รายงานผลการดาเนินการโครงการวิจัยในปี ๕๙
เรื่อง การพัฒนาชุดเครื่องให้แสงสว่างหลักเล็งแบบควบคุมระยะไกล
..................................................................
๑. สรุปการดาเนินงานกิจกรรม
โครงการส่งเสริ มและสนั บ สนุ นการวิจัยและพัฒ นาการทหาร กห. ปี ๕๘-๖๐ โดยมี วท.กห.
เป็นหน่วยเจ้าของโครงการ และ ศป. ได้รับอนุมัติให้ดาเนินกิจกรรมการพัฒนาชุดเครื่องให้แสงสว่างหลัก
เล็งแบบควบคุมระยะไกล ระยะเวลาดาเนินการ ๒ ปี ๔ เดือน (ปี ๕๘ ถึง ปี ๖๐) การดาเนินกิจกรรมครั้งนี้
ได้ทาการศึกษาข้อมูลและปัญหาจากชุดเครื่องให้แสงสว่างหลักเล็งเดิม ซึ่งได้แก่ปัญหาจากความยุ่งยากต่อ
การใช้งานชุดเครื่องให้แสงสว่างหลักเล็งเดิมกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จากการที่ไม่สามารถควบคุม
การปิด-เปิดการใช้งานได้ตามต้องการ ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อการพบเห็นของข้าศึก รวมถึง ชุดเครื่องให้แสง
สว่างหลักเล็งเดิม มีการใช้งานแบบการวางสายหรือฝังสาย ทาให้เกิดความล่าช้าและสร้างความเสียหาย
ให้กับสาย เป็นต้น โดยกิจกรรมการพัฒนาชุดเครื่องให้แสงสว่างหลักเล็งฯ ครั้งนี้ จะเป็นแนวทางในการ
พัฒนาสร้างเครื่องต้นแบบชุดเครื่องให้แสงสว่างหลักเล็งรูปแบบใหม่ ดังนี้
๑.๑ วัตถุประสงค์
๑.๑.๑ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทาชุดเครื่องให้แสงสว่างหลักเล็งแบบควบคุม
ระยะไกล โดยมีคุณสมบัติ
๑. สามารถควบคุมการปิด-เปิดการใช้งานในระยะ ๑๐๐-๒๐๐ เมตรได้
๒. สามารถใช้ง านชุ ด เครื่อ งให้ แ สงสว่า งหลั กเล็ งได้ไ ม่ น้อ ยกว่ า ๑๐ ชั่ ว โมง
ต่อเนื่องได้
๓. สามารถใช้งานได้ทั้งแบบเดิม และแบบควบคุมระยะไกลได้
๔. เพื่อพัฒนาเป็น เครื่องต้นแบบชุดเครื่องให้ แสงสว่างหลั กเล็ งแบบควบคุม
ระยะไกลจานวน ๘ ชุดได้
๑.๒ การดาเนินงานกิจกรรม
ในการดาเนินงานตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้ ได้แบ่งการทางานเป็น ๔ ขั้นตอน คือ
๑. การจัดประชุมเพื่อกาหนดความต้องการและดาเนินการศึกษาข้อมูล
๒. การสร้างต้นแบบ ทดลองและทดสอบในพื้นที่ที่ตั้งโครงการ
๓. การทดสอบใช้งานในสนามโดยหน่วยใช้
๔. การสรุปผลการดาเนินงานและปิดกิจกรรม

๑.๓ สรุปผลการดาเนินงานกิจกรรม
ทางคณะวิ จั ย ได้ ศึ ก ษาเครื่ อ งให้ แ สงสว่ า งหลั ก เล็ ง เดิ ม ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว จนสามารถสร้ า ง
เครื่องต้น แบบฯ รูป แบบใหม่ ได้ ๓ รู ปแบบ ตามล าดับ ซึ่งแต่ละรูปแบบสามารถสรุปเปรียบเทียบได้
ดังต่อไปนี้
เครื่องต้นแบบที่ ๑
- รีโมทมีขนาดใหญ่ ไม่สะดวกต่อการใช้งาน
- มีเสาอากาศที่ยุ่งยากต่อการใช้งาน และเสี่ยงต่อการแตกหักเมื่อนาไปใช้ในสนาม
- ชุดวงจรควบคุมระยะไกลไม่เสถียร ไม่ สามารถควบคุมการปิด -เปิดการใช้งานในระยะ
๑๐๐-๒๐๐ เมตรได้ เมื่อนามาทดสอบในสนาม
เครื่องต้นแบบที่ ๒
- รูปแบบผลิตภัณฑ์ไม่สมส่วน ด้านกล่องบรรจุวงจรควบคุมระยะไกลมีขนาดใหญ่
- ชุดวงจรควบคุมระยะไกลไม่เสถียร ไม่ สามารถควบคุมการปิด-เปิดการใช้งานในระยะ
๑๐๐-๒๐๐ เมตรได้ เมื่อนามาทดสอบในสนาม
เครื่องต้นแบบที่ ๓
- ชุดวงจรควบคุมระยะไกลมีความเสถียร สามารถควบคุมการปิด-เปิดการใช้งานในระยะ
๑๗๕ เมตร เมื่อนามาทดสอบในสนาม ซึ่งสามารถนามาใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
- เนื่องจากผลิตภัณฑ์หล่อขึ้นจากเรซิน ที่สร้างโดยคณะวิจัยเองจึงไม่มีความเป็นมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
จากข้อเปรียบเทีย บเครื่องต้นแบบทั้ง ๓ รูปแบบ คณะวิจัยจึงเลือกที่จะใช้ เครื่องต้นแบบที่ ๓
ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้มากที่สุด นาไปทดสอบใช้งานในสนามโดยหน่วยใช้
๒. ผลงานที่ได้รับ
ได้ต้นแบบเครื่องต้นแบบชุดเครื่องให้แสงสว่างหลักเล็งแบบควบคุมระยะไกลที่ยังไม่สมบูรณ์ที่สุด
โดยมีขีดความสามารถตามวัตถุประสงค์ คือ
๒.๑ สามารถควบคุมการปิด -เปิดการใช้งานในระยะ ๑๐๐-๒๐๐ เมตรได้ (โดยผลการ
ทดลองสามารถ รับ-ส่ง สัญญาณได้ไกลสูงสุด ๑๗๕ เมตร)
๒.๒ สามารถใช้งานชุดเครื่องให้แสงสว่างหลักเล็งได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมงต่อเนื่องได้
(โดยผลการทดลองสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุด ๗๒ ชั่วโมง)
๒.๓ สามารถใช้งานได้ทั้งแบบเดิม (การปิด-เปิด ที่ตัวเครื่องฯ) และแบบควบคุมระยะ
ไกลได้

