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5. รูปเขียนหรือรูปภาพสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม พร้อมคำอธิบาย 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
6. ที่มาและแนวคิดของการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (คำอธิบาย : แสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่

จำเป็นต้องทำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเรื่องนี้ โดยกำหนด  
 ปัญหาให้ชัดเจนทั้งข้อเท็จจริงและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น) 

เนื่องจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร  นักเรียน นักศึกษา  
ซึ่งในแต่ละวันจะมีทั้ง บุคลากร  นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัย และบุคคลภายนอกเข้าและออก เป็นจำนวน
มาก ทำให้เสี่ยงและขาดระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี ซึ่งอาจทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อบุคลากร 
นักเรียน นักศึกษา และทรัพย์สินของผู้ที่อยู่อาศัยในสถานที่เหล่านี้  
  ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับมนุษย์มากขึ้น เนื่องจากมีการคิดค้น ศึกษา วิจัย และพัฒนา
สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ  จึงทําให้มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เช่น เทคโนโลยี Image Processing  เป็นการนำเอา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการประมวลผลภาพไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ เป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่จะนิยม
ใช้การตรวจสอบทางกายภาพ อาทิ ลายนิ้วมือ ใบหน้า ลายม่านตา มาเพ่ือระบุตัวตนของบุคคลนั้น  เพ่ือให้เกิด
ความง่ายต่อการระบุตัวตน  ผู้จัดทํามีแนวคิดนําเทคโนโลยีการประมวลผลภาพมาประยุกต์ใช้งานร่วมกับการ
พัฒนาต้นแบบโปรแกรมครั้งนี้   
 ด้วยเหตุนี ้ ผู ้จัดทำจึงได้พัฒนาต้นแบบโปรแกรมระบุตัวตนด้วยใบหน้า ของนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับชั้น ปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Image 
Processing ในการตรวจจับและระบุตัวตนด้วยใบหน้า  
 

7. วัตถุประสงค์การสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (คำอธิบาย : ระบุวัตถุประสงค์หลักของการสร้าง
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม อย่างชัดเจนเป็นข้อๆ เรียงลำดับความสำคัญ โดยมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ความสำคัญและท่ีมาของปัญหา ตลอดจนชื่อของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม) 

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์  ออกแบบ  ต้นแบบโปรแกรมระบุตัวตนด้วยใบหน้า ของนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ปวส.1  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2. เพื ่อพัฒนาต้นแบบโปรแกรมระบุต ัวตนด้วยใบหน้า  ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับชั้น ปวส.1  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

3. เพื ่อทดลองหาประสิทธิภาพของการพัฒนาต้นแบบโปรแกรมระบุต ัวตนด้วยใบหน้า  
ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ปวส.1  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 

ภาพแสดงผลการตรวจจับใบหน้าและระบุตัวตนด้วย Algorithm ที่พัฒนาในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น 



3 
 
8. การทบทวนวรรณกรรมและสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง (คำอธิบาย : เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานทาง

วิชาการท่ีผ่านมา ทั้งในรูปแบบของบทความวิจัยและสิทธิบัตร เพ่ือใช้ในการพัฒนางานใหม่ โดยเนื้อหาของ
วรรณกรรมที่ทบทวนต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และคำถามของการทำสิ ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม ด้วยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องและแสวงหาแนวทางท่ีน่าจะเป็นไปเป็นไปได้จากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการที่เก่ียวข้อง) 

  เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ  และคณะ (2561)  ทำการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบตรวจสอบ
นักศึกษาเข้าเรียนด้วยวิธีการรู้จำใบหน้า” โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบนักศึกษาเข้าเรียนดว้ย
วิธีการรู้จำใบหน้าที่มีความถูกต้องสูง และมีระบบกลไกที่ทำให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ง่าย โดยได้ทำการ
ทดลองตรวจสอบหาวิธีการรู้จำใบหน้าที่มีความถูกต้องสูงที่สุดจากเทคนิคที่เป็นที่นิยม 3 เทคนิค คือ เทคนิค 
Eigenface recognition เทคนิค Fisherface recognition และเทคนิค Local Binary Pattern Histograms 
(LBPH) recognition เพื่อนำไปใช้ในระบบที่พัฒนา ซึ่งจากการทดลองความสามารถของระบบพบว่า LBPH 
recognition มีความถูกต้องในการระบุตัวตนสูงถึง 94.21 เปอร์เซนต์ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาวิธีการแสดงผล
การตรวจสอบแบบเรียลไทม์บนเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบและแจ้งแก้ไขในกรณีที่มี
ผลการตรวจสอบผิดพลาด  โดยได้กล่าวถึงความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบตรวจสอบนักศึกษา
เข้าเรียนด้วยวิธีรู้จำใบหน้า ดังนี้ 

1. Haar cascades  ระบบตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษานี้ได้ใช้เทคนิคการตรวจจับใบหน้าโดย
ใช้ Harr cascades  ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีความเร็วและความถูกต้องในการตรวจจับใบหน้าสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
เทคนิคการตรวจจับใบหน้าแบบดั้งเดิม โดยแนวคิดของเทคนิคนี้คือ ทำการตรวจสอบหากลุ่มพิกเชลบนภาพที่
มีค่าใกล้เคียงกับ Harr-like feature  เพ่ือตัดสินว่ากลุ่มพิกเซลนั้นเป็นใบหน้าบุคคลหรือไม 

2. เทคนิคการร ู ้จำใบหน้า เทคนิคการร ู ้จำใบหน้าเป ็นเทคโนโลยีส ่วนหนึ ่งของเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ ที่ทำการจดจำลักษณะใบหน้าของบุคคลโดยนำข้อมูลรูปภาพมาทำการหาลักษณะพิเศษ แล้ว
บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล จากนั้นทำการระบุตัวบุคคลได้จากการประมวลผลเปรียบเทียบกับข้อมูลใบหน้าของ
บุคคลที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูล โดยตัวอย่างเทคนิคการรู ้จ ำใบหน้าที ่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ คือ เทคนิค 
Eigenface recognition เทคนิค Fisherface recognition และเทคนิค Local Binary Pattern Histrograms 
(LBPH) 

2.1 เทคนิค Eigenfaces recognition ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal component 
analysis) ของข้อมูลเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่นิยมใช้เพื่อลดขนาดเมทริกซ์ของตัวแปรให้เล็กลงหรือใช้หา
ความสัมพันธ์ของข้อมูล แบ่งการทางานเป็น 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการประมวลผลก่อน (Preprocess) และ
ขั้นตอนทดสอบ (Test) 

2.2 เทคนิค Fisherfaces recognition ใช้การวิเคราะห์จำแนกประเภทเชิงเส้น (Linear discriminate 
analysis) เพ่ิมเติมเข้ามาจาก Eigenfaces recognition เพ่ือเพ่ิมความถูกต้องในการจำแนกข้อมูลในกรณีที่ไม่
สามารถหาลักษณะเด่นในภาพได้ครบถ้วน แบ่งการทำงานเป็น 2 ขั ้นตอนเช่นเดียวกันกับ Eigenfaces 
recognition คือ ขั้นตอนการประมวลผลก่อนและข้ันตอนทดสอบ 

