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	 วารสารศรีปทุมปริทัศน์	 ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เป็นวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไป	ทั้งแวดวงวิชาการและสังคม	ส่งเสริม	และกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและ

การพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ	 ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดยสาขาของบทความที่รับตีพิมพ์	

ประกอบด้วย	(1)	General	Computer	Science	(2)	General	Energy	(3)	General	Engineering	(4)	Architecture	

และ	(5)	General	Environmental	Science	โดยจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ	1	ฉบับ	ในเดือนธันวาคมของทุกปี	

โดยจัดส่งให้	 กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (อว.)	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	

ส�านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ	(สวทช.)	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร	์วิจยั

และนวัตกรรม	 (สกสว.)	 ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 ส�านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)	(สมศ.)	ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	(สกศ.)	หน่วยงานและ

สถาบันการศึกษาต่างๆ		

	 กองบรรณาธิการวารสารศรีปทุมปริทัศน์	 ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มีความยินดีรับบทความวิจัย	

(Research	 article)	 บทความทางวิชาการ	 (Academic	 article)	 บทความปริทัศน์	 (Review	 article)	

บทความวิจารณ์หนังสือ	 (Book	 review)	 ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ในวารสารฉบับอ่ืนมาก่อน	 ผู ้สนใจสามารถ

ดูรายละเอียดได้ที่	https://www.tci-thaijo.org/index.php/spurst	
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m	 กองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินการตีพิมพ์บทความในวารสาร

m	บทความทุกเร่ืองจะได้รับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 แต่ข้อความและเนื้อหาในบทความที่

	 ตีพิมพ์เป็นความรับผิดชอบของผู ้เขียนแต่เพียงผู ้เดียว	 มิใช่ความคิดเห็นและความรับผิดชอบของ

	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม	

m	การคัดลอกอ้างอิงต้องด�าเนินการตามการปฏิบัติในหมู่นักวิชาการโดยทั่วไป	 และสอดคล้องกับกฎหมาย

	 ที่เกี่ยวข้อง	



 วารสารศรปีทมุปรทิศัน์ ฉบบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารระดบั

ชาติที่ออกปีละ 1 ฉบับ ส�าหรับฉบับนี้เป็นปีที่ 13 ประจ�าเดือน มกราคม-ธันวาคม 

2564 ซึง่ปัจจบุนัอยูใ่นฐานข้อมลูของศนูย์ดชันกีารอ้างองิวารสารไทย (Thai-Journal 

Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที ่1 โดยวารสารศรปีทมุปรทิศัน์ ฉบบัวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เกิดมาจากปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม คือ “ปัญญา เชี่ยวชาญ 

เบิกบาน คุณธรรม” และปรัชญาที่ว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” โดยมุ่ง

หวังว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลทางการวิจัยและทางวิชาการระดับชาติทาง

ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสี�าหรับคณาจารย์ นกัวจิยั นกัวชิาการ และนกัศกึษา 

 ส�าหรับวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มน้ี 

ยังคงเข้มข้นไปด้วยเนื้อหาสาระทางวิชาการ กองบรรณาธิการได้ให้ความส�าคัญ

ในการพิจารณาและคัดเลือกบทความท่ีมีคุณภาพมาลงตีพิมพ์ โดยทุกบทความ

ได้ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขา

เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อนลงตีพิมพ์ โดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่ง

และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-blind peer review) เพื่อให้

วารสารฉบบันีมี้คณุภาพเป็นทีย่อมรบัระดบัชาตแิละสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ส�าหรับวารสารฉบับนี้ ประกอบด้วย บทความวิจัยจ�านวน 14 เรื่อง เช่น “การพัฒนา

โปรแกรมประยุกต์วิเคราะห์สุขภาพดวงตาด้วยการรู้จ�าภาพและการประยุกต์ใช้

เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก” “การประยุกต์ใช้นิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้เพ่ือประเมิน

เวลาส�ารองในโครงการก่อสร้างอุโมงค์” “การวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่ส่งผล

ต่อรอยยุบตัวของผลิตภัณฑ์ จากกระบวนการฉีดอัดขึ้นรูปพลาสติก” เป็นต้น  

 กองบรรณาธิการวารสารศรีปทุมปริทัศน์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวารสาร

ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพสูงขึ้นจนถึงระดับนานาชาติในอนาคต 

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกท่านท่ีกรุณาเป็นผู้ประเมินบทความอย่างมี

คุณภาพให้กับทางกองบรรณาธิการ และขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ 

นิสิต และนักศึกษา เสนอบทความเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่

สู่สาธารณะ อันจะน�าไปสู่การน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยท่านสามารถส่งบทความ

