.อุไร เงินำงอกำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏิเทพสตรี

บัทคำ้ดย่อ

 ในสภาพสนามรบัป็ัจุจุุบัันมีการนำาเทคืโนโลยีมาใช้กับัอาวุธยิงสนับัสนุนมากขึ�น	 โดัยเฉพาะเทคืโนโลยีดั้าน

คือมพิวเตอร์	 ซึ่ึ�งถ่กนำามาใช้ในระบับัอำานวยการยิงอย่างแพร่หลาย	 ส่งผลให้สามารถตอบัสนองต่อสภาวะภัยคืุกคืามที�

ดัำาเนินไป็อย่างรวดัเร็วได้ัอย่างมีป็ระสิทธิภาพและทันเวลายิ�งขึ�น	 ระบับัคือมพิวเตอร์อำานวยการยิงจึุงถือเป็็นยุทโธป็กรณ์

ที�มคีืวามสำาคืัญและจุำาเป็็นอย่างยิ�งในการสร้างอำานาจุการยิงสนับัสนุนให้มีป็ระสิทธิภาพ

	 โคืรงการวิจุัยและพัฒนาต้นแบับัอำานวยการยิงป็ืนใหญ่แบับัดิัจิุทัล	ระดัับักองพัน	เป็็นการบั่รณาการองคื์คืวาม

ร่้และแสวงป็ระโยชน์จุากคืวามร่วมมือระหว่างกองทัพบักกับัองค์ืกรภายนอก	 คืือ	 สถาบัันเทคืโนโลยีป็้องกันป็ระเทศึ	

และ	มหาวิทยาลัยราชภัฏิเทพสตร	ีภายใต้นโยบัาย	“ไทยทำา	ไทยใช้”	อันจุะเป็็นการสร้างผลป็ระโยชน์กับักองทัพและ

คืวามมั�นคืงของชาติอย่างมีนัยสำาคืัญดั้วยศึักยภาพและขีดัคืวามสามารถของคืนไทยเอง	ทั�งนี�	แผนการดัำาเนินโคืรงการฯ	 

แบั่งส่วนงานวจิุัยออกเป็็น	3	ส่วนหลัก	คืือ

	 1.	การป็รบััป็รงุระบับัเคืรอืขา่ยการสื�อสารแบับัแอนะลอ็กที�มอีย่ใ่น	พนั.ป็.	ใหส้ามารถเชื�อมตอ่กบััระบับัอำานวยการ 

ยิงป็ืนใหญ่แบับัดัิจุิตอลไดั้อย่างสมบั่รณ์	(Communication	Network)		

	 2.	การพัฒนาระบับัสารสนเทศึภ่มศิึาสตร	์(Geographic	Information	System)	สำาหรบััสารบับัหมดุัหลกัฐาน 

งานแผนที�กรมทหารป็ืนใหญ่	ซึ่ึ�งเป็็นแบับั	Digital	Database	บันพิกัดัตารางร่วมเดัียวกัน	(Common	Grid)	เพื�อคืวาม

ถ่กต้องรวดัเร็วในการวางแผนและเป็็นมาตรฐานเดัียวกันทั�งป็ระเทศึ		

	 3.	การพัฒนาระบับัสารสนเทศึภ่มิศึาสตร์	 (Geographic	 Information	 System)	 สำาหรับัการสร้างแผนที�

สถานการณ์จุำาลองพื�นที�การรบั	เพื�อใชใ้นการวางแผนการยิงสนับัสนนุและคืวบัคืมุบังัคืบัับัญัชาไดัอ้ยา่งเป็็นป็จัุจุบุันั	(Real	

Time)	และรวดัเร็วที�สุดั	

	 การดัำาเนินโคืรงการมีคืวามมุ่งหมายในการผลิตต้นแบับัที�เกิดัจุากการพัฒนา	3	องคื์ป็ระกอบัดัังกล่าว	ให้กับั	

พัน.ป็.	ทั�ง	11	กองพัน	เพื�อเพิ�มป็ระสิทธิภาพระบับัอำานวยการยิง	ให้มีคืวามสมบั่รณ์ยิ�งขึ�น	สามารถตอบัสนองต่อสภาพ

ภัยคุืกคืามในป็ัจุจุุบััน	ดั้วยอำานาจุการยิงสนบััสนุนที�	“รวดัเร็ว	ต่อเนื�อง	แม่นยำา	และทันเวลา”	อีกทั�งต้นแบับัที�ไดั้จุาก

การวจิุยันี�	ยังสามารถนำาไป็ตอ่ยอดัเพื�อการผลติในเชงิอุตสาหกรรมป็อ้งกนัป็ระเทศึ	ตามแผนยทุธศึาสตร์ชาต	ิพ.ศึ.	2561	

-2580	ไดั้อีกดั้วย

คำำ�สำ�คำญ้:	 ระบับัอำานวยการยิงป็ืนใหญ่ดัิจุิทัล
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3.11.3

 ส่วันำที� 4
โคืรงการ/ผลงานและงานวิจุัยของสถาบัันภายนอก





ม�ตรกำ�รคำุ้มคำรองเดก็ำในำกำ�รบัง้คำ้บัใชก้ำฎหม�ย นำโยบั�ย ระเบัียบั 

และคำำ�ส้�งขั้องง�นำตรวัจคำนำเข้ั้�เมือง ผ�่นำกำ�รประเมินำ พ้ฒนำ�แนำวัปฏิิบั้ติ 

ขั้้�นำตอนำ กำระบัวันำกำ�ร และกำ�รพ้ฒนำ�ศ้กำยภ�พขั้องเจ�้หนำ้�ที�ตรวัจคำนำเขั้้�เมือง

Child Protection Measures in Immigration Enforcement Policies, 

Regulations, Procedures and Practices through Assessment, Protocol 

Development and Capacity Building of Immigration Personnel

ศ�สตร�จ�รย์ พลตำ�รวัจตรี ดร.ช้ชนำ้นำท์ ลีระเติมพงษั์

ศ�สตร�จ�รย์ พลตำ�รวัจตรีหญิง ดร.พ้ชร� สินำลอยม�
คืณะตำารวจุศึาสตร์	โรงเรียนนายร้อยตำารวจุ

บัทคำ้ดย่อ

	 องค์ืการทุนเพื�อเดัก็แหง่สหป็ระชาชาติ	(Unicef)	รว่มกบััโรงเรยีนนายร้อยตำารวจุ	โดัยการสนบััสนนุของสหภาพ

ยุโรป็	ดัำาเนนิโคืรงการวิจุยันี�	มวัีตถปุ็ระสงคืเ์พื�อสำารวจุกระบัวนการบังัคืบััใชร้ะบับัตรวจุคืนเขา้เมอืงที�สง่ผลกระทบัตอ่เดัก็ 

อพยพโยกย้ายถิ�นฐาน	โดัยมุง่เนน้การป็ระเมนิมาตรการคุ้ืมคืรองเดัก็ที�ใชใ้นระบับัตรวจุคืนเขา้เมอืงผ่านการทบัทวนกฎหมาย	

นโยบัาย	 กระบัวนการ	 และวิธีการป็ฏิิบััติที�มีอย่่ในปั็จุจุุบััน	 เพื�อระบัุช่องว่างและนำาเสนอข้อแนะนำาในการเสริมสร้าง

มาตรการคุ้ืมคืรองเดั็กที�มีป็ระสิทธิภาพ	ตลอดัจุนการสกัดัองคื์คืวามร่้เพื�อพัฒนาเป็็นคื่่มือขั�นตอนการป็ฏิิบััติต่อเดั็กที�เป็็น

มาตรฐาน	พร้อมกับัการถ่ายทอดัผ่านการฝ่ึกอบัรมเชิงป็ฏิิบััติการเพื�อพัฒนาศึักยภาพด้ัานการคืุ้มคืรองเด็ักอพยพโยกย้าย

ถิ�นฐานของเจุา้หน้าที�ตรวจุคืนเขา้เมอืงและเจุา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้ง	ดัำาเนนิการศึกึษาดัว้ยระเบัยีบัวธีิวจิุยัเชงิคืณุภาพ	โดัยการ

ศึึกษาจุากข้อม่ลที�ป็รากฏิอย่่ในเอกสาร	รายงานการป็ระชุม	รายงานป็ระจุำาป็ี	งานวิจุัย	สื�อสิ�งพิมพ์และสื�อออนไลน	์และ

การสมัภาษณเ์ชงิลกึกลุม่ผ่ใ้หข้อ้มล่สำาคืญัที�มคีืวามร่แ้ละป็ระสบัการณเ์กี�ยวกบััการคืุม้คืรองเดัก็อพยพโยกยา้ยถิ�นฐานจุาก

หน่วยงานต่างๆ	จุำานวนทั�งสิ�น	60	คืน	ผลการศึึกษาพบัว่า	กระบัวนการช่วยเหลือคืุ้มคืรองเด็ักอพยพโยกย้ายถิ�นฐานที�

ผ่านเข้าส่่ระบับัการตรวจุคืนเข้าเมือง	จุะต้องพิจุารณาตั�งแต่ก้าวแรกที�เดั็กเดัินทางเข้ามาในราชอาณาจุักรไทย	จุนกระทั�ง

เดันิทางกลับัป็ระเทศึตน้ทางหรอืไป็ตอ่ยังป็ระเทศึที�สาม	ภายใต้การดัำาเนนิการที�คืำานงึถงึป็ระโยชนส่์งสดุัของเดัก็เป็น็สำาคัืญ	

ซึ่ึ�งป็ระกอบัดั้วยกระบัวนการต่างๆ	ไดั้แก่	1.	การตรวจุคื้น	2.	การรับัตัว	3.	การคืัดัแยก	4.	การคืวบัคืุมตัวระหว่าง

รอการคืุ้มคืรอง	 5.	 การใช้วิธีแทนการกักตัวเดั็กไว้ในห้องกัก	 6.	 การพิจุารณาคืดัี	 7.	 การป็ระกันตัว/การรายงานตัว	 

8.	การป็ระสานงานระหวา่งรอการสง่กลบัั	และ	9.	การสง่กลบััป็ระเทศึตน้ทาง/ป็ระเทศึที�สาม	อยา่งไรกต็าม	ยงัมปี็ญัหา

อุป็สรรคืและช่องว่างของการดัำาเนินงานที�พบัได้ัในหลายป็ระเดั็น	 เช่น	 การคืุ้มคืรองช่วยเหลือเด็ักอพยพโยกย้ายถิ�นฐาน 

ที�ไม่มีสถานะบัุคืคืลตามกฎหมาย	 การสื�อสารและล่ามแป็ลภาษา	 การจุัดัทำาฐานข้อม่ล	 และคืวามไม่ต่อเนื�องของการ
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ป็ระสานงานอันเนื�องมาจุากการโยกย้ายของผ่บ้ัรหิารหน่วยงาน	เป็น็ต้น	ดัังนั�น	สำานักงานตรวจุคืนเข้าเมืองและหน่วยงาน 

ที�เกี�ยวข้องทั�งภาคืรัฐและเอกชน	 จุะต้องร่วมกันทบัทวนเพื�อหาจุุดักึ�งกลางการป็ฏิิบััติงานระหว่างหน่วยงานบัังคืับัใช้

กฎหมายกับัหน่วยงานด้ัานการช่วยเหลือคุ้ืมคืรอง	 เพื�อหาทางออกกรณีที�เกิดัคืวามไม่สอดัคืล้องกันระหว่างกระบัวนการ

บังัคืบััใชก้ฎหมายกับัการชว่ยเหลอืตามหลกัมนุษยธรรม	คืวรมีการทบัทวนการดัำาเนนิงานและฝ่กึอบัรมเชงิป็ฏิบิัตักิารดัา้น

การคืุ้มคืรองเดั็กอพยพโยกย้ายถิ�นฐานร่วมกัน	อย่างน้อยปี็ละ	1	คืรั�ง	รวมถึงการจัุดัทำาฐานข้อม่ลการช่วยเหลือและการ

ตดิัตามผลการดัำาเนินงานไวอ้ย่างเป็น็ระบับั	พรอ้มทั�งจุดััทำาขอ้มล่ทะเบัยีนเคืรอืขา่ยหน่วยงานภาคื	ีเพื�อแลกเป็ลี�ยนขอ้มล่

และป็ระสานการช่วยเหลือหรือส่งต่อภารกจิุไป็ยังหน่วยงานที�เกี�ยวข้องไดั้อย่างมปี็ระสิทธิภาพ

คำำ�สำ�คำ้ญ:	 การช่วยเหลือคืุ้มคืรอง	แนวป็ฏิิบััติที�เป็็นมาตรฐาน	เดั็กอพยพโยกย้ายถิ�นฐาน	ระบับัตรวจุคืนเข้าเมือง
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แนำวัท�งในำกำ�รบัูรณ�กำ�รกำ�รทำ�ง�นำร่วัมกำ้นำขั้องสหวัิช�ชีพในำกำ�รสอบัสวันำคำดีเด็กำ

และเย�วัชนำ

Approaches to the Integration of Multidisciplinary Teams for

Child and Juvenile Inquiry

รองศ�สตร�จ�รย์ พ้นำตำ�รวัจเอกำหญิง ท้ดด�วั โฉมล้กำษัณ์

รองศ�สตร�จ�รย์ พ้นำตำ�รวัจเอกำหญิง อ�ภรณ์ ลิมะวิัร้ชพงษั์

ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ พ้นำตำ�รวัจเอกำหญิง วัิช�สิทธิ สีหตุล�นำนำท์
คืณะนิติศึาสตร์	โรงเรียนนายร้อยตำารวจุ

บัทคำ้ดย่อ

	 บัทคืวามวิจุัยนี�มีวัตถุป็ระสงค์ืเพื�อศึึกษาป็ัญหาและอุป็สรรคืในการทำางานของ	 สหวิชาชีพระดัับัหน่วยงานใน

การสอบัสวนคืดัีเด็ักและเยาวชนผ้่กระทำาคืวามผิดั	 ผ่้เสียหายหรือพยาน	 และศึึกษาวิเคืราะห์แนวทางในการบั่รณาการ

การทำางานของสหวชิาชพีในการสอบัสวน	คืดัเีดัก็และเยาวชนผ่ก้ระทำาคืวามผิดั	ผ่เ้สยีหายหรอืพยาน	ดัำาเนนิการวจิุยัโดัย 

ทำาการวิจุัยเชิงคืุณภาพ	วิเคืราะห์จุากเอกสาร	การสัมภาษณ์เชิงลึก	และจุัดัป็ระชุมกลุ่มย่อยระดัมคืวามคืิดัเห็น	

	 ผลจุากการศึึกษามีป็ัญหาดั้านสถานที�ห้องสอบัสวน	ด้ัานบัุคืลากร	ด้ัานงบัป็ระมาณ	ระยะเวลาการสอบัสวน

เดัก็และเยาวชน	การป็ระสานงาน	ปั็ญหาการนดััหมายสหวชิาชพีเพื�อสอบัป็ากคืำา	การเบิักจุา่ยค่ืาตอบัแทนของสหวชิาชพี	

โดัยมีแนวทางการบ่ัรณาการการทำางานร่วมกันของสหวิชาชีพในการสอบัสวนคืดีัเดั็กและเยาวชนคืือ	 ในระดัับักระทรวง

คืวรจุัดัให้มีการป็ระชุมหารือในทุกวิชาชีพที�เกี�ยวข้องกับักระบัวนการยุติธรรมเนื�องจุากทุกฝ่่ายเห็นว่าเป็็นเรื�องสำาคืัญ	 

หากมขีอ้ตกลงระดับัักระทรวงจุะทำาใหผ้่บ้ังัคืบัับัญัชาของแต่ละหนว่ยงานเห็นคืวามสำาคืญั	เกดิัการสนบััสนนุงานของพนักงาน 

สอบัสวนในการป็ระสานงานกับัพนักงาน	 อัยการ	 ที�ป็รึกษากฎหมาย	 และนักสังคืมสงเคืราะห์หรือนักจิุตวิทยา	 และ

คืวรจุัดัให้มีศึ่นย์ป็ระสานงานสหวิชาชีพในการสอบัสวนคืดัีเดั็กและเยาวชนเพื�อให้เกิดัป็ระโยชน์ส่งสุดักับัเดั็กอย่างจุริงจุัง	 

เพื�อให้สหวชิาชพีเกดิัการบัร่ณาการการทำางานได้ัอย่างเต็มที�สามารถนำากฎหมายวา่ดัว้ยการสอบัสวนเด็ักและเยาวชนนำามาใช ้

อย่างจุริงจุัง	 เพื�อให้เกิดัป็ระโยชน์กับัเดั็กอย่างมีป็ระสิทธิภาพ	 ในส่วนการบัันทึกภาพและเสียงในการสอบัป็ากคืำาใช้วิธี

บันัทึกวดิัโีอโดัยพยานเบักิคืวามหอ้งสอบัสวนคืวรใชไ้มโคืรโฟันเพื�อเพิ�มคืวามชดััเจุนและการจุดััเกบ็ัเทป็บันัทกึภาพและเสยีง

คืวรบันัทึกเป็น็วดิัโีอ	จุะไมต่อ้งถามคืำาถามซึ่�ำาและสามารถนำาเทป็บันัทกึมาใชใ้นการแกไ้ขป็ญัหาเป็น็การชว่ยลดัภาระอกีทั�ง

ไดั้ช่วยเหลือเดั็กและเยาวชนในเรื�องสภาพจุิตใจุด้ัวย	การร่วมมือระหว่างกันคืวรมีการส่งเสริมคืวามร่วมมือระหว่างหน่วย

งานของรัฐกับัหน่วยงานเอกชนซึ่ึ�งอาจุไดั้รับัการสนับัสนุนการดัำาเนินงานของรัฐในลักษณะให้เป็็นเจุ้าภาพในการจัุดัอบัรม

และมีการพบัป็ะร่วมมือกันเมื�อเกิดัป็ัญหาในเชิงคืดัี	ปั็ญหาส่วนหนึ�งเกิดัจุากการขาดัการป็ระสานงาน	คืวรใช้เทคืโนโลยีที� 

ทันสมยัในการป็ระสานงานมากขึ�นโดัยใชแ้อป็พลิเคืชนัตา่งๆ	เชน่	การตั�งกลุม่ไลน์	เป็น็ตน้	หากมคีืดัเีกดิัขึ�นสามารถสื�อสาร
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กันโดัยตรงไดั้อย่างมีป็ระสิทธิภาพหรือใช้กระบัวนการ	 big	 data	 ช่วยเสริมรวมถึงนวัตกรรมที�เกิดัขึ�นในทางกฎหมาย	 

จุัดัทำาแผนในเชิงบ่ัรณาการร่วมกันของสหวิชาชีพและพนักงานสอบัสวนโดัยมีหน่วยงานรับัผิดัชอบัหลักที�ชัดัเจุนมากขึ�น	

และมีข้อเสนอแนะจุากองคื์กรตุลาการหากคืดัีอย่่ในชั�นพิจุารณา	 ศึาลอาจุเป็็นเจุ้าของเรื�องและเป็็นสื�อกลางเพื�อป็ระสาน

งานและติดัตามผลการป็ฏิิบััติไดั้	

คำำ�สำ�คำญ้:	 การบั่รณาการ	การทำางานร่วมกัน	สหวิชาชีพ	การสอบัสวนคืดัีเดั็กและเยาวชน
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กำระบัวันำกำ�รพ้ฒนำ�นำ�ยตำ�รวัจไซเบัอร์สำ�หร้บัสำ�นำ้กำง�นำตำ�รวัจแห่งช�ติ: 

กำรณีศึกำษั�ขั้องชมรมไซเบัอร์โรงเรียนำนำ�ยร้อยตำ�รวัจ

A Development Processes of Cyber Police Officers for Royal Thai 

Police: A Case Study of RPCA Cyber Club

พ้นำตำ�รวัจตรี ดร.วังศ์ยศ เกำิดศรี

รองศ�สตร�จ�รย์ พ้นำตำ�รวัจเอกำ วัรธ้ช วัิชชวุั�ณิชย์
คืณะนิติวิทยาศึาสตร์	โรงเรียนนายร้อยตำารวจุ

บัทคำ้ดย่อ

	 งานวจิุัยเรื�องนี�เป็็นการนำาเสนอกระบัวนการสร้าง	พัฒนา	และผลิตนายตำารวจุไซึ่เบัอร์	ให้กับัสำานักงานตำารวจุ

แห่งชาติ	โดัยมนีกัเรยีนนายรอ้ยตำารวจุชมรมไซึ่เบัอร	์โรงเรยีนนายรอ้ยตำารวจุ	เป็็นกรณศึีึกษา	กระบัวนการพัฒนาเริ�มตน้ 

จุากการออกแบับัหลักส่ตรพิเศึษเฉพาะทางสำาหรับันักเรียนนายร้อยตำารวจุกลุ่มตัวอย่าง	 เพื�อให้นักเรียนนายร้อยตำารวจุ

กลุ่มนี�	 มีองคื์คืวามร่้ที�เพียงพอกับัการป็ฏิิบััติหน้าที�ที�เกี�ยวข้องกับัคืวามมั�นคืงป็ลอดัภัยไซึ่เบัอร์เมื�อสำาเร็จุการศึึกษา	 และ

เติบัโตเป็็นนายตำารวจุไซึ่เบัอร์ของสำานักงานตำารวจุแห่งชาติที�มีคืุณภาพ	 โคืรงสร้างของหลักส่ตรแบั่งออกเป็็น	 2	 ส่วน	

ได้ัแก่	 1.	 การศึึกษาคืวามร้่พื�นฐานด้ัานวิทยาการคือมพิวเตอร์ที�จุำาเป็็นสำาหรับัการเรียนร้่ดั้านคืวามมั�นคืงป็ลอดัภัย

ไซึ่เบัอร์	 และ	 2.	การศึึกษาแกนคืวามร่้ดั้านคืวามมั�นคืงป็ลอดัภัยไซึ่เบัอร์	 ซึ่ึ�งยังสามารถแบ่ังออกเป็็นคืวามร่้ดั้านคืวาม

มั�นคืงป็ลอดัภัยไซึ่เบัอร์เชิงรุก	(Offensive	Cybersecurity)	ที�ป็ระกอบัไป็ด้ัวย	การเขียนโป็รแกรมสำาหรับัการแฮ็กอย่าง

มีจุรรยาบัรรณ	(Programming	for	Ethical	Hacking)	การเข้าถึงทรัพยากรของระบับั	(System	Exploitations)	การ

เข้าถึงทรัพยากรของเวบ็ั	 (Web	 Exploitations)	 และการยึดัคืรอง	 (Pwnage)	 และคืวามร่้ดั้านคืวามมั�นคืงป็ลอดัภัย

ไซึ่เบัอร์เชิงรับั	(Defensive	Cybersecurity)	ที�ป็ระกอบัไป็ด้ัวย	วิศึวกรรมย้อนกลับั	(Reverse	Engineering)	นิติวิทยา 

ดัิจุิทัล	 (Digital	 Forensics)	 วิทยาการรหัสลับั	 (Cryptography)	 และเคืรื�องมือโอเอสไอเอ็นท	ี (OSINT	 Tools)	 การ

จุัดักิจุกรรมการเรียนการสอนจุะเป็็นร่ป็แบับัการเรียนร่้ผ่านเกม	 (Game-based	 Learning)	 ที�เรียกว่า	 การคื้นหาธง

คืำาตอบัหรือซึ่ีทีเอฟั	 (Capture	 The	Flag:	CTF)	ทั�งนี�ได้ันำาเอาผลลัพธ์จุากการทดัสอบัการเรียนร่้ในหลักส่ตรดัังกล่าว

ไป็ใช้ในการพิจุารณาส่งนักเรียนนายร้อยตำารวจุชมรมไซึ่เบัอร์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางคืวามมั�นคืงป็ลอดัภัยไซึ่เบัอร์ 

ที�เกี�ยวข้อง	 ผลการศึึกษาพบัว่านักเรียนนายร้อยตำารวจุกลุ่มตัวอย่างมีทักษะดั้านคืวามมั�นคืงป็ลอดัภัยไซึ่เบัอร์หลังผ่าน 

การเรียนการสอนในหลักส่ตรดัังกล่าวเพิ�มขึ�นอย่างมีนัยสำาคัืญ	 สามารถสร้างผลงานและแสดังศัึกยภาพทางด้ัานคืวาม

มั�นคืงป็ลอดัภัยไซึ่เบัอร์ให้เป็็นที�ป็ระจุักษ์ไดั้ทั�งในระดัับัเหล่าทัพ	ระดัับัชาติ	และระดัับันานาชาติ

คำำ�สำ�คำญ้:	 คืวามมั�นคืงป็ลอดัภัยไซึ่เบัอร์	 กระบัวนการพัฒนานายตำารวจุไซึ่เบัอร์	 หลักส่ตรดั้านคืวามมั�นคืงป็ลอดัภัย 

	 ไซึ่เบัอร์	ชมรมไซึ่เบัอร์โรงเรียนนายร้อยตำารวจุ	สำานักงานตำารวจุแห่งชาติ
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กำ�รศึกำษั�และวัิจ้ยสล้กำเหล็กำทดแทนำสล้กำอะลูมิเนีำยมที�ชำ�รุดขั้องสะพ�นำทห�ร

เอ็ม จี บัี

Study and Research of the Iron Pin to Replace the M.G.B. 

(Medium Girder Bridge) Military Bridge Aluminum Pin

ร้อยโทหญิง ธ้ญญล้กำษัณ์ เอี๊ยสกำุล1* รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.วิัทิต ป�นำสุขั้1

พ้นำเอกำ ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ณ้ฐพร นุำตยะสกำุล2
1*หลักส่ตรวศิึวกรรมศึาสตรมหาบััณฑิิต	สาขาวิชาวิศึวกรรมและเทคืโนโลยีการป็้องกันป็ระเทศึ

คืณะวศิึวกรรมศึาสตร์	จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2กองวิชาวศิึวกรรมโยธา	ส่วนการศึึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า

บัทคำ้ดย่อ

	 ในทางทหารสะพานเป็็นยทุโธป็กรณที์�มคีืวามสำาคัืญสำาหรบััการส่งกำาลังทหารเขา้ไป็ในพื�นที�ส่ร้บัในยามสงคืราม	

อีกทั�งยังมีป็ระโยชน์ในการใช้งานดั้านงานเร่งด่ัวนฉุกเฉิน	 รวมทั�งงานบุักเบัิกในการสร้างถนนหรือการใช้ในยามเกิดั 

ภัยพิบััตทิางธรรมชาต	ิไดัแ้ก	่น�ำาทว่ม	ซึ่ึ�งเป็น็เหตุทำาให้ทางถก่ตัดัขาดั	ทหารชา่งจึุงใชส้ะพานทหารในการเขา้ไป็แกปั้็ญหา

บัรรเทาคืวามเดัือดัร้อนแก่ผ่้ป็ระสบัภัย	ในป็ัจุจุุบัันสะพานทหาร	เอ็ม	จีุ	บีั	เกิดัการชำารุดัในบัริเวณข้อต่อของสลักสะพาน

จุงึทำาให้ไมส่ามารถใชง้านไดั	้รวมทั�งวสัดุัที�ใชท้ำาสลกัสะพานนั�นเป็น็วสัดุัที�ไมม่กีารผลติเนื�องจุากเป็น็คืวามลบััทางการทหาร

ของป็ระเทศึที�ผลติ	การวจัิุยคืรั�งนี�จึุงมวีตัถปุ็ระสงคืเ์พื�อศึกึษาพฤตกิรรมการรับัแรงเฉอืนและโมเมนต์ดััดัของสะพานทหาร	

เอ็ม	 จีุ	 บัี	 และสร้างแบับัจุำาลองไฟัไนต์เอลิเมนต์	 นำาผลที�ไดั้เป็รียบัเทียบัและวิเคืราะห์กับัแรงเฉือนโมเมนต์ที�ไดั้ศึึกษา 

เพื�อหาวัสดัุเหล็กทดัแทนวัสดัุอะล่มิเนียมที�ชำารุดั	 โดัยจุากการทดัสอบัคืวามแข็งแรงของวัสดัุเหล็ก	S45C	พบัว่ามีคืวาม

แข็งแรงและสามารถใช้ทดัแทนวัสดัุอะล่มิเนียมที�ชำารุดัในป็ัจุจุุบัันไดั้

คำำ�สำ�คำญ้:	 สลักเหล็ก	สะพานทหาร	เอ็ม	จุี	บีั	แรงเฉือน	โมเมนต์ดััดั
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กำ�รพ้ฒนำ�แผ่นำกำ้�นำสำ�หร้บัแบัตเตอรี�ชนำิดส้งกำะสีไออนำ

The Development of Separator on Zinc Ion Battery

นำ�งส�วั ภ้ทรพร วุัฒ�พ�ณิชย์1  ดร.เจียเชียนำ ฉินำ2

พ้นำเอกำหญิง รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุวัิมล เสนำีวังศ์ ณ อยุธย�3

ผู้ชว่ัยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปัญญวั้ชร์ วั้งย�วั1,4 อ�จ�รย์ที�ปรึกำษั�
1หลักส่ตรวศิึวกรรมและเทคืโนโลยีป็้องกันป็ระเทศึ	คืณะวิศึวกรรมศึาสตร์	จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2สถาบัันวิจุัยโลหะและวัสดุั	จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3กองวิชาวศิึวกรรมเคืรื�องกล	ส่วนการศึึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า
4ภาคืวิชาวศิึวกรรมโลหะการ	คืณะวิศึวกรรมศึาสตร์	จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บัทคำ้ดย่อ

	 ป็จัุจุุบันัแบัตเตอรี�เป็็นอปุ็กรณที์�มคีืวามสำาคัืญตอ่การดัำาเนนิชวีติของมนุษย์อย่างมาก	ทั�งทางด้ัานการคืมนาคืม	

การขนส่ง	การสื�อสาร	หรือแม้กระทั�งการป็ฏิิบััติการทางดั้านการทหารหลายๆ	ด้ัาน	และมีแนวโน้มที�จุะมากขึ�นเรื�อยๆ	

ต่อไป็ในอนาคืต	 แต่ข้อจุำากัดัดั้านคืวามป็ลอดัภัยและราคืาของแบัตเตอรี�ชนิดัลิเทียมที�นิยมใช้กันมากยังคืงมีอย่่	 ทำาให้

แบัตเตอรี�ชนิดัสังกะสีไอออน	 มีคืวามสามารถในการจุุไฟัฟั้าได้ัส่ง	 ราคืาถ่กกว่า	 และมีคืวามป็ลอดัภัยมากกว่า	 ไดั้รับั

คืวามสนใจุเพิ�มมากขึ�น	

	 งานวจิุัยนี�จุึงศึึกษาและพัฒนาแผ่นกั�นในแบัตเตอรี�	 (Separator)	โดัยการเติม	ทังสเตนคืาร์ไบัด์ั	(Tungsten	

Carbide)	ลงในเซึ่ลล่โลสนาโนไฟัเบัอร	์(Cellulose	Nanofiber)	เพื�อเพิ�มป็ระสิทธิภาพทางดั้านต่างๆ	ของแผ่นกั�นใน

แบัตเตอรี�	โดัยจุากการทดัลองสามารถเพิ�มป็ระสทิธภิาพเชงิไฟัฟัา้เคืมี	ลดัการเกิดัเส้นใยเดันไดัรต์	(Dendrite)	เพิ�มคืวาม

เสถียร	และยืดัอายุการใช้งานของแบัตเตอรี�ได้ัมากกว่า	1,000	ชั�วโมงการใช้งาน	 ซึึ่�งดีักว่าแผ่นกั�นที�ไม่ได้ัผสมทังสเตน

คืาร์ไบัดั์	และแผ่นกั�นแบัตเตอรี�ทั�วไป็

คำำ�สำ�คำ้ญ:	 แบัตเตอรี�ชนิดัสังกะสีไอออน	เดันไดัรต์	แผ่นกั�นในแบัตเตอรี�	ทังสเตนคืาร์ไบัดั์	เซึ่ลล่โลสนาโนไฟัเบัอร์
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กำ�รศึกำษั�คำวั�มเป็นำไปได้ในำกำ�รนำำ�วั้ตถุดิบัจ�กำปิโตรเคำมีม�พ้ฒนำ�เสื�อปฏิิบั้ติกำ�รฯ

เพื�อลดอ้นำตร�ยจ�กำกำ�รถูกำทำ�ร้�ยดว้ัยอ�วัุธมคีำม

Feasibility Study for using Petrochemical Raw Material to Develop

Edge - Weapon Resistant Body Armor 

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.พิชญ ร้ฐฏิ�วังศ์ 

นำ�วั�โท กำมล สินำธุณรงคำ์
หลักส่ตรวศิึวกรรมและเทคืโนโลยีการป็้องกันป็ระเทศึ	คืณะวิศึวกรรมศึาสตร์	จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บัทคำ้ดย่อ

	 ในปั็จุจุุบััน	 สถานการณ์การก่อเหตุร้ายจุากบุัคืคืลที�ไม่พึงป็ระสงคื์มีแนวโน้มเพิ�มส่งขึ�น	 ซึึ่�งมักพบัการก่อเหตุ 

ในรป่็แบับัของ	Active	Shooter	ไมว่่าจุะเป็น็การกราดัยงิหรอืกอ่เหตุดัว้ยอาวุธมคีืม	ที�สามารถหาอาวธุไดัง้า่ย	เจุา้หนา้ที�

ดั้านคืวามมั�นคืงป็ลอดัภัยที�ต้องเผชิญเหตุเป็็นคืนแรก	(First	Responder)	ระหว่างรอหน่วยงานคืวามมั�นคืงของราชการ

เข้ามาแก้ไขสถานการณ์	จุึงมีคืวามเสี�ยงที�จุะได้ัรับัอันตรายจุากอาวุธมีคืมของผ้่ก่อเหตุทำาร้ายคื่อนข้างมาก	ซึึ่�งอาจุทำาให้

บัาดัเจุ็บัสาหัสหรือเสียชีวิตไดั้	

	 จุากสถานการณ์การก่อเหตุดั้วยอาวุธมีคืมที�เพิ�มมากขึ�น	หลักส่ตรวิศึวกรรมและเทคืโนโลยีการป็้องกันป็ระเทศึ						

คืณะวิศึวกรรมศึาสตร์	 จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และบัริษัท	 ป็ตท.	 จุำากัดั	 มหาชน	 จึุงร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเสื�อ 

ป็ฏิบิัตักิารฯ	ตน้แบับั	สำาหรบััผ่ป้็ฏิบิัตัหิน้าที�ระงบััเหตดุัา้นคืวามมั�นคืงป็ลอดัภยั	เพื�อป็อ้งกนัและลดัคืวามรนุแรงจุากอาวธุ 

มีคืม	 โดัยคืำานึงถึงคืวามสะดัวกสบัายในการสวมใส่ระหว่างป็ฏิิบััติหน้าที�	 คืวามสง่างามของผ่้สวมใส่และไม่เข้าข่ายเป็็น

ยุทธภัณฑิ์	

	 ถึงแม้เสื�อป็ฏิิบััติการฯ	ดัังกล่าวจุะไม่สามารถกันกระสุนได้ั	 ตามลักษณะของเสื�อเกราะที�เป็็นยุทธภัณฑ์ิ	 

แต่หากได้ัรับัการพัฒนาต่อยอดัก็สามารถนำาไป็ส่่ชุดัเกราะกันกระสุนได้ั	 ซึึ่�งเป็็นการนำาร่องพัฒนาเส้นใยจุากวัตถุดิับั

ป็ิโตรเคืมี	ส่่อุตสาหกรรมป็้องกันป็ระเทศึร่ป็แบับั	Dual	Use	เพื�อลดัการนำาเข้าวัตถุดิับัและยุทโธป็กรณ์จุากต่างป็ระเทศึ

คำำ�สำ�คำญ้:	 วัตถุดัิบัจุากป็ิโตรเคืมี	เสื�อป็ฏิิบััติการฯ	ลดัอันตรายจุากอาวุธมีคืม
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กำ�รพ้ฒนำ�อ�ห�รเทียมไหม

Development of Silkworm Artificial Diet

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ร�ตรี วังศ์ปัญญ�  ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ช้ยภูมิ บั้ญช�ศ้กำดิ์

ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ ดร.อุไรวัรรณ นิำลเพ็ชร์  ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ ดร.วัรรณร้ตนำ์ ผลเพิ�ม

ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ช�ญวัิทย์ แกำ้วัต�ปี  รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.อมรร้ตนำ์ พรหมบัุญ
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บัทคำ้ดย่อ 

	 ไหมเป็็นแมลงที�มีคืวามสำาคัืญทางเศึรษฐกิจุ	 โดัยผลิตภัณฑ์ิจุากไหมไทยเป็็นสินคื้าที�ทำาชื�อเสียงให้กับัป็ระเทศึ	

นอกจุากไหมจุะมีผลผลิตเป็็นผ้าไหมไทยที�มีคืวามสวยงามแล้ว	ดัักแด้ัไหมยังเป็็นแหล่งโป็รตีนทางเลือกที�สำาคืัญเนื�องจุาก

มีโป็รตีนส่งถึงร้อยละ	55-67		ในอดัีตการเลี�ยงไหมถือเป็็นอาชีพเสริมของเกษตรกรหลังฤดัเ่ก็บัเกี�ยวจุากการทำาไร	ทำานา	

แตป่็จัุจุุบัันมกีารสง่เสรมิการเลี�ยงไหม	ใหเ้ป็น็อาชพีหลกัของเกษตรกรเพื�อให้มรีายไดัที้�สง่ขึ�น	อย่างไรก็ตาม	การเลี�ยงไหม

มีวัตถุป็ระสงค์ืเพื�อผลิตเส้นไหมสำาหรับัการทอผ้าไหมโดัยไม่คืำานึงถึงผลต่อผลิตภัณฑิ์อาหาร	 ดัังนั�นสารเคืมีที�ใช้ในการ

ป็ล่กหม่อนและเลี�ยงไหม	 ตลอดัจุนดัินที�มีการป็นเป็ื้อนอาจุเป็็นอันตรายและไม่ป็ลอดัภัยต่อผ่้บัริโภคื	 งานวิจัุยนี�เป็็นการ

พัฒนาส่ตรอาหารเทียมไหมบ้ัานทั�งวัยอ่อนและวัยแก่	 โดัยทำาการพัฒนาส่ตรอาหารเทียมไหมราคืาถ่ก	 เลือกวัตถุดิับัที�

ป็ลอดัภัยตอ่มนุษย์	พัฒนาสต่รอาหารเทยีมจุากสต่รเดัมิใหมี้ราคืาถก่เพื�อลดัต้นทุนทั�งราคืาอาหารไหมและแรงงาน	ไมใ่ช ้

ยาป็ฏิิชีวนะในส่ตรอาหาร	 ทำาการเลี�ยงไหมดั้วยอาหารเทียมที�พัฒนาไดั้เป็รียบัเทียบักับัใบัหม่อนในระดัับัห้องป็ฏิิบััติการ	

โดัยพบัว่าส่ตรอาหารที�พัฒนาขึ�นสามารถเลี�ยงไหมไดั้	 แต่ยังคืงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื�อง	 เพื�อให้ได้ัร้อยละการเลี�ยงรอดั	

ขนาดัรัง	และขนาดัดัักแดั้	ที�มีคืุณภาพทัดัเทียมกับัการเลี�ยงด้ัวยใบัหม่อน	งานวิจัุยนี�จุึงเป็็นจุุดัเริ�มต้นเพื�อพัฒนาและใช้

ป็ระโยชน์อาหารเทียมไหมเชิงพาณิชย์ต่อไป็ในอนาคืต

คำำ�สำ�คำ้ญ:	 หนอนไหม	อาหารเทียมไหม	แหล่งอาหารโป็รตีน
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กำ�รพ้ฒนำ�ต้วันำำ�ส่งย�เดนำไดรเมอร์เพื�อต�้นำกำ�รแพร่กำระจ�ยขั้องเซลล์มะเร็ง

Development of Dendrimer-based Drug Carrier for Antagonizing the 

Migration of Cancer Cells

ดร.ช้ยวั้ฑ์ฒนำ์ อ่อนำศรี 

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ชุด� จิตตสุโภ

ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ ดร.วัิชช� อิ�มอร่�ม*
ภาคืวิชาเคืมี	คืณะวิทยาศึาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศึาสตร์

 

บัทคำ้ดย่อ 

	 โรคืมะเรง็ในเมด็ัเลอืดัขาว	(leukemia)	แมว้า่จุะไมพ่บัผ่ใ้หญที่�เป็น็มะเรง็ชนดิันี�มากนกัในป็ระเทศึไทย	แตก่ลบัั

พบัว่ามีเดั็กที�ป็่วยเป็็นโรคืนี�คื่อนข้างส่ง	ตามผลสำารวจุของชมรมโรคืมะเร็งเดั็กแห่งป็ระเทศึไทย	ระหว่างป็ี	คื.ศึ.	2003-

2005	พบัว่าโดัยเฉลี�ยในแต่ละป็ีพบัเดั็กที�มีอายุต�ำากว่า	15	ป็ี	ได้ัรับัการวินิจุฉัยว่าเป็็นโรคืมะเร็งในเม็ดัเลือดัขาวป็ระมาณ

ป็ีละ	1,000	คืน	โดัยผ่้ป็่วยเดั็กส่วนใหญ่เป็็นโรคืมะเร็งในเม็ดัเลือดัขาวป็ระเภท	acute	lymphoblastic	leukemia	(ALL)	

แมว้า่วทิยาการในการวนิิจุฉยัโรคืนี�จุะมคีืวามก้าวหน้าและได้ัรบััการพฒันาขึ�นมาก	แต่อตัราการรอดัชวีติของเด็ักที�ป็ว่ยเป็น็

โรคืนี�คื่อนข้างต�ำา	สาเหตุหนึ�งมาจุากผ้่ป็่วยไม่ตอบัสนองต่อการบัำาบััดัรักษา	เนื�องจุากการต่อต้านยาเคืมีบัำาบััดัที�ใช้รักษา	

ทำาให้เกิดัการแพร่กระจุายของมะเร็งไป็ส่่อวัยวะต่างๆ	ส่งผลต่อการมีชีวิตรอดัของผ่้ป็่วย	ดัังนั�นการศึึกษาวจัิุยเพื�อหาวิธี

ป็้องกันการแพร่กระจุายของเซึ่ลล์มะเร็ง	จุึงเป็็นกุญแจุสำาคืัญอันหนึ�งในการพิชิตโรคืร้ายนี�

	 กลุม่วจิุยัของเราไดัอ้อกแบับัและพฒันา	dendrimer	ซึ่ึ�งเป็น็อนภุาคืระดัับันาโนที�ทำาหนา้ที�เป็น็ตวัส่งยา	มาใชเ้ป็น็

ตัวยบััยั�งการแพร่กระจุายของเซึ่ลล์มะเร็งเม็ดัเลือดัขาว	โดัยเราได้ัทำาการสังเคืราะห์	peptide-conjugated	dendrimer 

ซึ่ึ�งมีสาย	 peptide	 LFC131	 ที�สามารถจุับักับั	 CXCR4	 Receptor	 ของเซึ่ลล์มะเร็งเม็ดัเลือดัขาวไดั้อย่างจุำาเพาะ	 

ผลการทดัลองแสดังให้เห็นอย่างชดััเจุนวา่	peptide-conjugated	dendrimer	นี�สามารถจุบัักบััเซึ่ลลม์ะเรง็เมด็ัเลอืดัขาว

ไดั้ดัีกว่า	dendrimer	ที�ไม่มีสาย	peptide	ดัังกล่าวในทุกเวลาอย่างมีนัยสำาคืัญทางสถิต	ิและพบัว่าเซึ่ลล์มะเร็งที�นำาไป็

บั่มกบัั	peptide-conjugated	dendrimer	นั�นมีการเคืลื�อนที�ของเซึ่ลล์ลดัลงอย่างมีนัยสำาคืัญทางสถิติเมื�อเป็รียบัเทียบั

กับัตัวแป็รคืวบัคืุม	ผลจุากการศึึกษานี�บั่งชี�ว่า	peptide-conjugated	dendrimer	มีป็ระสิทธิภาพในการยับัยั�งการแพร่

กระจุายของเซึ่ลล์มะเร็งไดั้จุริงโดัยอาศึัยกลไกการจุับักับัตัวรับั	CXCR4	ที�แสดังออกบันเซึ่ลล์มะเร็งเม็ดัเลือดัขาวไดั้อย่าง

จุำาเพาะทำาให้สามารถลดัการเคืลื�อนที�ของเซึ่ลล์ในที�สุดั

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ

44

วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2565 29-30 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก



 

 

 

การพัฒนาตวันําสงยาเดนไดรเมอรเพื่อตานการแพรกระจายของเซลลมะเรง็ 
Development of Dendrimer-based Drug Carrier for Antagonizing the Migration of 

Cancer Cells 
 

ดร.ชัยวัฑฒน ออนศรี  
รองศาสตราจารย ดร.ชดุา จิตตสุโภ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชชา อ่ิมอราม* 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  

บทคัดยอ  
 โรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว (leukemia) แมวาจะไมพบผูใหญท่ีเปนมะเร็งชนิดนี้มากนักในประเทศไทย แตกลับพบวามีเด็ก
ท่ีปวยเปนโรคนี้คอนขางสูง ตามผลสํารวจของชมรมโรคมะเร็งเด็กแหงประเทศไทย ระหวางป ค.ศ. 2003-2005 พบวาโดยเฉลี่ยใน
แตละปพบเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 15 ป ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาวประมาณปละ 1,000 คน โดยผูปวยเด็กสวน
ใหญเปนโรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาวประเภท acute lymphoblastic leukemia (ALL) แมวาวิทยาการในการวินิจฉัยโรคนี้จะมี
ความกาวหนาและไดรับการพัฒนาข้ึนมาก แตอัตราการรอดชีวิตของเด็กท่ีปวยเปนโรคนี้คอนขางตํ่า สาเหตุหนึ่งมาจากผูปวยไม
ตอบสนองตอการบําบัดรักษา เนื่องจากการตอตานยาเคมีบําบัดท่ีใชรักษา ทําใหเกิดการแพรกระจายของมะเร็งไปสูอวัยวะตางๆ 
สงผลตอการมีชีวิตรอดของผูปวย ดังนั้นการศึกษาวิจัยเพ่ือหาวิธีปองกันการแพรกระจายของเซลลมะเร็ง จึงเปนกุญแจสําคัญ
อันหนึ่งในการพิชิตโรครายนี้ 
 กลุมวิจัยของเราไดออกแบบและพัฒนา dendrimer ซ่ึงเปนอนุภาคระดับนาโนท่ีทําหนาท่ีเปนตัวสงยา มาใชเปนตัวยับย้ัง
การแพรกระจายของเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยเราไดทําการสังเคราะห peptide-conjugated dendrimer ซ่ึงมีสาย peptide 
LFC131 ท่ีสามารถจับกับ CXCR4 Receptor ของเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวไดอยางจําเพาะ ผลการทดลองแสดงใหเห็นอยางชัดเจน
วา peptide-conjugated dendrimer นี้สามารถจับกับเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวไดดีกวา dendrimer ท่ีไมมีสาย peptide 
ดังกลาวในทุกเวลาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวาเซลลมะเร็งท่ีนําไปบมกับ peptide-conjugated dendrimer นั้นมีการ
เคลื่อนท่ีของเซลลลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับตัวแปรควบคุม ผลจากการศึกษานี้บงชี้วา peptide-
conjugated dendrimer มีประสิทธิภาพในการยับย้ังการแพรกระจายของเซลลมะเร็งไดจริงโดยอาศัยกลไกการจับกับตัวรับ 
CXCR4 ท่ีแสดงออกบนเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวไดอยางจําเพาะทําใหสามารถลดการเคลื่อนท่ีของเซลลในท่ีสุด 

 
 
คําสําคัญ: มะเร็งเม็ดเลือดขาว เดนไดรเมอร PAMAM CXCR4 Migration 
 

คำำ�สำ�คำ้ญ:	 มะเร็งเม็ดัเลือดัขาว	เดันไดัรเมอร์	PAMAM	CXCR4	Migration
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บัทคำ้ดย่อ 

 ป็ระเทศึไทยเป็็นผ้่สง่ออกอาหารและผลติผลการเกษตรที�มคีืณุภาพและคืวามป็ลอดัภยัได้ัมาตรฐานเป็็นที�ยอมรบัั

ในระดับััสากล	อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารจุงึเป็น็ธรุกจิุสำาคืญัธรุกจิุหนึ�งที�สรา้งรายไดัใ้หแ้ก่ป็ระเทศึไทยตั�งแตอ่ดัตีจุนถงึ

ป็ัจุจุุบััน	 และเป็็นธุรกิจุที�อย่่คื่่กับัเกษตรกรไทยซึึ่�งเป็็นผ้่ผลิตวัตถุดิับัหลักให้แก่อุตสาหกรรมอาหารมาอย่างยาวนาน	 ใน

ป็ัจุจุุบัันรัฐบัาลไทยให้การสนับัสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื�อเพิ�มม่ลคื่าให้แก่ผลิตภัณฑิ์อาหาร	ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร

แห่งอนาคืตให้เน้นการผลติสนิค้ืาอาหารเชงินวตักรรมที�มม่ีลคืา่ส่ง	มีคืณุคืา่ทางโภชนาการและสรรพคุืณที�เป็็นป็ระโยชน์ตอ่

สุขภาพของผ่้บัริโภคื	ผลิตภัณฑิ์อาหารที�ตอบัสนองคืวามต้องการของผ่้บัริโภคืยุคืใหม่เพื�อคืวามกินดัีอย่่ดัี	การลดัของเสีย

จุากกระบัวนการผลิตและแป็รร่ป็อาหาร	การคืวบัคุืมดั่แลระบับัโลจุิสติกส์หรือการขนส่งดั้วยระบับัคืวามเย็นที�มีมาตรฐาน

ส่งเพื�อรักษาคืุณภาพของผลิตภัณฑิ์อาหารและผลิตผลการเกษตร	 รวมถึงการใช้ทรัพยากรฐานชีวภาพของป็ระเทศึไทย

อย่างคืุ้มคื่าและยั�งยืนซึ่ึ�งสอดัคืล้องกับันโยบัายโมเดัลเศึรษฐกิจุ	BCG	ของรัฐบัาลในยุคืป็ัจุจุุบััน	คืณะอุตสาหกรรมเกษตร	

มหาวิทยาลัยเกษตรศึาสตร์	 มีพันธกิจุหลักในการวิจุัยและพัฒนาผลิตภัณฑิ์อาหารและการแป็รร่ป็ผลิตผลการเกษตรเพื�อ

สร้างม่ลคื่าเพิ�มให้แก่ทรัพยากรฐานชีวภาพของไทย	 เช่น	 ผลิตภัณฑ์ินวัตกรรมจุากข้าวที�ผ่านการแป็รร่ป็ดั้วยเทคืโนโลยี

สร้างม่ลคื่าเพิ�ม	 เทคืโนโลยีถนอมอาหาร	 และเทคืโนโลยีเพิ�มคืุณคื่าทางโภชนาการให้เป็็นอาหารที�มีสรรพคืุณเชิงสุขภาพ	

ผลติภัณฑิม่์ลคืา่สง่หรอืผลติภัณฑิพ์รีเมี�ยมสง่เสรมิอุตสาหกรรมขา้วไทย	สรา้งรายไดัแ้ละคืณุภาพชวีติที�ดีัใหแ้กช่าวนา	การ

ผลิตเอทานอลจุากกากน�ำาตาลและน�ำาอ้อยดั้วยกระบัวนการหมักเพื�อเป็็นแหล่งพลังงานทดัแทนร่วมกับัอุตสาหกรรมอ้อย

และน�ำาตาล	รวมถึงการสร้างม่ลคื่าเพิ�มให้แก่มันสำาป็ะหลังโดัยการเป็ลี�ยนร่ป็เป็็นพลาสติกชีวภาพ	และบัรรจุุภัณฑิ์ชีวภาพ

ที�สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติและเป็็นมิตรต่อสิ�งแวดัล้อม	 ลดัป็ริมาณขยะและของเสียจุากบัรรจุุภัณฑิ์พลาสติกเพื�อ

คืวามยั�งยืนของอุตสาหกรรมอาหาร	การสร้างม่ลค่ืาเพิ�มให้แกพื่ชเศึรษฐกจิุของไทยด้ัวยเทคืโนโลยกีารแป็รรป่็เป็น็ผลติภัณฑ์ิ

เชิงนวัตกรรมช่วยสร้างรายไดั้ให้แก่ป็ระเทศึโดัยอาศึัยนวัตกรรมที�คืิดัคื้นขึ�นภายในป็ระเทศึทดัแทนการนำาเข้า	เพิ�มรายไดั้

และส่งเสริมคืุณภาพชีวิตที�ดัีให้แก่เกษตรกรไทย	 นอกจุากนี�การวิจุัยเพื�อป็รับัป็รุงระบับัการขนส่งหรือโลจุิสติกส์คืวามเย็น

สำาหรบััผลติผลทางการเกษตร	โดัยตดิัตามการเป็ลี�ยนแป็ลงคืณุภาพของผกัและผลไมใ้นระหวา่งการขนสง่ภายใตอุ้ณหภม่ิ

ต�ำา	ช่วยคืวบัคืุมคืุณภาพและแกป้็ัญหาคืวามเสียหาย	ลดัป็ริมาณของเสียที�เกิดัขึ�นในระหว่างการขนส่ง	เพื�อให้ผลิตภัณฑิ์

อาหารและผลติผลเกษตรของไทยมคีืณุคืา่และคืณุภาพสง่	การวจิุยัเพื�อสรา้งนวตักรรมในอุตสาหกรรมอาหารดังักล่าวชว่ย

สร้างผลิตภัณฑิ์ที�มีม่ลคื่าส่งต่อการส่งออก	ผลิตสินคื้าที�ให้ป็ระโยชน์เชิงสุขภาพต่อผ่้บัริโภคื	และเป็็นมิตรต่อสิ�งแวดัล้อม	

เพื�อส่งเสริมคืุณภาพชีวิต	คืวามกินดัีอย่่ดัีของป็ระชาชนอย่างยั�งยืน

คำำ�สำ�คำญ้:	 นวัตกรรมอาหาร	การแป็รร่ป็	อุตสาหกรรมเกษตร	ข้าว	อ้อยและนำ�าตาล	มันสำาป็ะหลัง	โลจุิสติกส์คืวามเย็น
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คำรีมบัำ�รุงผิวัผสมส�รสกำ้ดเปลือกำหุ้มเมล็ดโกำโกำ้

Skin Care Product Containing Cocoa Shells Extract

ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ ธีรวัรรณ สุวัรรณ์   ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปิยะร้ชช์ กำุลเมธี

นำ�ยกำ�นำต์ กำอแกำ้วัปฐมกำุล  นำ�ยสห้สวัรรษั ส�ยสุนำทร
ภาคืวิชานวัตกรรมและเทคืโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑิ์	คืณะอุตสาหกรรมเกษตร	

มหาวิทยาลัยเทคืโนโลยีพระจุอมเกล้าพระนคืรเหนือ

บัทคำ้ดย่อ

	 งานวิจุัยนี�มีวัตถุป็ระสงคื์เพื�อพัฒนาผลิตภัณฑิ์บัำารุงผิวผสมสารสกัดัเป็ลือกหุ้มเมล็ดัโกโก้	 โดัยศึึกษาสภาวะที�

เหมาะสมในการสกดััสารออกฤทธิ�ทางชวีภาพจุากเป็ลือกหุ้มเมลด็ัโกโก	้จุากนั�นนำาสารสกดััที�ไดัไ้ป็ป็ระยกุต์ใชใ้นผลติภัณฑิ์

บัำารงุผิวเพื�อชว่ยในการตา้นอนุมล่อสิระ	โดัยนำาเป็ลอืกหุ้มเมลด็ัโกโก้ที�ไดัจุ้ากการกะเทาะดัว้ยเคืรื�องกะเทาะเป็ลือกและการ

แกะเป็ลอืกดัว้ยมอื	มาทำาการสกดััสารสำาคืญัดัว้ยคืลื�นอัลตราซึ่าวนดัด์ัว้ยอตัราส่วนเป็ลอืกหุ้มเมลด็ัโกโกต้อ่เอทานอล	60%	

ที�อัตราส่วน	1	:	10	ใช้กำาลัง	100	วัตต์	เป็็นเวลา	10	นาที	จุากการทดัลองพบัว่าสารสกัดัเป็ลือกหุ้มเมลด็ัโกโก้ที�ไดั้จุาก

การกะเทาะด้ัวยเคืรื�องกะเทาะเป็ลอืกมปี็ริมาณสารป็ระกอบัฟีันอลกิทั�งหมดั	94.02	mgGAE/g	สารป็ระกอบัฟัลาโวนอยด์ั 

ทั�งหมดั	 158.33	mgCE/g	 ฤทธิ�การต้านอนุม่ลอิสระ	DPPH	 166.00	mgTE/g	 และฤทธิ�การต้านอนุม่ลอิสระ	ABTS	

168.63	 mgTE/g	 และพบัว่าสารสกัดัเป็ลือกหุ้มเมล็ดัโกโก้ที�ไดั้จุากการแกะเป็ลือกดั้วยมือ	 มีป็ริมาณสารป็ระกอบั 

ฟันีอลิกทั�งหมดั	162.49	mgGAE/g	สารป็ระกอบัฟัลาโวนอยด์ัทั�งหมดั	27.67	mgCE/g	ฤทธิ�การต้านอนุม่ลอิสระ	DPPH	

390.36	mgTE/g	และฤทธิ�การต้านอนุม่ลอิสระ	ABTS	308.47	mgTE/g	จุึงได้ันำาสารสกัดัเป็ลือกหุ้มเมลด็ัโกโก้ที�ไดั้จุาก

การแกะเป็ลือกดั้วยมือไป็ป็ระยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑิ์	 ซึึ่�งผลิตภัณฑิ์บัำารุงผิวส่ตรดัังกล่าว	 เป็็นส่ตร	 water	 drop	 อาศึัย 

หลกัการอิมลัชั�น	water	in	oil	เป็น็เนื�อสมัผัสที�มลัีกษณะพิเศึษ	คือืเป็็นเนื�อคืรมีที�ชว่ยให้ผิวนุ่มลื�น	แต่เมื�อทาผวิจุะแตกตวั 

ลักษณะเหมือนน�ำาที�ง่ายในการซึึ่มเข้าส่่ผิว	 เกลี�ยง่าย	 ไม่เหนียวเหนอะหนะ	 นอกจุากนี�ยังช่วยให้ผิวดั่กระจุ่างใส	 และ 

ฉ�ำาน�ำา	ดัส่ขุภาพผิวดั	ีนอกจุากนี�ยงัมสีว่นผสมของสารสกดััเป็ลอืกหุ้มเมลด็ัโกโก	้จุากการทดัสอบัพบัวา่มีสารป็ระกอบัฟันีอลกิ 

ทั�งหมดั	5.51	mgGAE/g	สารป็ระกอบัฟัลาโวนอยดั์ทั�งหมดั	3.95	mgCE/g	ฤทธิ�การต้านอนุม่ลอิสระ	DPPH	3.28	

mgTE/g	ฤทธิ�การต้านอนุม่ลอิสระ	ABTS	7.57	mgTE/g	จึุงช่วยฟ้ืันฟั่ผิวรวมถึงชะลอวัยของผิว

คำำ�สำ�คำญ้:	 เป็ลือกหุ้มเมล็ดัโกโก้	การสกัดัดั้วยคืลื�นอัลตราซึ่าวนดั์	สารต้านอนุมล่อิสระ	ผลิตภัณฑิ์บัำารุงผิว
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กำ�รวัจ้ิยและพฒ้นำ�ระบับัเรด�ร์เพื�อกำ�รตรวัจจบ้ัโดรนำเพื�อป้องกำน้ำโดรนำที�ไมไ่ดร้บ้ัอนุำญ�ต

Research and Development of Radar Drone Detection System

for Unauthorized Drone 

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.เอกำร้ฐ บุัญภูง�1

ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ ดร.กำิตติศ้กำดิ์ แพบั้วั2
1คืณะวศิึวกรรมศึาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคืโนโลยีพระจุอมเกล้าพระนคืรเหนือ

2คืณะคืรุศึาสตร์อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยเทคืโนโลยีพระจุอมเกล้าพระนคืรเหนือ

บัทคำ้ดย่อ 

	 โคืรงการวจัิุยนี�นำาเสนอการวิจัุยและพัฒนาระบับัเรดัารเ์พื�อการตรวจุจัุบัโดัรนเพื�อป้็องกนัโดัรนที�ไมไ่ด้ัรบััอนญุาต	

โดัยทำาการออกแบับัระบับัเรดัาร์ตรวจุจุับัโดัรนแบับัคืลื�นต่อเนื�องที�มีการมอดัเ่ลตทางคืวามถี�	 (Frequency	 modulated	

continuous	wave:	FMCW)	ที�คืวามถี�	10	GHz	ย่าน	X-band	โดัยออกแบับัระบับัป็ระมวณผล	ระบับัแสดังผล	ระบับั

สายอากาศึ	และระบับัหมุนคื้นหาเป็้าหมาย	ผลลัพธ์ที�ไดั้จุากระบับัเรดัาร์ตรวจุจัุบัอากาศึยานไร้คืนขับัที�สร้างขึ�น	พบัว่า

ระบับัเรดัาร์สามารถตรวจุจุับัอากาศึยานไรค้ืนขับัได้ัในระยะส่งสุดัป็ระมาณ	152	เมตร	ที�กำาลังส่งไม่เกิน	10	W	โดัยที�

สายอากาศึที�ทำาการศึึกษาป็ระกอบัดั้วย	สายอากาศึแบับัจุานสะท้อน	(Parabolic	reflector	antenna)	และสายอากาศึ

แบับัแถวลำาดัับัป็ากแตร	 (Array	 Horn	 antenna)	 ซึ่ึ�งจุะให้ระยะตรวจุจัุบัที�ต่างกัน	 เนื�องจุากอัตราการขยายของสาย

อากาศึมีคื่าต่างกัน	อย่างไรก็ตามจุากการทดัสอบัพบัว่า	สายอากาศึแบับัจุานสะท้อน	(Parabolic	reflector	antenna)	

คืน้หาตรวจุจุบััโดัรนไดัช้า้กว่าสายอากาศึแบับัแถวลำาดัับัป็ากแตร	(Array	Horn	antenna)	เนื�องจุากสายอากาศึแบับัจุาน

สะท้อน	 (Parabolic	 reflector	 antenna)	 มีคืวามกว้างลำาคืลื�นคืรึ�งกำาลังแคืบักว่าสายอากาศึแบับัแถวลำาดัับัป็ากแตร	

(Array	Horn	antenna)

คำำ�สำ�คำญ้:	 เรดัาร์คืลื�นต่อเนื�อง	ตรวจุจุับัโดัรน	แถบัคืวามถี�เอ็กซึ่์	คืวามมั�นคืง
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กำ�รศกึำษั�ประวั้ติศ�สตร์วั้ฒนำธรรมทุ่งหลวังร้งสิตในำกำ�รสร้�งแนำวัท�งยกำระด้บั

ผลิตภ้ณฑ์์ ก๋ำวัยเตี๋ยวัเรือร้งสิตที�สะท้อนำอ้ตล้กำษัณ์ท้องถิ�นำ

ดร.ร้ฐ ชมภูพ�นำ ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ กำฤตินำ ชุมแกำ้วั 

ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ ไชยสิทธิ์ พ้นำธุ์ฟูจินำด� จุฬ�ภรณ์ ศรีเมืองไหม 

ดร.ชนำ�กำ�นำต์ เรืองณรงคำ์
คืณะเทคืโนโลยีคืหกรรมศึาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคืโนโลยีราชมงคืลธัญบัุรี

บัทคำ้ดย่อ

	 งานวจิุยัเรื�อง	การศึึกษาป็ระวติัศึาสตรว์ฒันธรรมทุ่งหลวงรงัสติในการสรา้งแนวทางยกระดับััผลิตภัณฑิก๋์วยเตี�ยวเรอื 

รังสิตที�สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ�น	วัตถุป็ระสงคื์ในการวิจุัยเพื�อศึึกษาป็ระวัติศึาสตร์และวัฒนธรรมที�มีต่อการสร้างแนวทาง

ยกระดัับัผลิตภัณฑิ์ก๋วยเตี�ยวเรือรังสิตที�สะท้อนอัตลักษณ์ทุ่งหลวงรังสิต	ระเบัียบัวิจัุยโดัยการใช้วิจุัยผสานวิธี	1.	การวิจุัย

เชิงคืุณภาพ	กลุ่มเป็้าหมาย	คืือ	ผ่้ป็ระกอบัการก๋วยเตี�ยวเรือรังสิตชุมชนพื�นที�ริมคืลองรังสิต	และภาคืีเคืรือข่าย	คืัดัเลือก

จุากกลุ่มผ้่ป็ระกอบัการกว๋ยเตี�ยวเรอืรงัสติที�มอีายุในการป็ระกอบักจิุการป็ระมาณ	30	ป็ขีึ�นไป็	ผ่ร้่	้ป็ราชญช์าวบ้ัาน	บัคุืคืล

สำาคืัญ	และภาคืีเคืรือข่ายทั�งภาคืรัฐและเอกชน	จุำานวน	7	คืน	เคืรื�องมือที�ใช้	คืือแบับัสัมภาษณ์กึ�งมีโคืรงสร้าง	การเกบ็ั

ข้อม่ลจุากการสัมภาษณ์เชิงลึก	และวิเคืราะห์ข้อม่ลเชิงเนื�อหา	2.	การวิจุัยเชิงป็ริมาณ	กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจุัยคืรั�งนี� 

คืือผ่้บัริโภคืจุากกลุ่มป็ระชากรที�อาศึัย	ในอำาเภอธัญบัุรี	อำาเภอหนองเสือ	อำาเภอคืลองหลวง	และอำาเภอลำาล่กกา	จุำานวน	

400	คืน	สุ่มดั้วยวิธีการเลือกการสุ่มแบับับัังเอิญ	 (Accidental	Random	Sampling)	 ใช้แบับัสอบัถามเป็็นเคืรื�องมือ

ในการเก็บัรวบัรวมข้อม่ล	สถิติที�ใช้ในการวิเคืราะห์ข้อม่ลคืือ	คื่าร้อยละ	ค่ืาเฉลี�ย	คื่าเบัี�ยงเบันมาตรฐาน	ผลการศึึกษา

ข้อม่ลเชิงคืุณภาพ	 พบัว่า	 การเป็ลี�ยนแป็ลงตามยุคืสมัยที�มีผลต่อพัฒนาการการตั�งถิ�นฐานของชุมชนรวมถึงมรดักทาง

วัฒนธรรมที�ยังคืงอย่่สืบัทอดัมาถึงป็ัจุจุุบัันส่งผลถึงผลิตภัณฑิก์๋วยเตี�ยวเรือรังสิตตามบัริบัทและต้นทุนวัฒนธรรมของพื�นที�	

ข้อม่ลเชิงป็ริมาณพบัว่าผ่้ตอบัแบับัสอบัถามส่วนใหญ่เป็็นเพศึหญิง	มีอายุระหว่าง	21-30	ป็ี	มคีืวามร่้คืวามเข้าใจุและการ 

รับัร่้เกี�ยวกบััป็ระวัติศึาสตร์ทุ่งหลวงรังสิตระดัับัคืวามเข้าใจุคื่าเฉลี�ยที�	4.31	ก๋วยเตี�ยวเรือรังสิตเป็็นอาหารที�เป็็นสัญลักษณ์

สำาคืัญของคืลองรังสิตป็ระย่รศึักดัิ�	 ก๋วยเตี�ยวเรือรังสิตเป็็นอาหารที�มีรสชาติดีัและมีคืุณคื่าทางโภชนาการคื่าเฉลี�ยที�	 4.21	

แนวทางการยกระดัับัเพื�อสร้างนวัตกรรมโดัยพัฒนาผลิตภัณฑิ์ก๋วยเตี�ยวเรือรังสิต	ข้าวเกรียบัป็ากหม้อ	และขนมถ้วยจุาก

ขา้วไรซึ่เ์บัอรร์	ีสามารถพัฒนาเป็น็อาชพีและยกระดับััผลิตภัณฑิส์รา้งรายไดัจุ้ากการพฒันาผลติภัณฑิท์างวฒันธรรมที�มอีย่ ่

ในชุมชนดั้วยนวัตกรรมเพื�อเพิ�มม่ลคื่าสร้างเสน่ห์ตรงตามอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตชุมชนทุ่งหลวงรังสิตไดั้

คำำ�สำ�คำญ้:	 ก๋วยเตี�ยวเรือรังสิต	ป็ระวัติศึาสตร์	ยกระดัับั
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โคำรงกำ�รยกำระด้บัผลิตภ้ณฑ์์วั้ฒนำธรรมเพื�อสร้�งมูลค่ำ�เชิงพ�ณิชย์ทุ่งหลวังร้งสิต

ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ชมจ้นำทร์ ด�วัเดือนำ 

อ�จ�รย์ ดิษัฐวั้ฒนำ์ อินำนำุพ้ฒนำ์

อ�จ�รย์ สุระจิตร แกำ่นำพิมพ์
คืณะศึิลป็กรรมศึาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคืโนโลยีราชมงคืลธัญบุัรี

บัทคำ้ดย่อ 
	 การวจิุัยเรื�องนี�มีวัตถุป็ระสงคื์	1.	เพื�อศึึกษาคืุณคื่าทางป็ระวัติศึาสตร์	คืวามเชื�อ	วิถีชีวิต	ลักษณะภ่มิศึาสตร์

ทางกายภาพทุ่งหลวงรังสิต	ส่งผลถึงคืวามเป็็นอย่่การป็ระกอบัอาชีพของคืนในทุ่งหลวงรังสิต	จุังหวัดัป็ทุมธานี	2.	เพื�อ

ยกระดัับัผลติภัณฑิที์�สะทอ้นอัตลกัษณต์ามป็ระวตัศิึาสตรแ์ละฐานทางวฒันธรรมท้องถิ�นในการเสรมิสรา้งอาชพีของชมุชน 

ทุ่งหลวงรงัสติ	จุงัหวดััป็ทมุธานี	ใหเ้ป็น็ที�ยอมรบััและสรา้งรายไดัใ้หก้บััชมุชน	และ	3.	เพื�อถา่ยทอดัองคืค์ืวามร่ด้ัา้นวชิาชพี 

ศึลิป็กรรมศึาสตรใ์นการพัฒนาผลติภัณฑ์ิที�มอีย่่ในชมุชนด้ัวยนวตักรรม	เพิ�มม่ลคืา่	ผสานวถิชีวีติชมุชน	สรา้งสรรค์ื	สรา้ง

เสน่ห์ตรงตามอัตลักษณ์วิถีชีวิตชุมชนทุ่งหลวงรังสิต	จุากกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจุัย	คืือ	นักออกแบับั	ผ่้ป็ระกอบัการ

และผ่้ที�สนใจุผลิตภัณฑิ์	รวมจุำานวน	400	คืน	เคืรื�องมือที�ใช้ในการวิจัุย	ไดั้แก	่แบับัสัมภาษณ์และแบับัสอบัถามคืวาม

พึงพอใจุ	สถิติที�ใช้ในการวจิุัย	คืือ	คื่าร้อยละ	คื่าเฉลี�ย	( )	คื่าเบัี�ยงเบันมาตรฐาน	(S.D.)	

	 ผลการวจัิุยพบัวา่	กลุม่ตัวอย่างสว่นใหญเ่ป็น็เพศึหญงิ	มอีายรุะหวา่ง	41-50	ปี็	จุบัการศึกึษาในระดับััป็รญิญาตร ี

รายไดั้เฉลี�ยต่อเดัือน	10,001-20,000	บัาท	ส่วนใหญ่ป็ระกอบัอาชีพพนักงานของรัฐ	ข้าราชการและนักศึึกษา	ซึึ่�งอาศึัย

อย่่ในพื�นที�จุังหวัดัป็ทุมธานี	 กรุงเทพมหานคืรและจัุงหวัดัที�อย่่ใกล้เคีืยง	 ร่วมกันยกระดัับัผลิตภัณฑ์ิวัฒนธรรมเพื�อสร้าง

ม่ลคื่าเชิงพาณิชย์ทุ่งหลวงรังสิต	พบัว่าพื�นที�ทำาวิจุัยทุ่งหลวงรังสิต	คืือ	อำาเภอธัญบัุรี	อำาเภอลำาล่กกา	อำาเภอคืลองหลวง	

และอำาเภอหนองเสือ	 รวมถึงคืลอง	 14-15	 (จุังหวัดันคืรนายก)	 เนื�องจุากมีคืุณคื่าและต้นทุนทางวัฒนธรรม	 สามารถ 

นำาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที�เกี�ยวกับับัริบัทพื�นที�	วัตถุดัิบัในท้องถิ�น	คืวามเชื�อ	วิถีชีวิต	วัฒนธรรมและป็ระเพณี	ในพื�นที�

ทุ่งหลวงรังสิตที�สัมพันธ์กับัการป็ระกอบัอาชีพของผ่้ป็ระกอบัการมายกระดัับัผลิตภัณฑิ์วัฒนธรรม		

	 การยกระดับััผลติภัณฑิว์ฒันธรรมเพื�อสรา้งมล่คืา่เชงิพาณิชย์ทุ่งหลวงรงัสติ	ป็ระกอบัดัว้ย	3	ส่วน	คือื	สว่นที�	1 

ศึกึษาคืณุคืา่ทางป็ระวตัศิึาสตร	์คืวามเชื�อ	วถิชีวีติ	ลกัษณะภม่ศิึาสตรท์างกายภาพทุ่งหลวงรงัสติ	จุากแผนที�ทางวฒันธรรม

ของทุ่งหลวงรังสิต	 สำารวจุและสัมภาษณ์กลุ่มผ่้ที�มีส่วนไดั้ส่วนเสีย	 ผ่้ซึ่ื�อและผ่้ป็ระกอบัการ	 พบัว่าคืุณคื่าทางวัฒนธรรม 

ที�เชื�อมโยงกับัสัญลักษณ์คืวามหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมชาติพันธุ์ตัวแทนชาวจีุนและมุสลิม	 นำาสัญลักษณ์ที�แทน 

คืวามหมายของ	“วฒันธรรมของทุ่งหลวงรงัสติ”	ไดัแ้ก	่วถิวีฒันธรรมสายน�ำา	ขา้ว	บัวัหลวง	เรอืขายกว๋ยเตี�ยว	นำามาป็ระกอบั

เป็น็ลวดัลายผลติภัณฑ์ิที�แสดังออกถงึอัตลกัษณว์ฒันธรรมของทุ่งหลวงรงัสติ	สว่นที�	2	การยกระดัับัผลติภัณฑ์ิวฒันธรรม

ทุ่งหลวงรังสิต	ทั�ง	3	ผลิตภัณฑิ์	ผ่้วิจุัยสรปุ็คืวามคืิดัเห็นจุากผ่้เชี�ยวชาญ	ผ่้ป็ระกอบัการและผ่้ที�สนใจุผลิตภัณฑิ์	พบัว่า 

ลวดัลายผลติภัณฑิ	์:	เกา้อี�โบัราณ	(วสัดัทุี�ใชผ้ลติไม)้	พบัวา่	รป่็แบับัที�	1	มคีืวามเหมาะสมมากที�สดุั	ลวดัลายผลติภัณฑิ	์: 

ผ้าคืลมุไหลแ่ละผ้าคืลมุศึรีษะ	(วสัดัผุลติจุากผ้านำามาป็กัผ้า)	พบัวา่	รป่็แบับัที�	2	มีคืวามเหมาะสมมากที�สุดั	และลวดัลาย
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ผลิตภัณฑิ์	:	ผ้ากันเป็ื้อนและกระเป็๋าสะพายข้าง	(วัสดัุผลิตจุากผ้านำามามัดัย้อม)	พบัว่า	ร่ป็แบับัที�	2	มคีืวามเหมาะสม 

มากที�สุดั	 และส่วนที�	 3	 การถ่ายทอดัองคื์คืวามร่้และป็ระเมินคืวามพึงพอใจุต่อร่ป็แบับัผลิตภัณฑิ์ทั�ง	 3	 ผลิตภัณฑิ์	

ไดั้แก่	ลวดัลายผลิตภัณฑิ์	:	เก้าอี�โบัราณ	พบัว่า	กลุ่มผ้่ที�สนใจุผลิตภัณฑิ์มีคืวามพึงพอใจุ	โดัยภาพรวมอย่่ในระดัับัมาก	 

มีผลรวมคื่าเฉลี�ยทั�ง	6	ดั้าน	คืือ	 ( 	=	4.40)	ลวดัลายผลิตภัณฑิ์	 :	ผ้าคืลุมไหล่และผ้าคืลุมศึศึีรษะ	กลุ่มผ่้ที�สนใจุ

ผลิตภัณฑิ์มีคืวามพึงพอใจุ	โดัยภาพรวมอย่่ในระดัับัมาก	มีผลรวมคื่าเฉลี�ยทั�ง	6	ด้ัาน	คืือ	( 	=	4.27)	และลวดัลาย

ผลิตภัณฑิ์:	ผ้ากันเป็ื้อนและกระเป็๋าสะพายข้าง	พบัว่า	โดัยภาพรวมอย่่ในระดัับัมาก	มีผลรวมคื่าเฉลี�ยทั�ง	6	ดั้าน	คืือ	

( 	=	4.27)	และ	( 	=	4.29)

คำำ�สำ�คำญ้:	 การยกระดัับัผลิตภัณฑิ์	ผลิตภัณฑิ์วัฒนธรรม	สร้างม่ลคื่าเชิงพาณิชย์	ทุง่หลวงรังสิต
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เอไอเชสต์ฟอร์ออล

AI Chest 4 All

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.จ�ตุรงคำ์ ต้นำตบิั้ณฑ์ิต1,2 พงศ์พ้นำธ์ เพียรพ�นำิชย์1,2 อดิเรกำ มุลทุลี1,2

นำิตย�ภ� คำล้งพรคำุณ1,2 ปุณณธ้ช บุัณยร้ตนำสุนำท1,2

แพทย์หญิง นำ�ำ�ทิพย์ หม้�นำพลศรี3,4 แพทย์หญิง สิริห้ทย� ขั้วั�โยธ�4 แพทย์หญิง เมธินำีณ้ฐ เลิศโกำวัิทย์4

แพทย์หญิง สุฑ์�ร้ตน์ำ ต้�งสกำุลวัฒ้นำ�3,5 แพทย์หญิง ชมพนูำุท วิัจิตรสงวันำ5 

แพทย์หญิง ส�ยใจ เลิศโรจนำ์ปัญญ�5 แพทย์หญิง วัีรย� นำ้อยศิริ5 นำ�ยแพทย์อิสระ เจียวัิริยบัุญญ�3,4
1ศึ่นย์แห่งคืวามเป็็นเลิศึทางวิชาการดั้านสารสนเทศึอัจุฉริยะ	เทคืโนโลยีเสียงพ่ดัและภาษา	

และนวัตกรรมด้ัานบัริการ	มหาวิทยาลัยธรรมศึาสตร์	
2ภาคืวิชาวศิึวกรรมไฟัฟ้ัาและคือมพิวเตอร	์คืณะวิศึวกรรมศึาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศึาสตร์

3กรมการแพทย	์กระทรวงสาธารณสุข
4โรงพยาบัาลมะเร็งอุดัรธานี	สังกัดักรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข

5กลุ่มงานรังสีวิทยา	สถาบัันโรคืทรวงอก	ตำาบัลบัางกระสอ	อำาเภอเมืองนนทบุัรี	จัุงหวัดันนทบัุรี	11000

บัทคำ้ดย่อ

 แตล่ะป็มีผ้่ีป็ว่ยและผ่เ้สยีชวีติจุากวัณโรคื	มะเรง็ป็อดั	และหวัใจุผิดัป็กตเิป็น็จุำานวนมาก	ภาพถา่ยเอกซึ่เรย์ทรวงอก

เป็็นวิธีที�ถ่กนำามาใช้อย่างแพร่หลายเพื�อใช้ในการคัืดักรองและวินิจุฉัยโรคืระบับัทางเดิันหายใจุต่างๆ	ร่วมกับัอาการอื�นๆ 

อย่างไรก็ตาม	 การวินิจุฉัยภาพถ่ายเอกซึ่เรย์ในป็ัจุจุุบัันต้องอาศึัยรังสีแพทย์ที�มีคืวามชำานาญเฉพาะ	 ซึ่ึ�งในหลายๆ	

ป็ระเทศึทั�วโลกรวมทั�งป็ระเทศึไทยมปี็ริมาณรงัสแีพทย์ไมเ่พียงพอต่อคืวามตอ้งการ	คืณะผ้่วจิุยัจึุงเกดิัแนวคิืดัในการพฒันา

ซึ่อฟัต์แวร์ชื�อ	เอไอเชสต์ฟัอร์ออล	หรือ	AI	Chest	4	All	สามารถคืัดักรองผ่้ป็่วยโรคืทรวงอก	ไดั้อย่างถ่กต้อง-แม่นยำา

ใน	1	นาที	ดั้วยการนำาภาพถ่ายเอกซึ่เรย์ทรวงอกของผ่้ป่็วย	มาป็ระมวลผลผ่านป็ัญญาป็ระดัิษฐ์ดั้วยเทคืนิคืการเรียนร้่

เชิงลึก	(Deep	Learning)	เพื�อตรวจุหาคืวามผดิัป็กต	ิพร้อมระบุัระดัับัคืวามเสี�ยงที�จุะเป็็นโรคืผ่านเฉดัสี	(Heat	Map)	

จุงึทำาให้แพทย์และเจุ้าหนา้ที�สาธารณสขุ	สามารถวนิิจุฉยัผ้่เขา้รบััการตรวจุไดัร้วดัเรว็	และมปี็ระสิทธิภาพยิ�งขึ�นโดัยเฉพาะ

อย่างยิ�ง	ในพื�นที�ห่างไกลที�ขาดัแคืลนบัคุืลากรทางการแพทย	์รวมถงึส่งเสรมิการเขา้ถงึการตรวจุคืดัักรองโรคืทางทรวงอก

ของป็ระชาชน	 สามารถจุำาแนกป็ระเภทภาพเอกซึ่เรย์ไดั้ถึง	 6	 ป็ระเภท	 คืือ	 1.	 ภาพถ่ายเอกซึ่เรย์ป็กต	ิ 2.	 วัณโรคื	 

3.	มะเร็งป็อดั	4.	หัวใจุผิดัป็กติ	5.	คืวามผิดัป็กติอื�นๆ	ภายในทรวงอก	และ	6.	คืวามผิดัป็กติอื�นๆ	ภายนอกทรวงอก	

ซึ่ึ�งไดั้ทำาการตรวจุสอบัแบับัไขว	้5	ส่วน	พบัว่าคื่าพื�นที�ใต้กราฟัอาร์โอซีึ่ที�ดัีที�สุดัเท่ากับั	0.9808	สำาหรับัภาพถ่ายเอกซึ่เรย์

ป็กติ	0.9894	สำาหรับัวัณโรคื	0.9864	สำาหรับัมะเร็งป็อดั	0.9910	สำาหรับัหัวใจุผิดัป็กติ	0.9323	สำาหรับัคืวามผิดัป็กติ

อื�นๆ	ภายในทรวงอก	และ	0.9128	สำาหรับัคืวามผิดัป็กติอื�นๆ	ภายนอกทรวงอก	นอกจุากนี�	AI	Chest	4	All	ไดั้มี

การพัฒนาต่อยอดัในร่ป็แบับัเว็บัแอป็พลิเคืชันสำาหรับัการใช้งานจุริง	รวมถึงการพัฒนาระบับั	AI	Edge	Service	และ	

AI	Cloud	Service	เพื�อสนับัสนุนการใช้งานสำาหรับัโรงพยาบัาลต่างๆ	โดัยโรงพยาบัาลของรัฐทั�วป็ระเทศึที�มีคืวามสนใจุ	

สามารถใช้งานไดั้ฟัรีโดัยไม่มีคื่าใช้จุ่าย	 เพียงต้องจุัดัหาเคืรื�องคือมพิวเตอร์ที�มีคืุณสมบััติอย่างน้อยตามที�กำาหนดั	 เพื�อให้

สามารถเชื�อมต่อและใช้งาน	AI	Chest	4	All	ไดั้อย่างมปี็ระสิทธิภาพ

คำำ�สำ�คำญ้:	 ป็อดั	ภาพถ่ายเอกซึ่เรย์	การเรียนร่้ของเคืรื�อง	หัวใจุ	มะเร็ง
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ระบับัคำ้ดกำรองโรคำต้อหินำอย�่งอ้ตโนำม้ติจ�กำล�นำส�ยต�ด้วัยคำวั�มจริง

โลกำเสมือนำและภ�พถ่�ยจอต�ดว้ัยกำ�รเรียนำรู้เชิงลกึำ

Automated Glaucoma Screening System Using Visual Field Based on 

Virtual Reality and Fundus Image Based on Deep Learning

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.จ�ตุรงคำ์ ต้นำติบัณ้ฑ์ิต1,2 พงศ์พ้นำธ์ เพียรพ�นิำชย์1,2 พ้ทธพล กำ้นำอำ�พล1,2

อดิเรกำ มุลทุลี1,2 สุจิตตร� พ่วังอ�รมย์1,2 สิริกำร แสงโชคำ�นำนำท์1,2

รองศ�สตร�จ�รย์ นำ�ยแพทย์ ปริญญ์ โรจนำพงศ์พ้นำธุ์3,4 รองศ�สตร�จ�รย์ แพทย์หญิง วิัศนำี ต้นำติเสวัี3,4

รองศ�สตร�จ�รย์ แพทย์หญิง อนำิต� มนำส้ส�กำร3,4 แพทย์หญิง สุณี จ้นำทร์แสงเพ็ชร์3,4 

นำ�ยแพทย์ ร้ฐ อิทธิพ�นำิชพงศ์3,4 แพทย์หญิง กำิติย� ร้ตนำวังศ์ไพบัูลย์3,4 

นำ�ยแพทย์ กำ้ญจนำ์พ้ฒณ์ เตมหิวังศ์3,4
1ศึ่นย์แห่งคืวามเป็็นเลิศึทางวิชาการดั้านสารสนเทศึอัจุฉริยะ	เทคืโนโลยีเสียงพ่ดัและภาษา	

และนวัตกรรมดั้านบัริการ	มหาวิทยาลัยธรรมศึาสตร์	
2ภาคืวิชาวิศึวกรรมไฟัฟ้ัาและคือมพิวเตอร์	คืณะวิศึวกรรมศึาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศึาสตร์

3หน่วยวิจุัยต้อหิน	ภาคืวิชาจุักษุวิทยา	คืณะแพทยศึาสตร์	จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4ฝ่่ายจุักษุวิทยา	โรงพยาบัาลจุุฬาลงกรณ์	สภากาชาดัไทย

บัทคำ้ดย่อ

	 โรคืต้อหินเป็็นโรคืทางจุักษุที�มีคืวามสำาคืัญอย่างมากและเป็็นสาเหตุการส่ญเสียการมองเห็นอันดัับัสองรองจุาก

ตอ้กระจุก	ผ่ป่้็วยจุะไมท่ราบัว่าตนเองมคีืวามผิดัป็กตเิกี�ยวกับัต้อหินจุนกระทั�งส่ญเสยีการมองเห็นบัางสว่นไป็แลว้	นอกจุากนี� 

จุำานวนจุักษุแพทย์ในป็ระเทศึไทยที�มีอย่่อย่างจุำากัดั		ยังส่งผลให้สถานการณ์โรคืต้อหินในป็ระเทศึไทยทวีคืวามรุนแรง 

มากยิ�งขึ�น	เนื�องจุากผ่้ป็่วยไม่สามารถเข้าถึงการตรวจุคืัดักรองและได้ัรับัการรักษาไดั้อย่างทันท่วงท	ีบัางรายส่ญเสียการ

มองเห็น	นับัเป็น็คืวามสญ่เสยีที�ไมอ่าจุป็ระเมนิคืา่ได้ั	ด้ัวยเหตุผลดังักล่าว	คืณะวจิุยัจึุงพัฒนานวตักรรมการตรวจุคืดัักรอง

โรคืต้อหินอย่างอัตโนมัติที�มีคืวามแม่นยำาส่ง	ใช้เวลาในการตรวจุคืัดักรองน้อยและทราบัผลทันที	ป็ระกอบัด้ัวย	1.	แบับั 

จุำาลองปั็ญญาป็ระดิัษฐด์ัว้ยขั�นตอนวธิกีารเรยีนร้่เชิงลกึสำาหรบััตรวจุคัืดักรองโรคืตอ้หินจุากภาพถา่ยจุอป็ระสาทตา	2.	อปุ็กรณ ์

แวน่เทคืโนโลยีจุำาลองโลกเสมอืน	GlauCUTU	สำาหรบััตรวจุคัืดักรองโรคืตอ้หินอย่างอัตโนมตัจิุากลานสายตา	และ	3.	แอป็พลิเคืชัน 

สำาหรับัการส่งต่อผ่้ป็่วยที�เชื�อมต่อฐานข้อม่ลเข้ากับัผลการตรวจุคืัดักรองโรคืต้อหินดั้วยอุป็กรณ์แว่นเทคืโนโลยีจุำาลองโลก

เสมอืนและป็ญัญาป็ระดัษิฐ	์ผลการทดัสอบัป็ระสทิธิภาพในป็จัุจุุบันัพบัวา่แบับัจุำาลองสำาหรบััการจุำาแนกป็ระเภทโรคืตอ้หิน

ที�พัฒนาโดัยชดุัขอ้มล่ที�เกบ็ัรวบัรวมในโคืรงการมคีืา่คืวามไวและคืวามจุำาเพาะสำาหรบััชดุัทดัสอบัเทา่กบััรอ้ยละ	92.23	และ	

95.15	 สำาหรับัอุป็กรณ์แว่นเทคืโนโลยีจุำาลองโลกเสมือน	 GlauCUTU	 สามารถแป็ลงระหว่างคื่าคืวามไวแสงของอุป็กรณ์	

GlauCUTU	 และคื่าคืวามไวแสงของเคืรื�องวิเคืราะห์ลานสายตาฮัมฟัรีย์ไดั้คืล้ายคืลึงกันโดัยมีคืวามเห็นตรงกันระหว่าง 
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จุักษุแพทย์อย่างน้อย	2	ใน	3	เสียงเฉลี�ยร้อยละ	83	นอกจุากนี�แอป็พลิเคืชันสำาหรับัการส่งต่อผ่้ป่็วยที�พัฒนาขึ�นสามารถ

ป็ระมวลผลการคืัดักรองโรคืต้อหินจุากสถานที�ใดัก็ไดั้โดัยใช้เทคืโนโลยีการคืำานวณแบับักลุ่มหมอก	 สำาหรับันวัตกรรม 

ดัังกล่าวเมื�อพัฒนาเสรจ็ุสิ�นแล้ว	จุะถ่กนำาไป็ทดัสอบัป็ระสิทธิภาพการใช้งานจุริงตามโรงพยาบัาลต่างๆ	กระจุายตามเขต

สุขภาพเพื�อป็ระชาชน	12	เขต	ทั�วป็ระเทศึไทย

คำำ�สำ�คำ้ญ:	 ต้อหิน	เทคืโนโลยีจุำาลองโลกเสมือน	การเรียนร่้เชิงลึก	การส่งต่อผ่้ป็่วย	การตรวจุคืัดักรองอัตโนมัติ
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กำ�รอนำุร้กำษ์ัโบัร�ณสถ�นำด้วัยเทคำโนำโลยีโลกำเสมือนำ

Preservation of Historical Buildings by Augmented and 

Virtual Reality Technology

ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ ดร.กำฤษัฎ� ไชยส�ร

ดร.อภิช�ติ บั้วัติกำ
หน่วยวิจุัยธรรมศึาสตร์สำาหรับัการตรวจุสอบั	การเฝ่้าระวัง	การซึ่่อม	และการเสริมกำาลังโคืรงสร้าง	(IIMRaS)	

คืณะวิศึวกรรมศึาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศึาสตร์

บัทคำ้ดย่อ

	 ป็ระเทศึไทยมีโบัราณสถานที�สำาคัืญทางป็ระวัติศึาสตร์มากมายหลายแห่งที�ได้ัรับัผลกระทบัจุากสภาพแวดัล้อม

อย่างต่อเนื�อง	 จุนทำาให้เกิดัการเสื�อมสภาพ	 พังทลาย	 แตกร้าว	 และทรุดัเอียง	 ซึ่ึ�งเป็็นผลมาจุากการเสื�อมสภาพตาม

กาลเวลาและป็ัจุจุัยจุากสิ�งแวดัล้อม	การอนุรักษ์โคืรงสร้างทางป็ระวัติศึาสตร์เหล่านี�ไดั้อย่างมปี็ระสิทธิภาพและสม�ำาเสมอ 

ไดันั้�น	จุำาเป็น็ตอ้งมีวธีิการหรอืเทคืโนโลยใีนยุคืสมัยใหมเ่ขา้มาชว่ย	เพื�อทำาใหผ้่้ตรวจุสอบัโคืรงสรา้งสามารถรบััร่แ้ละมขีอ้ม่ล 

เกี�ยวกับัลักษณะทางกายภาพของโคืรงสร้างมากเพียงพอต่อการนำามาป็ระกอบัพิจุารณาในการวางแผนซึ่่อมบัำารุงหรือเฝ่้า

ระวงัตามหลกัวศิึวกรรมที�เหมาะสม	ป็จัุจุบุันัวธีิการโดัยทั�วไป็ที�ใชค้ือืการสง่ผ้่ตรวจุสอบัเขา้ไป็ตรวจุสอบัและจุดับันัทึกขอ้มล่

เกบ็ัไวเ้ป็น็เอกสาร	ซึ่ึ�งเป็น็วธิกีารที�ไมม่ปี็ระสทิธภิาพและไม่สามารถทำาให้เขา้ใจุในตัวลกัษณะของโคืรงสรา้งไดัอ้ยา่งชดััเจุน	

ในงานวจิุัยนี�จุึงไดั้มีการนำาเอาเทคืโนโลยีการสร้างแบับัจุำาลองสามมิตจิุากภาพถ่าย	(Image-Based	3D	Modelling)	ซึ่ึ�ง

เป็็นวิธีการที�สามารถเก็บับัันทึกข้อม่ลของโคืรงสร้างให้สามารถแสดังผลในร่ป็แบับัของแบับัจุำาลองสามมิติเสมือนจุริงได้ั	

กระบัวนการนี�สามารถช่วยป็ระหยัดัทั�งเวลา	ใช้แรงงานน้อย	และสามารถป็ระยุกต์ใช้ร่วมกับัโดัรนเพื�อเก็บัข้อม่ลภาพถ่าย

ในมุมมองที�มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงได้ั	 ซึ่ึ�งจุะช่วยลดัอัตราคืวามเสี�ยงที�จุะเกิดัขึ�นกับัผ้่ตรวจุสอบัที�ต้องเข้าไป็เก็บัข้อม่ล

โดัยตรงในสถานที�จุริง	จุากนั�นนำามารวมเข้ากับัเทคืโนโลยีโลกเสมือนจุริง	(Augmented	and	Virtual	Reality)	เพื�อให้

ผ่้ตรวจุสอบัสามารถเข้าไป็เยี�ยมชมโคืรงสร้างโบัราณสถานเหล่านี�เสมือนได้ัไป็ในสถานที�นั�นจุริงๆ	และสามารถตรวจุสอบั

โคืรงสรา้งไดัผ่้านทางระบับัโลกเสมือน	ซึ่ึ�งชว่ยให้ผ่ต้รวจุสอบัสามารถเห็นและเขา้ใจุลกัษณะทางกายภาพของโคืรงสรา้งไดั้

อย่างชดััเจุน	เพื�อใช้เป็็นแนวทางในการป็ระกอบัพิจุารณาการวางแผนเพื�อซ่ึ่อมบัำารุงหรือเฝ่้าระวังต่อไป็

คำำ�สำ�คำญ้:	 การอนุรักษ์โบัราณสถาน	เทคืโนโลยีการสร้างแบับัจุำาลองสามมิติจุากภาพถ่าย	เทคืโนโลยีโลกเสมือน
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นำวั้ตกำรรมผลิตภ้ณฑ์์โพรไบัโอติกำส�ยพ้นำธุ์ไทยเพื�อสุขั้ภ�พและเป็นำอ�ห�รฟังก์ำช้นำ

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ม�ล้ย ทวีัโชติภ้ทร์1,2*  ดร.พรทิพ� วัิธีจงเจริญ1

เบัญจม�ภรณ์ ภู่ป�นำ1  ฉ้นำทนำ�ภ� ฉ้นำทร�งกำูร1 

แพรวัพรรณร�ย จ�มจุรีย์1  ไกำลกำวั่� วัุฒิเสนำ1 
1ศึ่นย์เพื�อคืวามเป็็นเลิศึทางวจิุัยดั้านโพรไบัโอติก	สถาบัันยุทธศึาสตร์ทางป็ัญญาและวจิุัย	มหาวิทยาลัยศึรีนคืรินทรวิโรฒ

2ภาคืวิชาจุุลชีววิทยา	คืณะแพทยศึาสตร์	มหาวิทยาลัยศึรีนคืรินทรวิโรฒ

บัทคำ้ดย่อ

	 ศึน่ย์เพื�อคืวามเป็น็เลศิึทางวจิุยัดัา้นโพรไบัโอติก	สถาบันัยทุธศึาสตรท์างป็ญัญาและวจัิุย	และคืณะแพทยศึาสตร	์

มหาวทิยาลยัศึรนีคืรนิทรวโิรฒ	มกีารวจิุยัและพฒันานวตักรรมอย่างตอ่เนื�องมากวา่	15	ป็	ีมกีารคืดััแยก	พสิจุ่น์สายพันธ์ุ 

และทดัสอบัโพรไบัโอติกเชิงหน้าที�ทั�งในห้องทดัลอง	 สัตว์ทดัลอง	 และการศึึกษาในมนุษย์เพื�อป็ระโยชน์ต่อสุขภาพใน

การลดัป็ัจุจุัยเสี�ยงต่อการเกิดัโรคื	 และการป็ระยุกต์ใช้เป็็นอาหารฟัังก์ชัน	 (function	 foods)	 จุึงมีโพรไบัโอติกหลาย

สายพันธุ์ที�ไดั้รับัการรับัรองและอนุญาตตามป็ระกาศึของสำานักงานคืณะกรรมการอาหารและยา	 กระทรวงสาธารณสุข	

ไดั้แก่	Bifidobacterium	animalis,	Lactobacillus	paracasei,	L.	reuteri,	L.	salivarius,	L.	rhamnosus,	L.	gasseri 

และ	L.	crispatus	เป็็นต้น	ซึ่ึ�งสายพันธุ์เหล่านี�มคีืุณสมบััติที�จุำาเพาะ	ป็ระกอบัดั้วย	การยับัยั�งเชื�อก่อโรคื	ต้านการอักเสบั	

ต้านอนุม่ลอิสระ	ผลิตสารสื�อป็ระสาทชนดิักาบัา	ยบััยั�งเซึ่ลล์มะเร็ง	กระตุ้นภ่มคิืุ้มกัน	ลดัระดัับัน�ำาตาล	ลดัระดัับัไขมัน	 

ลดัตับัอักเสบัและไขมนัพอกตบัั	ลดัการอักเสบัของลำาไส	้ลดัการอกัเสบัในช่องป็าก	ลดัจุำานวนสิวอักเสบั	ตลอดัจุนป็รบััสมดัลุ

จุลุนิทรย์ีในลำาไส	้อีกทั�งยังมคีืวามคืงตวัในการขยายขนาดัการผลติในระดับััโรงงานตน้แบับัและในผลติภัณฑิส์ดุัท้าย	นอกจุากนี� 

โพรไบัโอติกสายพันธุ์ไทยยังนำามาพัฒนาเป็็นนวัตกรรมผลิตภัณฑิ์โพรไบัโอติกดั้วยกระบัวนการไมโคืรเอนแคืป็ซึ่่ลเลชัน 

ซึ่ึ�งชว่ยเพิ�มคืวามคืงตัวของโพรไบัโอตกิในผลติภัณฑิ	์และมกีารนำาไป็พัฒนาเป็น็ผลติภัณฑิใ์นร่ป็แบับัซึ่าเช	่อดััเมด็ั	แคืป็ซึ่ล่	

โลชั�น	 น�ำายาบั้วนป็าก	 โยเกิร์ต	 น�ำาผักและผลไม้	 โดัยมีคืวามร่วมมือในการวิจุัยทั�งจุากหน่วยงานภาคืรัฐและเอกชน	 

ซึ่ึ�งสามารถนำางานวจิุัยไป็ใชป้็ระโยชน์เชิงพาณิชย์และออกส่่ตลาดัไดั้จุริง	

คำำ�สำ�คำญ้:	 โพรไบัโอติกสายพันธุ์ไทย	ผลิตภัณฑิ์โพรไบัโอติก	อาหารฟัังก์ชัน
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หนำ่วัยปฏิิบั้ติกำ�รชีวัวัิทย�ศ�สตร์ระบับัดิจิท้ล 

คำณะวัิทย�ศ�สตร์ มห�วัิทย�ล้ยมหิดล

Digital Bioscience Laboratory, Faculty of Science, Mahidol University

ภ�คำวัิช�ชีวัวัิทย� และ หนำ่วัยแผนำและพ้ฒนำ� ง�นำพ้นำธกำิจพิเศษั
คืณะวิทยาศึาสตร์	มหาวิทยาลัยมหดิัล

บัทคำ้ดย่อ 

	 มหาวทิยาลยัมหิดัลจัุดัการเรียนการสอนระดัับัอดุัมศึึกษาที�เนน้การพัฒนาศัึกยภาพของผ้่เรยีน	โดัยเฉพาะอย่างยิ�ง

ในดัา้นวทิยาศึาสตรม์าอย่างยาวนาน	อาศึยัวิชาป็ฏิิบััตกิารทางชวีวทิยาเป็็นรากฐานสำาคัืญสำาหรบัักลุม่หลกัส่ตรวทิยาศึาสตร์

เทคืโนโลยี	 กลุ่มหลักส่ตรทางการแพทย์และสาธารณสุขศึาสตร์	 กลุ่มหลักส่ตรวิทยาศึาสตร์สุขภาพ	 และกลุ่มหลักส่ตร

วศิึวกรรมศึาสตร์โดัยคืณะวิทยาศึาสตร์จุัดัการเรียนการสอนป็ฏิิบััติการทางชีววิทยาให้กับันักศึึกษาในชั�นป็ีที�	 1	 เน้นการ

ลงมือป็ฏิิบััติจุริง	 เพื�อส่งเสริมคืวามเข้าใจุเนื�อหาและทฤษฎีทางชีววิทยาอย่างถ่องแท้	 พร้อมให้ผ้่เรียนสามารถวิเคืราะห์

ผลการศึึกษา	คื้นคืว้าศึาสตร์เชิงลึก	และพัฒนาต่อยอดัทางวิชาชีพในอนาคืต	ห้องเรียนชีววิทยาศึาสตร์ระบับัดัิจุิทัลทั�ง	

6	หอ้งป็ฏิิบัตักิารไดั้รบััการสนบััสนนุจุากเงินงบัป็ระมาณแผน่ดัินและเงินรายไดั้มหาวิทยาลยัมหดิัล	เพื�อเพิ�มศึกัยภาพการ

เรียนการสอนป็ฏิิบััติการชีววิทยา	 สามารถรองรับัผ่้เรียนไดั้คืรั�งละมากกว่า	 500	 คืน	พร้อมกัน	 โดัยมีกล้องจุุลทรรศึน์ 

ที�สามารถเชื�อมต่อกับัอุป็กรณ์จัุบัภาพดัิจุิทัลคืวามละเอียดัส่งส่งสัญญาณภาพขึ�นส่่จุอโทรทัศึน์ขนาดัใหญ่ที�ติดัตั�งสำาหรับั 

ผ่เ้รยีนในแตล่ะกลุม่	และมอีปุ็กรณส์นับัสนนุ	ไดัแ้ก	่แทบ็ัเลต็	ที�สามารถบัันทกึภาพและวเิคืราะหข์อ้ม่ลจุากผลการศึึกษาได้ั

อย่างรวดัเรว็	มห้ีองคืวบัคุืมสญัญาณภาพและเสยีงที�ผ่เ้รยีนและผ้่สอนสามารถสื�อสารได้ัสองทศิึทาง	มสัีญญาณอินเทอรเ์น็ต

ภายในห้องเรยีน	ทำาใหน้กัศึกึษาสามารถใชอุ้ป็กรณ์สื�อสารของตนเองคืน้คืวา้ขอ้มล่ไดัอ้ยา่งอสิระ	เพิ�มป็ระสทิธิภาพในการ

เรียนร่้มากยิ�งขึ�น	 เสริมสร้างแรงจุ่งใจุในการคื้นคืว้าด้ัวยตนเอง	 ส่งเสริมศึักยภาพการทำางานร่วมกัน	 สามารถเชื�อมโยง 

แลกเป็ลี�ยนขอ้ม่ล	กระตุน้ให้เกดิัการอภิป็ราย	และสรา้งคืวามคิืดัตอ่ยอดัไดัอ้ยา่งกวา้งขวาง	นอกจุากนี�	เทคืโนโลยทีี�ตดิัตั�ง 

ในห้องป็ฏิิบััติการสามารถสนับัสนุนการสร้างงานวิจุัยของบัุคืลากรและนักศึึกษาในหลากหลายระดัับัทั�งยังส่งเสริมคืวาม

ร่วมมือระหว่างองคื์กรภาคืรัฐ	องคื์กรเอกชน	และหน่วยงานอิสระที�สนใจุ	เพื�อแลกเป็ลี�ยนองคื์คืวามร่้	ฝ่ึกอบัรมเทคืนิคื

กระบัวนการ	เพื�อยกระดัับัทักษะกระบัวนการศึึกษาวิทยาศึาสตร์ชีวภาพของป็ระเทศึไดั้ต่อไป็

คำำ�สำ�คำญ้:	 เทคืโนโลยีการศึึกษา	 educational	 technology	 หน่วยป็ฏิิบััติการชีววิทยาศึาสตร์ระบับัดิัจุิทัล	 Digital	 

	 Bioscience	Laboratory
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ขั้้�วัไฟฟ�้ชนำิดพิมพ์สกำรนีำบันำกำระด�ษัเพื�อเซนำเซอร์เคำมีไฟฟ�้

Screen-Printed Electrode on Paper for Electrochemical 

Screen-Printed Electrode

ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ ดร.พูนำทวีั แซ่เตีย  รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ดวังใจ นำ�คำปรีช� 

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.กำ�ญจนำ� อุไรสินำธว์ั  นำ�งส�วักิำติม� สิริวิับัูลย์โกำวัิท  นำ�ยไพฑ์ูรย์ ประเสริฐยิ�ง

นำ�ยทินำพงษั์ วังคำ์ภ้กำดี  นำ�งส�วัณ้ฏิฐ์นำรี ฟูคำณะ  ดร.ฐิต�พร สอนำสะอ�ด  นำ�งส�วัณ้ฐมนำ คำูณเรือง

นำ�งส�วันำ้นำท้ชพร จ้นำต๊ะวังคำ์  ร้อยตำ�รวัจเอกำ สุพ้ฒนำ� บัุกำิ�ง
ห้องป็ฏิิบััติการนวัตกรรม-วิจัุยการไหลเพื�อวิทยาศึาสตร์และเทคืโนโลย	ี(Firstlabs)	

ภาคืวิชาเคืม	ีและศึ่นย์คืวามเป็็นเลิศึด้ัานนวัตกรรมทางเคืมี	คืณะวิทยาศึาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดัล

บัทคำ้ดย่อ 

	 การพัฒนาขั�วไฟัฟั้าชนิดัพิมพ์สกรีนเกิดัจุากคืวามต้องการในการลดัขนาดัของอุป็กรณ์	 ซึึ่�งหมายถึงการ 

ลดัป็ริมาตรตัวอย่างที�ต้องการในการทดัลองแต่ละคืรั�ง	นอกจุากนี�	การพัฒนาขั�วไฟัฟ้ัาชนิดัพิมพ์สกรีนยังช่วยให้สามารถ

ลดัต้นทุนการผลิต	และสามารถพัฒนาให้เป็็นอุป็กรณ์ที�ตรวจุวัดัแบับัภาคืสนาม	(On-site	Detection)	หรือการทดัสอบั

เพื�อให้การวินิจุฉัย	ณ	จุุดัที�จุะทำาการดั่แลรักษาผ่้ป่็วย	(Point-of-Care	Testing,	PoCT)	ไดั้อีกดั้วย	ข้อดีัป็ระการหนึ�ง	คืือ	

คืวามเป็น็ไป็ไดัใ้นการป็รบััป็รงุผิวหน้าขั�วไฟัฟัา้ใช้งานที�พมิพ์สกรนีลงบันวสัดั	ุเพื�อเพิ�มคืวามจุำาเพาะเจุาะจุงในการตรวจุวดัั	

ซึ่ึ�งเป็็นป็ระโยชน์อย่างมากสำาหรับัการวิเคืราะห์ทางเคืมีไฟัฟ้ัา	การป็รับัป็รุงหน้าขั�วไฟัฟั้าใช้งาน	อาจุทำาไดั้โดัยการเป็ลี�ยน

องคื์ป็ระกอบัของหมึก	 การเพิ�มเอนไซึ่ม์ที�มีคืวามจุำาเพาะเจุาะจุงต่อสารชีวโมเลกุลที�สนใจุ	 การเคืลือบัดั้วยสารเชิงซึ่้อน 

พอลเิมอร	์หรอืการเพิ�มสารชวีเคืมปี็ระเภทแอนตบิัอดั	ีเป็น็ตน้	วสัดัผุวิเรยีบัที�สามารถนำามาผลิตเป็น็ขั�วไฟัฟัา้ชนดิัพมิพ์กรนี 

ไดั้แก่	 วัสดุัป็ระเภทกระดัาษที�หาง่ายและสามารถย่อยสลายได้ั	 ขั�วไฟัฟ้ัาชนิดัพิมพ์สกรีนบันกระดัาษ	 หรือเรียกว่า	 

Electrochemical	Paper-based	Analytical	Device	(ePAD)	ชนดิัแบับัใชแ้ล้วทิ�ง	สามารถพฒันาสำาหรบัังานเซึ่นเซึ่อร์

เคืมีไฟัฟั้าเพื�อการตรวจุวัดัสารแป็ลกป็ลอม	สารตกคื้าง	และสารบั่งชี�โรคื

คำำ�สำ�คำญ้:	 ขั�วไฟัฟั้าชนิดัพิมพ์สกรีน	เซึ่นเซึ่อร์	เคืมีไฟัฟั้า	นิติวิทยาศึาสตร์	คืวามป็ลอดัภัยดั้านอาหาร
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กำ�รเพิ�มมูลคำ่�คำอลล�เจนำจ�กำหนำง้ปล� ที�เป็นำเศษัเหลือจ�กำโรงง�นำอุตส�หกำรรม

สู่กำ�รเป็นำวั้สดุปิดแผลประเภทคำอลล�เจนำไฮโดรเจลและคำอลล�เจนำ

โคำรงสร้�งต�ขั้่�ยส�มมิติเพื�อใช้ในำกำ�รร้กำษั�แผลเรื�อร้งขั้องผู้ปว่ัยเบั�หวั�นำ

นำ�งส�วัพิชญ�มนำ มห�ร้ตนำวังศ์ นำ�งส�วัช�ม�วัีร์ เลิศวัฒ้นำ�พร นำ�งส�วัสุพ้ตร� จ้นำทีนำอกำ 

นำ�ยต้นำตกิำร เติมแกำ้วั นำ�ยมนำตรี ศรีม�กำ รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ฤดี สุร�ฤทธิ์ 

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.อ�รี วันำสุนำทรวังศ์ รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ณ้ฏิฐวีั เนำียมศิริ
ภาคืวิชาเทคืโนโลยีชีวภาพ	คืณะวิทยาศึาสตร์	มหาวิทยาลัยมหดิัล

ภาคืวิชาชีววิทยาช่องป็าก	คืณะทันตแพทยศึาสตร์	มหาวิทยาลัยมหดิัล

บัทคำ้ดย่อ

	 ป็ระเทศึไทยถือไดั้ว่าเป็็นป็ระเทศึอันดัับัต้นๆ	 ของโลกที�มีการส่งออกสินคื้าอุตสาหกรรมป็ระเภทป็ลากระป็๋อง 

และผลิตภัณฑ์ิป็ลาแป็รร่ป็	 ส่งผลให้เกิดัการสะสมของเศึษเหลือจุำาพวกหนังป็ลาจุากกระบัวนการผลิตเป็็นจุำานวนมาก	

และหนังป็ลายังเป็น็แหลง่ของคือลลาเจุนที�มคีืณุภาพ	ดังันั�นการนำาหนงัป็ลามาสกดััคือลลาเจุนจุงึเป็น็การเพิ�มมล่คืา่ใหก้บัั

เศึษเหลอืจุากโรงงานอุตสาหกรรม	ซึึ่�งตอบัสนองตอ่นโยบัายของป็ระเทศึเรื�องการลดัป็รมิาณขยะ	และสอดัคืลอ้งกบััคืวาม

สนใจุของโลกในขณะนี�ที�เกี�ยวขอ้งกบััการหาแหล่งคือลลาเจุนแห่งใหมที่�มาทดัแทนขอ้จุำากดัับัางป็ระการของคือลลาเจุนจุาก

หม่และวัว	 อีกทั�งในป็ัจุจุุบัันป็ระเทศึไทยมีจุำานวนผ่้ป่็วยที�เป็็นโรคืเบัาหวานและมีแผลเรื�อรังร่วมด้ัวยเป็็นจุำานวนมาก	 ซึ่ึ�ง 

ส่งผลกระทบัต่อผ่้ป็่วย	 ในดั้านคืุณภาพชีวิตที�ต�ำาลงทำาให้การดัำาเนินชีวิตยากลำาบัากขึ�น	 หากแผลมีคืวามรุนแรงผ้่ป็่วย 

มคีืวามเสี�ยงในการสญ่เสียอวยัวะ	นอกจุากผลกระทบัตอ่คืณุภาพชวีติและสภาพจุติใจุของผ่ป้็ว่ย	ยงัสง่ผลกระทบัตอ่ญาติ 

พี�น้องที�จุะต้องคือยดั่แลอำานวยคืวามสะดัวกให้แก่ผ้่ป็่วย	โดัยการรักษาแผลเรื�อรังของผ้่ป่็วยเบัาหวานนั�นจุำาเป็็นจุะต้องใช้

วสัดัปิุ็ดัแผลที�มปี็ระสทิธภิาพ	อยา่งเช่น	วสัดัปิุ็ดัแผลป็ระเภทที�ทำามาจุากคือลลาเจุน	ซึ่ึ�งเป็็นวสัดัปิุ็ดัแผลที�มีคืณุสมบัตัใินการ

เขา้กนัไดัก้บััเซึ่ลลแ์ละกระตุน้การสมานแผล	โดัยสง่เสรมิการเจุรญิเติบัโตและการเพิ�มจุำานวนของเซึ่ลล์	ทำาให้เกดิัการสรา้ง

หลอดัเลือดัและเนื�อเยื�อใหม่ขึ�นมาทดัแทน	แต่วัสดัุปิ็ดัแผลป็ระเภทนี�ไม่สามารถผลิตไดั้ในป็ระเทศึไทยและต้องนำาเข้าจุาก

ต่างป็ระเทศึในราคืาส่ง	ทั�งนี�คืณะผ้่วิจุัยไดั้เล็งเห็นถึงปั็ญหา	จุึงได้ัพัฒนาวัสดัุป็ิดัแผลป็ระเภทที�ทำามาจุากคือลลาเจุนจุาก

หนังป็ลา	ทั�งในร่ป็แบับัคือลลาเจุนไฮโดัรเจุล	และคือลลาเจุนโคืรงสรา้งตาขา่ยสามมิติ	เพื�อเป็็นเคืรื�องมอืทางการแพทย์ที�มี

ป็ระสทิธิภาพในการรกัษาแผลเรื�อรงัสำาหรับัใชภ้ายในป็ระเทศึ	ที�ผ่ป้็ว่ยสามารถเขา้ถึงผลติภัณฑ์ิที�มคีืณุภาพในราคืายอ่มเยา

คำำ�สำ�คำญ้:	 คือลลาเจุนไฮโดัรเจุล	 คือลลาเจุนโคืรงสร้างตาข่ายสามมิติ	 แผลเรื�อรัง	 วัสดุัปิ็ดัแผลป็ระเภทที�ทำามาจุาก 

	 คือลลาเจุน
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นำวั้ตกำรรมและเทคำโนำโลยีสำ�หร้บัระบับันิำเวัศกำ�รเรียนำรู้ตลอดชีวัิตท�งกำ�รเกำษัตร

Innovation and Technology for Agricultural Ecosystem Lifelong Learning

ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ฐปนำ ชื�นำบั�ล   ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปวัีณ� ภูมิสุทธ�ผล

ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ ดร.พ้ชรี อินำธนำู   ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ไพโรจนำ์ วังศ์พุทธิสินำ 

ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปิยะนำุช เนำียมทร้พย์   อ�จ�รย์ ดร.กำีรติญ� จ้นำทร์ผง

อ�จ�รย์ ดร.สุรีย์พร สร�ภิรมย์   อ�จ�รย์ ดร.กำิตติคำุณ พระกำระจ่�ง
คืณะวิทยาศึาสตร์	มหาวิทยาลัยแม่โจุ้

บัทคำ้ดย่อ 

	 มหาวทิยาลยัแมโ่จุ้เป็น็มหาวทิยาลยัแห่งชวีติที�มกีารเกษตรเป็็นรากฐาน	รกัษาสิ�งแวดัล้อม	กา้วทนัเทคืโนโลย	ีและ

พัฒนาตามศึาสตร์ของพระราชา	โดัยมีการบั่รณาการคืวามเชี�ยวชาญของบัุคืลากรในแขนงต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย	เพื�อ

สรา้งนวตักรรมและเทคืโนโลยี	ทำาใหก้า้วทันต่อการเป็ลี�ยนแป็ลงส่ก่ารพัฒนาชวีติให้มั�นคืง	มั�งคัื�ง	และยั�งยนื	มกีารขบััเคืลื�อน 

ผลงานเพื�อพัฒนาเกษตรกรรมคืรอบัคืลุมตลอดัห่วงโซึ่่	ตั�งแต่ต้นน�ำา	:	กระบัวนการผลิต	เช่น	การคืัดัเลือกสายพันธุ์	การ

ป็รับัป็รุงพันธุ์	ระบับัการป็ล่กพืช	การคืวบัคืุมป็ัจุจัุยการผลิต	และการคืวบัคืุมโรคื	เช่น	เทคืโนโลยีการเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อ

พืชซึ่ึ�งป็จัุจุบุันัมกีารนำามาใชม้ากที�สดุัในอุตสาหกรรมการผลิตตน้พันธ์ุพืช	เนื�องจุากสามารถผลิตตน้พันธ์ุพืชคุืณภาพดีัและ

ป็ลอดัเชื�อ	 จุำานวนมากในเวลาที�รวดัเร็ว	 อีกทั�งมีการนำาระบับัไบัโอรีแอคืเตอร์เข้ามาใช้ร่วมกับัการเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อพืช

ซึ่ึ�งไดั้รับัการยอมรับัว่ามีป็ระสิทธิภาพเป็็นอย่างมาก	 จุึงนับัเป็็นเทคืโนโลยีที�มีบัทบัาทสำาคืัญและสามารถรองรับัการผลิต 

ตน้พันธุพื์ชกลุม่ตา่งๆ	ไดัอ้ยา่งหลากหลาย	โดัยเฉพาะพชืเศึรษฐกิจุไมด้ัอกและไมป้็ระดัับัทั�วไป็	รวมไป็ถงึพืชที�ไดัร้บััคืวาม

นิยมตามกระแส	เช่น	ไม้ดั่างและไม้หายาก	นอกจุากนี�	ยังมีการใช้รังสี	หรือสารเคืมีเหนี�ยวนำาให้เกิดัการกลายพันธุ์ใน

พืชที�ต้องการป็รับัป็รุงพันธ์ุ	 แล้วทำาการคืัดัเลือกลักษณะที�ต้องการเพื�อนำามาขยายพันธ์ุ	 และเผยแพร่เป็็นพันธ์ุใหม่ต่อไป็	

ทั�งนี�การป็รับัป็รุงพันธุ์ของพืชโดัยใช้เทคืนิคืทางรังสี	นักวิจุัยของคืณะวิทยาศึาสตร์เลือกใช้รังสีในการกระตุ้น	3	ชนิดั	คืือ	

รังสีแกมมา	พลาสมา	และลำาไอออนบัีม	ซึ่ึ�งสามารถป็รับัป็รุงพันธุ์ของพืชหลากหลายชนิดั	ไดั้แก่	กล้วยไม้	ข้าว	รวมทั�ง 

ยังมีผลงานวิจัุยที�เกี�ยวข้องกับัการสนับัสนุนปั็จุจัุยการผลิต	 เช่น	 การใช้จุุลินทรีย์ที�มีป็ระสิทธิภาพในการย่อยสลายวัสดุั

เหลือทิ�งทางการเกษตร	 เพื�อนำากลับัไป็ใช้ในการเพาะป็ล่กพืชชนิดัต่างๆ	 รวมไป็ถึงการใช้สนับัสนุนการเพาะป็ล่ก	 เช่น	

การใช้เชื�อราไตโคืรเดัอร์มาคืวบัคืุมโรคืพืช	การใช้จุุลินทรีย์ที�คืัดัเลือกได้ัส่งเสริมการเจุริญเตบิัโตของพืช	 เป็็นต้น	รวมทั�ง

ยังมีการศึึกษาวิจุัยพัฒนาดัินป็ล่กไบัโอชารซ์ึ่ึ�งเป็็นดัินป็ล่กอินทรีย์อดุัมดั้วยธาตุอาหารจุากไบัโอชาร์	สามารถป็รับัคื่าคืวาม

เป็็นกรดั-ดั่าง	 (pH)	 ของดัินในพื�นที�ที�ป็ระสบัป็ัญหาดัินเป็รี�ยวให้มีคืวามเหมาะสมต่อการเจุริญเติบัโตของพืช	 ช่วยเพิ�ม

คืวามสามารถในการอุ้มน�ำาของดันิ	รวมถงึเพิ�มป็ระสิทธิภาพในการตรงึธาตอุาหารพืช	เพื�อให้ไดัผ้ลผลติทางการเกษตรที�มี 

คืุณภาพและสร้างม่ลคื่าส่ง	ในดั้านการผลิตป็ศุึสัตว์อินทรีย์มีการพัฒนาอาหารสัตว์อินทรีย์ที�มีคืุณภาพส่งสำาหรับัการเลี�ยง
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สตัวโ์ดัยอาศึยักระบัวนการหมกัวตัถุดิับัธรรมชาตดิัว้ยจุลุนิทรย์ีที�มปี็ระโยชน์จุะทำาให้ได้ัอาหารสตัวห์มกัคืณุภาพส่งทดัแทน

อาหารสังเคืราะห์ทางเคืมี	สำาหรับัส่วนของกลางน�ำา	:	การแป็รร่ป็ด้ัวยองคื์คืวามร่้ทางด้ัานวิทยาศึาสตร์	เทคืโนโลยี	และ

วศิึวกรรม	เพื�อเพิ�มม่ลคืา่	ยดืัอายผุลผลติ	การสกดััสารสำาคัืญ	ด้ัวยเทคืโนโลยีชวีภาพ	เคืม	ีและเทคืนคิืทางกายภาพ	อกีทั�ง 

ตระหนักแนวคืิดัขยะเหลือศึ่นย์	 (Zero	 Wastes)	 การแป็รร่ป็วัสดัุเหลือทิ�งทางการเกษตรเพื�อสร้างเป็็นผลิตภัณฑิ์หรือ

นวัตกรรม	สุดัท้ายสำาหรับัป็ลายน�ำา	:	การนำาองคื์คืวามร่้	ผลผลิต	และผลิตภัณฑิ์ไป็ใช้ป็ระโยชน์ทั�งดั้านสังคืม	สาธารณะ	

และเชิงพาณิชย์	รวมทั�งช่วยแก้ป็ัญหาให้ชุมชนเพื�อการเป็ลี�ยนแป็ลงชีวิตส่่ชีวิตที�มั�นคืง	มั�งคืั�ง	และยั�งยืน

คำำ�สำ�คำญ้:	 เกษตร	การเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อ	การป็รับัป็รุงพันธุ์	ไบัโอชาร์	จุลุินทรีย์

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ

62

วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2565 29-30 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก



นำวั้ตกำรรมและผลิตภ้ณฑ์์ท�งกำ�รเกำษัตรต�มแนำวัท�งโมเดลเศรษัฐกำิจ บัีซีจี

Agricultural Innovations and Products with the BCG Economic Model

ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ชุติม� คำงจรูญ  ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ ดร.นำลินำ วังศ์ขั้ต้ติยะ

ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ไพโรจนำ์ วังศ์พุทธิสินำ  ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ ดร.มธุรส ช้ยห�ญ

อ�จ�รย์ ดร.จุฑ์�ม�ศ มณีวังศ์  อ�จ�รย์ ดร.พิช�มญชุ์ ลิ�มเจริญช�ติ  อ�จ�รย์ ดร.ร้ฐพร จ้นำทร์เดช

อ�จ�รย์ ดร.นำิรวัรรณ ธรรมขั้้นำธุ์  อ�จ�รย์ ดร.กำีรติญ� จ้นำทร์ผง  อ�จ�รย์ ดร.สุรีย์พร สร�ภิรมย์
คืณะวิทยาศึาสตร์	มหาวิทยาลัยแม่โจุ้

บัทคำ้ดย่อ 

 มหาวทิยาลยัแมโ่จุ้มยุีทธศึาสตรแ์ละทิศึทางการพัฒนางานวจัิุยเพื�อเป็็นผ่น้ำาด้ัานเกษตรอินทรย์ีของป็ระเทศึ	ยกระดับัั 

การผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรป็ลอดัภัยเชื�อมโยงส่่อุตสาหกรรมเกษตรแป็รร่ป็ที�สร้างม่ลคื่าส่ง	 รวมทั�งการพัฒนา

นวัตกรรมเกษตร	และอาหารให้มคีืวามสามารถในการแข่งขัน	และพึ�งพาตนเองได้ัอย่างยั�งยืนพร้อมส่่อนาคืต	โดัยมุ่งเน้น 

การพัฒนาองคื์คืวามร่้	 เทคืโนโลยีและนวัตกรรมเพื�อบัรรลุการพัฒนาที�ยั�งยืน	 (SDGs)	 และโมเดัลเศึรษฐกิจุแบับัใหม่	

(BCG	Model)	อาทิเช่น	เทคืนิคืศึิลป็ะวิทยาการอาหารระดัับัโมเลกุล	(Gastronomic	Sciences)	ถ่กนำามาใช้พัฒนา

เป็็นผลติภัณฑิเ์พื�อสขุภาพ	อาหารเสรมิ	อาหารสำาหรบััผ่บ้ัรโิภคืเฉพาะกลุม่	ยกตวัอย่าง	ตำารบััป็ลาไรค้ืาวพรอ้มป็รงุ	ใชใ้น

การป็ระกอบัอาหารป็ระเภทตม้และแกง	และซุึ่ป็ป็ลา	พฒันาตำารบััไอศึกรมีตม้ขา่	โดัยใชป้็ลาในระบับัป็ลอดัภยัและระบับั

อินทรย์ีเป็็นการลดัขยะอาหาร	การพฒันาตำารบััอาหารจุากเทมเป้็ชนดิัตา่งๆ	ให้เป็็นอาหารจุากเทมเป้็ที�รบััป็ระทานง่ายขึ�น	

ซึ่ึ�งโดัยป็กติจุะมีกลิ�นและรสชาติเฉพาะตัวที�อาจุจุะไม่เป็็นที�ยอมรับัของบัุคืคืลทั�วไป็	 เทมเป้็ในโคืรงการวิจัุยนี�จุะใช้เทมเป้็

จุากถั�วชนิดัต่างๆ	มาพัฒนาเป็็นตำารับัอาหารไทย	เช่น	ผัดัไทเทมเป็้	ขนมจุีนน�ำายาเทมเป้็	ทอดัมันเทมเป้็	ฮ่อยจุ๊อเทมเป็้	 

ไส้อั�วเทมเป้็	และแซึ่นวิชเทมเป็้	การใช้เทคืโนโลยีของเอมไซึ่ม์	(พรีไบัโอติก)	และเทคืโนโลยีการหมักเพื�อนำามาเพิ�มม่ลคื่า

ให้กบััรำาขา้วในการสรา้งนวตักรรมอาหารเสรมิเหมาะกบััผ่ท้ี�มีปั็ญหาเกี�ยวกบััลำาไส	้เทคืโนโลยกีารหมกักบััสมนุไพรพื�นบัา้น

และผลไม้เป็็นวัตถุดัิบัหลักในกระบัวนการผลิตเคืรื�องดืั�มทำาให้ไดั้คือมบั่ชะที�มีรสชาติเป็็นเอกลักษณ์	มีสารป็ระกอบัสำาคืัญ

จุากธรรมชาติเพิ�มมากขึ�นและมีรสชาติที�แตกต่างจุากคือมบั่ชะทั�วไป็ที�วางขายตามท้องตลาดัเป็็นเคืรื�องดืั�มเพื�อสุภาพให้

เป็็นทางเลือกใหม่ให้กับัผ่้บัริโภคื	 ทั�งนี�ยังสามารถเพิ�มม่ลคื่าให้กับัสินคื้าทางการเกษตรในท้องถิ�น	 กระตุ้นให้เกิดัรายไดั้

เสรมิให้กบััเกษตรกรและชมุชนอีกดัว้ย	เทคืนคิืการสกดััสารสำาคืญัจุากสมุนไพรดัว้ยไมโคืรเวฟัเพื�อทำาเป็น็ผลิตภัณฑิอ์าหาร	

เคืรื�องสำาอาง	เป็็นการเพิ�มม่ลคื่าให้กับัมะแขว่นเป็็นสมุนไพรพื�นถิ�นของภาคืเหนือ	เทคืนิคืการสกัดัสารจุากพืชผักผลไม้ที�

หาไดั้ง่ายในท้องถิ�นมาป็ระเมินคืวามสามารถในการเป็ลี�ยนสีที�คื่า	pH	ต่างๆ	เพื�อมาทำาเป็็นอุป็กรณ์วัดัค่ืา	pH	อย่างง่าย	

เป็็นการป็ระยุกตใ์ชค้ืวามสามารถในการเป็็นอนิดิัเคืเตอรข์องสารสกดััจุากธรรมชาติมาพัฒนาเป็็นกระดัาษวดััค่ืา	pH	เพื�อ

นำามาใช้ในชีวิตป็ระจุำาวัน	 นอกจุากนี�ยังมีนวัตกรรมที�เพิ�มป็ระสิทธิภาพของสมุนไพร	 โดัยเทคืโนโลยีพลาสมากับัขมิ�นชัน 
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เพื�อเพิ�มป็ระสิทธิภาพสารสำาคัืญในขมิ�นชันทำาเป็็นผลิตภัณฑ์ิอาหารเสริมจุากธรรมชาติ	 เพิ�มการงอกและลดัการหลุดั 

ร่วงของเส้นผมเพิ�มคืวามแข็งแรงของรากผม	ยังมีการศึึกษาวิจุัยเกี�ยวกับัการเป็ลี�ยนขยะให้เป็็นพลังงานสะอาดั	พลังงาน

ทางเลือก	หรือนำาวัสดัุเหลือทิ�งทางการเกษตรเพิ�มม่ลคื่าให้เป็็นผลิตภัณฑิ์ที�สามารถนำามาใช้ป็ระโยชน์ต่างๆ	อีกมากมาย	

เช่น	 ผลิตภัณฑิ์แป็รร่ป็แคืลเซึ่ียมฟัอสเฟัตจุากขยะชีวภาพ	 นอกจุากนี�ยังมีการส่งเสริมให้เกษตรกรป็รับัเป็ลี�ยนวิถีการ

ป็ล่กพืชแบับัเคืมีมาเป็็นการป็ล่กแบับัอินทรีย์	ซึ่ึ�งในป็ัจุจุุบัันนี�ไดั้รับัการรับัรองมาตรฐานอินทรีย์และสามารถนำาผลผลิตมา

จุำาหน่ายในตลาดัอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยและในพื�นที�อื�นๆ	ของจุังหวัดัเชียงใหม่	ชุมชนยังพัฒนาผลิตภัณฑิ์อาหารและ

เคืรื�องดัื�มเพื�อจุำาหน่ายให้กับันักท่องเที�ยวในพื�นที�	 เพื�อเพิ�มคืวามหลากหลายในการให้บัริการการท่องเที�ยวเชิงนิเวศึน์และ

การท่องเที�ยวเชิงอาหารในชุมชน	เพื�อรองรบััธุรกิจุการท่องเที�ยวเชิงนิเวศึน์และการท่องเที�ยวเชิงอาหาร	

คำำ�สำ�คำญ้:	 เกษตรอินทรีย์	 ศึิลป็ะวิทยาการอาหารระดัับัโมเลกุล	 เทคืโนโลยีการหมัก	 การสกัดั	 โมเดัลเศึรษฐกิจุ 

	 แบับัใหม่	
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วัิทย�ศ�สตร์และเทคำโนำโลยีกำ้บักำ�รอนำุร้กำษั์พ้นำธุกำรรมพืช

Science and Technology for Plant Genetic Conservation

ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ป�รวัี กำ�ญจนำประโชติ   อ�จ�รย์ ดร.ทิพย์สุด� ต้�งตระกำูล

อ�จ�รย์ ดร.ร้ฐพร จ้นำทร์เดช   อ�จ�รย์ ดร.ทิพปภ� พิสิษัฐ์กำุล   

อ�จ�รย์ชม้ยพร นำิธิกำ�จนำ์พ�นิำช   อ�จ�รย์ ดร.มยุร� ศรีกำ้ลย�นุำกำูล
คืณะวิทยาศึาสตร์	มหาวิทยาลัยแม่โจุ้

 

บัทคำ้ดย่อ 

	 มหาวิทยาลัยแม่โจุ้	ดัำาเนินงานสนองพระราชดัำาริด้ัานการอนุรักษ์	โดัยเริ�มต้นจุาก	“ห้วยโจุ้”	ซึ่ึ�งเป็็นแหล่งน�ำาที�

สำาคืัญของชุมชน	เริ�มเกิดัภาวะแห้งแล้งในป็ี	2520	เมื�อพระบัาทสมเด็ัจุพระเจุ้าอย่่หัวฯ	รัชกาลที�	9	เสด็ัจุฯ	มายังสถาบััน 

เทคืโนโลยีการเกษตรแมโ่จุ้	จุงึมพีระราชกระแสรบััสั�งให้สถาบัันฯ	หาทางอนุรกัษแ์ละพัฒนาห้วยโจุ้	เพื�อเป็็นแหลง่น�ำาสำาหรบัั

การเพาะป็ลก่ในหน้าแลง้แก่ชมุชน	และได้ัมพีระราชกระแสรบััสั�งให้กรมชลป็ระทานพิจุารณาสรา้งอ่างเกบ็ัน�ำาขึ�นในบัรเิวณ

ต้นน�ำาในวันที�	19	กุมภาพันธ์	2527	ทั�งนี�ตั�งแตป่็ี	2537	มหาวิทยาลัยไดั้จัุดัพื�นที�บัางส่วนของโคืรงการอนุรักษ์	ศึึกษา	

และพัฒนาป็่าบั้านโป็่ง	เพื�อเข้าร่วมโคืรงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	อันเนื�องมาจุากพระราชดัำาริ	สมเดั็จุพระเทพรัตนราช- 

สุดัาฯ	สยามบัรมราชกุมารี	 (อพ.	สธ.)	และได้ัดัำาเนินงานโคืรงการฯ	ในสามพื�นที�	ไดั้แก่	มหาวิทยาลัยแม่โจุ้	อำาเภอ

สนัทราย	จุงัหวดััเชยีงใหม	่มหาวทิยาลัยแมโ่จุแ้พร-่เฉลมิพระเกียรติ	อำาเภอรอ้งกวาง	จุงัหวดััแพร	่และมหาวทิยาลยัแมโ่จุ-้ 

ชุมพร	 อำาเภอละแม	 จุังหวดััชุมพร	 โดัยมีคืณาจุารย์และนักศึึกษาจุากหลากหลายสาขาวิชาได้ัร่วมกันดัำาเนินงานอย่าง 

ต่อเนื�องมาจุนถึงป็ัจุจุุบััน

	 คืณะวิทยาศึาสตร์	 มีส่วนร่วมในการขับัเคืลื�อนงานบัริการวิชาการของโคืรงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื�อง

มาจุากพระราชดัำาริ	 สมเดั็จุพระเทพรัตนราชสุดัาฯ	 สยามบัรมราชกุมารี	 พร้อมทั�งนำาองคื์คืวามร่้ทางวิทยาศึาสตร์และ

เทคืโนโลยีไป็สนับัสนุนการเรียนร่้	 ค้ืนคืว้า	 เพื�อสร้างคืวามร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย	 ชุมชน	 โรงเรียน	 และองคื์กร

ป็กคืรองท้องถิ�นในการอนุรกัษแ์ละใชป้็ระโยชน์จุากทรพัยากรที�มอีย่่ในทอ้งถิ�นให้เกดิัผลสำาเรจ็ุ	ดัังเชน่	ในปี็	2564	ผลงาน 

“การศึึกษาข้อม่ลทางพฤกษศึาสตร์	 พันธุกรรม	 และองค์ืป็ระกอบัทางพฤกษเคืมีของต้นรวงผึ�งเพื�อป็ระโยชน์ทางการ

อนุรักษ์”	พบัว่า	ปั็จุจุุบัันต้นรวงผึ�งซึ่ึ�งเป็็นต้นไม้ป็ระจุำาพระบัาทสมเด็ัจุพระป็รเมนทรรามาธิบัดีัศึรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	 

พระวชริเกลา้เจุา้อย่หั่ว	(รชักาลที�	10)	จุดััเป็น็พชืหายาก	และใกลจุ้ะสญ่พนัธ์ุในสภาพธรรมชาติ	เนื�องจุากป็า่ไมถ่้กทำาลายลง 

ป็ระกอบักับัเป็็นพืชพื�นถิ�นเดัียว	 (Endemic	 Plant)	 พบัมากในป่็าทางภาคืเหนือที�คืวามส่ง	 1,000-1,100	 เมตร	 จุาก

ระดับััน�ำาทะเล	และการรวบัรวมสายพันธ์ุยังมน้ีอย	ดังันั�น	นกัวจิุยัของคืณะวทิยาศึาสตร	์จุงึไดัร้วบัรวมและศึกึษาลกัษณะ

ทางพฤกษศึาสตร์ของต้นรวงผึ�งในพื�นที�ภาคืเหนือของป็ระเทศึไทย	 พบัว่า	 ดัอกของต้นรวงผึ�งจุะบัานในช่วงป็ลายเดัือน

กรกฎาคืม-สิงหาคืม	มีลักษณะเดั่น	คืือ	กลีบัดัอกสีเหลืองสดั	จุำานวน	5	กลีบั	เรียงตัวกันคืล้ายร่ป็ดัาว	และมีกลิ�นหอม
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ตลอดัวนั	ทำาให้เป็น็ที�สนใจุในอตุสาหกรรมไม้หอม	ซึ่ึ�งเมื�อทำาการจุำาแนกสายพนัธ์ุดัว้ยเทคืนคิื	HAT-RAPD	โดัยใชไ้พรเ์มอร ์

แบับัสุ่ม	 พบัว่า	 สามารถสร้างลายพิมพ์ดัีเอ็นเอที�ชัดัเจุนและสามารถนำาไป็ใช้ในการจุัดัจุำาแนกสายพันธุ์ของต้นรวงผึ�งไดั้ 

และสามารถจุำาแนกตัวอย่างตน้รวงผึ�งออกเป็น็	2	กลุม่	และเมื�อศึกึษาองคืป์็ระกอบัทางเคืมขีองดัอกและใบั	โดัยใชเ้ทคืนคิื 

GC-MS	 พบัว่า	 ดัอกรวงผึ�งป็ระกอบัดั้วยวิตามินอี	 สารป็ระกอบัฟัีนอล	 2-Ethylacridine	 และ	 Squalene	 ใน 

ขณะที�ใบัรวงผึ�งป็ระกอบัดั้วย	กรดัไขมัน	(Fatty	Acids)	Fatty	Amides	และเทอร์ปี็น	(Terpenes)		นอกจุากนี�ยังพบัว่า 

สารสกดััจุากดัอกและใบัของตน้รวงผึ�งในตวัทำาละลายแอลกอฮอลม์ฤีทธิ�ยบััยั�งการเจุรญิเตบิัโตของแบัคืทเีรยีกอ่โรคื	ไดัแ้ก	่

Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ	S. epidermidis	ได้ั	รวมถึงมีฤทธิ�ในการต้านอนุม่ลอิสระ	และ

พบัคืวามเป็็นพิษต่อเซึ่ลล์เมื�อทดัสอบัดั้วยเซึ่ลล์รากหอม	ดัังนั�นต้นรวงผึ�งจึุงมีศัึกยภาพในการนำาใบัและดัอกไป็พัฒนาเป็็น

ผลิตภัณฑิ์ต่างๆ	ที�มีคืุณคื่าต่อไป็

คำำ�สำ�คำญ้:	 โคืรงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	ต้นรวงผึ�ง	คืวามหลากหลายทางพันธุกรรม	แฮตอาร์เอพีดัี	
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กำ�รศึกำษั�ประสิทธิภ�พกำ�รฆ่�เชื�อ Bacillus cereus ด้วัย 

Ultraviolet Germicidal Irradiation

The study of Bacillus cereus disinfection using 

Ultraviolet Germicidal Irradiation

นำ�งส�วัสุช�ด� สมนำ�ม1  นำ�ยส�ธิต ปรินำทร์ทอง1

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปิยะร้ตนำ์ ปรีย์ม�โนำช1 

อ�จ�รย์ ขั้จรศ้กำดิ์ วังศ์ชีวัร้ตนำ์2
1สาขาวิชาวศิึวกรรมสิ�งแวดัล้อม	คืณะวิศึวกรรมศึาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคืำาแหง

2ภาคืวิชาชีววิทยา	คืณะวิทยาศึาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคืำาแหง

บัทคำ้ดย่อ

	 โคืรงงานนี�มวีตัถปุ็ระสงค์ืเพื�อศึกึษาป็ระสทิธิภาพของต้่ฆ่า่เชื�อ	Bacillus cereus	โดัยใช	้Ultraviolet	Germicidal	

Irradiation	และทำาการวิเคืราะห์ผลทางชีวภาพ	 (Biological	Monitoring)	 ด้ัวยวิธี	 Spread	 Test	Analysis	ทำาการ

ทดัลองเป็รยีบัเทียบัการวางจุานเพาะเชื�อคืว�ำาลงและป็ดิัฝ่า	กบััการวางจุานเพาะเชื�อหงายขึ�นและเปิ็ดัฝ่า	ที�ตำาแหนง่การวาง

จุานเพาะเชื�อ	5	ตำาแหน่ง	เป็็นระยะเวลา	5	10	15	20	และ	30	นาที	จุากผลการทดัสอบัป็ระสิทธิภาพในการฆ่่าเชื�อ 

Bacillus cereus	 ดั้วยต่้ฆ่่าเชื�อ	 Ultraviolet	 Germicidal	 Irradiation	 พบัว่าป็ระสิทธิภาพในการฆ่่าเชื�อขึ�นอย่่กับัคื่า

ป็ริมาณรังสีย่วซีึ่ี	 ซึ่ึ�งมีตัวแป็รที�เกี�ยวข้องคืือ	 กำาลังย่วีซีึ่	 คืวามยาวของหลอดัย่วีซึ่ี	 และระยะห่างระหว่างหลอดัย่วีซึ่ีและ

จุานเพาะเชื�อ	ซึ่ึ�งในการทดัลองนี�มีคื่าป็ริมาณรังสีย่วีซึ่ีต�ำาสุดัที�สามารถกำาจัุดัเชื�อ	Bacillus cereus	ไดั้	100%	คืือ	1,820	

วัตต์-วินาที	ต่อ	ตารางเมตร	โดัยเชื�อจุะต้องสัมผัสกบััแสงย่วีซีึ่โดัยตรงและไม่มีการบัดับัังแสง		

คำำ�สำ�คำญ้: Bacillus cereus,	UVGI
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กำ�รพ้ฒนำ�เคำรื�องวั้ดกำ�รส่งผ่�นำเสียง Sound Insertion Loss ขั้องวั้สดุ

The Developing a Sound Insertion Loss Measuring Instrument

นำ�ยบัุณยวัีร์ กำมลวัิทย์  นำ�ยยุทธนำ� คำ�รมย์  นำ�งส�วัป�ริฉ้ตร ไชยโย

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปิยะร้ตนำ์ ปรีย์ม�โนำช
สาขาวิชาวศิึวกรรมสิ�งแวดัล้อม	คืณะวิศึวกรรมศึาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคืำาแหง

บัทคำ้ดย่อ

	 โคืรงงานนี�เป็็นการศึึกษาป็ระสิทธิภาพของชุดัทดัสอบัการกั�นเสียง	(Insertion	loss,	IL)	ของวัสดัุ	ชุดัทดัสอบันี�

ทำาจุากอะคืริลิกหนา	8	มิลลิเมตร	ที�มีคืวามหนาแน่นและคื่าการดั่ดัซัึ่บัเสียงคืุณภาพส่ง	มีขนาดักว้าง	0.18	เมตร	ยาว	

0.25	เมตร	และส่ง	0.15	เมตร	ภายในบัุดั้วยฉนวนใยหิน	(RockTechS650)	ที�มีคืวามหนา	1	นิ�ว	มคีืวามหนาแน่น	

100	kg/m3	ผลการทดัสอบัคืวามสามารถในการกั�นเสียง	Insertion	Loss	(IL)	ของวัสดัุ	5	ชนิดั	คืือ	ยปิ็ซึ่ัมบัอร์ดัหนา	 

8	มิลลิเมตร	วีว่าบัอรด์ัหนา	8	มิลลิเมตร	วีว่าบัอร์ดัหนา	24	มิลลิเมตร	อะคืริลิกหนา	5	มิลลิเมตร	และ	กระจุกหนา	

1	มิลลิเมตร	ที�คืวามถี�ระหว่าง	125-4000	เฮิรตซึ่์	พบัว่ามีคื่าเท่ากับั	4.36-29.0,	5.91-39,	9.4-46,	1.1-31.0	และ	0.72-28 

เดัซึ่ิเบัล	 ตามลำาดัับั	 เมื�อการคืำานวณคื่าคืวามสามารถในการกั�นเสียง	 Sound	 Transmission	 Class	 (STC)	 ของวัสดัุ

ทั�ง	 5	ชนดิั	พบัว่า	มีคื่า	 STC	 เท่ากับั	29,	 39,	 46,	 31	และ	28	 เดัซิึ่เบัล	ตามลำาดัับั	 เมื�อเป็รียบัเทียบัระหว่าง 

คื่า	IL	และ	STC	พบัว่าชดุัทดัสอบันี�สามารถใช้ในการทำานายคืวามสามารถในการกั�นเสียงของวัสดัุไดั้เบัื�องต้น

คำำ�สำ�คำญ้:	 Sound	insertion	loss,	Sound	transmission	class
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กำ�รประยุกำต์ใช้มวัลรวัมคำอนำกำรีตรีไซเคำิลแทนำหินำคำลุกำในำง�นำผิวัท�งแอสฟัลต์

Utilization of Recycled Concrete Aggregate Replace of crushed 

Stone in Asphalt Pavement Applications

ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ พนำ�ร้ตนำ์ แสงปัญญ�
สาขาวิชาวศิึวกรรมโยธา	คืณะวิศึวกรรมศึาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคืำาแหง

 

บัทคำ้ดย่อ

	 งานวิจัุยนี�มีวัตถุป็ระสงคื์เพื�อศึึกษาคืุณสมบััติทางกายภาพและเคืมี	 ของมวลรวมคือนกรีตรีไซึ่เคืิล	 ศึึกษา

คืุณสมบััติทางกลของแอสฟััลต์คือนกรีตตามมาตรฐานในงานผิวทาง	 เทียบักับัแอสฟััลต์คือนกรีตที�ทดัแทนมวลรวมดั้วย

มวลรวมคือนกรีตรีไซึ่เคืิล	วิเคืราะห์อัตราส่วนที�เหมาะสมของมวลรวมที�ใช้คือนกรีตรีไซึ่เคืิลทดัแทนหินคืลุกในงานผิวทาง

แอสฟััลตค์ือนกรีต	ลักษณะการวจิุัย	เป็็นการศึึกษาเชิงทดัลอง	การศึึกษาพบัว่า	คืุณสมบััติของมวลรวมคือนกรีตรีไซึ่เคืิล

ไดั้แก่	คื่าดั่ดัซึ่ึมน�ำา	คื่าดััชนีคืวามแบัน	คื่า	Sand	Equivalent	และ	คื่าการสึกหรอ	ผ่านเกณฑิ์มาตรฐานงานทาง	ทล.-ม. 

408/2532	 สารยึดัเกาะที�ใช้คืือ	 ยาง	 CMS-2h	 เตรียมตัวอย่างแอสฟััลต์คือนกรีต	 แล้วบั่มไว้	 14	 วัน	 จุึงทดัสอบั 

โดัยวิธี	Marsahall	ทล.-ท	604/2517	(ASTM	D	1559)	พบัว่า	เป็อร์เซึ่็นต์ยางที�เหมาะสมของแอสฟััลตค์ือนกรีตจุาก

มวลรวมธรรมชาติ	คืือ	7.9%	คืวามหนาแน่น	2.510	gm/ml.	และมีคื่าเสถียรภาพ	2310	ป็อนดั์	ตัวอย่างที�ทดัแทน

มวลรวมดั้วยมวลรวมคือนกรีตรีไซึ่เคืิลใชป้็ริมาณยางใกล้เคืียงกันแตค่ืวามหนาแน่นลดัลง	 มีคื่าเสถียรภาพลดัลงเล็กน้อย	 

ผ่านเกณฑิ์มาตรฐาน	สามารถใช้กับังานผิวทาง	ไหล่ทาง	หรืองานซึ่่อมผิวทางไดั้

คำำ�สำ�คำญ้:	 มวลรวมคือนกรีตรีไซึ่เคืิล	วัสดัุทดัแทนหินคืลุก	แอสฟััลต์คือนกรีต	งานผิวทาง	ซ่ึ่อมผิวทาง
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กำ�รศึกำษั�กำ�รเปลี�ยนำแปลงขั้องส�รสีในำส�รสกำ้ดใบัมะยม

นำ�งส�วัมนำ้สวัรรณ ศรีทอง

อ�จ�รย์ที�ปรึกำษั� นำ�งโศจิกำ�นำต์ สต�ภรณ์1

ที�ปรึกำษั�พิเศษั ดร.ศศธร ศรีวัิเชียร2
1กลุ่มสาระการเรียนร่้วิทยาศึาสตร์	โรงเรียนป็ิยชาติพัฒนาฯ

2คืณะเทคืโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยเทคืโนโลยีราชมงคืลธัญบัุรี

บัทคำ้ดย่อ

	 การศึึกษานี�มีวัตถุป็ระสงคื์เพื�อศึึกษา	ผลของระยะเวลาในการให้คืวามร้อนและผลของสารละลายเหล็กซัึ่ลเฟัต	

ร่วมกับัระยะเวลาในการให้คืวามร้อน	 ต่อการเป็ลี�ยนแป็ลงของสารสีที�สกัดัไดั้จุากใบัมะยม	 เพื�อนำาสารสกัดัไป็ใช้ในการ

ย้อมสีเส้นใย	โดัยสกัดัสารสีจุากใบัมะยม	1	กรัม	ดั้วย	80%	อาซึ่ิโตน	10	มิลลิลิตร	พบัว่าสเป็กตรัมช่วงคืวามยาวคืลื�น	

400-700	นาโนเมตรของสารสกดััที�ไมผ่สมสารละลายเหลก็ซึ่ลัเฟัตและสารสกัดัที�ผสมสารละลายเหล็กซึ่ลัเฟัตที�ไมไ่ดัใ้หค้ืวาม

ร้อนมีลักษณะเดัียวกัน	แต่เมื�อนำาไป็ต้มในอ่างน�ำาคืวบัคืุมอุณหภ่มิ	(100	องศึาเซึ่ลเซึ่ียส)	เป็็นเวลา	1,	2	และ	3	ชั�วโมง	

พบัวา่สารสกดััที�ไมไ่ดัผ้สมสารละลายเหลก็ซัึ่ลเฟัต	และไดัร้บััคืวามรอ้น	2	และ	3	ชั�วโมง	มคีืา่การดัด่ักลนืแสงที�ตำาแหนง่

ยอดัของเส้นสเป็กตรัมคืวามยาวคืลื�น	 664	 นาโนเมตร	 แตกต่างอย่างมีนัยสำาคืัญทางสถิต	ิ (p	 <	 0.05)	 กับัสารสกัดั 

ที�ไม่ไดั้รับัคืวามร้อนและได้ัรับัคืวามร้อน	 1	 ชั�วโมง	 ในขณะที�สารสกัดัที�ผสมสารละลายเหล็กซัึ่ลเฟัต	 เมื�อได้ัรับัคืวาม

ร้อนเป็็นเวลา	1,	2	และ	3	ชั�วโมง	ตำาแหน่งยอดัของเส้นสเป็กตรัมคืวามยาวคืลื�น	415,	433	และ	457	นาโนเมตร 

หายไป็	 ในขณะที�ยอดัคืวามส่งของเส้นสเป็กตรัมคืวามยาวคืลื�น	 664	นาโนเมตร	ลดัลงเมื�อเทียบักับัเส้นสเป็กตรัมของ

สารสกัดัที�ผสมสารละลายเหล็กซึ่ัลเฟัตที�ไม่ไดั้รับัคืวามร้อน	 แต่คื่าการดั่ดักลืนแสงของสารสกัดัที�ผสมสารละลายเหล็ก

ซึ่ัลเฟัต	เมื�อไดั้รับัคืวามร้อนเป็็นเวลา	0,	1,	2	และ	3	ชั�วโมง	ทั�ง	4	คืวามยาวคืลื�น	ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคืัญ

ทางสถิต	ิ(p	≥ 0.05)	

คำำ�สำ�คำญ้:	 สารละลายเหล็กซึ่ัลเฟัต	สเป็กตรัม	สารสกัดัใบัมะยม

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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กำ�รศึกำษั�กำ�รยึดติดส�รสีจ�กำส�รสกำ้ดหย�บัใบัมะยมที�ใช้เสน้ำใยฝ�้ยเปน็ำต้วัดูดซ้บั

นำ�งส�วัจ้นำทวัรรณ จ้นำทร์อว่ัม

อ�จ�รย์ที�ปรึกำษั� นำ�ยภวัเทพ สำ�ร�ญสุขั้1

ที�ปรึกำษั�พิเศษั ดร.ศศธร ศรีวัิเชียร2
1กลุ่มสาระการเรียนร่้วิทยาศึาสตร์	โรงเรียนปิ็ยชาติพัฒนาฯ

2คืณะเทคืโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยเทคืโนโลยีราชมงคืลธัญบุัรี

บัทคำ้ดย่อ

	 การศึึกษานี�มวีตัถปุ็ระสงค์ืเพื�อการศึึกษาการด่ัดัซัึ่บัสารสจีุากสารสกดััหยาบัของใบัมะยมด้ัวยเสน้ใยฝ้่ายที�ผา่นการ

แชใ่นสารละลายเหลก็ซัึ่ลเฟัตในเวลาที�ตา่งกัน	เพื�อการนำาสารสกดััหยาบัจุากใบัมะยมไป็ใชย้้อมเสน้ใยฝ่า้ยดัว้ยกระบัวนการ

ที�มคีืวามคืงทนมากที�สุดั	โดัยนำาเส้นใยฝ่้ายไป็แช่ในสารละลายเหล็กซึ่ัลเฟัตเข้มข้น	0.14	g/L	เป็็นเวลา	0,	1,	2	ชั�วโมง	

และ	แช่น�ำาเป็ล่า	0	ชั�วโมงเป็็นชุดัคืวบัคืุม	นำาเส้นใยฝ่้ายแห้งที�ผ่านการแช่สารละลายเหล็กซึ่ัลเฟัตทั�ง	3	สิ�งทดัลองและ

ชุดัคืวบัคืุมมาทำาการย้อม	โดัยใส่ลงในสารสกัดัใบัมะยม	ป็ริมาตร	50	mL	ป็ิดัฝ่าให้สนิท	นำาไป็ให้คืวามร้อนแล้วผึ�งให้

แห้ง	 จุากนั�นทำาการวัดัคื่าสีของเส้นใยที�ไดั้ก่อนทำาการซึ่ักและภายหลังจุากการซึ่ัก	 วัดัคื่าการดั่ดักลืนแสงของน�ำาซึ่ักที�

คืวามยาวคืลื�น	415,	433,	457	และ	664	nm	จุากการศึึกษาคื่าสีของเส้นใยที�ได้ัก่อนทำาการซึ่ักพบัว่า	เส้นใยที�ไม่ไดั้แช่

สารละลายเหล็กซึ่ัลเฟัต	และแช่สารละลายเหล็กซึ่ัลเฟัต	เป็็นเวลา	1	ชั�วโมง	คื่ามุมของสี	(Hue)	ไม่แตกต่างกันอย่างม ี

นัยสำาคัืญทางสถติ	ิ(p	≥ 0.05)	และมคีืา่คืวามเป็็นสแีดังมากกวา่แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัืญทางสถติิ	(p	<	0.05)	กบััเสน้ใยที�แช ่

สารละลายเหลก็ซัึ่ลเฟัต	เป็น็เวลา	0	และ	2	ชั�วโมงกอ่นการย้อม	นอกจุากนี�เสน้ใยที�แชส่ารละลายเหลก็ซัึ่ลเฟัต	เป็น็เวลา	

1	ชั�วโมง	มีคื่าคืวามเข้มของส	ี(Chroma)	ส่งกว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคืัญทางสถิต	ิ(p	<	0.05)	กับัเส้นใยที�ไม่ไดั้แช ่

สารละลายเหลก็ซัึ่ลเฟัต	ในขณะที�ผลของการวดััค่ืาการดัด่ักลนืแสงของน�ำาซัึ่กเสน้ใยฝ้่ายแห้งที�ผา่นการแชส่ารละลายเหลก็

ซึ่ัลเฟัตเป็็นเวลา	0	และ	1	ชั�วโมงก่อนการย้อมที�คืวามยาวคืลื�น	415,	433,	457	และ	664	nm	มีคื่าการดั่ดักลืนแสง

น้อยกว่าแตกต่างอย่างมีนัยสำาคืัญทางสถิติ	(p	<	0.05)	กับัเส้นใยฝ่้ายที�ไม่ผ่าน	และผ่านการแช่สารละลายเหล็กซึ่ัลเฟัต

เป็็นเวลา	2	ชั�วโมง	ดัังนั�นการแช่เส้นใยในสารละลายเหล็กซึ่ัลเฟัตก่อนการย้อมเป็็นเวลา	1	ชั�วโมงสามารถลดัการหลุดั

ของสารสีจุากเส้นใยฝ่้ายไดั้

คำำ�สำ�คำญ้:	 สารละลายเหล็กซึ่ัลเฟัต	สารสกัดัใบัมะยม	การดั่ดักลืนแสง	การดั่ดัซัึ่บั

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ

71

วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 256529-30 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก



กำ�รศึกำษั�คำวั�มเคำ้นำขั้องเส้นำใยฝ้�ยที�ย้อมดว้ัยส�รสกำ้ดหย�บัจ�กำใบัมะยม

นำ�งส�วัศิริพร กำลิ�นำชะเอม

อ�จ�รย์ที�ปรึกำษั� นำ�งส�วัร้ตนำ� วั้นำท�แกำ้วั1

ที�ปรึกำษั�พิเศษั ดร.ศศธร ศรีวิัเชียร2
1กลุ่มสาระการเรียนร่้วิทยาศึาสตร์	โรงเรียนป็ิยชาติพัฒนาฯ

2คืณะเทคืโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยเทคืโนโลยีราชมงคืลธัญบัุรี

บัทคำ้ดย่อ

	 การศึึกษานี�มีวัตถุป็ระสงค์ืเพื�อศึึกษาผลของสารละลายเหล็กซัึ่ลเฟัตและวิธีการย้อมที�มีต่อคืวามเค้ืนของเส้นใย	

ฝ่า้ยที�ย้อมด้ัวยสารสกัดัหยาบัจุากใบัมะยม	โดัยทดัสอบัการทนตอ่แรงดึังของเสน้ใยฝ่า้ย	ที�ผา่นกระบัวนการย้อมที�ใชเ้หลก็

ซึ่ัลเฟัตเป็็นมอร์แดันท์	มีป็ัจุจุัยที�ศึึกษา	2	ป็ัจุจัุย	ปั็จุจัุยที�	1	ศึึกษาระยะเวลาในการแช่สารละลายเหล็กซึ่ัลเฟัต	เข้มข้น	

0.14	g/L	เป็็นเวลา	0,	1,	2	ชั�วโมง	ป็ัจุจุัยที�	2	ศึึกษาวิธีการย้อมสารสกัดั	2	วิธี	วิธีที�	1	ล้างสารละลายเหล็กซึ่ัลเฟัต

ก่อนทำาการย้อม	 วิธีที�	 2	 ไม่ล้างสารละลายเหล็กซัึ่ลเฟัต	ก่อนทำาการย้อมนำาเส้นใยแต่ละชุดัฝ่้ายที�มีเส้นผ่านศึน่ย์กลาง	

0.040	mm	มาหาคื่าคืวามเคื้น	(stress)	ของเส้นใยดั้วยถุงทราย	ผลการศึึกษาพบัว่า	คืวามเคื้นของเส้นใยฝ่้ายแห้งที�ผ่าน

การแชส่ารละลายเหลก็ซัึ่ลเฟัตเป็็นเวลา	2	ชั�วโมง	ทั�งที�ลา้งสารละลายเหลก็ซัึ่ลเฟัตกอ่นทำาการยอ้ม	และไมล่า้งสารละลาย

เหลก็ซัึ่ลเฟัตกอ่นทำาการยอ้ม	มคีืา่คืวามเค้ืนนอ้ยที�สดุั	แตกตา่งกนัอย่างมนัียสำาคัืญทางสถติ	ิ(p	≥ 0.05)	กบััเสน้ใยฝ่า้ยแห้ง 

ที�ผ่านการแช่สารละลายเหล็กซัึ่ลเฟัตเป็็นเวลา	0	และ	1	ชั�วโมง	นอกจุากนี�ยังพบัว่า	วิธีการล้างและไม่ล้างสารละลาย

เหล็กซึ่ัลเฟัตออกจุากเส้นใยก่อนทำาการย้อม	มีคื่าคืวามเคื้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคืัญทางสถิต	ิ(p	≥ 0.05)	

คำำ�สำ�คำญ้:	 สารละลายเหล็กซึ่ัลเฟัต	สารสกัดัใบัมะยม	คืวามเคื้น

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ
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กำ�รพ้ฒนำ�ผลิตภ้ณฑ์์อ�ห�รพร้อมบัริโภคำจ�กำโปรตนีำเกำษัตร

ดร.พิศม้ย ศรีช�เยช1  ดร.วัร�ภรณ์ ประเสริฐ1  อุษั�พร ภูคำ้สม�ส2  วั�สนำ� นำ�ร�ศรี2
1ฝ่่ายกระบัวนการผลิตและแป็รร่ป็	สถาบัันคื้นคืว้าและพัฒนาผลิตภัณฑิ์อาหาร	มหาวิทยาลัยเกษตรศึาสตร์

2ฝ่่ายโภชนาการและสุขภาพ	สถาบัันคื้นคืว้าและพัฒนาผลิตภัณฑิ์อาหาร	มหาวิทยาลัยเกษตรศึาสตร์

บัทคำ้ดย่อ

	 สถาบัันคื้นคืว้าและพัฒนาผลิตภัณฑิ์อาหาร	 มหาวิทยาลัยเกษตรศึาสตร์	 ได้ัคื้นคืว้าทดัลองผลิตภัณฑิ์โป็รตีน

จุากพืชเพื�อใช้บัริโภคืทดัแทนเนื�อสัตว	์ตั�งแต่ป็ี	พ.ศึ.	2512	โดัยศึาสตราจุารย์อมร	ภ่มิรัตน	ผ่้อำานวยการคืนแรก	เพื�อ

แก้ป็ัญหาทุพโภชนาการการขาดัโป็รตีนในพื�นที�ภาคือีสาน	เริ�มต้นจุากกรรมวิธีการผลิตแบับัง่ายๆ	โดัยใช้วัตถุดัิบัต่างกัน 

เช่น	โป็รตีนจุากถั�วเขียว	แป็้งถั�วเหลืองชนิดัไขมันเต็ม	เคืรื�องป็รุงแต่งกลิ�นรส	และสารอาหารบัางชนิดัที�จุำาเป็็นมาผสม

แล้วเกลี�ยลงบันถาดั	อบัให้แห้งและบัดัให้มีขนาดัตามต้องการ	แต่เนื�องจุากคืุณสมบััติของผลิตภัณฑิ์ที�ได้ัมีข้อดั้อยหลาย

ป็ระการ	 จุึงมีการพัฒนากระบัวนการผลิตโดัยนำากระบัวนการเอกซึ่์ทร่ชัน	 (Extrusion	 Technology)	 มาใช้ในการผลิต

ตั�งแต่ป็ี	พ.ศึ.	2523	ซึ่ึ�งผลิตภัณฑิ์ที�ไดั้ป็ระสบัคืวามสำาเร็จุอย่างมากในดั้านคืุณภาพของผลิตภัณฑิ์และกระบัวนการผลิต	

ทำาให้ไดัร้บััคืวามนิยมจุากผ่บ้ัรโิภคื	สง่ผลให้มยีอดัการจุำาหนา่ยที�เพิ�มส่งขึ�นทุกปี็จุนถงึปั็จุจุบัุันจุนเป็น็ที�คืุน้เคืยของคืนไทยใน

นามของ	“โป็รตีนเกษตร”	โป็รตีนเกษตรหรือเนื�อเทียม	(Textured	Vegetable	Protein:	TVP)	ผลิตจุากแป็้งถั�วเหลือง

พร่องไขมัน	100%	จุึงมีคืุณคื่าทางโภชนาการ	ซึึ่�งเป็็นโป็รตีนจุากพืชถึง	50%	โดัยโป็รตีนจุากถั�วเหลืองถือว่ามีคืุณคื่าทาง

โภชนาการส่ง	เนื�องจุากมีกรดัอะมิโนที�จุำาเป็็นต่อร่างกายคืรบัทุกตัว	โดัยเฉพาะมีไลซีึ่น	(Lysine)	ส่ง	ตลอดัระยะเวลา

มากกว่า	 50	 ป็ี	 สถาบัันคื้นคืว้าและพัฒนาผลิตภัณฑิ์อาหารไดั้ทำาการวิจุัยและพัฒนาโป็รตีนเกษตรให้เป็็นเมน่อาหาร 

เพื�อสุขภาพ	มีคืุณคื่าทางโภชนาการและเข้าถึงกลุ่มเป็้าหมายมากยิ�งขึ�น	เช่น	เบัอร์เกอร์เกษตร	ป่้ั็นสิบัไส้โป็รตีนเกษตร	

ขนมเป๊ี็ยะไส้โป็รตีนเกษตร	ทาร์ตโป็รตีนเกษตรกรอบั	เกษตรแผ่น	หม่กรอบัเกษตร	และ	Energy	ball	โป็รตีนเกษตร	

รวมถึงการต่อยอดัเป็็นผลิตภัณฑิ์อาหารพร้อมบัริโภคืในร่ป็ของผลิตภัณฑิ์อาหารไทยมังสวิรัตจิุากโป็รตีนเกษตรอีกดั้วย

คำำ�สำ�คำญ้:	 โป็รตีนเกษตร	อาหารพร้อมบัริโภคื	อาหารเพื�อสุขภาพ	
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Public Transport GPS Probe and Metro Data for Assessing the 

Pattern of Human Mobility in the Bangkok Metropolitan Region, Thailand

Songkorn Siangsuebchart1,   Associate Prof. Dr. Sarawut Ninsawat1, 

Dr. Apichon Witayangkurn2,   Prof. Dr. Vilas Nitivattananon3
1Remote	Sensing	and	Geographic	Information	System	FoS,	School	of	Engineering	and	Technology,	

Asian	Institute	of	Technology	
2School	of	Information,	Computer,	and	Communication	Technology	(ICT),	Sirindhorn	International	

Institute	of	Technology
3Urban	Innovation	and	Sustainability,	Department	of	Development	and	Sustainability,	

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

Abstract

	 Bangkok,	the	capital	city	of	Thailand,	is	one	of	the	most	developed	and	expansive	cities.	

Due	to	the	ongoing	development	and	expansion	of	Bangkok,	urbanization	has	continued	to	expand	

into	adjacent	provinces,	creating	the	Bangkok	Metropolitan	Region	(BMR).	Continuous	monitoring	

of	human	mobility	in	BMR	aids	in	public	transport	planning	and	design,	and	efficient	performance	 

assessment.	The	purpose	of	this	study	is	to	design	and	develop	a	process	to	derive	human	mobility	

patterns	from	the	real	movement	of	people	who	use	both	fixed-route	and	non-fixed-route	public	

transport	modes,	including	taxis,	vans,	and	metro	lines.	Taxi	GPS	open	data	were	collected	by	the	

Intelligent	Traffic	Information	Center	Foundation	(iTIC)	from	all	GPS-equipped	taxis	of	one	operator 

in	 BMR.	 GPS	 probe	 data	 of	 all	 operating	GPS-equipped	 vans	 were	 collected	 by	 the	Ministry 

of	 Transport’s	 Department	 of	 Land	 Transport	 for	 daily	 speed	 and	 driving	 behavior	 monitoring.	 

Finally,	the	ridership	data	of	all	metro	lines	were	collected	from	smartcards	by	the	Automated	Fare	 

Collection	(AFC).	None	of	the	previous	works	on	human	mobility	extraction	from	multi-sourced	big	

data	have	used	van	data;	therefore,	it	is	a	challenge	to	use	this	data	with	other	sources	in	the	

study	of	human	mobility.	Each	public	 transport	mode	has	 traveling	characteristics	unique	 to	 its	 

passengers	and,	therefore,	specific	analytical	tools.	Firstly,	the	taxi	trip	extraction	process	was	developed 

using	Hadoop	Hive	to	process	a	large	quantity	of	data	spanning	a	one-month	period	to	derive	

the	origin	and	destination	(OD)	of	each	trip.	Secondly,	for	van	data,	a	Java	program	was	used	

to	construct	the	ODs	of	van	trips.	Thirdly,	another	Java	program	was	used	to	create	the	ODs	of	
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the	metro	lines.	All	OD	locations	of	these	three	modes	were	aggregated	into	transportation	analysis	

zones	(TAZ).	The	major	taxi	trip	destinations	were	found	to	be	international	airports	and	provincial	

bus	terminals.	The	significant	trip	destinations	of	vans	were	provincial	bus	terminals	in	Bangkok,	metro	

stations,	and	industrial	estates	in	other	provinces	of	BMR.	In	contrast,	metro	destinations	were	metro	

line	interchange	stations,	the	central	business	district	(CBD),	and	commercial	office	areas.	Therefore,	

these	significant	destinations	of	taxis	and	vans	should	be	considered	in	metro	 lines	planning	to	

reduce	air	pollution	from	gasoline	vehicles.	Using	the	designed	procedures,	the	up-to-date	dataset	

of	public	transport	can	be	processed	to	derive	a	time	series	of	human	mobility	as	an	input	into	

continuous	and	sustainable	public	transport	planning	and	performance	assessment.	Based	on	the	

results	of	the	study,	the	procedures	can	benefit	other	cities	in	Thailand	and	other	countries.

Keywords:	human	mobility,	taxi	GPS	probe,	van	GPS	probe,	automated	fare	collection,	big	data, 

	 hadoop,	origin-destination,	public	transport,	geographic	information	system
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กำ�รพ้ฒนำ�ระบับัเซนำเซอร์ตรวัจวั้ดสภ�พแวัดล้อมแบับัเคำรือขั้่�ย

Development of Environmental Sensing Network

นำ�ยภคำวัต้ ประสิทธิ์   นำ�ยปฐมพงษั์ บัต้ิปันำ   นำ�ยจ้กำรพ้นำธ์ กำิตกำรอง   นำ�งส�วัถล้ชนำ้นำท์ สล้ดทุกำขั้์
สถาบัันวิจุัยดัาราศึาสตร์แห่งชาต	ิ(องคื์การมหาชน)

บัทคำ้ดย่อ

	 สถาบัันวจิุัยดัาราศึาสตร์แห่งชาติ	 (องคื์การมหาชน)	 (สดัร.)	 ได้ัติดัตั�งกล้องโทรทรรศึน์ในหลายพื�นที�ทั�วโลก	

โดัยการเข้าใช้งานกล้องโทรทรรศึน์เป็็นการสั�งงานในร่ป็แบับัทางไกลทั�งสิ�น	 ไม่ว่าจุะเป็็นการคืวบัคุืมทางไกล	 (Remote	

Desktop)	 หรือเป็็นการคืวบัคืุมผ่านระบับัคืวบัคืุมอัตโนมัต	ิ (Robotic	 Control	 System)	 ซึึ่�งจุากแนวทางการใช้งาน 

ดัังกล่าว	ทางหน่วยงานพัฒนาเทคืโนโลยีและวิศึวกรรม	ศึ่นย์ป็ฏิิบััติการหอดั่ดัาวแห่งชาติและวิศึวกรรม	ไดั้ทำาการศึึกษา

คื้นคืว้า	และพัฒนาระบับัคืวบัคืุมกล้องโทรทรรศึน์ระยะไกล	(Thai	Robotic	Telescope	Network,	TRTN)	ให้เป็็นระบับั

แม่ข่ายเพื�อคืวบัคืุมการทำางานแบับัอัตโนมัติ		โดัยอาศัึยการเก็บัข้อม่ลสภาพแวดัล้อมภายนอก	เพื�อป็ระกอบัการตดััสินใจุ 

ในการเริ�มต้นหรือสิ�นสุดัการทำางานในแต่คืืน	 เช่น	 ข้อม่ลคืวามชื�น	 ข้อม่ลอุณหภ่มิ	 ข้อม่ลคืวามสว่างท้องฟั้า	 ข้อม่ล

ภาพถ่ายท้องฟั้า	ข้อม่ลเมฆ่	เป็็นต้น	ดัังนั�นตัวระบับัเซึ่นเซึ่อร์ตรวจุวัดัสภาพแวดัล้อมแบับัเคืรือข่าย	จุึงต้องถ่กออกแบับั

ให้สามารถตรวจุวัดัข้อม่ลต่างๆ	เหล่านี�ดั้วยคืวามแม่นยำาภายใต้ขั�นตอนการตรวจุวัดัทางวิทยาศึาสตร์	เพื�อป็้องกันคืวาม

เสียหายจุากสภาพแวดัล้อมภายนอกที�อาจุส่งผลต่อการตัดัสินใจุที�ผิดัพลาดัของระบับัอัตโนมัติได้ั	 นอกจุากนั�นการนำา

เซึ่นเซึ่อรต์รวจุวดััสภาพแวดัลอ้มแบับัเคืรอืขา่ยนี�ไป็ป็ระยกุต์ใชก้บััการตรวจุวดััคืวามสวา่งท้องฟัา้ตามพื�นที�ตา่งๆ	ก็สามารถ

นำาไป็ป็ระยุกต์ใช้ไดั้ทันทีเนื�องดั้วยตัวอุป็กรณ์ถ่กออกแบับัมาให้สามารถใช้พลังงานน้อยและรองรับัการส่งข้อม่ลแบับั 

ไร้สายที�อำานวยคืวามสะดัวกกับัผ่้ใช้งานจุากหลายภาคืส่วน

คำำ�สำ�คำญ้:	 กล้องโทรทรรศึน์	ระบับัคืวบัคืุมกล้องโทรทรรศึน์ระยะไกล	ข้อม่ลสภาพแวดัล้อม	ระบับัอัตโนมัติ
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กำ�รพ้ฒนำ�กำล้องไฮเปอสเปกำตร้มสำ�หร้บักำ�รใช้ง�นำในำอวักำ�ศ

A Development of Hyperspectral Imager for Space Applications

นำ�ยวัีระพจนำ์ วันำะจะเรินำ   นำ�งส�วัชนำิส� กำ�ญจนำสกำุล   พ้นำโท ดร.นำวัพงศ์ อ้นำสุรีย์
สถาบัันวิจุัยดัาราศึาสตร์แห่งชาต	ิ(องคื์การมหาชน)

Abstract

	 Center	for	Optics	and	Photonics	(COP)	National	Astronomical	Research	Institute	of	Thailand	

(Public	Organization)	NARIT	has	a	proven	experience	in	the	development	of	the	optical	system	for	

astronomical	applications	with	low-	and	high-resolution	spectrographs	successfully	commissioned	on	

the	2.4	m	Thai	National	Telescope	(TNT).	We	are	working	in	collaboration	with	the	lecturer	from	

the	Chulachomklao	Royal	Military	Academy	(CRMA)	to	expand	our	scope	to	cover	space	missions	

to	elevate	human	capacity	and	space	industry	capability	in	Thailand.	To	achieve	those	goals,	we	

have	investigated	the	operational	parameters	of	the	payload	which	is	generally	confidential	on	both	

organizational	and	national	levels.	One	of	our	leading	projects	is	to	develop	a	hyperspectral	imager	

for	the	earth	observation	mission	working	in	the	visible	domain	with	a	10	nm	spectral	resolution.	So	

far,	the	design	development	process,	radiometric	analysis,	optical	system	design,	tolerancing	analysis,	

straylight	analysis	and	thermal	and	mechanical	design	have	been	done.	The	system	will	be	verified	

by	the	simulation	and	be	qualified	by	following	space	system	testing	procedures	including	vibration	

test,	thermal	cycling	test	and	radiation	test.	This	is	because	the	optical	systems	that	work	well	on	

Earth	may	not	be	compatible	with	the	space	mission.	According	to	these	assumptions,	we	need	

to	focus	on	the	optical	system	mechanism	design	and	tolerance	verification.	In	this	project,	two	

main	designs	are	purposed.	The	first	design	aims	at	demonstrating	a	high-performance	hyperspectral	

imager	with	an	off-axis	optical	system.	The	second	design	is	well-balanced	between	manufacturing 

feasibility	and	optical	performance.	These	hyperspectral	imagers	developed	by	NARIT	COP	and	CRMA	

will	be	used	for	the	Thai	Space	Consortium’s	(TSC)	first	satellite	TSC-1.

Keywords:	hyperspectral	imaging,	remote	sensing,	satellite	payload
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กำ�รใช้ขั้้อมูลภ�พถ�่ยด�วัเทียมและเทคำโนำโลยีภูมิส�รสนำเทศ

ในำกำ�รสำ�รวัจและตรวัจวั้ดกำ�รกำ้กำเกำ็บัคำ�ร์บัอนำ

ดร.กำ้มปนำ�ท ดีอุดมจ้นำทร์   นำ�ยคำติวัิช กำ้นำธ�
สำานักงานพัฒนาเทคืโนโลยีอวกาศึและภ่มิสารสนเทศึ	(องคื์การมหาชน)

 

บัทคำ้ดย่อ

	 การเป็ลี�ยนแป็ลงสภาพภ่มิอากาศึนั�น	 มีแนวโน้มทวคีืวามรุนแรงอย่างต่อเนื�อง	 เช่น	 การเพิ�มขึ�นของอุณหภ่มิ

เฉลี�ยรายป็ี	การแป็รป็รวนของอุณหภ่มิ	และป็ริมาณน�ำาฝ่นที�ไม่ตกต้องตามฤดั่กาล	เป็็นต้น	ในการนี�	รัฐบัาลไดั้ให้คืวาม

สำาคืัญกับัการป็้องกัน	รักษา	และฟัื้นฟัพ่ื�นที�ป็่าที�ถ่กบัุกรุกทำาลายให้คืืนสภาพเป็็นป็่าไม้ที�สมบัร่ณ์	โดัยมีเป็้าหมายที�จุะให้

พื�นที�ป็า่รวมถงึพื�นที�สเีขยีว	มปี็รมิาณเพิ�มขึ�นเป็็นรอ้ยละ	40	ของพื�นที�ทั�งป็ระเทศึ	เพื�อให้เป็็นแหลง่ต้นน�ำาลำาธาร	เกดิัระบับั 

นิเวศึที�สมบ่ัรณ์	 และสามารถเก็บักักก๊าซึ่คืาร์บัอนไดัออกไซึ่ดั์ไดั้	 สำานักงานพัฒนาเทคืโนโลยีอวกาศึและภ่มิสารสนเทศึ	

(องคื์การมหาชน)	 จุึงไดั้ใช้ข้อม่ลภาพถ่ายดัาวเทียมและเทคืโนโลยีภ่มิสารสนเทศึ	 เข้ามาช่วยในการสำารวจุและตรวจุวัดั

การกกัเกบ็ัคืารบ์ัอน	เพื�อให้เกดิัคืวามตระหนกัและเห็นคืวามสำาคัืญของการดัแ่ล	และอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต	ิจุะชว่ย

ยกระดับััคืณุภาพชวีติของป็ระชากร	และลดัผลกระทบัตอ่การเป็ลี�ยนแป็ลงสภาพภม่อิากาศึของโลกไดัอ้ยา่งมีป็ระสทิธิภาพ	

โดัยป็ระเมินมวลชีวภาพเหนือพื�นดัิน	(Aboveground	Biomass)	หรือคืาร์บัอนจุากข้อม่ลจุากดัาวเทียมด้ัวยแบับัจุำาลอง	

Maximum	Entropy	Model	(MaxEnt)	สำาหรับัคืำานวณคื่าการสะสมมวลชีวภาพให้เหมาะสมกับัข้อม่ลภ่มิสารสนเทศึที� 

นำามาใชเ้ป็็นขอ้ม่ล	Training	Dataset	(Forest	Inventory	Plot)	กบััปั็จุจัุยตา่งๆ	(Variable	Factor)	ที�เพิ�มป็ระสทิธิภาพ

ผลลพัธ์จุากแบับัจุำาลองให้มคีืวามแมน่ยำายิ�งขึ�น	เชน่	SAR-L	Band	Backscatter	Intensity,	SAR-C	band	Coherence, 

Biophysical	Parameter,	Tree	Cover,	Land	Surface	Temperature	และ	Forest	inventory	plots	เป็็นต้น	ซึึ่�ง

เตรียมข้อม่ลป็ัจุจุัยต่างๆ	ให้ขนาดัของจุุดัภาพเท่ากบัั	20	เมตร	อีกทั�งจุำานวน	Row	และ	Column	ของข้อม่ลทุกป็ัจุจุัย

ต้องมีขนาดัเท่ากัน	และกำาหนดัให้อย่่ร่ป็แบับั	ASCII	file	โดัยขั�นตอนการป็ระเมินมวลชีวภาพ	สำาหรับัข้อม่ลการสำารวจุ

ทรัพยากรป็่าไม้ภาคืสนามนั�นจุะใช้ข้อม่ลจุากหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง	และข้อม่ลการสำารวจุดั้วยเคืรื�อง	TLS	ของ	GISTDA	

โดัยข้อม่ลการสำารวจุแป็ลงตัวอย่างทั�งหมดัจุะแบั่งข้อม่ลเป็็น	2	ชุดั	คืือ	80%	ของแป็ลงสุ่มตัวอย่างทั�งหมดัจุะนำาไป็ใช้

เพื�อพัฒนาแบับัจุำาลอง	(Training	Dataset)	และอีก	20%	จุะใช้ตรวจุสอบัคืวามถ่กต้องของผลลัพธ	์(Testing	Dataset)	

โดัยข้อม่ลแป็ลงสำารวจุกำาหนดัให้ทุกๆ	30	tºha-1	เป็็นช่วงชั�น	(Class)	ที�จุะป็ระเมินมวลชีวภาพเหนือพื�นดิันดัังนี�	0-30,	 

30-60,	60-90,	90-120,	120-150,	150-180,	180-210,	210-240,	240-270	และ	>	270	tºha-1	(10	class)	และจุดััร่ป็แบับั 

ข้อม่ลการสำารวจุแป็ลงป็่าไม้ให้อย่่ในร่ป็แบับัที�แบับัจุำาลอง	MaxEnt	ใช้ในการคืำานวณคื่า	AGB	และบัันทึกข้อม่ลให้อย่่ใน

ร่ป็แบับัไฟัล์	CSV	ก่อนที�จุะนำาไป็ใช้ในการ	Train	Model	และตรวจุสอบัผลลัพธ์ที�ไดั้โดัยจุะเลือกคื่าพารามิเตอร์ที�ให้คื่า

คืวามถ่กต้องของสมการส่งสดุั	เมื�อดัำาเนินการป็ระเมินมวลชีวภาพคืรบัทุก	10	ช่วงชั�นแล้ว	จุะทำาการรวมข้อม่ลทั�ง	10	
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ชว่งชั�น	ให้เป็็นขอ้ม่ลการกระจุายตวัการสะสมมวลชวีภาพเหนือพื�นดันิ	พรอ้มทั�งคืำานวณค่ืาคืวามไม่แน่นอน	Uncertainty	

Map	ที�เกิดัจุากแบับัจุำาลอง	 (Error)	ทุกๆ	จุุดัภาพ	ผลลัพธ์จุากแบับัจุำาลอง	พบัว่า	ทั�งป็ระเทศึมปี็ริมาณการกักเกบ็ั

คืาร์บัอนในพื�นที�ป็่าและสวนยางพารา	จุำานวน	1,103	tCo2e	โดัยแบั่งออกเป็็นพื�นที�ป่็าธรรมชาติ	จุำานวน	889	tCo2e	

(ป่็าไม่ผลัดัใบั	จุำานวน	461	tCo2e	และ	ป็่าผลัดัใบั	จุำานวน	428	tCo
2
e)	และ	พื�นที�ยางพารา	จุำานวน	214	tCo2e	

โดัยมีคืวามถ่กต้องของแบับัจุำาลองมวลชีวภาพในพื�นที�ป่็าไม้	ที�	R2	เท่ากับั	0.71	และ	ค่ืา	RMSE	เท่า	8.3	ตันต่อไร	่

เพื�อให้ไดั้คืวามถ่กต้องเพิ�มขึ�น	จุำาเป็็นต้องมีการเพิ�มหรือลดัปั็จุจุัยที�นำามาใช้	รวมถึงการเพิ�มแป็ลงสำารวจุป่็าไม้	ที�จุะช่วย

ทำาให้สามารถเป็็น	Baseline	Carbon	Mapping	สำาหรับัป็ระเทศึไทยได้ัในอนาคืต

คำำ�สำ�คำญ้:	 ข้อม่ลภาพถ่ายดัาวเทียม	ภ่มิสารสนเทศึ	ไลดัาร์	มวลชีวภาพ	คืาร์บัอน
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ศูนำย์ทดสอบัและประกำอบัด�วัเทียมแห่งช�ติ 

National Assembly integration and testing (AIT) 

นำ�ยกำฤษัตกิำร เจริญผล  นำ�ยสำ�ร�ญ พิส้ยเลิศ  นำ�งส�วับุัษัยม�ศ เพชรทอง 

ดร.ณ้ฐวัฒ้นำ์ หงส์กำ�ญจนำกำุล
ห้องป็ฏิิบััติการคืวามเป็็นเลิศึและนวัตกรรมการบิันและอวกาศึ	(GISTDA’s	Aerospace	Laboratory	of	

Excellence	and	Innovation:	GALAXI)	สำานักงานพัฒนาเทคืโนโลยีอวกาศึและภ่มิสารสนเทศึ	GISTDA

บัทคำ้ดย่อ 
	 การป็ระกอบัดัาวเทียมให้สามารถทำางานร่วมกันได้ั	 จุะรับัผิดัชอบัโดัย	 ทีม	 AIT	 ซึ่ึ�งย่อมาจุาก	 Assembly,	 

Integration	and	Test	หรือจุะเรียกง่ายๆ	ว่าการป็ระกอบัและทดัสอบัดัาวเทียม	AIT	จุะมีส่วนเกี�ยวข้องในการป็ระกอบั

ดัาวเทียมตั�งแต่ระดัับัอปุ็กรณ์หรือเรียกกันว่า	โมดั่ล	(Module	level)	จุนถึงระดัับัยานอวกาศึ	(Spacecraft	level)	ใน

กรณีนี�กค็ืือดัาวเทียมทั�งดัวงนั�นเอง	 ขั�นตอนการทดัสอบัหลังจุากการป็ระกอบัจุะเน้นไป็ทางการทดัสอบัการจุำาลองสภาพ

แวดัล้อมของอวกาศึ	หรือ	Environment	Verification	Testing	(EVT)	ที�ทำาให้มั�นใจุว่าดัาวเทียมจุะสามารถขึ�นไป็ป็ฏิิบััติ

ภารกิจุในอวกาศึไดั้อย่างป็ลอดัภัย	รายละเอียดัสามารถติดัตามไดั้จุากบัทคืวาม	“จุะมั�นใจุได้ัอย่างไรว่าดัาวเทียมอย่่รอดั

ในอวกาศึ”	โดัยการทดัสอบัแรกที�ดัาวเทียมต้องเจุอคืือการทดัสอบัการสั�นสะทือน	(Vibration	Testing)	แรงสั�นสะเทือน

จุะเป็็นสิ�งแรกที�ดัาวเทียมต้องเจุอเมื�อถ่กส่งขึ�นไป็ยังอวกาศึ	โดัยดัาวเทียมถ่กติดัตั�งเข้าเคืรื�องทดัสอบัโดัยใช้ตำาแหน่งเดัียว

กับัที�จุะตดิัตั�งบันจุรวดัลำาเลยีง	จุำาลองใหเ้หมอืนกบััแรงสั�นสะเทือนที�ดัาวเทียมจุะไดัร้บััใหส้มจุรงิที�สดุัสิ�งที�ดัาวเทียมตอ้งเจุอ

ต่อมา	คืือ	สภาวะสุญญากาศึและการเป็ลี�ยนแป็ลงอุณหภ่มิที�เย็นจุัดัและร้อนจุัดัในอวกาศึ	การทดัสอบัด้ัวยห้องคืวบัคืุม

อุณหภ่มิสุญญากาศึ	(Thermal	Vacuum	Test)	เป็็นสิ�งที�ช่วยจุำาลองสภาวะดัังกล่าวได้ั	ดัาวเทียมจุะถ่กติดัตั�งในห้องที�

เป็็นสภาวะสุญญากาศึ	 พร้อมกับัการคืวบัคืุมอุณหภ่มิร้อนและเย็นสลบัักันไป็	 นอกจุากนี�เพื�อยืนยันว่าดัาวเทียมสามารถ 

ทำางานไดั้จุริง	ระหว่างที�อย่่ในสภาวะที�ร้อนจุัดัและเย็นจุัดั	วิศึวกรจุะทำาการคืวบัคืุม	เช็กสถานะ	สั�งงาน	แต่ทั�งนี�	การ

ทดัสอบั	 Thermal	Vacuum	 Testing	หรือ	การทดัสอบัด้ัวยห้องคืวบัคืุมอุณหภ่มิสุญญากาศึนั�น	 อาจุจุะมีคืวามเสี�ยง

ส่งในการเกิดัคืวามเสียหายกับัดัาวเทียม	การทดัสอบั	Thermal	Cycling	 Testing	หรือ	การทดัสอบัด้ัวยห้องคืวบัคืุม

อุณหภ่มสิภาวะป็กต	ิเป็น็การลดัคืวามเสี�ยงในการเกิดัคืวามเสยีหายของดัาวเทยีมและสามารถแก้ปั็ญหาได้ัทนัทว่งทีในขณะ

ทดัสอบั	สิ�งสำาคืญัอีกอย่างหนึ�งของการทดัสอบัดัาวเทียม	กค็ือืการทดัสอบัหาคืณุสมบัตัขิองมวลดัาวเทียม	(Mass	Property	

Testing)	นั�นเองโดัยเป็็นการวัดัคื่า	Moment	of	Inertia	(MOI),	Product	of	Inertia	(POI)	และสดุัท้าย	Center	

of	Gravity	(COG)	ของดัาวเทียมเพื�อใช้ออกแบับัการเคืลื�อนที�และการคืวบัคืุมระดัับัคืวามส่งของดัาวเทียม	(Attitude)			

คำำ�สำ�คำญ้:	 สำานักงานพัฒนาเทคืโนโลยอีวกาศึและภม่สิารสนเทศึ	(GISTDA),	ศ่ึนย์ป็ระกอบัและทดัสอบัดัาวเทียมแห่งชาติ 

	 Assembly	 integration	 and	 testing	 (AIT),	 การทดัสอบัดัาวเทียม	 (Satellite	 testing),	 การทดัสอบั 

	 การจุำาลองสภาพแวดัล้อมของอวกาศึ	 Environment	 Verification	 Testing	 (EVT),	 ห้องป็ฏิิบััติการคืวาม 

	 เป็็นเลิศึและนวัตกรรมการบัินและอวกาศึ	 (GISTDA’s	 Aerospace	 Laboratory	 of	 Excellence	 and	 

	 Innovation:	GALAXI)
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สเปรย์สำ�หร้บัดูแลพืช

Plant Multipurpose Spray

ดร.วัรล อินำทะส้นำต�
นักวิจุัยอาวุโส	ผ่้อำานวยการกลุ่มวิจัุยวัสดัุผสมและการเคืลือบันาโน	ศึ่นย์นาโนเทคืโนโลยีแห่งชาติ

บัทคำ้ดย่อ

	 ป็ัจุจุุบัันสภาพอากาศึเป็็นปั็จุจุัยสำาคัืญในการเจุริญเติบัโตและคืวามอย่่รอดัของพืช	 ดัังนั�นแล้วสภาพอากาศึที�

เหมาะสมจุะเป็็นตัวแป็รสำาคืัญในการดัำารงชีวิตของพืชเป็็นอย่างยิ�ง	 โดัยทั�วไป็อากาศึที�ร้อนจุัดัมักจุะส่งผลกระทบัต่อพืช

ไดั้มากกว่าอากาศึหนาว	 เนื�องจุากอากาศึร้อนจุะทำาให้พืชเกิดัการคืายน�ำาอย่างรุนแรงและนำามาซึ่ึ�งการเสียสมดุัลของน�ำา

ภายในพืช	จุนกระทั�งทำาใหพื้ชเหี�ยวเฉาและตายในที�สุดั	ดังันั�นแลว้ในงานวจิุยันี�ไดัม้กีารพฒันาสเป็รย์ทำาคืวามเย็นอัดัแกส๊

แรงดัันส่งที�มีส่วนป็ระกอบัของสารสกดััจุากธรรมชาติรวมถึงธาตุอาหารเสริมและรอง	 เพื�อช่วยลดัอุณหภ่มิภายในของพืช

รวมถงึลดัการคืายน�ำาจุากอากาศึที�รอ้นจุดััและทำาใหพ้ชืสามารถทนทานกบััสภาพแวดัลอ้มที�รนุแรงไดัด้ัยีิ�งขึ�น	ด้ัวยนวตักรรม

และเทคืโนโลยีที�ทางทีมวิจุัยจุากศึ่นย์นาโนเทคืโนโลยีแห่งชาติไดั้ผลิตขึ�นคืาดัว่าจุะเป็็นป็ระโยชน์อย่างยิ�งกับัอุตสาหกรรม 

ไม้เมืองหนาวที�นำามาป็ล่กในป็ระเทศึไทย	 โดัยเฉพาะการป็ระยุกต์ใช้สเป็รย์ทำาคืวามเย็นกับัต้นกุหลาบั	 ต้นไฮเดัรนเยีย	

และต้นไซึ่คืลาเมน	ซึ่ึ�งเป็็นกลุ่มของไม้เมืองหนาวที�มีราคืาส่งและทำารายได้ัให้กับัเกษตรกรเป็็นจุำานวนมาก

สเปรยสําหรับดูแลพืช 

Plant Multipurpose Spray 

 

ดร.วรล  อินทะสันตา 

นักวิจัยอาวุโส  ผูอํานวยการกลุมวิจัยวัสดผุสมและการเคลือบนาโน ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาต ิ

 

บทคัดยอ 
ปจจุบันสภาพอากาศเปนปจจัยสําคัญในการเจริญเติบโตและความอยูรอดของพืช ดังน้ันแลวสภาพอากาศท่ี

เหมาะสมจะเปนตัวแปรสําคัญในการดํารงชีวิตของพืชเปนอยางยิ่ง โดยท่ัวไปอากาศท่ีรอนจัดมักจะสงผลกระทบตอพืชได

มากกวาอากาศหนาว เน่ืองจากอากาศรอนจะทําใหพืชเกิดการคายนํ้าอยางรุนแรงและนํามาซึ่งการเสียสมดุลของนํ้าภายในพืช 

จนกระท้ังทําใหพืชเหี่ยวเฉาและตายในท่ีสุด ดังน้ันแลวในงานวิจัยน้ีไดมีการพัฒนาสเปรยทําความเย็นอัดแกสแรงดันสูงท่ีมี

สวนประกอบของสารสกัดจากธรรมชาติรวมถึงธาตุอาหารเสริมและรอง เพ่ือชวยลดอุณหภูมิภายในของพืชรวมถึงลดการคาย

นํ้าจากอากาศท่ีรอนจัดและทําใหพืชสามารถทนทานกับสภาพแวดลอมท่ีรุนแรงไดดียิ่งข้ึน ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทาง

ทีมวิจัยจากศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติไดผลิตข้ึนคาดวาจะเปนประโยชนอยางยิ่งกับอุตสาหกรรมไมเมืองหนาวท่ีนํามาปลูก

ในประเทศไทย โดยเฉพาะการประยุกตใชสเปรยทําความเย็นกับตนกุหลาบ ตนไฮเดรนเยีย และตนไซคลาเมน ซึ่งเปนกลุมของ

ไมเมืองหนาวท่ีมีราคาสูงและทํารายไดใหกับเกษตรกรเปนจํานวนมาก 

 

ภาพประกอบ 

 
คําสําคัญ: สเปรยสําหรับดูแลพืช  ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาต ิ

คำำ�สำ�คำญ้:	 สเป็รย์สำาหรับัดั่แลพืช	ศึ่นย์นาโนเทคืโนโลยีแห่งชาติ
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อุปกำรณ์ Flow Tester และ Fork Tester 

เพื�อใช้จำ�แนำกำเนำื�อส้มผ้สอ�ห�รสำ�หร้บัผู้มีภ�วัะกำลืนำลำ�บั�กำ

ดร.ช้ยวุัฒิ กำมลพิล�ส นำ้กำวิัจ้ยอ�วุัโส
ทีมวจิุัยวัสดัุศึาสตร์อาหาร	กลุ่มวิจุัยเทคืโนโลยีโพลิเมอร์ขั�นส่ง	ศึน่ย์เทคืโนโลยีโลหะและวัสดัุแห่งชาติ

บัทคำ้ดย่อ

	 ป็ัจุจุุบัันสังคืมโลกมีผ่้ส่งอายุและผ่้ป่็วยจุำานวนไม่น้อยที�มีป็ัญหาภาวะกลืนลำาบัาก	 (Dysphagia)	 สาเหตุของ

ภาวะกลนืลำาบัากเกดิัจุากการเสื�อมถอยของอวยัวะภายในชอ่งป็าก	หรอืเป็็นโรคืบัางชนดิั	เชน่	โรคืมะเร็งที�คือหรอืชอ่งป็าก 

โรคืพาร์กินสัน	 (Parkinson)	 โรคือัลไซึ่เมอร์	 (Alzheimer)	 โรคืสมองฝ่่อ	 (Dementia)	 หรือโรคืหลอดัเลือดัสมอง	

(Stroke)	ผ่ที้�มปี็ญัหานี�มกัมคีืวามยากลำาบัากในการกลนือาหารซึึ่�งสามารถทำาใหเ้กดิัการสำาลกัจุนมโีอกาสที�อาหารไป็คืา้งที� 

บัริเวณคือหอยและหลุดัเข้าไป็ในหลอดัลม	 ทำาให้เกิดัอาการป็อดัติดัเชื�อตามมาได้ั	 แนวทางหนึ�งในการดั่แลผ้่ที�มีปั็ญหา

ภาวะกลนืลำาบัากคืือ	การเลอืกเคืรื�องดัื�มที�มคีืวามขน้หนืดัและอาหารที�มกีารป็รบััเนื�อสมัผัสที�เหมาะสมกบััผ้่ป็ว่ย	โดัยอา้งอิง 

ลักษณะคืวามข้นหนืดัของเคืรื�องดัื�มและเนื�อสัมผัสของอาหารตามมาตรฐานอาหารสำาหรับัผ้่ป็่วยกลืนลำาบัากระดัับัสากล	

(International	Dysphagia	Diet	Standardisation	Initiative,	IDDSI)	

	 ทีมวจิุยัวสัดุัศึาสตรอ์าหาร	ศึน่ยเ์ทคืโนโลยโีลหะและวสัดุัแห่งชาต	ิสำานกังานพัฒนาวทิยาศึาสตรแ์ละเทคืโนโลยี

แห่งชาต	ิ (สวทช.)	 ไดั้ดัำาเนินโคืรงการ	“การพัฒนานวัตกรรมดั้านอาหารสำาหรับัผ่้ที�มีภาวะเคืี�ยวและกลืนลำาบัาก”	โดัย 

ไดัร้บััทุนวจิุยัจุาก	สวทช.	ป็ระจุำาป็	ี2565	เพื�อพัฒนาเคืรื�องมอืสำาหรบััวเิคืราะห์คืวามขน้หนืดัโดัยทดัสอบัคืวามสามารถใน

การไหลของเคืรื�องดัื�ม	และเคืรื�องมอืสำาหรับัวเิคืราะห์เนื�อสมัผัสของอาหารโดัยทดัสอบัคืวามแขง็ของอาหาร	ตามหลกัการ 

ที�ระบุัไว้ในมาตรฐาน	 IDDSI	 เพื�อสร้างคืวามมั�นใจุในการเตรียมเคืรื�องดัื�มและอาหารที�เหมาะสมกับัคืวามสามารถในการ

กลืนของผ้่ป็่วย	ให้สามารถบัริโภคืไดั้อย่างป็ลอดัภัย	

อุป็กรณ์ทดัสอบัการไหลของเคืรื�องดัื�ม	(Flow	Tester).				อุป็กรณ์ทดัสอบัคืวามแข็งของอาหารดั้วยส้อม	(Fork	Tester)

คำำ�สำ�คำญ้:	 ภาวะกลืนลำาบัาก	เคืรื�องมือวิเคืราะห์คืวามข้นหนืดั	เคืรื�องมือวิเคืราะห์เนื�อสัมผัสอาหาร

อุปกรณ Flow Tester และ Fork Tester  

เพ่ือใชจําแนกเนื้อสัมผัสอาหารสําหรับผูมีภาวะกลืนลําบาก 

ดร.ชัยวุฒิ กมลพิลาส  นักวิจัยอาวุโส 

ทีมวิจัยวัสดุศาสตรอาหาร  กลุมวิจัยเทคโนโลยโีพลิเมอรข้ันสูง ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาต ิ

บทคัดยอ 
ปจจุบันสังคมโลกมีผูสูงอายุและผูปวยจํานวนไมนอยท่ีมีปญหาภาวะกลืนลําบาก (Dysphagia) สาเหตุของภาวะกลืน

ลําบากเกิดจากการเสื่อมถอยของอวัยวะภายในชองปาก หรือเปนโรคบางชนิด เชน โรคมะเร็งท่ีคอหรือชองปาก โรคพารกินสนั 

(Parkinson) โรคอัลไซเมอร (Alzheimer) โรคสมองฝอ (Dementia) หรือโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ผูท่ีมีปญหาน้ีมักมี

ความยากลําบากในการกลืนอาหารซึ่งสามารถทําใหเกิดการสาํลักจนมีโอกาสท่ีอาหารไปคางท่ีบริเวณคอหอยและหลุดเขาไปใน

หลอดลม ทําใหเกิดอาการปอดติดเช้ือตามมาได แนวทางหน่ึงในการดูแลผูท่ีมีปญหาภาวะกลืนลําบากคือ การเลือกเครื่องดื่มท่ี

มีความขนหนืดและอาหารท่ีมีการปรับเน้ือสัมผัสท่ีเหมาะสมกับผูปวย โดยอางอิงลักษณะความขนหนืดของเครื่องดื่มและเน้ือ

สัมผัสของอาหารตามมาตรฐานอาหารสํ าหรับผู ป วยกลืนลํ าบากระดับสากล ( International Dysphagia Diet 

Standardisation Initiative, IDDSI)  

ทีมวิจัยวัสดุศาสตรอาหาร ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (สวทช.) ไดดําเนินโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมดานอาหารสําหรับผูท่ีมีภาวะเคี้ยวและกลืนลําบาก” โดยไดรับทุน

วิจัยจาก สวทช. ประจําป 2565 เพ่ือพัฒนาเครื่องมือสําหรบัวิเคราะหความขนหนืดโดยทดสอบความสามารถในการไหลของ

เครื่องดื่ม และเครื่องมือสําหรับวิเคราะหเน้ือสัมผัสของอาหารโดยทดสอบความแข็งของอาหาร ตามหลักการท่ีระบุไวใน

มาตรฐาน IDDSI เพ่ือสรางความมั่นใจในการเตรียมเครื่องดื่มและอาหารท่ีเหมาะสมกับความสามารถในการกลืนของผูปวย ให

สามารถบริโภคไดอยางปลอดภัย  

อุปกรณทดสอบการไหลของเครือ่งดื่ม (Flow Tester).   อุปกรณทดสอบความแข็งของอาหารดวยสอม (Fork Tester) 

คําสําคัญ: ภาวะกลืนลําบาก เครื่องมือวิเคราะหความขนหนืด เครื่องมือวิเคราะหเน้ือสัมผัสอาหาร 
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แผงเซลล์แสงอ�ทิตยน์ำ�ำ�หนำ้กำเบั� กำึ�งส่องผ่�นำแสง

ดร.ทวัีวัฒ้นำ์ กำระจ่�งส้งข์ั้
ทีมวิจุัยเทคืโนโลยีเซึ่ลล์แสงอาทิตย์	กลุ่มวิจุัยนวัตกรรมพลังงาน	ศึ่นย์เทคืโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

บัทคำ้ดย่อ

	 แผงเซึ่ลล์แสงอาทิตย์ที�มีจุำาหน่ายทั�วไป็มีน�ำาหนักมาก	ทึบัแสง	อีกทั�งในการติดัตั�งบันหลังคืาต้องมีโคืรงรองรบัั	

มีข้อจุำากัดัในการติดัตั�งบันหลังคืาบัางป็ระเภท	 ทีมวิจุัยเทคืโนโลยีเซึ่ลล์แสงอาทิตย์	 ศึ่นย์เทคืโนโลยีพลังงานแห่งชาติ	

สำานักงานพัฒนาวิทยาศึาสตร์และเทคืโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	จุึงไดั้พัฒนาแผงเซึ่ลล์แสงอาทิตย์น�ำาหนักเบัาที�ติดัตั�งง่าย	

สะดัวกในการขนย้ายและมีการส่องผ่านแสงบัางส่วนเพื�อโอกาสในการป็ระยุกต์ใช้ในการเกษตร	 โคืรงสร้างแผงเซึ่ลล์ฯ 

ที�พัฒนาขึ�นใช้ฟัิล์ม	Ethylene	Tetrafluoroethylene	(ETFE)/	Ethylene	Vinyl	Acetate	(EVA)	เป็็นวัสดัุห่อหุ้มเซึ่ลล์

แสงอาทิตย์เพื�อป็้องกันคืวามชื�น	จุากนั�นใช้แผ่นโพลคีืาร์บัอเนตใส	(Polycarbonate	Sheet)	เสริมคืวามแข็งแรงที�ดั้าน

หน้าและหลัง	แทนการใช้กระจุกและแผ่น	Polyvinyl	Fluoride	(PVF)	แผงเซึ่ลล์ฯ	มีน�ำาหนักเบัากว่าแผงโคืรงสร้างทั�วไป็

ป็ระมาณ	25%	แผงมีกำาลังไฟัฟ้ัาส่งสุดั	30	W	(0.3	m2)	น�ำาหนัก	2.5	kg		ตดิัตั�งง่าย	สามารถติดัตั�งบันหลังคืาเมทัลชีท 

โดัยไม่ต้องใช้ชุดัรางรองรับัแผงเซึ่ลล์ฯ	 ช่วยลดัต้นทุนโคืรงสร้างและเพิ�มคืวามสะดัวกในการติดัตั�ง	 จุากการทดัลอง

ป็ระยุกต์ใช้แผงเซึ่ลล์ฯ	น�ำาหนักเบัา	กึ�งส่องผ่านแสงเป็็นหลังคืาโรงเรือนการเกษตรที�ชุมชนนิเวศึสันติวนา	เขตดัอนเมือง	

พบัว่าผลผลิตทางการเกษตรต่อพื�นที�ไดั้เท่าเดิัม	 โดัยไดั้พลังงานไฟัฟ้ัาเพิ�มขึ�นมาในพื�นที�ใช้งานเดัียวกัน	 ทำาให้ผลผลิต 

โดัยรวมตอ่พื�นที�	(Productivity	per	Unit	Area)	เพิ�มส่งขึ�น	ผลงานวจัิุยนี�ไดัย้ื�นขอสิทธบัิัตรสิ�งป็ระดัษิฐ	์เรื�อง	“แผงเซึ่ลล์ 

แสงอาทิตย์น�ำาหนักเบัาสำาหรับัการติดัตั�งที�ง่าย”	เลขที�คืำาขอ	2101005940	เมื�อวันที�	27	กันยายน	2564	

  

แผงเซลลแสงอาทิตยน้ําหนักเบา กึ่งสองผานแสง 

 

ดร.ทวีวัฒน กระจางสังข   นักวิจัย 

ทีมวิจัยเทคโนโลยเีซลลแสงอาทิตย  กลุมวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนยเทคโนโลยีพลังงานแหงชาต ิ

 

บทคัดยอ 

แผงเซลลแสงอาทิตยท่ีมีจําหนายท่ัวไปมีนํ้าหนักมาก ทึบแสง อีกท้ังในการติดตั้งบนหลังคาตองมีโครงรองรับ มี

ขอจํากัดในการติดตั้งบนหลังคาบางประเภท ทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตย ศูนยเทคโนโลยีพลังงานแหงชาติ สํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) จึงไดพัฒนาแผงเซลลแสงอาทิตยนํ้าหนักเบาท่ีติดตั้งงาย สะดวกในการขน

ยายและมีการสองผานแสงบางสวนเพ่ือโอกาสในการประยุกตใชในการเกษตร โครงสรางแผงเซลลฯท่ีพัฒนาข้ึนใชฟลม 

Ethylene tetrafluoroethylene (ETFE)/ Ethylene vinyl acetate (EVA) เปนวัสดุหอหุมเซลลแสงอาทิตยเพ่ือปองกัน

ความช้ืน จากน้ันใชแผนโพลีคารบอเนตใส (Polycarbonate sheet) เสริมความแข็งแรงท่ีดานหนาและหลัง แทนการใช

กระจกและแผน Polyvinyl Fluoride (PVF) แผงเซลลฯมีนํ้าหนักเบากวาแผงโครงสรางท่ัวไปประมาณ 25%  แผงมี

กําลังไฟฟาสูงสุด 30 W (0.3 m2) นํ้าหนัก 2.5 kg  ติดตั้งงาย สามารถติดตั้งบนหลังคาเมทัลชีทโดยไมตองใชชุดรางรองรับแผง

เซลลฯ ชวยลดตนทุนโครงสรางและเพ่ิมความสะดวกในการติดตั้ง จากการทดลองประยุกตใชแผงเซลลฯนํ้าหนักเบา ก่ึงสอง

ผานแสงเปนหลังคาโรงเรือนการเกษตรท่ีชุมชนนิเวศสันติวนา เขตดอนเมือง พบวาผลผลิตทางการเกษตรตอพ้ืนท่ีไดเทาเดิม 

โดยไดพลังงานไฟฟาเพ่ิมข้ึนมาในพ้ืนท่ีใชงานเดียวกัน ทําใหผลผลิตโดยรวมตอพ้ืนท่ี (Productivity per unit area) เพ่ิมสูงข้ึน 

ผลงานวิจัยน้ีไดยื่นขอสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ เรื่อง“แผงเซลลแสงอาทิตยนํ้าหนักเบาสําหรับการติดตั้งท่ีงาย” เลขท่ีคําขอ 

2101005940 เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2564  

 

รูปประกอบ 

       
 

คําสําคัญ: เซลลแสงอาทิตยนํ้าหนักเบา เซลลแสงอาทิตยก่ึงสองผานแสง 

 

      

คำำ�สำ�คำญ้:	 เซึ่ลล์แสงอาทิตย์นำ�าหนักเบัา	เซึ่ลล์แสงอาทิตย์กึ�งส่องผ่านแสง
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กำ�รวัิจ้ยและสร้�งม�ตรฐ�นำกำ�รวั้ดเชิงคำวัอนำต้มขั้องประเทศไทย

Research and Establish Quantum-Based Measurement Standards 

in Thailand

นำ�ยปิยพ้ฒนำ์ พูลทอง1 นำ�ยร้ฐกำร แกำ้วัอว่ัม1 นำ�ยธ�ร� เฉลิมทรงศ้กำดิ์2 นำ�ยธเนำศ พฤทธิวัรสินำ3 

นำ�งส�วัสวิัินำีย์ สวั้สดิ์อ�รี1 นำ�ยมณฑ์ล หอมกำลิ�นำเทียนำ1 นำ�ยสิทธิศ้กำดิ์ พิมพ์สุทธิ์1 

นำ�งส�วัจุฑ์�ร้ตนำ์ ท�นำะรมณ์1 นำ�ยมนำตรี ผ้กำกำระโทกำ1 นำ�ยณ้ฐพล แสนำคำำ�1 นำ�งส�วัชุติมณฑ์นำ์ สืบัคำ้�1 

นำ�งส�วัท้ศนำีย์ ไพรรื�นำรมย์1 นำ�ยประม�ณ จ้นำทร้กำษั�1 นำ�ยนำรินำทร์ จ้นำทวังศ์1 นำ�ยมูฮ้มหม้ด หม้ดเด็นำ1 

และนำ�ยวัศินำ ลิ�มธ้ญล้กำษัณ์1
1สถาบัันมาตรวิทยาแห่งชาต	ิกระทรวงการอุดัมศึึกษา	วิทยาศึาสตร์	วิจุัยและนวัตกรรม

2วิทยาลัยนานาชาติ	มหาวิทยาลัยมหิดัล	กระทรวงการอุดัมศึึกษา	วิทยาศึาสตร์	วิจุัยและนวัตกรรม
3บัริษัท	คืวอนตัมเทคืโนโลยฟีัาวเดัชั�น	(ป็ระเทศึไทย)	จุำากัดั

บัทคำ้ดย่อ

	 ระบับัหน่วยระหว่างป็ระเทศึ	หรือเอสไอ	(International	System	of	Units,	SI)	ตามนิยามป็ี	2562	วางอย่่

บันคื่าคืงที�ที�มีคื่าแน่นอนจุำานวน	7	ตัว	ทำาให้แนวคืิดัเรื�องป็ริมาณฐาน	(Base	Quantity)	และหน่วยฐาน	(Base	Unit)	

หมดัคืวามจุำาเป็็น	รวมทั�งทำาให้มาตรฐานการวัดัระดัับัป็ฐมภ่มิ	(Primary	Measurement	Standard)	ของป็ริมาณฐาน

เดัิมเป็ลี�ยนแป็ลง	 อาทิ	 มาตรฐานการวัดัระดัับัป็ฐมภ่มิของมวล	 ส่งผลกระทบัต่อห่วงโซึ่่คืวามสามารถสอบักลับัไดั้ทาง

มาตรวิทยา	(Metrological	Traceability	Chain)	และลำาดัับัชั�นการสอบัเทียบั	(Calibration	Hierarchy)	ทั�งนี�การ

เป็ลี�ยนนิยามเอสไอในป็ี	2562	ยังไม่สมบั่รณ์เนื�องจุากยังละคื่าคืงที�	Caesium	Frequency∆νCs	ไว้	และคื่าคืงที�ของ

พลังคื์	 (Planck	 Constant)	 ยังมีคื่าคืวามไม่แน่นอนส่งกว่าคื่าเป้็าหมายที�เคืยกำาหนดัไว้	 ดัังนั�นป็ระชาคืมมาตรวิทยา

ระหว่างป็ระเทศึจุึงเรียกร้องให้สถาบัันมาตรวิทยาของป็ระเทศึต่างๆ	 ทำาวิจัุยเพื�อ	 (1)	 นำานิยามเอสไอไป็ทำาให้ป็ระจุักษ์	

(SI	realisation)	และ	(2)	สนับัสนุนข้อม่ลผลการทดัลองที�จุะทำาให้การเป็ลี�ยนนิยามสมบั่รณ์	การวิจุัยมาตรฐานการวัดั

ระดัับัป็ฐมภ่มิในป็ระเทศึไทยจุึงเกิดัขึ�น

	 นิทรรศึการนี�รายงานคืวามก้าวหน้าของการวิจุัยมาตรฐานการวัดัระดัับัป็ฐมภ่ม	ิ 3	 รายการ	 ได้ัแก่	 นาฬิิกา

อะตอมเชิงแสงดั้วยไอออนเย็นของธาตุอิตเทอร์เบีัยม	 (Ytterbium	 Ion	Optical	Clock)	สะพานไฟัฟั้าอิมพิแดันซึ่์เชิง

คืวอนตัม	(Quantum	Impedance	Bridge)	และตาชั�งแบับัคืิบัเบิัล	(Kibble	Balance)	ซึ่ึ�งจุะเป็็นมาตรฐานการวัดั

ระดับััป็ฐมภม่ขิองเวลา	อิมพแิดันซึ่	์และมวล	ตามลำาดับัั	มาตรฐานการวดััทั�งสามรายการนี�เป็น็ระบับัขนาดัใหญท่ี�มคีืวาม

ซึ่ับัซึ่้อน	 เกิดัจุากการสร้างป็รากฏิการณ์ธรรมชาติเชิงคืวอนตัมที�มีลักษณะเฉพาะเจุาะจุงและคืงตัว	 แล้วนำามาผนวกกับั

ระบับัวัดัที�มีคืวามไวอย่างยิ�งเพื�อสำาแดัง	 หรือถ่ายทอดัลักษณะเฉพาะเชิงคืวอนตัมนั�นมาเป็็นสัญญาณที�สามารถนำาไป็ใช้

ป็ระโยชน์ทางมาตรวิทยาต่อไป็
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	 คืวามก้าวหน้าที�จุะรายงานป็ระกอบัด้ัวย	 (1)	 การออกแบับัและสร้างกับัดัักไอออนเย็นของธาตุอิตเทอร์เบัียม	

รวมทั�งระบับัวดััและคืวบัคืมุไอออน	(2)	การออกแบับัและสรา้งระบับักำาเนดิัแรงดันัไฟัฟัา้จุากป็รากฏิการณโ์จุเซึ่ฟัสัน	รวม

ทั�งระบับัวัดัเพื�อถ่ายทอดัคื่าอิมพิแดันซึ่์	และ	(3)	การออกแบับัและสร้างต้นแบับัตาชั�งแบับัคืิบัเบัิล	พิสัย	200	กรัม	ซึ่ึ�ง

ป็ระกอบัด้ัวย	 โคืรงสร้างตาชั�งที�สร้างแรงทางกลและเป็รียบัเทียบัแรงทางกลกับัแรงทางแม่เหล็กไฟัฟั้า	 ระบับัแม่เหล็กที�

สร้างแรงทางแม่เหล็กไฟัฟ้ัา	รวมทั�งระบับัเลเซึ่อร์วัดัระยะทางและคืวามเร็วซึ่ึ�งใช้ป็ระเมินการเข้าส่่สมดัุลของแรงทั�งสอง

คำำ�สำ�คำญ้:	 ระบับัหน่วยระหว่างป็ระเทศึ	มาตรฐานการวัดัระดัับัป็ฐมภมิ่	นาฬิกิาอะตอมเชิงแสง	สะพานไฟัฟ้ัาอิมพแิดันซ์ึ่ 

	 เชิงคืวอนตัม	ตาชั�งแบับัคืิบัเบัิล
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กำ�รพฒ้นำ�ผู้สงูอ�ยุโดยใชกิ้ำจกำรรมและนิำทรรศกำ�รในำพพิิธภ้ณฑ์ว์ัทิย�ศ�สตรเ์ป็นำฐ�นำ

Empowering Senior Citizens through Science Museum- based Activities 

and Exhibitions

ดร.กำรรณิกำ�ร์ เฉนิำ  ดร.พีรนุำช กำ้ณหดิลกำ  นำ�งมณีร้ตนำ์ เป�นำ�เรียง  ดร.วัิล�สินำี ไตรยร�ช 
องคื์การพิพิธภัณฑิ์วิทยาศึาสตร์แห่งชาติ

 

บัทคำ้ดย่อ 

	 พิพิธภัณฑิว์ทิยาศึาสตรเ์ป็น็แหลง่เรียนร่ต้ลอดัชวีติสำาหรบััเยาวชนและป็ระชาชนทกุเพศึทกุวยั	โดัยมีรป่็แบับัของ

นิทรรศึการและกิจุกรรมที�เน้นการลงมือทำา	การมีส่วนร่วมและมีเรื�องราวที�เชื�อมโยงกับัวิถีการดัำารงชีวิตของผ่้คืน	ขณะที�

ป็ระเทศึไทยเข้าส่่สังคืมส่งวัยอย่างเต็มร่ป็แบับัด้ัวยอัตราป็ระชากรส่งวัยเพิ�มขึ�น	ซึ่ึ�งถือเป็็นกำาลังคืนที�สำาคืัญอีกกลุ่มหนึ�งที�

สมคืวรไดั้รับัการส่งเสริม	ดั่แล	ให้มีคืุณภาพชีวิตที�ดีัหลังวัยเกษียณ	มีสุขภาพกายใจุที�ดีัและสามารถป็รับัตัวอย่่กับัสังคืม

ที�เป็ลี�ยนแป็ลง	กจิุกรรมและนทิรรศึการในพิพิธภัณฑิว์ทิยาศึาสตร	์ซึ่ึ�งเป็น็พื�นที�สาธารณะจุงึนา่จุะมสีว่นชว่ยสนับัสนนุการ

สร้างสุขภาวะที�ดัีกับัผ่้ส่งวัย	เสริมพลังในการอย่่ร่วมกับัสมาชิกในสังคืมได้ัอย่างเท่าเทียม	งานวิจุัยนี�จึุงมีเป็้าหมายในการ

พัฒนาองคื์คืวามร้่ในการเสริมพลังผ่้ส่งวัย	 ดั้วยการใช้กิจุกรรมและนิทรรศึการในพิพิธภัณฑิ์วิทยาศึาสตร์เป็็นฐาน	 โดัยมี

ป็ระเดั็นหลักสามดั้านคืือ	การพฒันาศึักยภาพผ่ส่้งวัยในการถ่ายทอดัองคื์คืวามร่้ภ่มิป็ัญญาไทยในพพิิธภณัฑิว์ิทยาศึาสตร	์

การพัฒนาทักษะของผ้่ส่งวัยดั้านการป็ระดิัษฐ์และคืวามคิืดัสร้างสรรค์ื	 การพัฒนาหลักส่ตรกิจุกรรมเชื�อมคืวามสัมพันธ์

ระหว่างผ่้ส่งวัยกับัสมาชิกต่างวัยในคืรอบัคืรัว	โดัยมีการใช้หลักการ	ทฤษฎีเกี�ยวกับัการเสริมพลังและพัฒนาผ่้ส่งวัยในมิต ิ

ตา่งๆ	ไดัแ้ก	่ด้ัานสขุภาพกายและใจุ	ดัา้นทักษะ	ดัา้นสงัคืม	และพฒันาโป็รแกรมการสง่เสรมิศึกัยภาพของผ้่สง่วยั	3	โป็รแกรม 

โป็รแกรมการพัฒนาอำานวยกร	 2	 โป็รแกรม	 โดัยไดั้นำาโป็รแกรมที�พัฒนาขึ�นไป็ใช้ในกลุ่มป็ระชากรผ่้ส่งอายุและ 

กลุ่มเป้็าหมายที�เป็็นคืรอบัคืรัว	3	วัย	รวม	196	คืน	และตดิัตามผลของโป็รแกรมต่อการเสริมพลังผ่้ส่งวัย	รวมทั�งถอดั

องคื์คืวามร่้ดั้านป็ัจุจุัยสำาคืัญที�เกี�ยวข้อง	พบัว่า	 ป็ัจุจุัยสำาคืัญต่อการพัฒนาผ้่ส่งอายุ	 คืือ	 คืวามต้องการและคืวามตั�งใจุ

ของผ่ส้ง่วยัในการเรยีนร่	้รป่็แบับักจิุกรรม	สภาพแวดัลอ้มและบัรรยากาศึในการเรยีนร่	้และการกำาหนดัผลลพัธ์การเรยีนร่ ้

ที�ชัดัเจุน	 จุ่งใจุและเป็็นร่ป็ธรรม	 และพบัว่าการเตรียมคืวามพร้อมให้อำานวยกรที�จุะทำางานกับัผ่้ส่งวัย	 มีส่วนสำาคัืญต่อ

คืวามสำาเร็จุของการจุัดักิจุกรรมและคืวามสุขของผ่้ส่งวัย	 จุึงคืวรให้คืวามสำาคืัญกับัการสร้างคืนรุ่นใหม่ให้เป็็นอำานวยกร 

ในพิพิธภัณฑ์ิและแหลง่เรยีนร้่	ดังันั�น	กจิุกรรมและนทิรรศึการในพิพิธภัณฑ์ิวทิยาศึาสตรส์ามารถชว่ยสง่เสรมิศัึกยภาพของ 

ผ่้ส่งวัยไดั้เป็็นอย่างดัี	และทำาให้เกิดัคืวามเข้าใจุกันมากขึ�นระหว่างผ่้ส่งวัยกับัวัยอื�นๆ	ในสังคืม	จึุงคืวรส่งเสริมสนับัสนุน

ให้พิพิธภัณฑิ์มีการจุัดักิจุกรรมและพื�นที�สำาหรับัผ่้ส่งอายุมีส่วนร่วมมากขึ�น	

คำำ�สำ�คำญ้:	 ผ่้ส่งอายุ	พิพิธภัณฑิ์วิทยาศึาสตร์	การส่งเสริมศึักยภาพ	พื�นที�สามวัย	คืวามคืิดัสร้างสรรคื์	ภ่มิป็ัญญาไทย
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ผลิตภ้ณฑ์์วั้สดุปิดแผลไบัโอเซลลูโลสอินำอคำวั�

Innaqua Biocellulose Wound Dressing

นำ�ยช้ยพฤกำษั์ เกำตุเพ็ชร นำ้กำวัิจ้ยอ�วุัโส
ฝ่่ายวิจุัยเทคืโนโลยีชีวภาพและวัสดุั	สถาบัันนวัตกรรม	ป็ตท.

บัทคำ้ดย่อ

	 สถาบันันวตักรรม	ป็ตท.	ริเริ�มดัำาเนนิงานวจิุยั	เรื�อง	การพฒันาวัสดัปุ็ดิัแผลไบัโอเซึ่ลลโ่ลส	(Development	of	

Biocellulose	Wound	Dressing)	ตั�งแต่ป็ี	พ.ศึ.	2559	โดัยจุากการศึึกษาคื้นคืว้า	พบัว่า	ไบัโอเซึ่ลล่โลส	(Biocellulose) 

ซึ่ึ�งเป็็นเส้นใยธรรมชาติบัริสุทธิ�ที�ผลิตจุากจุุลินทรีย	์มีสมบััติเหมาะสมในการพัฒนาเป็็นวัสดุัป็ิดัแผล

	 ไบัโอเซึ่ลล่โลสเป็็นเส้นใยธรรมชาติที�มีโคืรงสร้างทางเคืมีคืล้ายกับัสำาลีหรือฝ่้าย	 แต่มีโคืรงสร้างทางกายภาพ

แตกต่างกันอย่างชัดัเจุน	 กล่าวคืือ	 เส้นใยไบัโอเซึ่ลล่โลสมีขนาดัของเส้นผ่านศ่ึนย์กลางป็ระมาณ	 50-60	 นาโนเมตร 

ซึ่ึ�งเล็กกว่าเส้นใยธรรมชาติชนดิัอื�นๆ	ป็ระมาณ	10,000	เท่า	ส่งผลให้เส้นใยมปี็ริมาณพื�นที�ผิวในการดั่ดัซัึ่บัน�ำาส่ง	และ	

ถ่กผลิตมาในร่ป็แบับัแผ่นเจุลชุ่มน�ำาหรือที�เรียกว่า	 ไฮโดัรเจุล	 (Hydrogel)	 โดัยจุากการทดัสอบัทางคืลินิก	 (Clinical 

Investigation)	 พบัว่า	 แผ่นไฮโดัรเจุลไบัโอเซึ่ลล่โลสสามารถสร้างสภาวะชุ่มชื�นที�เหมาะสมในการรักษาบัาดัแผลของ

ร่างกายมนุษย์	 ส่งผลให้เมื�อใช้วัสดัุป็ิดัแผลไบัโอเซึ่ลล่โลสในบัาดัแผลที�รักษายาก	 เช่น	 แผลเรื�อรัง	 แผลเบัาหวาน	 

แผลไฟัไหม้	(ระดัับั	2)	และ	แผลกดัทับั	(ระดัับั	2)	บัาดัแผลของผ้่ป็่วยจุะหายได้ัเร็วขึ�นป็ระมาณ	20%	เมื�อเป็รียบัเทียบั

กับัการใช้วิธีการรักษาแบับัมาตรฐาน

	 โดัยวัสดัุป็ิดัแผลไบัโอเซึ่ลล่โลสผ่านการวิจุัยและพัฒนาอย่างเป็็นระบับัโดัยมีการทดัสอบัคืวามป็ลอดัภัยของ

ผลิตภัณฑิ์อย่างเข้มงวดัตามมาตรฐานของสำานักงานคืณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	ณ	ป็ัจุจุุบััน	วัสดุัป็ิดัแผลไบัโอ

เซึ่ลล่โลส	มีชื�อทางการคื้าว่า	“อินอคืวา	(Innaqua)”	ไดั้รับัการผลิตในโรงงานต้นแบับัที�สถาบัันนวัตกรรม	ป็ตท.	โดัย

ไดั้รับัใบัจุดัทะเบัียนสถานป็ระกอบัการผลิตเคืรื�องมือแพทย	์(สผ.1)	ส่งผลให้	ป็ตท.	โดัยสถาบัันนวัตกรรมสามารถผลิต	

ผลติภัณฑ์ิวสัดัปุ็ดิัแผลอนิอคืวาจุำาหนา่ยในเชงิพานิชย์ได้ัอยา่งถ่กตอ้งตามกฎหมายและเพื�อป็ระสทิธิภาพในการจัุดัจุำาหน่าย

และการกระจุายสินคื้า	ป็ตท.	ไดั้แต่งตั�งให้	บัริษัท	แจุ๊กเจีุยอุตสาหกรรม	 (ไทย)	จุำากัดั	 (มหาชน)	ผ่้ผลิตและจุัดัจุำา

หน่ายพลาสเตอร์ตราเสือเป็็นตัวแทนจุำาหน่ายผลิตภัณฑิ์อินอคืวาอย่างเป็็นทางการ

	 ผลิตภัณฑิ์วัสดัุป็ิดัแผลอินอคืวาชิ�นนี�ได้ัรับัรางวัลทั�งในระดัับัป็ระเทศึและในระดัับันานาชาติอย่างต่อเนื�อง	อาทิ	

รางวัลเหรียญทองในงานแสดังสิ�งป็ระดัิษฐ์ในเวทีระดัับันานาชาติคืรั�งที�	 45	 (International	Exhibition	of	 Inventions	

Geneva	2017)	รางวลัรฐัวสิาหกจิุดีัเด่ัน	ป็ระเภทรางวลัคืวามคิืดัสรา้งสรรค์ืและนวตักรรมดีัเด่ัน	ดัา้นคืวามคิืดัสรา้งสรรค์ื	

(SOE	Idea	Award)	ป็ระจุำาป็ี	2563	และรางวัล	SET	Awards	ป็ระเภทรางวัลบัริษัทยอดัเยี�ยมดั้านนวัตกรรม	หรือ	

Best	 Innovative	 Company	 Awards	 ป็ระจุำาปี็	 2564	 ซึึ่�งถือเป็็นเคืรื�องการันตีคืุณภาพไดั้อย่างดีั	 ผลิตภัณฑ์ิวัสดัุ
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ป็ิดัแผลอินอคืวา	ถือเป็็นเพียงก้าวแรกในการเข้าส่่ธุรกิจุวิทยาศึาสตร์เพื�อชีวิต	(Life	Science)	ของกลุ่ม	ป็ตท.	โดัยม ี

เป้็าหมายเพื�อพัฒนาธุรกิจุที�มีผลกระทบัโดัยตรงกับัการดัำาเนินชีวิต	 เพิ�มโอกาสในการเข้าถึงยาและเวชภัณฑิ์ที�มีคืุณภาพ	

เพื�อยกระดัับัคืุณภาพชีวิตโดัยรวมของป็ระชาชนโดัยรวมของป็ระเทศึ	

คำำ�สำ�คำญ้:	 วัสดัุป็ิดัแผลไฮโดัรเจุลไบัโอเซึ่ลล่โลส	Biocellulose	for	Wound	Dressing	
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กำ�รวัิจ้ยและพ้ฒนำ�นำ�ำ�ม้นำอุปกำรณ์สำ�หร้บัย�นำยนำต์ส�ยพ�นำรถถ้งหล้กำขั้อง

กำรมพล�ธกิำ�รทห�รบักำ

ดร.จุลศ้กำดิ์ จ้นำทโร นำ้กำวัิจ้ยอ�วุัโส

นำ�งส�วัอุม�พร หวัองเจริญพ�นิำช ผู้จ้ดกำ�ร
ฝ่่ายวจิุัยผลิตภัณฑิ์ป็ิโตรเลียมและยานยนต์	สถาบัันนวัตกรรม	บัริษัท	ป็ตท.	จุำากัดั	(มหาชน)

 

บัทคำ้ดย่อ

	 กองทัพบักส่งเสริมการใช้งานผลิตภัณฑิ์ที�ผลิตภายในป็ระเทศึเพื�อให้เป็็นการเป็ิดักว้างและเป็็นทางเลือก	 

ทดัแทนการจุัดัหาน�ำามันอุป็กรณ์จุากต่างป็ระเทศึ	 ซึ่ึ�งเป็็นการแก้ไขป็ัญหาการขาดัแคืลนและสามารถสนับัสนุนน�ำามัน

ให้กับัหน่วยใช้ไดั้อย่างมีป็ระสิทธิภาพทันต่อการใช้งาน	 และเป็็นส่วนหนึ�งในการสนับัสนุนคืวามมั�นคืงของป็ระเทศึชาติ	 

กองทัพบักโดัยกรมพลาธกิารทหารบักจุงึดัำาเนนิโคืรงการวจิุยัและพฒันาน�ำามันอุป็กรณ์สำาหรบััยานยนตส์ายพานรถถงัหลกั

ของกรมพลาธิการทหารบัก	ร่วมกับั	บัริษัท	ป็ตท.	จุำากัดั	(มหาชน)	และ	บัริษัท	ป็ตท.	น�ำามันและการคื้าป็ลีก	จุำากดัั	

(มหาชน)	 เพื�อวิจุัยและพัฒนาน�ำามันอุป็กรณ์สำาหรับัยานยนต์สายพานรถถังหลักของกรมพลาธิการทหารบัก	 จุำานวน	 3	

ผลิตภัณฑิ์	ไดั้แก่	น�ำามันอุป็กรณ์หลักในยานยนต์	น�ำามันสำาหรับัระบับัเกียร์และจุาระบีั	ที�มคีืุณสมบััติและป็ระสิทธิภาพ

ไดั้มาตรฐานเทียบัเคืียงกับัผลิตภัณฑิ์จุากต่างป็ระเทศึ	 โดัยไดั้วิจุัยและพัฒนาส่ตรน�ำามัน	 ผ่านกระบัวนการวิเคืราะห์และ

ทดัสอบัทั�งคืุณสมบััติดั้านกายภาพดั้านเคืมี	ดั้านป็ระสิทธิภาพเชิงห้องป็ฏิิบััติการ	และการทดัสอบั/ทดัลองใช้งานในภาคื

สนาม	ณ	กองพนัทหารมา้ที�	2	กองพลทหารราบัที�	2	รักษาพระองคืฯ์	จุ.ป็ราจุนีบัรุ	ีผลการทดัสอบัของน�ำามนัอุป็กรณ์ทั�ง	

3	ผลิตภัณฑิ์	ผ่านการป็ระเมินผลการใช้งานและเป็็นที�ยอมรบัั	พร้อมเป็็นผลิตภัณฑิ์รองรับัการใช้งานของกรมพลาธิการ

คำำ�สำ�คำญ้:	 นำ�ามันอุป็กรณ์	ยานยนต์สายพาน	สถาบัันนวัตกรรม	ป็ตท.	

รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ

90

วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2565 29-30 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก



เคำรื�องประจุไฟฟ้�แบับัติดผนำ้งสำ�หร้บัรถยนำต์ไฟฟ�้

EV Wall Charger

นำ�งสมฤดี ปรีด�พิท้กำษั์กำุล ผู้จ้ดกำ�รฝ่�ย 

นำ�ยเกำรียงไกำร จิรกำวัีกำุล ผู้จ้ดกำ�ร 

นำ�ยปฐวัี กำ้นำซ้นำ นำ้กำวิัจ้ย
ฝ่่ายวจิุัยเทคืโนโลยีพลังงานใหม	่สถาบัันนวัตกรรม	ป็ตท.

บัทคำ้ดย่อ

	 เคืรื�องป็ระจุุไฟัฟ้ัา	(Charger)	สำาหรับัรถยนต์ไฟัฟั้าทั�งป็ระเภท	Hybrid-Plugin	Electric	Vehicle	(HPEV)	

และ	Battery	Electric	Vehicle	(BEV)	แบับัตดิัตั�งบันผนังหรือกำาแพงบั้าน	ใช้กับัไฟัฟ้ัากระแสสลับั	220	โวลต์	รองรับั

การจุ่ายกระแสไฟัฟ้ัา	16A,	32A	หัวชาร์จุมาตรฐาน	Type	2	(ใช้กับัรถยนต์ทุกยี�ห้อที�มีเต้ารับัแบับั	Type	2)	ตัวเคืรื�อง

ผ่านมาตรฐานป็้องกันน�ำาและป็้องกันฝุ่่น	 สามารถติดัตั�งไดั้ทั�งภายในและภายนอกอาคืาร	 ซึ่ึ�งมีคุืณสมบััติเฉพาะ	 ดัังนี�	 

1)	เคืรื�องป็ระจุุไฟัฟ้ัาจุ่ายกระแสไฟัฟ้ัา	16A,	32A	ใช้กับัแรงดัันไฟัฟั้า	1	เฟัส	220	โวลต์	และแรงดัันไฟัฟั้า	3	เฟัส	 

2)	หัวชาร์จุเป็็นชนิดัมาตรฐาน	Type	2	3)	ผ่านมาตรฐานการป้็องกันน�ำา	IPX4	4)	ผ่านมาตรฐานการป้็องกันฝุ่่น	IP5X	

5)	การคืวบัคืุม	มีป็ุ่มเป็ิดั-ป็ิดั	การจุ่ายไฟั	และป็ุ่มหยดุัฉุกเฉิน	(Emergency	Stop)	และนอกจุากนั�นผลงานนวัตกรรม

ของ	ป็ตท.	 ชิ�นนี�ไดั้รบััรางวัลรัฐวิสาหกจิุดัีเดั่น	 ป็ระเภทรางวัลคืวามคืิดัสร้างสรรคื์และนวัตกรรมดัีเด่ัน	 ดั้านนวัตกรรม	

(SOE	Innovation	Award)	ป็ระจุำาป็	ี2564	ซึึ่�งถอืเป็็นนวตักรรมที�ตอบัสนองพนัธกจิุของป็ระเทศึในการใช้พลงังานสะอาดั	 

รวมทั�งเป็็นธรุกจิุ	New	S-Curve	ของ	ป็ตท.	โดัยพัฒนา	EV	Charger	ใหใ้ชไ้ด้ักบััรถยนตไ์ฟัฟ้ัาทกุคัืน	มรีะบับัการสื�อสาร

เชื�อมต่อและยืดัหยุ่นต่อการใช้งานกับั	Charging	Platform	ต่างๆ	รวมทั�งมีต้นทุนไม่ส่ง	สามารถผลักดัันส่่เชิงพาณิชย์

คำำ�สำ�คำญ้:	 เคืรื�องป็ระจุุไฟัฟ้ัาแบับัติดัผนังสำาหรับัรถยนต์ไฟัฟั้า	รางวัลรัฐวิสาหกิจุดีัเดั่น	SOE	Award
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 ส่วันำที� 5
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ต้นำแบับัขั้องแพลตฟอร์มไอโอทีเพื�อปร้บัปรุงกำระบัวันำกำ�รเพ�ะเลี�ยงไส้เดือนำดินำ

A Prototype of the Application of Internet of Things (IoT) Technology

to Control the Earthworm Cultivation Environment

นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย กำีรติ ภุมม�   นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย นำพร้ตนำ์ ส�ด�

นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย ธนำพชร วัริธินำ้นำท์   นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย ณ้ฐภ้ท วังคำ์นำ�ดี

พ้นำเอกำ รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ผเดิม หนำ้งสือ   พ้นำเอกำหญิง ดร.รุ่งร้ศมี สุวัรรณวั้ฒนำ�

พ้นำตรี ธนำร้ชต์ ร้ตนำอ้มพ� อ�จ�รย์ที�ปรึกำษั�
กองวิชาวศิึวกรรมไฟัฟ้ัา	ส่วนการศึึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า

บัทคำ้ดย่อ

	 ในปั็จุจุุบันัคืนสว่นใหญใ่สใ่จุกบััสุขภาพมากยิ�งขึ�นและเลือกบัรโิภคือาหารป็ลอดัสารพิษ	ซึึ่�งอาหารป็ลอดัสารพษิ

นั�นส่วนหนึ�งไดั้มาจุากการป็รนนิบััติดั่แลด้ัวยการใส่ปุ๋็ยธรรมชาติหรือม่ลไส้เดืัอน	 สามารถใช้ไส้เดืัอนดิันมาย่อยสลายสาร

อินทรย์ีและเศึษอาหารจุากบัา้นเรอืนเพื�อผลติปุ๋็ยหมกัใชเ้ลี�ยงสตัว	์เนื�องจุากมปี็รมิาณโป็รตีนส่งฟ้ืันฟัส่ภาพดิันที�เสื�อมโทรม	

ดัชันีวดััคืวามอุดัมสมบ่ัรณ์ในดันิ	ใชใ้นการเภสัชกรรมเพื�อการรกัษาเป็น็ยาบัำาบััดัโรคืใชใ้นการเกษตร	ชว่ยลดัต้นทุนในดัา้น

การจุัดัหาปุ๋็ย	ทำาให้ต้นไม้เจุริญเติบัโตไดั้ดัี	จุากข้อม่ลส่วนนี�พบัว่า	ไส้เดืัอนเป็็นสัตว์ที�สามารถให้ปุ๋็ยธรรมชาติที�ใช้ในการ

ป็ล่กพืชป็ลอดัสาร	การเลี�ยงไส้เดัือนจุึงเป็็นที�นิยม	

	 โคืรงงานวิจัุยคืรั�งนี�มีวัตถุป็ระสงคื์เพื�อศึึกษาออกแบับัและพัฒนาต้นแบับัแพลตฟัอร์มไอโอทีเพื�อป็รับัป็รุง

กระบัวนการเพาะเลี�ยงไส้เดัือนดัิน	 หลักการทำางานของระบับัมีดัังนี�	 เซึ่นเซึ่อร์วัดัคื่าคืวามชื�นและอุณหภ่มิส่งคื่าข้อม่ล 

ผ่านระบับัคืลาวดั์บันแอป็พลิเคืชัน	 Blynk	 มาแสดังผลบันหน้าจุอโทรศัึพท์มือถือ	 โดัยระบับัจุะพรมน�ำาอัตโนมัติ	 เมื�อคื่า

คืวามชื�นต�ำากว่า	85	เป็อร์เซ็ึ่นต์	และจุะหยุดัพรมน�ำาอัตโนมัติเมื�อคื่าคืวามชื�นต�ำากว่า	90	เป็อร์เซึ่็นต	์ป็ัจุจัุยทั�งสองนั�นอย่่

ในคื่ามาตรฐานสภาวะแวดัล้อมที�เหมาะสมกับัการอย่่อาศึัยของไส้เดืัอน	จุากการทดัลองพบัว่า	การจุำาลองระบับัให้มีการ

แจุง้เดัอืนเมื�อพบัคืวามชื�นของดันิในกระบัะเลี�ยงไสเ้ดืัอน	มคีืา่อณุหภ่มิอย่ท่ี�ชว่ง	29.5	องศึาเซึ่ลเซีึ่ยส	โดัยที�คืา่คืวามชื�นดันิ 

ชั�นบันจุะอย่่ที�ช่วง	 60-80	 เป็อร์เซ็ึ่นต์	 จุากการศึึกษาพบัว่า	 เป็็นคืวามชื�นและอุณหภ่มิที�เหมาะสม	 ทำาให้ไส้เดืัอนดิัน 

มีการดัำารงชีวิตที�ดัี	มีการสืบัพันธ์	ุและขยายพันธุ์เป็็นจุำานวนมาก	ป็ระโยชน์ที�ได้ัรับั	ทำาให้ไดั้ผลผลิตม่ลไส้เดัือนเมื�อเทียบั

กับัการเลี�ยงแบับัทั�วไป็มากกว่าถึง	 10	 เป็อร์เซึ่็นต์	 อีกทั�งยังได้ันำาคืวามร่้จุากการศึึกษาสาขาวิชาวิศึวกรรมไฟัฟั้าสื�อสาร 

มาใช้ในโคืรงงานต้นแบับันี�

คำำ�สำ�คำญ้:	 แพลตฟัอร์มไอโอที	แอป็พลิเคืชัน	Blynk
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กำ�รจ้ดทำ�แผนำที�เรื�องร�วัด้วัยระบับัส�รสนำเทศภูมิศ�สตร์: กำรณีศึกำษั�

ประวั้ติคำวั�มเป็นำม�และสถ�นำที�สำ�คำ้ญขั้องโรงเรียนำนำ�ยร้อยพระจุลจอมเกำล้�

A GIS Story Map: Case Study in History and Landmarks of

Chulachomklao Royal Military Academy

นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย กำฤตภ�ส จวันำเจริญ   นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย พงศ์ภ้คำ บุัญมี

นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย ศิวั�กำร บัุญหม้�นำ   นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย ศร้ณยู จีจู

นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย อธิภ้ทร ฤทธิร้ตนำ์

ร้อยเอกำ นำำ�พล ศ้กำดิ์สนำิท อ�จ�รย์ที�ปรึกำษั�
กองวิชาวิศึวกรรมโยธา	สาขาวิชาวิศึวกรรมแผนที�	ส่วนการศึึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า

บัทคำ้ดย่อ

	 ในปั็จุจุุบัันเทคืโนโลยีในการจุัดัทำาแผนที�มีการพัฒนามากมายหลายร่ป็แบับั	 ทั�งนี�การจุัดัทำาแผนที�เรื�องราวก็

เป็็นอีกร่ป็แบับัหนึ�งที�ผ้่พัฒนาสามารถออกแบับัให้บัุคืคืลทั�วไป็สามารถเข้าถึงเรื�องราวของสิ�งต่างๆ	 ที�เกิดัขึ�นผ่านมุมมอง

ของตำาแหน่งเชิงพื�นที�และมีการแสดังผลเรื�องราวที�เกิดัขึ�น	 ณ	 พิกัดัตำาแหน่งนั�นๆ	 โดัยวัตถุป็ระสงคื์ของโคืรงงานวิจุัย 

ในคืรั�งนี�	เป็น็การจัุดัทำาแผนที�เรื�องราว	ซึึ่�งให้คืวามสนใจุในป็ระวติัการกอ่กำาเนดิัโรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลุจุอมเกลา้และสถานที� 

สำาคืัญต่างๆ	 ภายในสถาบัันแห่งนี�	 ซึึ่�งมีการเก็บัรวบัรวมข้อม่ล	 ออกแบับักรอบัแสดังเรื�องราว	 มีการป็ระยุกต์ใช้ระบับั

สารสนเทศึภ่มิศึาสตร์เข้ามาเป็็นส่วนสำาคืัญ	ในการบัริหารจัุดัการข้อม่ลเชิงพื�นที�	และข้อม่ลเชิงคืุณลักษณะ	รวมถึงการ

เขียนโป็รแกรมในภาษา	JavaScript	HTML	และ	CSS	เพื�อสามารถเป็ิดัใช้งานในการแสดังผลบันเว็บับัราวเซึ่อร์	โดัยใช้	 

Leaflet	JavaScript	เป็น็ร่ป็แบับัเคืา้โคืรงในการแสดังผลแผนที�ในลกัษณะของแผนที�โตต้อบัและองค์ืป็ระกอบัต่างๆ	ในแผนที� 

เรื�องราว	 รวมถึงใช้	 Google	 Map	 Tile	 ในส่วนของแผนที�ฐาน	 โดัยการจุัดัทำาแผนที�เรื�องราวด้ัวยระบับัสารสนเทศึ

ภ่มิศึาสตร์:	 กรณีศึึกษาป็ระวัติคืวามเป็็นมาและสถานที�สำาคืัญของโรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้านั�น	 พัฒนาขึ�นเพื�อ

เป็็นการป็ระชาสัมพันธ์และส่งเสริมดั้านการท่องเที�ยวแก่โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า

คำำ�สำ�คำญ้:	 แผนที�เรื�องราว	ระบับัสารสนเทศึภ่มิศึาสตร์	Leaflet	JavaScript	แผนที�โต้ตอบั
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กำ�รศึกำษั�กำ�รใช้ไฮโดรฟอยล์เพื�อลดส้มประสิทธิ์แรงต�้นำขั้องเรือจำ�ลอง

The Study Effect of Hydrofoil on Drag Coefficient of Hydrofoil Boat

นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย สหร้ฐ ธ้ญญ�ดี    นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย สหฤทธ์ จร้สม�ธุสร  

นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย ภูธิชย์ พ้นำธุ์แสง    นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย สุธิมนำต์ ม�พงษั์

นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย อภวิัุฒิ พิศุทธิวังษั์ช้ย   นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย ภูธเนำศ ทุมม�ล�

ร้อยโท วัสวั้ตติ์ เส�วัดี    ร้อยโทหญิง ปพิชญ� พ้นำธุระ อ�จ�รย์ที�ปรึกำษั�
กองวิชาวศิึวกรรมเคืรื�องกล	ส่วนการศึึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า

บัทคำ้ดย่อ

	 การเดิันทางในทะเลเป็็นการเดิันทางร่ป็แบับัหนึ�งที�ผ่ค้ืนใชใ้นการเดิันทางทอ่งเที�ยวหรอืขนสง่สนิค้ืาไป็ยงัที�ตา่งๆ	

แตบ่ัางสถานการณที์�มพีายุคืลื�นลมแรงกจ็ุะสง่ผลทำาให้เรือมีแรงต้านในการเคืลื�อนที�มากและสิ�นเป็ลืองพลังงานเชื�อเพลงิใน

การขับัเคืลื�อน	งานวจิุัยนี�จุัดัทำาเพื�อเป็็นการศึึกษาหลักการทำางานของเรือเผินน�ำา	(Hydrofoil	Boat)	ซึึ่�งจุะทำาการตดิัตั�ง 

ชิ�นสว่นป็กีไฮโดัรฟัอยดั	์(Hydrofoil)	ไวที้�ใตท้้องเรอื	โดัยปี็กไฮโดัรฟัอยดัด์ังักลา่วมีหน้าตาคืลา้ยกบััแพนอากาศึ	(Aerofoil)	

ที�สรา้งแรงยกให้กบััเคืรื�องบิัน	โดัยในงานวจัิุยนี�เลอืกศึึกษาร่ป็รา่งแพนอากาศึ	3	แบับั	คืือ	NACA2212,	NACA2309	และ	

NACA4712	โดัยใช้วัสดัุเป็็นไม้ขึ�นร่ป็ดั้วยเคืรื�อง	CNC	โดัยจุะมีปี็กไฮโดัรฟัอยด์ัดั้านหน้าและด้ัานหลัง	โดัยป็ีกดั้านหน้า 

มีขนาดักว้าง	3.5	เซึ่นติเมตร	ยาว	16	เซึ่นติเมตร	และปี็กหลังมีขนาดักว้าง	3.5	เซึ่นติเมตร	ยาว	10	เซึ่นติเมตร	 

จุากนั�นนำาปี็กไฮโดัรฟัอยดัท์ั�ง	2	ป็กีตดิัตั�งเข้ากบััแทน่เพื�อทำาการเกบ็ัผลคืา่แรงยกและแรงตา้นในอุโมงคืล์ม	โดัยป็รบััเป็ลี�ยน

คืวามเร็วลมที�	10,	15,	20,	25	เมตรต่อนาที	และป็รับัเป็ลี�ยนมุมป็ะทะของปี็ก	(Angle	of	Attack)	ที�	0,	5,	10,	15,	

20	องศึา	ตามลำาดัับั	จุากผลการทดัลองพบัว่าแพนอากาศึ	NACA2212	มีคื่าสัมป็ระสิทธิ�แรงยกและแรงต้านเหมาะสม

ที�สดุัคืือมีคื่าแรงยกที�มาก	เพื�อเป็รียบัเทียบักับัคื่าแรงต้านที�เกิดัขึ�น	จุากนั�นนำาป็ีกไฮโดัรฟัอยดั์ดัังกล่าวมาติดัเข้ากบััเรือไม้

จุำาลองขนาดัคืวามยาว	38	เซึ่นติเมตร	กว้าง	16	เซึ่นติเมตร	เพื�อทดัสอบัในอุโมงคื์น�ำา	โดัยคืวามเร็วน�ำาที�ใช้ทดัสอบัมีคื่า 

เท่ากับั	 1.4	 เมตรต่อนาที	 จุากนั�นทดัสอบัเรือจุำาลองทั�งแบับัติดัตั�งและไม่ติดัตั�งไฮโดัรฟัอยด์ัเข้ากับัท้องเรือ	 พบัว่าการ 

ติดัตั�งไฮโดัรฟัอยดั์เข้ากับัท้องเรือสามารถทำาให้พื�นที�ท้องเรือยกลอยขึ�นเท่ากับั	 246.4	 ล่กบัาศึก์เซึ่นติเมตร	 หรือคืิดัเป็็น	 

32	เป็อรเ์ซ็ึ่นตข์องพื�นที�สว่นที�จุมน�ำา	(Wetted	Surface	Area)	พื�นที�สมัผัสผิวน�ำาที�ลดัลงส่งผลให้เรอืมแีรงตา้นการเคืลื�อนที�

ลดัลง	ดัังนั�นเรือจุึงสามารถขบััขี�ไดั้ป็ระหยัดัเชื�อเพลิงมากขึ�นและลดัแรงป็ะทะที�คืลื�นทะเลกระทำาต่อท้องเรือไดั้อีกดั้วย

 

คำำ�สำ�คำญ้:	 ไฮโดัรฟัอยดั์	เรือเผินนำ�า	แพนอากาศึ
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กำ�รศึกำษั�แนำวัท�งพ้ฒนำ�คำุณภ�พนำมพ�สเจอไรซ์ขั้องโรงเรียนำกำ�รส้ตวั์

กำรมกำ�รสต้วัท์ห�รบักำ ให้ตรงก้ำบัคำวั�มตอ้งกำ�รขั้องผูบ้ัริโภคำโดยใช้เทคำนำคิำ 7QC Tools

A Study of Using 7QC Tools for the Quality Improvement in 

Pasteurized Milk Product at Veterinary Army School

นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย ศิวัณ้ฐ เรืองศ้กำดิ์   นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย วัชิรวัิทย์ สขุั้สวัย

นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย เริงช้ย เรืองโรจนำ์   นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย ณชพล มูลเคำรือคำำ�

นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย วังศธร เจริญวั�นำิช    นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย นำ้นำทพล นำูโพนำทอง

นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย กำรวัิชญ์ นำ่วัมดี

พ้นำเอกำหญิง ผู้ชว่ัยศ�สตร�จ�รย์ อ้ญพ้ชร์ คำงวัฒ้นำ�นำ้นำทนำ์ 

ร้อยเอกำ ภ�คำภูมิ รวัยล�ภ อ�จ�รย์ที�ปรึกำษั�
กองวิชาวศิึวกรรมสรรพาวุธ	ส่วนการศึึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า

บัทคำ้ดย่อ

	 โคืรงงานการศึกึษาแนวทางพัฒนาคืณุภาพนมพาสเจุอไรซึ่ข์องโรงเรยีนการสตัว	์กรมการสตัวท์หารบัก	ใหต้รงกบัั 

คืวามต้องการของผ่้บัริโภคืโดัยใช้เทคืนิคื	7QC	Tools	มีวัตถุป็ระสงคื์เพื�อศึึกษาคืุณภาพของนมพาสเจุอไรซ์ึ่	และสำารวจุ

คืวามคืดิัเห็นเกี�ยวกบัันมพาสเจุอไรซ์ึ่ของโรงเรยีนการสัตว	์กรมการสัตวท์หารบัก	โดัยศึกึษาเฉพาะคุืณภาพนมพาสเจุอไรซ์ึ่

ที�ผ้่บัริโภคืสังเกตไดั้	ซึ่ึ�งใช้เคืรื�องมือวิเคืราะห์ตามหลัก	7QC	TOOLS	ไดั้แก	่แผ่นตรวจุสอบั	ผังก้างป็ลา	กราฟั	และ 

พาเรโตไดัอะแกรม	 การเก็บัรวบัรวมข้อม่ลได้ัจุากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างนักเรียนนายร้อย	 จุำานวน	 93	 นาย	 (ที�ระดัับั 

คืวามเชื�อมั�น	90	เป็อร์เซึ่็นต์)	แล้วนำาผลที�ได้ัจุากการเก็บัข้อม่ลมาวิเคืราะห์ปั็ญหา

	 ผลการศึึกษาพบัว่า	กลุ่มตัวอย่างที�พบัปั็ญหาบัรรจุุภัณฑิ์ไม่ตรงกับัรสชาติร้อยละ	82.71	นมมีตะกอนร้อยละ	

79.56	บัรรจุุภัณฑิ์ไม่กำาหนดัวันหมดัอายุร้อยละ	76.34	นำาขวดัเก่ามาบัรรจุุร้อยละ	11.82	ขวดับุับั	นมหมดัอายุ	และ

มีกลิ�นไม่พึงป็ระสงคื์ร้อยละ	10.75		ฝ่าป็ิดัไม่สนิทร้อยละ	8.60	และนมมฟีัอง	ร้อยละ	5.37	ในภาพรวมของนักเรียน 

นายรอ้ยทั�ง	5	ชั�นป็	ีตอ้งการบัรโิภคืนมพาสเจุอไรซึ่	์รสชอ็กโกแลต	รสหวาน	รสสตรอเบัอร	ีและรสจุดืั	ตามลำาดับัั	เมื�อนำา 

ข้อม่ลมาวิเคืราะห์	พบัว่าสาเหตุหลักของป็ัญหาเกิดัจุากการบัรรจุุผลิตภัณฑิ์	คืิดัเป็็นร้อยละ	44.45	และเกิดัจุากกรรมวิธ ี

การผลิต	คืิดัเป็็นร้อยละ	33.33	ของสาเหตุทั�งหมดั

คำำ�สำ�คำญ้:	 นมพาสเจุอไรซึ่์	คืุณภาพนม	เคืรื�องมือคืวบัคืุมคืุณภาพ
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กำ�รศกึำษั�กำ�รเพิ�มประสิทธิภ�พในำกำ�รจ้ดกำ�รส้ญญ�ณไฟจร�จรสี�แยกำส�มย่�นำ

A Study of Sam Yan Intersection Traffic Signal Management Optimization

นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย ภูชิชญ์ วั้นำอุบัล    นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย พงศ์ภ้คำ ต้นำวัฒ้นำกำุล

นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย ชุมพล ลว้ันำลอย    นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย ธนำ�วิันำ แกำ้วัหมื�นำไวัย

นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย พิสิฐช้ย ทองธรรมช�ติ    นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย จิร�วุัฒิ ทิพยจ้นำทร์

ร้อยเอกำ สมิทธิภ้ทร คำำ�ประพ้นำธ์ อ�จ�รย์ที�ปรึกำษั�
กองวิชาวศิึวกรรมโยธา	ส่วนการศึึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า

บัทคำ้ดย่อ

	 สญัญาณไฟัจุราจุรเป็น็เคืรื�องมอืในการคืวบัคืมุกระแสการจุราจุร	ณ	บัรเิวณทางรว่มทางแยก	ในปั็จุจุบุันัป็รมิาณ

การจุราจุรในเมอืงเพิ�มขึ�นเป็็นอยา่งมาก	ปั็ญหาการจุราจุรติดัขดััที�ตามมาส่งผลให้เกดิัการสิ�นเป็ลอืงพลงังานโดัยไมจุ่ำาเป็็น	

มลภาวะทางอากาศึที�ทำาลายสุขภาพของป็ระชาชน	และป็ัญหาสังคืมและเศึรษฐกิจุอื�นๆ	ตามมา	การป็รับัป็รุงสัญญาณ

ไฟัจุราจุรให้มปี็ระสทิธิภาพ	และมคีืวามเหมาะสมกับัป็รมิาณการจุราจุรมากยิ�งขึ�นจุะสง่ผลให้เกดิัการเป็ลี�ยนแป็ลงกระแส

จุราจุร	อันจุะเป็็นกุญแจุในการแก้ไขป็ัญหาการจุราจุรติดัขัดัได้ั	โคืรงงานวิจุัยในคืรั�งนี�	คืณะผ่้วิจุัยมีเป็้าหมายที�จุะทำาการ

ศึึกษาลักษณะการจุราจุร	และคืวามสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณไฟัจุราจุรและกระแสจุราจุร	ผ่านการเก็บัข้อม่ลการจุราจุร

ภาคืสนาม	และการวเิคืราะหแ์นวทางการป็รบััป็รงุสญัญาณไฟัจุราจุรดัว้ยโป็รแกรมแบับัจุำาลอง	Anylogic	โดัยคืณะผ่ว้จิุยั 

ไดั้เลือกศึึกษาสี�แยกสามย่าน	 เนื�องจุากเป็็นแยกที�อย่่ในเขตเมืองคัืบัคืั�งที� มีย่านธุรกิจุการคื้า	 มหาวิทยาลัย	 

สวนสาธารณะ	 โรงแรม	 สถานศึึกษา	 และสถานีขนส่งสาธารณะ	 อีกทั�งยังเป็็นแยกที�ได้ัรับัการป็รับัป็รุงช่องทางการ

เดันิรถ	และเคืรื�องหมายจุราจุรเป็็นอยา่งดีั	จุากการศึึกษาพบัวา่การเป็ลี�ยนแป็ลงระยะเวลาสัญญาณไฟัเขียว	สง่ผลกระทบั 

ตอ่การเพิ�มและลดัของการไหลของกระแสจุราจุร	ผลจุากการศึกึษาเป็น็ป็ระโยชน์ในการป็รบััป็รงุสญัญาณไฟัจุราจุรชั�วคืราว

หรือถาวร	เพื�อเพิ�มอัตราการไหลของกระแสจุราจุร	และเป็็นข้อม่ลในการตัดัสินใจุให้กับัเจุ้าหน้าที�จุราจุรในพื�นที�อีกดั้วย

คำำ�สำ�คำญ้:	 การฟัืน้ตัวของระบับั	ระบับัราง	เคืรือข่ายโคืรงสร้างพื�นฐาน	ทฤษฎีกราฟั
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เวับ็ัไซตเ์พื�อศกึำษั�และฝึกำซ้อมกำ�รแข่ั้งข้ั้นำ Capture The Flag ในำรปูแบับั Jeopardy                                                         

The Website for Learning and Practicing for the Capture The Flag 

competition in the Jeopardy Platform

นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย ภ้ทรพงศ์ เหลี�ยมมุกำด�   นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย กำ้นำต์ดนำ้ย ปุ่นำป�นำ 

นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย มกำร� ส้นำโสภ�   นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย กำษัิดิ์เดช สขุั้ใจ

นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย กำอปร�บั หงษั์ลอยลม

ร้อยโท ฉ้ตรเฉลิม เกำิดสว้ัสดิ์ อ�จ�รย์ที�ปรกึำษั�                                                                                        
กองวิชาคืณิตศึาสตร์และคือมพิวเตอร์	ส่วนการศึึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า

บัทคำ้ดย่อ

 การแข่งขันในร่ป็แบับั	Capture	The	Flag	ซึ่ึ�งเป็็นเกมการแข่งขันชิงธง	(Flag)	โดัยแต่ละทีมที�เข้าร่วมการ

แข่งขัน	(อาจุจุะ	1	คืนหรือมากกว่าก็ไดั้)	จุะต้องชิงธงให้ได้ัคืะแนนมากที�สุดัภายในเวลาที�กำาหนดั	(ป็กติแล้วอย่่ที�	1-3	

วัน)	ยิ�งทีมไหนไดั้ธงมากก็ยิ�งไดั้คืะแนนมาก	และทีมที�ได้ัคืะแนนมากที�สุดัจุะเป็็นผ่้ชนะการแข่งขัน	ซึ่ึ�งการได้ัมาของธงใน

แต่ละการแข่งขันจุะแตกต่างกันไป็	แล้วแต่ร่ป็แบับัการแข่งขัน	โดัยธงในทาง	Cybersecurity	หมายถึง	ข้อคืวามลบััหรือ 

คืำาตอบัที�ต้องไป็ชิงมาเพื�อเป็ลี�ยนธงเป็็นคืะแนน	และร่ป็แบับั	Jeopardy	คืือ	การได้ั	Flag	ของแต่ละข้อจุะมาจุากการ

แก้โจุทยป์็ัญหาต่างๆ	ที�ต้องใช้คืวามร่้แตกต่างกันไป็	 เช่น	การใช้คืวามร่้ทางดั้านการเจุาะระบับัแอป็พลิเคืชันเว็บั	 เพื�อ

ทำาการโจุมตีเพื�อไป็อ่าน	Flag	โดัยร่ป็แบับั	Jeopardy	 เป็็นร่ป็แบับัที�ได้ัรับัคืวามนิยมส่งสุดั	 เนื�องจุากคืวามง่ายในการ

จุัดัการแข่งขันและการเข้าร่วมการแข่งขันในร่ป็แบับัออนไลน์	ซึึ่�งที�ผ่านมายังไม่ไดั้มีการรวบัรวมแบับัทดัสอบั	ร่ป็แบับัการ

แขง่ขนั	เพื�อไวใ้ชฝึ้่กซึ่อ้มในการแขง่คืรั�งตอ่ๆ	ไป็	ทางทมีงานผ้่วจิุยัจึุงเกดิัคืวามคิืดัที�จุะจัุดัทำาเวบ็ัไซึ่ต์เพื�อศึกึษาและฝึ่กซึ่อ้ม 

การแข่งขัน	Capture	The	Flag	ในร่ป็แบับั	Jeopardy	เพื�อรวบัรวมแบับัทดัสอบัการแข่งขันของแตล่ะรายการไว้สำาหรับั

การจุำาลองการแข่งขันให้นักเรียนนายร้อยรุ่นต่อไป็	ได้ัฝ่ึกฝ่นให้มีคืวามพร้อมสำาหรับัการแข่งขัน

	 จุากการดัำาเนินโคืรงการทำาให้ทราบัว่าการสร้างเว็บัไซึ่ต์เพื�อศึึกษาและฝ่ึกซึ่้อมการแข่งขัน	Capture	The	Flag	

ในร่ป็แบับั	Jeopardy	จุากป็ัญหาที�เกิดัขึ�นทำาให้เกิดัการสร้างเว็บัไซึ่ต์เพื�อศึึกษาและฝ่ึกซึ่้อมการแข่งขัน	Capture	The	 

Flag	ในร่ป็แบับั	Jeopardy	ดัังนี�	เนื�องจุากทางผ่้จัุดัทำายังมคีืวามร่้คืวามเข้าใจุในการผลิตเว็บัไซึ่ต์ไม่เพียงพอ	จุึงทำาการ

ศึกึษาการใชเ้คืรื�องมอืตา่งๆ	และทำาการศึกึษาการออกแบับัระบับั	เพื�อผลติเวบ็ัไซึ่ต	์โดัยเคืรื�องมอืที�เลอืกใช	้ได้ัแก	่VS	Code 

(Visual	Studio	Code),	PostgreSQL,	Node.js,	React	และ	Tailwind	CSS	ทางผ่้จุัดัทำา	ได้ัผลิตเว็บัไซึ่ต์เพื�อศึึกษา

และฝึ่กซึ่อ้มการแขง่ขนั	Capture	The	Flag	ในรป่็แบับั	Jeopardy	ขึ�นเพื�อเป็็นสื�อการศึึกษาของนกัเรยีนนายรอ้ยที�สนใจุ	 

ผ่้ใช้สามารถศึึกษาและฝ่ึกซึ่้อมการแข่งขันไดั้ดั้วยตนเอง	 สามารถเป็รียบัเทียบัแบับัทดัสอบัในหัวข้อต่างๆ	 และสามารถ

ป็ระเมินคืวามสามารถของตนเอง	ซึ่ึ�งเว็บัไซึ่ต์มีคืวามทันสมัยและตอบัโจุทย์กับัเทคืโนโลยีในปั็จุจุุบััน	และจุากการแข่งขัน	

TCTT2022	ที�ผ่านมาทำาให้เห็นว่า	นนร.	มีผลคืะแนนการแข่งขันที�ดีัขึ�น

คำำ�สำ�คำญ้:	 Capture	The	Flag	Jeopardy	เว็บัไซึ่ต์
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กำ�รจ้ดทำ�ห้องแสดงภ�พถ�่ยท�งด�ร�ศ�สตร์ออนำไลน์ำ เพื�อเผยแพร่คำวั�มรู้

Creating Online Astronomical Photo Gallery and Knowledge Spreading

นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย ปุณณเมธ กำ�ญจนำะวัีระ   นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย พีรธ้ช บัุญล�ภ

นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย เปรมปรีดิ์ สุอุ   นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย อภิสิทธิ์ พวังทอง

นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย กำฤษัณะ จ้นำทร์ม้�นำ

พ้นำเอกำ ดร.สวุั้ฒนำ์วังศ์ จ้นำทร์ฉ�ยแสง   พ้นำโท เปนำไท ปิ่นำม่วัง 

พ้นำโท ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ภูวัเดช สูติปัญญ� อ�จ�รย์ที�ปรึกำษั�
กองวิชาฟัิสิกส์	ส่วนการศึึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า

บัทคำ้ดย่อ

	 ดัาราศึาสตร์เป็็นศึาสตร์ที�เกี�ยวข้องกับัดัาวฤกษ์	ดัาวเคืราะห์	กาแล็กซึ่ี	และวัตถุท้องฟั้าชนิดัอื�นๆ	การเรียน

วชิาดัาราศึาสตรแ์ละการดัด่ัาวผ่านกลอ้งโทรทรรศึนนั์�นนอกจุากจุะทำาใหเ้พลดิัเพลนิแลว้ยังไดัค้ืวามร้่	ซึ่ึ�งเกี�ยวขอ้งกบััหลาย

แขนงวิชา	เช่น	ฟัิสิกส์	เคืมี	วิศึวกรรม	หรือแม้แต่กระทั�งป็ระวัติศึาสตร์	ในงานวิจุัยนี�	เราไดั้ถ่ายภาพทางดัาราศึาสตร์

ของวัตถุท้องฟ้ัาทางกล้องโทรทรรศึน์ผ่านเคืรือข่ายระบับัอินเทอร์เน็ตซึึ่�งมีกล้องโทรทรรศึน์ที�ตั�งอย่่หลายภ่มิภาคืของโลก	

ไดั้แก่	ออสเตรเลีย	ชิลี	และสหรัฐอเมริกา	มีการวางแผนอย่างรอบัคือบัในการถ่ายภาพเพื�อให้ได้ัภาพวัตถุท้องฟั้าทั�งใน 

ซึ่กีฟัา้เหนือและซึ่กีฟัา้ใตภ้ายในกรอบัเวลาการถา่ยภาพที�กำาหนดั	2	-	3	เดืัอนของโคืรงงาน	ผลการทดัลองเราสามารถถา่ย

ภาพวัตถุท้องฟ้ัา	เช่น	ดัาวเคืราะห์	ดัาวฤกษ์	เนบัิวลา	และกาแล็กซึ่ี	และไดั้สร้างเป็็นแกลเลอรีภาพถ่ายทางดัาราศึาสตร์

พร้อมทั�งให้รายละเอียดัทางวิชาการเกี�ยวกับัภาพแต่ละภาพ	 ลงในเว็บัไซึ่ต์ของกองวิชาฟัิสิกส์	 ส่วนการศึึกษา	 โรงเรียน 

นายร้อยพระจุุลจุอมเกล้าเพื�อให้เป็็นคืวามร่้แก่นักเรียนนายร้อยและผ่้ที�เข้ามาเยี�ยมชม

คำำ�สำ�คำญ้:	 ดัาราศึาสตร์	วัตถุท้องฟ้ัา	กล้องโทรทรรศึน์ผ่านระบับัอินเทอร์เน็ต	แกลเลอรีภาพถ่ายทางดัาราศึาสตร์
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กำ�รศึกำษั�กำ�รใช้มะยงชิดเปน็ำส่วันำผสมในำกำ�รผลิตเบัียร์

The Study of Using Plango Fruit for Brewing

นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย สิรวัิชญ์ เตี�ยมเคำรือ   นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย กำ้นำตเมศฐ์ ดอนำจ้นำทร์ทอง

นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย อิสร� อนำ้นำทวัรรณ   นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย สิรภพ เนำตรนำ้อย

นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย วัช้รพล เทพสิทธิ์

พลตรี รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.สมปอง วัรรณโคำตร   พ้นำเอกำ ดร.วิัชิต ซ้�ยเกำล้�

พ้นำเอกำหญิง ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ ภ้ทรีย� ต้ณฑ์ิกำุล

พ้นำโทหญิง ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ ณ้ฐมณฑ์น์ำ สมร�ชลี�จินำด�

พ้นำโทหญิง เพ็ญธนำ� สม�นำพ้นำธุ์  อ�จ�รย์ที�ปรึกำษั�
กองวิชาเคืมี	ส่วนการศึึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า

บัทคำ้ดย่อ

	 งานวิจุัยนี�มีวัตถุป็ระสงคื์เพื�อศึึกษาการนำามะยงชิดัในร่ป็แบับัเนื�อมะยงชิดัป็ั่นละเอียดัและน�ำาเป็ลือกมะยงชิดั

ป็ั่นละเอียดัเป็็นส่วนผสมในการผลิตเบัียร์	 วิเคืราะห์หาระยะเวลาที�เหมาะสมในการใส่มะยงชิดัแทนน�ำาตาลเดักซึ่์โทรสใน

กระบัวนการคืาร์บัอเนชัน	(Carbonation)		วิเคืราะห์หาร้อยละของแอลกอฮอล์	และทดัสอบัคืวามพึงพอใจุของผ่้บัริโภคื	

โดัยอัตราสว่นของมะยงชดิัที�ใชศ้ึกึษา	คือื	รอ้ยละ	15	โดัยป็รมิาตร	การศึกึษาระยะเวลาที�เหมาะสมในการใสเ่นื�อมะยงชดิั 

ป็ั่นละเอียดัและน�ำาเป็ลือกมะยงชิดัป็ั่นละเอียดัแทนน�ำาตาลเดักซึ่์โทรสในกระบัวนการคืาร์บัอเนชัน	 พบัว่าระยะเวลาที� 

เหมาะสม	คืือ	3	วัน	การวิเคืราะห์หาร้อยละของแอลกอฮอล์	จุากคื่าคืวามถ่วงจุำาเพาะก่อนและหลังหมักเบัียร์	นำามา

คืำานวณหาร้อยละของแอลกอฮอล	์พบัว่าเบัียร์ผสมเนื�อมะยงชิดัป่ั็นละเอียดั	และเบัียร์ผสมน�ำาเป็ลือกมะยงชิดัป็ั่นละเอียดั	

มีคื่าเท่ากัน	คืือ	4.33	การทดัสอบัคืวามพึงพอใจุของผ่้บัริโภคื	6	ดั้านที�มีต่อการมองเห็น	กลิ�น	รสชาติ	สัมผัส	รสชาติ

หลังกลืน	และคืวามต้องการแก้วต่อไป็	ทำาการศึึกษาโดัยใช้แบับัสอบัถามแบับั	9-Point	Hedonic	Scale	โดัยมีผ่้ทดัสอบั	

33	คืน	เป็รียบัเทียบัระหว่างเบัียร์หลัก	เบัียร์ผสมเนื�อมะยงชิดัป็ั่นละเอียดั	และเบัียร์ผสมน�ำาเป็ลือกมะยงชิดัป็ั่นละเอียดั	

พบัว่าเบัียร์ที�มีคืะแนนคืวามพึงพอใจุเฉลี�ยส่งสุดั	 คืือ	 เบีัยร์หลัก	 เท่ากับั	7.20	คืะแนน	รองลงมา	คืือ	 เบัียร์ผสมเนื�อ 

มะยงชดิัป็ั่นละเอียดั	และเบัียร์ผสมน�ำาเป็ลือกมะยงชิดัป่ั็นละเอียดั	เท่ากับั	6.11	และ	5.85	คืะแนน	ตามลำาดัับั	

คำำ�สำ�คำญ้:	 มะยงชิดั	การผลิตเบัียร์	กระบัวนการคืาร์บัอเนชัน	นำ�าตาลเดักซึ่์โทรส



รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ

103

วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 256529-30 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

กำ�รศึกำษั�ธรณีส้ณฐ�นำและทร้พย�กำรแร่บัริเวัณโรงเรียนำนำ�ยร้อยพระจุลจอมเกำล้�

และพื�นำที�ใกำล้เคีำยงโดยใช้เทคำโนำโลยีภูมิส�รสนำเทศ: กำรณีศกึำษั�เขั้�ชะโงกำ

Geomorphology and mineral resources in Chulachomklao Royal 

Military Academy and adjacent areas using Geo-Informatics 

Technology: Khao Cha-Ngok case study

นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย จุลกำร ช�ตรีวั้ฒนำกำุล  นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย รณกำฤต ยอดพ�นำิช 

นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย เอกำพล คำุณสนำอง  นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย เจษัฎ� พนิำดอนำ

นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย เกำริกำไทย แต่งเกำลี�ยง  นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย อธิร�ช กำรสำ�ฤทธิ์

พ้นำเอกำหญิง ผู้ช่วัยศ�สตร�จ�รย์ กำฤตย�ภรณ์ เจริญผล   ดร.ประหย้ด นำ้นำทศีล

นำ�ยธ�นำี คำ�มเขั้ต  นำ�งส�วัปร�ณปรีย� วังคำ์ษั�  ร้อยโทหญิง ป�ริฉ้ตร สุขั้ศรี อ�จ�รย์ที�ปรึกำษั�
กองวิชาวิทยาศึาสตร์สิ�งแวดัล้อม	ส่วนการศึึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า

บัทคำ้ดย่อ

	 โคืรงงานวจิุยันี�มวีตัถปุ็ระสงคื	์เพื�อศึกึษาลกัษณะธรณสีณัฐานบัรเิวณเขาชะโงกโดัยใชเ้ทคืโนโลยีภม่สิารสนเทศึใน

การสร้างแบับัจุำาลองภ่มิป็ระเทศึ	เพื�อศึึกษาทรัพยากรแร่และจุัดัทำาฐานข้อม่ลทรัพยากรแร่ที�สำาคืัญ	และเพื�อจุัดัทำาแผนที�

ธรณสีณัฐานที�แสดังตำาแหน่งทรพัยากรแรบ่ัรเิวณเขาชะโงกโดัยใช	้GIS	เพื�อป็ระโยชน์ในการท่องเที�ยวและการศึึกษาเรยีนร้่

ทางธรณีวิทยา	วิธีในการดัำาเนินการศึึกษาโดัยใช้โป็รแกรม	ArcGIS	10.5	มาช่วยในการสร้างแบับัจุำาลองธรณีสัณฐานและ

สร้างแผนที�	ร่วมกับัการศึึกษาธรณีวิทยาภาคืสนามและเก็บัตัวอย่างหินในพื�นที�เขาชะโงก	จุำานวน	24	จุุดั	(38	ตัวอย่าง)	

ตามเส้นทางศึึกษาธรรมชาติของโรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า	 โดัยเลือกจุุดัท่องเที�ยวที�สำาคืัญร่วมกับัพิจุารณาการ

เป็ลี�ยนแป็ลงชนิดัของหินตลอดัแนวสำารวจุ	 วิเคืราะห์ตัวอย่างหินในภาคืสนามและในห้องป็ฏิิบััติการ	 โดัยการเตรียม

สไลดั์แผ่นหินบัางและส่องดั้วยกล้องจุุลทรรศึน์โพลาไรซึ่์	เพื�อตรวจุสอบัชนิดัแร่ป็ระกอบัหิน	ร่ป็แบับัของเนื�อหิน	และการ

เป็ลี�ยนแป็ลงดั้วยอิทธิพลของน�ำาแร่ร้อน	

	 ผลการศึึกษาป็ระกอบักบััรายงานการวจัิุยของกรมทรพัยากรธรณี	สรปุ็ได้ัวา่พื�นที�เขาชะโงกเป็็นหินภ่เขาไฟัสอ่ีอน

จุำาพวกหินตะกอนภ่เขาไฟัและหนิไรโอไลตจ์ุากลาวาแทรกสลับักนัไป็มาอย่่ในแนวภ่เขาไฟั	เลย-เพชรบัร่ณ์	ลกัษณะเนื�อหนิ

ที�มขีนาดัละเอียดัและหยาบัป็ะป็นกนัและองคืป์็ระกอบัของตะกอนภเ่ขาไฟับัง่ชี�วา่เขาชะโงกเกดิัจุากการระเบัดิัที�รนุแรงของ

ภเ่ขาไฟัในยุคืไทรแอสซิึ่คืหลายคืรั�ง	เมื�อป็ระมาณ	200-240	ลา้นป็กีอ่น	อนัเป็น็ผลพวงจุากการชนกนัของแผ่นทวปี็อนิโดัไชนา่ 

และแผ่นฉานไทย	 นอกจุากนี�ยังพบัสายแร่ดิักไคืต์	 (Dickite)	 ป็รากฏิให้เห็นเป็็นบัางจุุดั	 และพบัหินตะกอนภ่เขาไฟั 

เดัิมถ่กแทนที�จุนมีเนื�อเนียนเหมือนแร่ดัิกไคืต์ซึ่ึ�งอธิบัายได้ัดัังนี�	1)	น�ำาแร่ร้อนที�มีคืวามดัันส่งแทรกขึ�นมาตามรอยแตกและ

เป็ลี�ยนหินเถ้าภ่เขาไฟัเดัิมตามแนวรอยแตกนั�นซึ่ึ�งมีกลุ่มแร่เฟัลดั์สป็าร์จุำานวนมากให้เป็็นแร่ดิักไคืต์	และ	2)	น�ำาแร่ร้อนที�
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อุดัมไป็ดั้วยสารละลายซึ่ิลิกาไดั้ซึ่ึมเข้าไป็ในหินตะกอนภ่เขาไฟัและตกผลึกป็ะป็นกับัแร่เดัิม	ทำาให้หินตะกอนภ่เขาไฟัที�อย่่

ในแนวรอยแตกมีเนื�อเนียนเหมือนดัิกไคืต์	แต่มคีืวามแข็งมากกว่า	กระบัวนการนี�เรียกว่า	Silicification	หลายร้อยล้านป็ี

ต่อมา	หินตะกอนภ่เขาไฟับัริเวณเขาชะโงกที�เคืยมีระดัับัคืวามส่งมากกว่าปั็จุจุุบััน	ก็คื่อยๆ	ลดัระดัับัลงจุากการผุพังและ

ถก่พัดัพาออกไป็		สว่นยอดัเขาชะโงกเป็น็จุดุัที�มีน�ำาแรร่อ้นซึ่มึผา่นจุำานวนมากนั�นมคีืวามทนทานต่อการผุพังมากกวา่พื�นที�

โดัยรอบั	ทำาให้คืงเหลือเป็็นผาส่งชัน	ที�เรียกว่า	“เขาชะโงก”

	 ทรพัยากรแรที่�สำารวจุพบัพื�นที�ศึึกษา	ได้ัแก	่แรดิ่ักไคืต	์หนิแจุสเป็อร	์หนิไรโอไลต	์หนิตะกอนภ่เขาไฟั	(Pyroclasticrock) 

ที�ป็ระกอบัดั้วยชิ�นของหิน	(Lithic	tuff)	หินเถ้าภ่เขาไฟัชนิดั	Ash	tuff	และแบับั	Pyroclastic	tuff		หินตะกอนภ่เขาไฟั

ที�แสดังการไหลของเนื�อหิน	 (Welded	 tuff)	 หินตะกอนภ่เขาไฟัที�ถ่กแทนที�ด้ัวยน�ำาแร่ซึ่ิลิกา	 (Silicified	 pyroclastic	

rock)	หินตะกอนภ่เขาไฟัที�ถ่กเป็ลี�ยนดั้วยน�ำาแร่ร้อน	(Altered	pyroclastic	rock)	และหินเถ้าภ่เขาไฟัที�ถ่กเป็ลี�ยนดั้วย 

น�ำาแร่ร้อน	(Altered	ash	tuff)	แรป่็ระกอบัหินอื�นๆ	ที�พบั	ไดั้แก่	คืวอตซึ่์เฟัลด์ัสป็าร์	 เซึ่อร์คือน	ดิันขาว	ฮีมาไทต	์

ไพไรต์	 และเศึษหินเถ้าภ่เขาไฟั	 ในดั้านของศึักยภาพทางเศึรษฐกิจุของเขาชะโงกคืือเป็็นแหล่งแรด่ัิกไคืต์	 โดัยสามารถ

พบัแร่ดัิกไคืต์เกรดั	 A	 ไดั้มาก	 บัริเวณเหมืองแร่เก่าหน้าถ�ำาพระพุทธร่ป็และบัริเวณยอดัเขาชะโงกตรงตัวอักษร	 CRMA	 

แร่ดัิกไคืต	์มีป็ระโยชนค์ืือ	ใช้ในงานแกะสลักหนิ	เช่น	งานแกะสลักพระพทุธร่ป็และแจุกนั	ใช้เป็็นวัตถุดิับัในอตุสาหกรรม

เซึ่รามิกและซึ่ีเมนต์ขาว	เป็็นต้น

คำำ�สำ�คำญ้:	 เขาชะโงก	เทคืโนโลยีภ่มิสารสนเทศึ	ธรณีสัณฐาน	ทรัพยากรแร่
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กำ�รศึกำษั�กำ�รพ้ฒนำ�ท้กำษัะในำศตวัรรษัที� 21 ขั้องนำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย

กำรณีศึกำษั� ท้กำษัะกำ�รทำ�ง�นำเปน็ำหมูค่ำณะ

A study on the 21st century Cadets development skills:

A case study on teamwork skills

นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย เธียรธ้ช ทำ�ม�วัต้ิ   นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย ธีรยุทธ โคำตวังศ์

นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย ฐ�ปกำูร อุดมสินำ   นำ้กำเรียนำนำ�ยร้อย อรรถภูมิ ฉ�ยเหมือนำวังศ์

พ้นำเอกำ ดร.ฐนำ้ส ม�นุำวังศ์  อ�จ�รย์ที�ปรึกำษั�
กองวิชากฎหมายและสังคืมศึาสตร์	ส่วนการศึึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุุลจุอมเกล้า

บัทคำ้ดย่อ

	 งานวจัิุยเรื�องนี�มวีตัถปุ็ระสงค์ืการวจัิุย	3	ป็ระการ	ได้ัแก	่ป็ระการที�หนึ�ง	เพื�อศึึกษากระบัวนการในการฝึ่กทกัษะ 

ดัา้นการทำางานเป็น็หม่ค่ืณะ	ผา่นกิจุกรรมการเรยีนร่ข้องนักเรยีนนายรอ้ย	ซึ่ึ�งป็ระกอบัดัว้ยกจิุกรรมในหลกัสต่ร	กจิุกรรมเสรมิ

หลกัสต่ร	และกจิุกรรมนอกหลกัส่ตร	ป็ระการที�สอง	ศึกึษาป็จัุจุยัที�ส่งเสรมิกระบัวนการเสรมิสรา้งทักษะดัา้นการทำางานเป็น็หม่่

คืณะ	และป็ระการที�สาม	ศึกึษาปั็จุจัุยที�เป็็นอปุ็สรรคืตอ่กระบัวนการเสรมิสรา้งทักษะด้ัานการทำางานเป็็นหม่่คืณะ	โดัยนำาแนวคิืดั

เกี�ยวกับัทักษะในศึตวรรษที�	21	แนวคิืดัเกี�ยวกบััการทำางานเป็น็หม่่คืณะ	แนวคืดิัเกี�ยวกบััการเสรมิสรา้งทักษะ	และแนวคิืดัเกี�ยวกบัั 

กระบัวนการการเรียนร่้มาเป็็นกรอบัคืิดัในการวิจุัย	 ซึึ่�งงานวิจุัยเรื�องนี�เป็็นการวิจัุยเชิงคืุณภาพ	(Qualitative	 research)	

เก็บัข้อม่ลดั้วยวิธีการสัมภาษณ์แบับัเจุาะลึก	(In-dept	interview)	กับัผ่้ให้ข้อม่ลหลักจุำานวน	40	นาย	ได้ัแก่	นักเรียน

นายร้อยชั�นป็ีที�	4	เนื�องจุากเป็็นกลุ่มตัวอย่างที�ผ่านกระบัวนการศึึกษาตามหลักส่ตรมาอย่างน้อย	4	ป็ีการศึึกษา	รวมทั�ง

มีป็ระสบัการณ์จุากบัทบัาท	หน้าที�ที�ไดั้รับัมอบัหมายในตำาแหน่งผ้่นำาและสมาชิกของกิจุกรรมการเรียนร่้ต่างๆ	  

	 ผลการวิจุัยพบัว่า	 1)	 กระบัวนการในการฝ่ึกทักษะดั้านการทำางานเป็็นหม่่คืณะของนักเรียนนายร้อยเป็็น 

กระบัวนการที�ไมค่ืรบัขั�นตอน	โดัยขาดัขั�นตอนของการกำาหนดัเป้็าหมายรว่มกนั	การวางแผนเพื�อกำาหนดับัทบัาทหนา้ที�ร่วมกนั	 

และการวิเคืราะห์แนวทางการแก้ไขปั็ญหาร่วมกัน	 เนื�องจุากไม่มีโอกาสเข้าร่วมฝึ่กฝ่นในกระบัวนการดัังกล่าวอย่างเป็็น

ระบับั	โดัยสว่นมากการทำางานเป็็นไป็ตามคืำาสั�งให้ป็ฏิิบัตัมิากกว่าการให้มสีว่นรว่มในการวางแผน	อยา่งไรก็ดีั	พบัวา่	การ

ทำากจิุกรรมนอกหลักส่ตรที�สร้างให้เกิดัการทำางานร่วมกับัผ่้อื�น	 (นอกสถาบััน)	 มีคืวามสำาคืัญต่อการสร้างทศัึนคืติที�ดัีต่อ

การเสริมสร้างทักษะการทำางานเป็็นหม่่คืณะ	นอกจุากนี�	พบัว่า	คืวามเข้าใจุต่อทักษะการทำางานร่วมกันของนักเรียนนาย

ร้อย	สะท้อนข้อม่ลไดั้ไม่คืรบัตามองคื์ป็ระกอบัตามแนวคืิดัและทฤษฎี	โดัยขาดัการพิจุารณาถึงเรื�องของการแก้ไขป็ัญหา

รว่มกนั	กระบัวนการตรวจุสอบัรว่มกัน	และการป็รบััป็รงุผลการป็ฏิบัิัตริว่มกนั	ทำาใหก้ารให้คืวามสำาคืญัและการฝ่กึป็ฏิบิัตัิ

เพื�อให้เกดิัทักษะการทำางานรว่มกนั	ทำาไดัไ้มค่ืรบัขั�นตอน	2)	ป็จัุจุยัส่งเสรมิทักษะดัา้นการทำางานเป็น็หม่ค่ืณะของนักเรยีน 

นายร้อย	พบัว่า	มีป็ัจุจุัยที�สามารถจุำาแนกไดั้	2	กลุ่มป็ระกอบัด้ัวย	ป็ัจุจัุยส่วนบุัคืคืล	ได้ัแก่	ทศัึนคืติ	คืวามร่้	คืวามสนใจุ	
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คืวามคืิดัริเริ�ม	คืวามเห็นอกเห็นใจุผ่้อื�น	คืวามรับัผิดัชอบั	และคืวามเสียสละ	ป็ัจุจัุยภายนอก	ไดั้แก่	สภาวะแวดัล้อม

ในการทำางาน	สภาพอากาศึ	การสื�อสาร	คืวามสัมพันธ์ระหว่างบัุคืคืล	กรอบัเวลาที�เอื�ออำานวย	ลักษณะนิสัยของเพื�อน

ร่วมงาน	ลักษณะของงาน	และคืวามสามคัืคืี	และ	3)	ป็ัจุจุัยที�เป็็นอปุ็สรรคืต่อการเสริมสร้างทักษะการทำางานร่วมกัน

เป็็นหม่่คืณะ	ไดั้แก่	ป็ัจุจุัยส่วนบัุคืคืล	ป็ัจุจุัยดั้านเวลา	คืวามขัดัแย้ง	แนวคืิดัหรือทศัึนคืติ	แรงจุ่งใจุ	และการสนับัสนุน	

คำำ�สำ�คำญ้:	 ทักษะการทำางานเป็็นหม่่คืณะ	นักเรียนนายร้อย



 ภ�คำผนำวักำ
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