๓. ประโยชน์ที่จะได้รับ
๓.๑ ได้เครื่องต้นแบบชุดเครื่องให้แสงสว่างหลักเล็งแบบควบคุม ระยะไกลที่ยังไม่สมบูรณ์ที่สุด
สาหรับหน่วยทหารปืนใหญ่
๓.๒ ได้องค์ความรู้ในเรื่องการพัฒนาชุดเครื่องให้แสงสว่างหลักเล็งแบบควบคุมระยะไกล
๓.๓ ได้ทราบถึงความต้องการของหน่วยใช้ต่อชุดเครื่องให้แสงสว่างหลักเล็งแบบควบคุมระยะไกล
๓.๔ สร้างบุคลากรทางการวิจัย ให้มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรของ ทบ. ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓.๕ สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยให้สามารถตอบสนองงานวิจัยเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ได้
๔. ปัญหาข้อขัดข้อง
กิจกรรมการพัฒนาชุดเครื่องให้แสงสว่างหลักเล็ง แบบควบคุมระยะไกลในครั้งนี้ ได้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์แต่เพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งกิจกรรมที่ได้ คือ สามารถสร้างเครื่องต้นแบบที่มีการใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ แต่ยังเกิดปัญหาอื่นๆ ที่ต้องได้รับการแก้ไข กล่าวคือ ทางคณะวิจัยได้ศึกษาเครื่องให้แสงสว่าง
หลักเล็งเดิมที่มีอยู่แล้ว จนสามารถสร้างเครื่องต้นแบบฯ รูปแบบใหม่ ได้ ๓ รูปแบบ ตามลาดับ ซึ่งการ
ดาเนิ น งานกิ จ กรรมในส่ ว นนี้ อยู่ ใ นขั้ น ตอนที่ ๒ (การสร้ า งต้ น แบบ ทดลองและทดสอบในพื้ น ที่ ที่ ตั้ ง
โครงการ) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุด เนื่องจากปัญหาในสองส่วน คือ
๔.๑ ปัญหาจากชุดวงจรควบคุมระยะไกล ที่มีรูปแบบและขนาดที่หลากหลาย แต่เมื่อ
น ามาทดลองและทดสอบแล้ ว ปรากฏว่ า ไม่ ส ามารถบรรลุ ไ ด้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ โดยปั ญ หาหลั ก คื อ
ไม่สามารถควบคุมการปิด-เปิดการใช้งานในระยะ ๑๐๐-๒๐๐ เมตรได้
๔.๒ ปั ญ หาในเรื่ อ งการสร้ า งโมเดลผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง ถ้ า ต้ อ งการโมเดลผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
คุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ จะต้องใช้การสร้างโมเดลผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการ
CNC ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสร้างโมเดลผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน แต่การสร้างโมเดลผลิตภัณฑ์ด้วย
กระบวนการ CNC นั้ น มี ต้ น ทุ น การผลิ ต ที่ มี ร าคาสู ง มาก จึ ง เป็ น สาเหตุ ที่ ท าให้ ไ ม่ ส ามารถสร้ า ง
เครื่องต้นแบบชุดเครื่องให้แสงสว่างหลักเล็งฯ จานวน ๘ ชุด ได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นคณะวิจัยจึงเลือกที่
จะสร้างเครื่องต้นแบบฯ รูปแบบใหม่ โดยการสร้างชิ้นส่วนต่างๆ ขึ้น แล้วนามาประกอบเข้าด้วยกัน หรือ
แม้แต่การหล่อขึ้นรูปด้วยเรซิน เป็นต้น แต่ก็ยังประสบปัญหาในเรื่องความเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (จากผล
การประเมินโดยหน่วยใช้)

๕. ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ได้เครื่องต้นแบบชุดเครื่องให้แสงสว่างหลักเล็งแบบควบคุมระยะไกลที่ตรงกับการใช้งาน
และความต้องการของหน่วยใช้ คณะวิจั ยจึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาเครื่องต้นแบบให้มีความสมบูรณ์
มากที่สุดในโอกาสต่อไป

ตรวจถูกต้อง
พ.ต.
( เลอพงศ์ สะเดา )
ผู้ช่วยนักวิจัย

