ชื่อวารสาร : วารสารกาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2550
เจาของ : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท (662) 02-4737000 ตอ 3000 โทรสาร 02-4725714
Web site : http://www.bsru.ac.th E-mail : Science@bansomdej.ac.th

วัตถุประสงค :
1.
2.
3.
4.
5.

เผยแพรความรูทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหบริการทางดานวิชาการแกสังคม
เผยแพรงานวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของคณาจารยและนักวิจัย
เผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สรางความเขาใจที่ถูกตองสําหรับงานวิชาการและงานวิจัยในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลัยฯ แกบุคคลภายนอก
6. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับผูสนใจวิทยาศาสตร

คณะที่ปรึกษา : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

บรรณาธิการ : ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุญมี กวินเสกสรรค
รองบรรณาธิการ : ดร. อัจฉรา แกวนอย
คณะบรรณาธิการ
รศ. อนันต สกุลกิม
รศ. วันทนี สวางอารมณ
ศ.ดร. สิริวัฒน วงษศิริ
รศ.ดร. พงษ หรดาล

รศ. สุธน เสถียรยานนท
ผศ.ดร. วรรณรา ชื่นวัฒนา
ศ.ดร. สนิท อักษรแกว
รศ.ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย

รศ. ชะเอม สายทอง
ผศ.ดร. จินดา ยืนยงชัยวัฒน
ศ.นายแพทย พยงค จูฑา
ดร. ปยะมาศ นานอก

ผูจัดการ : ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุญมี กวินเสกสรรค
ฝายศิลปกรรม : อาจารย สรายุทธ คาน

ISSN 1513-9980
วารสารกาวทันโลกวิทยาศาสตร
ราย 6 เดือน ปที่ 7 ฉบับที่ 2 ราคาฉบับละ 70 บาท สั่งซื้อไดที่
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
ขอคิดเห็นในวารสารนี้เปนทัศนะของผูเขียน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป

วารสารกาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 7 ฉบับที่ 2 (2550)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
หนา
บรรณาธิการแถลง……………………………………………………………………………………….………….. I

สาระนารู
เปดปากุยบุรี…………………………………………………………………………………..พรวิภา เสือสมิง……..1

บทความวิชาการ
Global Positioning System (GPS) สูโลกกวาง....นวัตกรรมในยุค IT....………………..อรพิมพ มงคลเคหา ……...6
พีชคณิตแบบบูล ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเพื่อประยุกตดานอิเล็กทรอนิกส ………………..….ชะเอม สายทอง……..19
การออกแบบทางวิศวกรรม...………………...นิศากร สมสุข วรลักษณ จันทรกระจาง และสมบัติ ทีฆทรัพย……..28
โซนี่เนนนวัตกรรมมากกวาประสิทธิภาพ……………………..……………………….…วันทนี สวางอารมณ……..37
การหลอมเซลลดวยไฟฟา (Electrofusion) ……………………………………………….……วรพันธ บุญชัย ….....40
บทบาทของชีวมวลกับการผลิตไฟฟา…………………………………………...................วิศิษฏศรี วิยะรัตน….…..45

บทความวิจัย
Innovation for Sustainable Development………………………………………………..… John M Renner…….55
การเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียในกระบวนการหมักน้ําสกัดชีวภาพ
และผลของน้ําสกัดชีวภาพตอการยับยั้งแบคทีเรียโรคพืช........………..วารุณี ขนุนทอง และทวิช ทํานาเมือง ….…62
ความหลากหลายของจุลินทรียในเครื่องปรับอากาศ………………………………………..….เดนนภา รุงศิริ……..78
ผลของสารปองกันกําจัดโรคพืชกลุมไดไทโอคารบาเมต (Dithiocarbamates)
ตอการเจริญเติบโตไปเปนระยะติดตอของไขพยาธิในกากตะกอนระบบบําบัดน้ําเสีย….วุฒิพงศ ทองแกวเกิด
ดวงเดือน ประกายรุงน้ําทิพย ประภาทิพย เอี่ยมโสภณา และอนันต สกุลกิม ….…84
การศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพบริการในธุรกิจการศึกษา:
กรณีศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีระหวางปการศึกษา 2542-2547……….……สมชัย อภิรัตนพิมลชัย
ฐิติพร กรัยวิชียร และสุกานดา โรจนประภายนต……...92

คําชี้แจงการสงเรื่องตีพิมพ
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปน
วารสารของคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จัดพิมพปละ
2 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลักษณะ
ของบทความอาจอยูในรูปขาว จดหมาย ขอคิดเห็น
สาระนารู บทความวิชาการ บทความวิจัย บทสัมภาษณ
งานแปล สาระสังเขป และอื่นๆ เพื่อใหเรื่องตีพิมพมี
มาตรฐานเดียวกัน จึงขอชี้แจงหลักเกณฑการสงเรื่อง
ตีพิมพ ดังนี้
1. หลักการทั่วไป
1.1 ตนฉบับ เปนตัวพิมพ Angsana New ขนาด
16 point พิมพลงในกระดาษ A4 หนาเดียว สงพรอม
ดิสกบนั ทึกบทความ
1.2 ตนฉบับงานแปล ตองระบุที่มาของตนฉบับ
เจาของภาษาอยางชัดเจน
1.3 ชื่อเรื่องควรสั้น กะทัดรัด ชัดเจน เนื้อเรื่องควร
ใชภาษาที่เรียบงาย เขียนคําศัพทภาษาตางประเทศของ
คําทับศัพทหรือคําแปลศัพทไวในวงเล็กครั้งแรกที่เดียว
เทานั้น
1.4 ชื่อวิทยาศาสตร เขียนชื่อสกุลและคําบงชนิด
เปนตัวอักษรเอน เชน Aspergillus niger
2. การอางอิง
2.1 การอางอิงภาษาไทยใหใช (ชื่อตัว ชื่อสกุล,
พ.ศ. ที่ตีพิมพ) เชน (ณรงค นิยมวิทย, 2537) กรณีผูแตง
มีมากกวา 2 คนใหเขียน และคณะ ตอจากผูเขียนคนแรก
ถาผูแตงคนเดียวกันมีเรื่องตีพิมพมากกวา 1 เรื่องในป
เดียวกัน ใหเรียงลําดับดวยอักษรภาษาไทย เชน (วิรุฬห
สายคณิต, 2544 ก)

2.2 การอางอิงภาษาอังกฤษใหใช (ชื่อสกุล, ค.ศ. ที่
ตีพิมพ) เชน (Summers, 2000) กรณีผูแตงมีมากกวา 2
คนใหเขียน et al. ตอจากผูเขียนคนแรก เชน (Daly et
al., 1999) ถาผูแตงคนเดียวกัน มีเรื่องที่ตีพิมพมาก
กวา 1 เรื่องในปเดียวกัน ใหเรียงลําดับดวยตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ เชน (Black, 2001a)
3. การเขียนเอกสารอางอิง
3.1 การอางอิงหนังสือ
ภาษาไทย ใหเรียงลําดับจาก ชื่อตน-ชื่อสกุล.
(ปที่พิม พ). ชื่อ เรื่อ ง (ครั้งที่พิม พ). สถานที่พิม พ :
สํานักพิมพ.
เติมศรี ชํานาญกิจ. (2540). สถิติประยุกตทางการแพทย
(พิมพครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
ภาษาอังกฤษ ใหเรียงลําดับจาก ชื่อสกุล, ชื่อ
ตนยอ, ชื่อกลางยอ. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง (ครั้งที่พิมพ).
สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
Summers, D.C.S. (2000). Quality (2nd ed.). New
Jersey: Prentice-Hall.
3.2 การอางอิงวารสาร
ภาษาไทย ใหเรียงลําดับจาก ชื่อตน-ชื่อสกุล (ป
ที่พิมพ) ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร เลมที่ (ฉบับที่): หนาที่ใช
อางอิง.
ประดิษฐ ครุวรรณนา. (2543). การจําแนกชั้นคุณภาพ
ไวนของประเทศฝรั่งเศส. อาหาร 30(4): 298300.
ภาษาอังกฤษ ใหเรียงลําดับจาก ชื่อสกุล, ชื่อตน
ยอ.ชื่อกลางยอ.(ปที่พิมพ).ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร เลมที่
(ฉบับที่): หนาที่ใชอางอิง.
Blank,G. C. (2001). Some properties of the kaprekar
numbers and a means of generation.
Science Asia 27(2): 133-136.

บรรณาธิการแถลง
ป 2550 เปนปมหามงคลที่ประชาชนคนไทยมี
ความสุข กับการเฉลิมฉลองการมีพระชนมายุค รบ 80
พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช (รั ช กาลที่ 9) ซึ่ ง เป น พระบิ ด าแห ง
เทคโนโลยี ข องไทย แต ดู เ หมื อ นทิ ศ ทางความ
เจริ ญ ก า วหน า ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ข อง
ประเทศไทยยั ง คงย่ํ า อยู กั บ ที่ ซึ่ ง อาจ เป น ด ว ย
สภาพการณทางเศรษฐกิจที่ไมคอยจะสูดีและที่สําคัญก็
คือสถานการณทางการเมืองยังไมเขาที่เขาทาง ยังไมมี
รัฐบาลชุดใหมเขามาบริหารประเทศและยังไมทราบวา
ผู ใ ดจะมาเป น รัฐ มนตรีผู กํา หนดนโยบายและทิ ศ ทาง
วิทยาศาสตรของประเทศ จึงตองขอฝากรัฐบาลชุดใหม
ใหชวยสง เสริม สนับ สนุนเยาวชนอยางจริงจังในดาน
วิทยาศาสตร เนื่องจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน
รากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ และเพื่อใหสมดัง
พระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรง
มุ ง ห วั ง พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห
เจริ ญ ก า วหน า มี เ ทคโนโลยี เ พี ย งพอแก ก ารพั ฒ นา
ประเทศโดยไมตองพึงพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ

สํ า หรั บ เนื้ อ หาสาระในวารสารก า วทั น โลก
วิทยาศาสตรฉบับนี้ก็ยังคงเต็มเปยมไปดวยเนื้อหาสาระ
ที่ น า ส น ใ จ เ ห มื อ น อ ย า ง เ ช น ทุ ก ฉ บั บ ที่ ผ า น ม า
ขอขอบพระคุณอยางสูงสําหรับทุกทานที่สงบทความมา
ลงตีพิมพเผยแพร และขอขอบพระคุณผูติดตามอาน
วารสารกาวทันโลกวิทยาศาสตรทุกทาน ในวาระปใหม
2551 นี้ ขออํานวยพรโดยขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงดล
บัน ดาลใหผู อา นและผู เขี ย นบทความทุก ทานประสพ
ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง และสมหวังในสิ่ง
พึงปรารถนาทุกประการ
บุญมี กวินเสกสรรค
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