ต้นฉบับได้ที่กองบรรณาธิการวารสารศรีปทุมปริทัศน์ (ดังรายละเอียดท้ายเล่ม) 

และหากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใดที่จะน�าไปสู่การพัฒนาและ

ปรับปรุงวารสารให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการยินดีรับข้อคิดเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะนั้นด้วยความขอบคุณยิ่ง 
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บทความวิจัย
 07 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์วิเคราะห์สุขภาพดวงตาด้วยการรู้จ�าภาพ

	 	 และการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก

	 	 :	ณัฐวดี	หงษ์บุญมี,	ธนวัฒน์	สิทธิโชคชัยสิริ

 22 การประยุกต์ใช้นิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้เพื่อประเมินเวลาส�ารองในโครงการ

	 	 ก่อสร้างอุโมงค์

	 	 :	ธนิตเชษฐ์	ดวงโสมา

 38 การวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อรอยยุบตัวของผลิตภัณฑ์	จากกระบวนการ

	 	 ฉีดอัดขึ้นรูปพลาสติก

	 	 :	ภาสกร	จั่นชาวนา,	มนัส	เหรัญญกิจ,	สถาพร	ชาตาคม

 54 การพัฒนาเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส�าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล

 	 :		กติตภิฎั	รตันจนัทร์,	สนุทร	สทิธสิกุลเจรญิ,	ศรายทุธ	เงนิทอง,	วชัระ	ลายลกัษณ์,

	 	 	 ณรงค์เดช	พัฒนไพบูลย์,	พระสุธีรัตนบัณฑิตุ,	พระมหาเสรีชน	พันธ์ประโคน

 65 ขั้นตอนวิธีการสร้างเครื่องมือต้นแบบวิเคราะห์แนวโน้มภาวะโรคซึมเศร้าจาก

	 	 การสังเกตพฤติกรรมขณะท�าแบบประเมินภาวะซึมเศร้า	PHQ-9	ผ่านโปรแกรม

	 	 ประยุกต์บนเว็บ

 	 :		ณัฐรฐนนท์	กานต์รวีกุลธนา,	สัจจาภรณ์	ไวจรรยา,	ณัฐโชติ	พรหมฤทธิ์,	

	 	 		อภิษฎา	กอสนาน

 83 การสร้างภาพความละเอียดสูงจากภาพขนาดเล็กด้วยเทคนิค	IE-T

	 	 :	อัฐพร	กิ่งบู,	ปฏิมากร	จริยฐิติพงศ์

 100 การพฒันาสือ่ประสมเรือ่งการอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์พชืท้องถิน่	ในชมุชนวัดช่อแล	

	 	 อ�าเภอแม่แตง	จังหวัดเชียงใหม่

	 	 :	ศศิณิส์ภา	พัชรธนโรจน์,	พริ้มไพร	วงค์ชมภู

 115 ระบบผู้เชี่ยวชาญการใช้สมุนไพรรักษาโรคบนฐานความรู้ภูมิปัญญาสุขภาพ

	 	 ด้วยเทคนิคการจ�าแนกข้อมูลแบบต้นไม้ตัดสินใจ

	 	 :	อัจฉรา	สุมังเกษตร,	ณัฐวุฒิ	ศรีวิบูลย์

 128 ระบบพยากรณ์ความเสี่ยงภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทผ่านสมาร์ทโฟน

	 	 ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล

	 	 :	ณัฐวดี	หงส์บุญมี,	ติณณภพ	โตม่วง		

 144 ระบบตรวจข้อสอบปรนัยแบบวิธีการฝนด้วยหลักการประมวลผลภาพ

	 	 :	วรุตม์	บุญเลี่ยม,	ศิริเรือง	พัฒน์ช่วย
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	 	 :	สุริยะกิจ	ย่อมมี,	กิตติชนม์	เรืองศรี	ภัทรนาวิก,	อรรถบูรณ์	วิทูวิทยา

 199 การพัฒนาผงฝุ่นจากกระบวนการไพโรไลซิสเพื่อใช้ในการตรวจลายนิ้วมือแฝง

	 	 :	เนตรนภา	พิมพาพร,	พัชรา	สินลอยมา
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ เครือรัฐติกาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ�านาจ วังจีน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พันเอก ดร.พิศุทธิ์ ดารารัตน์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ  
 คอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ดร.ประภาพร รัตนธ�ารง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.พีรเดช ณ น่าน กสท.โทรคมนาคม
ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร.วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.สมรักษ์ เพชรราตรี กสท.โทรคมนาคม
ดร.สิรินธร ลิ่มปนาท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.สุคนทิพย์ สุภาจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
ดร.อภิบาล พฤกษานุบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
 พระนครเหนือ
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