2.3 เทคนิค Local Binary Pattern Histograms (LBPH) recognition เป็นเทคนิคการระบุตัวตน
โดยอาศัย Local binary pattern ที่เป็นเทคนิคสำหรับการแยกแยะรูปแบบลักษณะพิเศษในรูปภาพ โดยนา
ค่า LBP ที่คานวนได้ในแต่ละพิกเซลมาทำ Histogram สาหรับการระบุลักษณะพิเศษในใบหน้า แบ่งการทำงาน
เป็น 2 ขั้นตอนเช่นเดียวกันกับ Eigenfaces recognition คือ ขั้นตอนการประมวลผลก่อนและข้ันตอนทดสอบ 
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ผลสรุปและข้อเสนอแนะจากงานวิจัยนี้ ได้ทำการทดลองตรวจสอบหาวิธีการรู้จำใบหน้าที่มีความ
ถูกต้องสูงที่สุดจากเทคนิคที่เป็นที่นิยม 3 เทคนิค คือ เทคนิค Eigenface recognition เทคนิค Fisherface 
recognition และเทคนิค Local Binary Pattern Histrograms (LBPH) recognition จากการทดลองพบว่า
ทั้ง 3 เทคนิคมีความถูกต้องมากที่สุดเมื่อใช้รูปภาพในการฝึกสอน 5 รูป โดยเทคนิค LBPH recognition มี
ความถูกต้องในการรู้จำใบหน้ามากที่สุด จึงได้นำเทคนิคดังกล่าวไปใช้ในระบบที่พัฒนา นอกจากนี้ได้ทำการ
ทดลองตรวจสอบหาสภาวะความเข้มของแสงที่เหมาะสมในการทำงานของระบบ จากการทดลองพบว่ารูปภาพ
ที่นำเป็นชุดทดสอบควรเป็นรูปภาพที่ถ่ายในสภาวะแสงที่ใกล้เคียงกับตาแหน่งที่ติดตั้งกล้องสำหรับตรวจจับ
ใบหน้ามากท่ีสุด ซึ่งจะสามารถเพ่ิมความแม่นยำในการระบุตัวตนของระบบ  

สำหรับสิ่งต่อไปที่จะพัฒนาเพิ่มเติมในงานวิจัยนี้ได้แก่ การปรับปรุงเทคนิคในการระบุตัวตนให้สามารถ
ระบุตัวตนได้อย่างแม่นยำโดยไม่มีผลกระทบจากแสง ซึ่งอาจจะนำเอาความรู้ด้าน deep neural networks 
มาประยุกต์ใช้ นอกจากนี้จะทำการปรับปรุงวิธีการตรวจจับใบหน้าในช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกัน กรณีที่ตรวจจับ
ใบหน้าได้หลายคนในหนึ่งเฟรม ให้มีกลไกการจับกลุ่มที่ผิดพลาดเนื่องจากการเดินสลับตำแหน่ง โดยอาจนำทิศ
ทางการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการตัดสินใจเลือกกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเสริมความสามารถระบบ 
โดยการเพ่ิมหน้าอินเตอร์เฟสสำหรับผู้สอนในการจัดเก็บข้อมูลการเข้าเรียน ให้สามารถสามารถค้นคืนย้อนหลัง
ได้ และสรุปผลในเชิงสถิติและรูปแบบรายงานได้ 

 

9. เอกสารอ้างอิง (คำอธิบาย : ระบุแหล่งหรือที ่มาของข้อมูลที ่นำมาใช้ในการเขี ยนที ่มา แนวคิด                
การทบทวนวรรณกรรมและสิทธิบัตรที่เก่ียวข้อง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที ่ ชื่อผลงานวิจัย วงจรการพัฒนาระบบ ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล 

โปรแกรม,ภาษา 
ทีใช้ในการพัฒา

นาระบบ 

การออก
รายงาน 

การแจ้ง
เตือนผล
การศึกษา 

1 การพัฒนาระบบตรวจสอบนักศึกษาเข้าเรียนด้วยวิธีการรู้จำ
ใบหน้า 
เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ, ภัคภัทร นาอุดม และไพชยนต์ คง
ไชย 

SDLC 
(System Development 

Life Cycle ) 

 - Open CV 
- Python 

Report 
Google 

site 

x 

2 ประสิทธิภาพระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนด้วยภาพ
ใบหน้าโดยใช้เทคนิคแอลบีพี 
สุวัฒน์ บรรลือ และ ขนิษฐา อินทะแสง 

SDLC 
(System Development 

Life Cycle ) 

MySQL - PHP 
- Open CV 

x x 

3 วิธีการปรับปรุงคุณลักษณะสำหรับการจำแนกภาพใบหน้าที่
ถูกรบกวนจากแสงโดยขั้นตอนวิธีผสมผสาน 
วิทัศน์ จาตุรงค์กร, ฉัตรเกล้า เจริญผล 

SDLC 
(System Development 

Life Cycle ) 

 - Git 
- Open CV 
- Python 

x x 

4 ระบบตรวจจับหน้าใบหน้าเพ่ือยืนยันตัวบุคคลเพ่ือสนับสนุน
ระบบทะเบียนอาชญากร 
ศันศนีย์ หิรัญจันทร์ และ จิระ ทิวถาวรวงศ์ 

SDLC 
(System Development 

Life Cycle ) 

 - Open CV 
- Python 

x x 

5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรู้จำใบหน้า เพ่ือบันทึกเวลาเข้า
ออกของพนักงาน 
อะดาว น้องวี, บุญชัย แซ่สิ้ว และ ศุภรัชชัย วรรัตน์3 

SDLC 
(System Development 

Life Cycle ) 

 MySQL - VB.Net 
 

Report 
 

x 
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ที ่ ชื่อผลงานวิจัย วงจรการพัฒนาระบบ ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล 

โปรแกรม,ภาษา 
ทีใช้ในการพัฒา

นาระบบ 

การออก
รายงาน 

การแจ้ง
เตือนผล
การศึกษา 

6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมการทำธุรกรรมทางการ
เงินด้วยใบหน้า 
ชุติมา ปะติกานัง และ วิไลลักษณ์ รักบำรุง 

SDLC 
(System Development 

Life Cycle ) 

 - Open CV 
- Python 

x x 

7 เว็บตรวจสอบใบหน้าจากวิดีโอแบบขนาน 
วีรชน วันแอเลาะ , สุพลชัย โพธิ์ทอง , อภิญญา เจริญชัย , 
อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ 

SDLC 
(System Development 

Life Cycle ) 

 - Open CV 
- Python 

x x 

8 ระบบตรวจจับบุคคลเพื่อเฝ้าระวังในพ้ืนที่ที่กำหนด 
ธัญญาวุฒิ ว่องวุฒิไกร, อัจฉรา แน่นหนา, ศิริรัตน์ พรหมดวง 
และ มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ 

SDLC 
(System Development 

Life Cycle ) 

MySQL - PHP 
- Open CV 
 

Report x 

9 การพัฒนาเทคนิคการตรวจจับพื้นที่ใบหน้าและวัตถุดวงตา
โดยใช้การประมวลผลภาพ 
ศุภกิตติ  โสภาสพ 

SDLC 
(System Development 

Life Cycle ) 

 - Matlab 
- Open CV 

x x 

10 การปรับปรุงการรู้จำภาพใบหน้า  ของวิธีไอเกนเฟส 
ศานต์สัมพันธ์ จิรกุลชัยวงศ์ ,ดร.จีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์  

SDLC 
(System Development 

Life Cycle ) 

 - Open CV x x 



 

10. คุณสมบัติ / คุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตการใช้งานของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (คำอธิบาย :  
สิ่งใดสิ่งหนึ่งของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีลักษณะพิเศษ และการจำกัดหรือวางกรอบของการใช้
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ได้แก่ กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา การกำหนดขอบเขต
เนื้อหาและระยะเวลาการใช้งานของนวัตกรรม) 

    โปรแกรมระบุตัวตนด้วยใบหน้า ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ปวส.1 
ว ิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  สามารถจดจำใบหน้าได้มากกว่า 90 %  รวมทั ้งสามารถระบุว ัตถุ  
ได้แม่นยำและมีความถูกต้อง รวดเร็วในการแสดงผลข้อมูล 

    โปรแกรมระบุตัวตนด้วยใบหน้า ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ปวส.1  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ออกแบบมาให้ใช้งานในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น โดยผู้ใช้งานต้องเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ต   

 
11. หลักการ วิธีการ ขั ้นตอนการสร้างและการทดสอบการทำงานของสิ ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  

[คำอธิบาย : วิธ ีการ (Methodology) กลไกการทำงาน (Mechanism) การทดลอง (Experiment)  
การทดสอบ (Test) และการตรวจสอบ (Examination) การวิเคราะห์ทางสถิติหรือตัวแปรที่เก่ียวข้อง] 

 ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดในการทำวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 11.1 เตรียมรูปภาพของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  จำนวน 100 ภาพต่อคน  
ก่อนที่จะ Train ด้วย Algorithm  ที่ได้เตรียมไว้ 

11.2 Train รูปภาพด้วย Algorithm  ที ่ได้เตรียมไว้ ด้วยกระบวนการ Machine Learning 
Model 

 11.3 Save Machine Learning Model  รูปภาพทั้งหมด 
 11.4 สร้าง Web App ด้วย Django Framework  

11.5 ออกแบบโปรแกรม  โดยนำ  Machine Learning Model รูปภาพทั้งหมดที่ Save นำเข้า
สู่ Web App 

 11.6 Coding 
 11.7 Testing and Debugging 
 11.8 Testing and validating 
 11.9 Documentation 
 11.10 Program Maintenance 
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๑1. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนี้ มีความโดดเด่นกว่าสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอื่นที่เคยมีมาก่อนอย่างไร 

(คำอธิบาย : สิ่งใดสิ่งหนึ่งของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีความแตกต่างจากสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
อ่ืนในประเภทเดียวกัน) 
(๑)  สะดวกต่อการใช้งาน 
(๒)  โปรแกรมระบุตัวตนด้วยใบหน้า ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ปวส.1 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาแพร่  สามารถจดจำใบหน้าได้มากกว่า 90 %  รวมทั้งสามารถระบุวัตถุ 
ได้แม่นยำและมีความถูกต้อง รวดเร็วในการแสดงผลข้อมูล 
 

 
๑2. วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ (คำอธิบาย : ระบุการเลือกใช้วัสดุ (Material)  และอุปกรณ์ (Equipment)  

พร้อมเหตุผลในการเลือกใช้) 
 (๑) คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ้ค  สำหรับพัฒนาโปรแกรม  
 (๒) โดเมนและโอสติ้ง  สำหรับเผยแพร่และทดสอบโปรแกรม  

(๓)               
(๔)              

๑3. ประโยชน์และคุณค่าของสิ ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (คำอธิบาย : แสดงความคาดหมาย วิธีการ  
หรือแนวทางที ่จะนำสิ ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พร้อมระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับ
ประโยชน์ และผลกระทบจากสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนกับกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน) 

13..1 ได้ต้นแบบโปรแกรมระบุตัวตนด้วยใบหน้า ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับชั้น ปวส.1  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

13.2 ต้นแบบโปรแกรมระบุตัวตนด้วยใบหน้า ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับชั้น ปวส.1  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  มีประสิทธิภาพในการตรวจจับและระบุตัวตน
ด้วยใบหน้า  

 

๑4. กลุ่มเป้าหมายในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  ภาครัฐ (โปรดระบุ) วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
  ภาคเอกชน/การผลิต (โปรดระบุ)                     
  ภาคประชาชน/สังคม/ชุมชน (โปรดระบุ)                                  

 
 

 ลงชื่อ.....นายภัทรพงศ์  ทับเปียง....หวัหน้าผู้ประดิษฐ์ 
                             (................................................................) 

 วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. .................   
 
 ลงชื่อ.................................................................ผู้ร่วมประดิษฐ์  
      (................................................................) 
 วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. .................   
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   ลงชื่อ..............นายกิตติธัช  ตันมา..........อาจารย์ท่ีปรึกษา             
(............................................ ....................) 

 วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. .................   
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