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บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อควบคมุแผนระนาบของเตียงที่ใชในการขนยายผูปวยใหอยูในแนวที่ขนานกับพื้น

ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ การดําเนินการวิจัยไดจากการสรางรูปแบบสมการทางคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม Matlab/ 

Simulink เปนแบบจาํลองการเคลื่อนที่ของแผนระนาบในแกน x และแกน y ใชโมดูลวัดความเรงในการวัดมุมเอียงของเตียง 

และใชโปรแกรม Labview ควบคุมระดับของแผนระนาบ โดยใชตัวควบคมุแบบ PID ในการปรับระดับแผนระนาบใหอยูใน

แนวที่ขนานกับพื้นโดยอัตโนมตัิ 

ผลการทดลองพบวา เมื่อเตียงขนยายผูปวยเกิดการเปลี่ยนมุมไปทางแกน x หรือแกน y หรือท้ังสองแกนพรอมกัน

เตียงจะสามารถปรับระนาบกลับคืนจากมมุ 20 องศา เปน 0 องศาโดยอัตโนมัติ ในเวลา 0.75 วินาที     

 
ABSTRACT 

 This research aims to control stretcher’s plate in order to adjust itself in the stable state automatically 

pararelled to earth surface. Mathematical model using Matlab/ Simulink program was applied to simulate the 

motion of stretcher on x and y axis. Accelerometer sensor was also applied to measure angle of stretcher. 

Level of plate was controlled by Labveiw program. PID controller was used to adjust plate level pararelled to 

earth surface was calculated. 

 The experiment result was that when stretcher change degree according to x or y or both axis, the 

stretcher was able to adjust itself by returning from 20 degree to 0 degree, automatically within 0.75 seconds.  
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คํานํา 
ในแตละครั้งที่เกิดอุบัติเหตุนั้นถาเกิดมีผูเคราะหรายไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและจะตองมีการนําผูเคราะหราย

เหลานั้นสงโรงพยาบาลอยางรวดเร็วที่สุดซึ่งผูจัดทําไดเห็นแลววาในปจจุบันไดมีการคํานึงถึงในดานความเร็วและระยะเวลา

ในการขนยายผูปวยแตยังมิไดมีการคํานึงถึงในดานความปลอดภัยของผูปวยจากการกระทบกระเทือนของรางกายโดยใน

ระหวางการขนยายผูปวยซึ่งอาจเกิดจากสภาพของถนนอาจไมราบเรียบหรือมีสะพานและอาจทําใหผูปวยเกิดการ

กระทบกระเทือนจากสิ่งแวดลอมเหลานั้นและอาจเกิดอันตรายตอรางกายในระหวางการขนยายได 

โดยผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดในการดําเนินงานวิจัยเพื่อปรับสภาพของผูปวยใหสมดุลไมวาสภาวะการเดินทางจะเปน

อยางไรมุมองศาของผูปวยนั้นจะตองไดระดับเดิมที่ขนานกับพื้นโลกโดยอัตโนมัติ โดยการใชแผนระนาบเปนตัวปรับมุม

องศาของผูปวย 

 
อุปกรณและวิธีการ 

วิธีดําเนินงานวิจัย 
1. สรางสมการ Mathematical Model ของแผนระนาบ 

 

ภาพที่ 1  รูปของแผนระนาบเมื่อมองในรูป 2 มิต ิ[1] 

จากทฤษฏีของการทําแผนระนาบใหขนานกบัแกน (Parallel) และจะเกิดการหมุนที่จุดหมุนของแผนระนาบเพื่อเปนการปรับ

มุม จึงตองใชทฤษฏีโมเมนตความเฉื่อย [2] 

                  +                                             (2.1) 

                                                                                                         (2.2) 

 คา J จะเปนสวนหนึ่งของสมการการเคลื่อนที่โดยจะใชคา J ของสมการที่ (2.2) เมื่อดูจากภาพที่ 1 แลวนาํมาเขยีน

เปนสมการการเคลื่อนของระบบที่จะไดวา 

                          (2.3) 
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                                    (2.4) 

                                                (2.5)           

ทําการยายขางสมการที่ (2.5) เพื่อหาคา  ดังนั้นสมการจะอยูในรูป 

                                                                 (2.6)                        

                                               (2.7) 

                ดังนั้นจะไดสมการที่ (2.7) ซึ่งเปนสมการการเคลื่อนที่ของแผนระนาบที่พิจารณาสําหรับแกน X และในทํานอง

เดียวกันเมื่อตองการหาคาทางดานแกน Y ก็จะใชสมการเดียวกันแตจะเปลี่ยนจาก  เปน  แทน 

         (2.8) 

2. การสรางสมการ Mathematical Model ของ Servo Motor เพื่อหาคาแรงที่กระทํากับแผนระนาบ 

 

ภาพที่ 2 

ทําการหาคา F ที่ตองการโดยจะใชกฎของ เคอรชอฟร (Kirhhoff’s Voltage Law) [3] ซึ่งจะไดรูปแบบสมการดังนี้ 

          เมื่อ 

                                  (2.10) 

และคา  (กระแสไฟที่ตัวมอเตอรผลิตออกมา) นั้นหาไดจาก 

                                                                             (2.11) 
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เมื่อ 

               (2.12) 

และเมื่อพิจารณาสมการที่ (2.10) จะได 

                                                                                                   (2.13) 

นําสมการที่ (2.13) แทนลงในสมการที่ (2.12) จะได 

                                                                                    (2.14) 

โดยที่ นั้นจะไมใชคาคงที่แตจะมีคาแปรผันซึ่งขึ้นอยูกับ Volt ที่เราจายเขาไปในระบบจากนั้นนําคาตางที่ได

จากตาราง Rating And Specifications มาประกอบกับสมการขางตนนั้นแลวจะไดเปนคา F ซึ่งจะเปนคา Mathematical 

Model ของตัวมอเตอรแลวจึงนําไปประกอบกับคา Mathematical Model ของแผนระนาบตามสมการที่ (2.7) และ (2.8) 

เพื่อนําไปประกอบการทําแบบจําลอง 

3. การจําลอง Matlab/ Simulink ของแผนระนาบ 

หาผลตอบสนองของแผนระนาบที่ทํามุมเอียง 20 องศาใหกลับมาเปน 0 องศาใน Matlab/Simulink เพื่อทําการ

วิเคราะหระยะเวลาในการกลับคืนสภาวะของแผนระนาบ   

 

ภาพที่ 3 

ภาพที่ 3 เปนการนํา Mathematical Model มาทําการเขียน Simulink โดยเปนการนนําสมการ Mathematical Model ใน

สวนของแผนระนาบ และ ตัวมอเตอรมารวมกันและเมื่อทําการปอนคาอินพุต (โวลตของตัววัดความเรง) ระบบจะทําการ

รวมสัญญาณเพื่อดูองศาของแผนระนาบและสงสัญญาณไปยังสวน Mathematical Model ของมอเตอรเพื่อทําการปรับ

ระดับของแผนระนาบและสงสัญญานกลับมาหาคาที่ยอมรับได 

4. ทําในสวนควบคุมระบบใหอยูในคาที่ยอมรับได (PID) 
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ภาพที่ 4 

ภาพที่ 5 เปนการนํา Mathematical Model มาควบคุมดวย PID Control โดยการนํา Matlab/Simulink จากในภาพที่ 3 มา

อยูในรูปของSubsystem และเมื่อทําการใสคาคงที่ (มุมของแผนระนาบที่เราตองการ) PID จะทําหนาที่ควบคุมสัญญาณให

นิ่งและสงสัญญาณไปยัง Subsystem ในรูปแบบของไฟฟากระแสแลวปอนกลับมาประมวลผลจนไดคาที่ยอมรับได 

อุปกรณ 

1. โมดูลวัดความเรง (Accelerometer Sensor)  

2. เซอรโวมอเตอร (Servo Motor) 

 3. คอมพิวเตอร (Computer) 

 4. Data Acquisition (DAQ CARD)  

 5. ชุดควบคุมเซอรโวมอเตอร (Motor driver) 

 

ผลและวจิารณผลการทดลอง 

 

ภาพที่ 5 

จากภาพที่ 5 แสดงใหเห็นวาแผนระนาบในแนวแกน X จะเคลื่อนตัวกลับมาจาก 20 องศาถึง 0 องศาในเวลา 1.25 

วินาทีโดยที่จะยังไมเกิดการสั่นของกราฟและกราฟจะยังคงนิ่งตอไป 
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ภาพที่ 6 

จากภาพที่ 6 แสดงใหเห็นวาแผนระนาบในแนวแกน Y จะเคลื่อนตัวกลับมาจาก 20 องศาถึง 0 องศาในเวลา 1.25 

วินาทีโดยที่จะยังไมเกิดการสั่นของกราฟและกราฟจะยังคงนิ่งตอไป 

 
สรุป 

 การทําสมการ Mathematical model ของแผนระนาบและ Servo Motor เพื่อที่จะนํามาทําการจําลองระบบใน 

Matlab/ Simulink โดยใชการควบคุมแบบ PID Control เมื่อพิจารณาจากกราฟแผนระนาบจะเคลื่อนตัวกลับมาจาก 20 

องศาถึง 0 องศาในเวลา 1.25 วินาทีและจะใชเวลาและความเร็วในการกลับคืนลดลงมาจะเทากัน ตามองศาที่นอยลงตาม

ภาพที่7เนื่องจากแผนระนาบในการทดลองเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสและใชรูปสมการ Mathematical Model เดียวกัน   

 
ภาพที ่7 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณอาจารย ดร.มณูศักดิ์ จานทอง ทีใ่หคําปรึกษาตลอดการทําวิทยานิพนธนี้และขอขอบคุณอาจารย ดร.

พิพัฒน ปราโมทย ที่ปรึกษาวทิยานิพนธหลัก 

เอกสารอางอิง 
[1] Khalil sultan is currently persuing industrial electronic at the instate of industrial electronic engineering 

(iiee),(pcsir),(netduet) