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ประเภทที่ส่งเข้าประกวด :   รางวัลวิจัยและนวัตกรรมด้านหลักการ 
                                  รางวัลนวัตกรรมด้านยุทโธปกรณ ์
       กลุ่ม 1 ระบบการสื่อสาร สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
       กลุม่ 2 เครื่องช่วยฝึกและการป้องกันก าลังรบ 
       กลุ่ม 3 สิ่งอปุกรณ์ทางการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย 
       กลุ่ม 4 วิศวกรรมยานรบและอากาศยาน 
       กลุ่ม 5 ยุทธภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการรบและการช่วยรบ 
1. ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) ระบบอ ำนวยกำรเดินเรือไทยแลนด์ ๔.๐       

             (ภาษาอังกฤษ) Thailand 4.0 Navigation Information Center: NIC    
 

2. ชื่อผูเ้สนอ  น.อ.รศ.อุดมศักดิ์  บุญประเสริฐ             
ต าแหน่ง  รองศำสตรำจำรย์ฝ่ำยศึกษำ  หน่วยงาน  โรงเรียนนำยเรือ     
ที่อยู่  โรงเรียนนำยเรือ เลขที่ ๒๐๔ ต ำบลปำกน  ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร ๑๐๒๗๐   
โทรศัพท์    0-2475-3994                  โทรศัพท์มือถือ    08-9757-5304     
อีเมล์   udomsak.rtn@gmail.com   เว็บไซต์  www.rtna.ac.th     
  

 
ภำพที่ ๑ ผลงำนที่ได้มีกำรน ำไปติดตั งใช้งำนจริงบนเรือฝึกของโรงเรียนนำยเรือ 
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ภำพที่ ๒ ไดอะแกรมของระบบอ ำนวยกำรเดินเรือไทยแลนด์ ๔.๐ 

3. ระดับความเป็นนวัตกรรมของผลงาน        ระดับโลก         ระดับประเทศ        ระดับกองทัพ 
3.1 องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีที่น ามาใช้ (ระบุลักษณะความใหม่/ความแตกต่างที่ชัดเจนของผลงาน) 

• น ำระบบฝังตัวมำประยุกต์ใช้งำนแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเดสทอป ท ำให้มีควำมคงทนต่อกำรใช้งำน
ในทะเล ในสะพำนเดินเรือแบบเปิด มีเสถียรภำพสูงกว่ำ ใช้พลังงำนต่ ำกว่ำ    

• รำคำถูกกว่ำระบบเดิม ๑๐ เท่ำ ท ำงำนไดเ้หมือนกัน แต่มีควำมเชื่อถือได้ และควำมทนทำนสูงกว่ำ  

• เพ่ิมกำรต่อเชื่อมเข้ำกับระบบแสดงตนอัตโนมัติ (Automatic Identification System: AIS)  

• เพ่ิมกำรต่อเชื่อมเข้ำกับระบบเรดำห์เดินเรือ        

• เพ่ิมกำรต่อเชื่อมเข้ำกับระบบเครื่องหยั่งน  ำ (Echo Sounder)      

• เพ่ิมระบบตรวจกำรณ์ด้วยกล้องและส่งข้อมูลภำพระยะไกล (4G) ไปยังผู้บังคับบัญชำ   

• สำมำรถใช้ได้กับระบบไฟฟ้ำกระแสตรง 24VDC ของเรือ (ระบบเดิมใช้ไฟฟ้ำ 220 VAC)   
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3.2 แนวคิดการต่อยอด (อธิบายแนวคิดที่มาของผลงาน / แนวคิดต่อยอดผลงาน) 
ที่มำ: 

  ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ โรงเรียนนำยเรือด ำเนินโครงกำรวิจัยต่อเรือฝึกเอนกประสงค์ร่วมกับอู่มำร์ซัน 
ซึ่งเป็นเรือฝึกขนำดเล็กควำมยำวตลอดล ำ ๑๖ เมตร บรรจุก ำลังพลได้ ๓๐ นำย เพ่ือใช้ในกำรฝึกภำคปฏิบัติของวิชำ
เดินเรือในร่องน  ำ กฏกำรเดินเรือสำกล และกำรเทียบเรือของนักเรียนนำยเรือทุกชั นปี บนเรือฝึกล ำนี จึงได้ถูกออกแบบ
ให้มีกำรติดตั งเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ ส ำหรับช่วยในกำรเดินเรือที่เป็นมำตรฐำนของเรือใหญ่ไว้อย่ำงครบถ้วน 
เช่น เครื่องเรดำห์ เครื่องหยั่งน  ำ เข็มทิศ จีพีเอส แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เป็นต้น   

 ปัญหำที่เกิดขึ น: 
  ระบบแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ หรือ “โต๊ะพล็อตอัจฉริยะ” ที่ได้พัฒนำขึ นโดยกรมอิเล็กทรอนิกส์
ทหำรเรือ ได้ถูกน ำมำติดตั งให้ใช้งำนบนเรือล ำนี ด้วย แต่เนื่องด้วยเรือล ำนี มีขนำดเล็ก สพำนเดินเรือมีลักษณะเปิดโล่ง 
ท ำให้ควำมชื น และไอเค็มน  ำทะเลเข้ำไปสร้ำงปัญหำให้กับเครื่องโต๊ะพล็อตอัจฉริยะ ซึ่งติดตั งอยู่ภำยใต้คอนโซลของ
สพำนเดินเรือ ท ำให้ระบบช ำรุดและใช้งำนไม่ได้ เนื่องจำกระบบนี  ได้ถูกออกแบบฮำร์ดแวร์ให้ใช้งำนกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์พีซีแบบเดสทอปที่ใช้ภำยในส ำนักงำนทั่ว ๆ ไป จึงไม่มีควำมคงทนต่อกำรใช้งำนในสภำวะแวดล้อมที่
เป็นอยู่ปัจจุบัน ด้วยเหตุและปัญหำตำมที่ได้กล่ำวมำ จึงเป็นที่มำของกำรศึกษำและพัฒนำสิ่งประดิษฐ์เพ่ือแก้ปัญหำกำร
ปฏิบัติงำนในครั งนี  

 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ/แนวคิดต่อยอดผลงำน:   
  กำรที่จะน ำเครื่องคอมพิวเตอร์ เดสทอปที่ถูกออกแบบให้มีควำมคงทนเป็นพิเศษ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส ำหรับใช้ภำยในโรงงำนอุตสำหกรรม (Industrial Grade) จะใช้งบประมำณเป็นหลักแสนบำท เพ่ือให้
สำมำรถแก้ปัญหำได้ทันเวลำ ประหยัดงบประมำณของโรงเรียนนำยเรือ และกองทัพเรือ ส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบ 
Active Learning ให้กับนักเรียนนำยเรือได้รู้จักกำรน ำควำมรู้ที่ได้เรียนมำประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน
ได้ อีกทั งยังเป็นกำรสร้ำงนวัตกรรม ตำมนโยบำยของรัฐบำลไทยแลนด์ ๔.๐ ทีมงำนวิจัยจึงได้มีแนวคิดที่จะน ำ “ระบบ
ฝังตัว” หรือ “สมองกลฝังตัว” ซึ่งท ำงำนเป็นเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนำดจิ๋ว น ำมำใช้แทนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เดสทอปตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบัน โดยระบบฝังตัวที่เลือกมำใช้งำนคือ บอร์ดควบคุมรำสเบอรี่พำย ๓ (Raspberry Pi3) เนื่อง
ด้วยมีจุดเด่นและข้อได้เปรียบหลำยประกำร ซึ่งจะกล่ำวอธิบำยถึงรำยละเอียดในหัวข้อถัดไป    
 
4.    กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยสู่นวัตกรรม 

4.1 หลักการทางวิชาการ/เทคโนโลยีที่น ามาใช้ (อธิบายหลกัการ ทฤษฎี เทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับผลงานพอสังเขป) 

• ระบบที่ได้พัฒนำขึ นใหม่นี ใช้ชื่อว่ำ “ระบบอ ำนวยกำรเดินเรือไทยแลนด์ ๔.๐” ภำพโดยรวมของระบบ
แสดงตำมไดอะแกรมในภำพที่ ๒ กำรท ำงำนในแต่ละอุปกรณเ์ป็นดังนี  

• เริ่มต้นจำกส่วนของเซนเซอร์ เป็นส่วนที่มีหน้ำที่ในกำรวัดและส่งค่ำข้อของมูลต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นในกำร
เดินเรือ ประกอบไปด้วย ระบบของเรดำห์ เรื่องหยังน  ำ จีพีเอส และระบบ AIS ข้อมูลจำกเซนเซอร์
เหล่ำนี จะถูกรวบรวมเข้ำด้วยกันด้วยอุปกรณ์ Serial Device Servers ผ่ำนโปรโตคอล RS232 และ
แปลงเป็นอีเทอร์เน็ต เพ่ือส่งข้อมูลระยะไกล (ไม่เกิน 100 เมตร) ไปยัง VPN เรำท์เตอร์ซึ่งท ำหน้ำที่เป็น
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ศูนย์กลำง (Hub) ในกำรเชื่อมต่อระหว่ำงส่วนประมวลผลและส่วนเอำต์พุต  กล้องไอพี ถือว่ำเป็น
อุปกรณ์อินพุตอีกประเภทหนึ่งมีหน้ำที่บันทึกและถ่ำยทอดเหตุกำรณ์สดในขณะที่มีกำรฝึก เพ่ือส่งภำพ
วีดีโอแบบทันเวลำระยะไกลให้กับผู้บังคับบัญชำที่อยู่บนบก ผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยไร้สำยโดยใช้เรำ
เตอร์ 4G   บอร์ดรำสเบอรี่พำย ๓ ท ำหน้ำที่เป็นส่วนประมวลผล ติดตั งโปรแกรมควบคุมกำรท ำงำน 
Open CPN ที่คอยประมวลผลข้อมูลที่ส่งมำจำกเซอร์ต่ำง ๆ ข้อมูลที่ผ่ำนกำรวิเครำะห์และประมวลผล
แล้ว จะถูกส่งไปแสดงผลให้ผู้ใช้งำนที่อยู่บนสะพำนเดินเรือ ซึ่งอำจจะเป็นจอมอนิเตอร์ของเครื่องพีซี 
หรือแสดงผลผ่ำนสมำร์ทโฟนเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ใช้งำนคนอ่ืน ๆ ให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้
ทุกที่ภำยในเรือที่มีสัญญำณไวไฟ บอร์ดควบคุมอำดูโน่ต่อใช้งำนร่วมกับอีเทอร์เน็ตชีลด์ เพื่อท ำหน้ำที่ส่ง
ข้อมูลจำกเซนเซอร์ต่ำง ๆ ไปยังระบบคลำวด์ โดยใช้เว็บเซอร์วิสของ NETPIE    
 

       4.2 การรับรองผลของผลงาน /มาตรฐานที่ได้รับ / ระดับของการน าไปใช้ประโยชน์ (การตีพิมพ์, การทดลองใช้งาน,     
               การผลิตซ  า, การผลิตในเชิงพาณิชย์) 

• มีกำรน ำผลงำนไปใช้จริงบนเรือฝึกของโรงเรียนนำยเรือ       

• โรงเรียนนำยเรือมีควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับอู่มำซัน        
 

4.3 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 ได้รับสิทธิบัตร เลขท่ี                     ได้รับอนุสิทธิบัตร เลขท่ี 
 เลขค าขอสิทธิบัตร เลขท่ี                 เลขค าขออนุสิทธิบัตร เลขท่ี 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
5. ประโยชน์ของผลงานทางด้านเศรษฐกิจ 

• ประหยัดงบประมำณของกองทัพ หำกเปรียบเทียบกับกำรจัดหำจำกต่ำงประเทศจะมีรำคำประมำณ 3 
ล้ำนบำทต่อ 1 ระบบ และหำกต้องกำรฟีเจอร์เสริม จะต้องมีกำรจ่ำยค่ำติดตั งเพ่ิมเติม   

6. ประโยชน์ของผลงานด้านสังคมและความม่ันคงของประเทศ 

• สำมำรถน ำไปใช้ติดตั งในเรือรบของกองทัพเรือ ช่วยเสริมและสนับสนุนในกำรปฏิบัติภำรกิจปกป้อง
อธิปไตยของชำติ และคุ้มครองผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล      

7. ผลงานของท่านเหมาะสมจะน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ หรือสังคมมากกว่ากัน  
เหตุผลเพราะอะไร (เลือกระบุด้านที่มีผลกระทบมากทีสุ่ด พร้อมทั งเหตุผลประกอบ) 

• เหมำะสมที่จะน ำไปใช้ประโยชน์ทำงด้ำนเศรษฐกิจมำกกว่ำ เพรำะในขณะทีส่ถำนะกำรบ้ำนเมืองยัง
ปลอดจำกภัยสงครำม แต่ขณะนี ประเทศไทยต้องกำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจ หำกมีกำรพัฒนำต่อยอด
ผลงำนนี ไปในเชิงพำนิชย์ น่ำจะสำมำรถน ำไปแข่งขันกับคู่แข่งในท้องตลำดได้ เนื่องด้วยผลงำนนี มี
ลักษณะเป็นงำนนวัตกรรม และมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองที่สำมำรถพัฒนำต่อยอดได้อย่ำงไม่จ ำกัด ซ่ึง
ตอบรับกับแนวทำงกำรพัฒนำเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยตำมแนวทำง “ไทยแลนด์ ๔.๐” 
กล่ำวคือ มีนวัตกรรม สร้ำงมูลค่ำให้ผลผลิต ท ำงำนน้อยลง แตไ่ด้ผลตอบแทนมำกขึ น   


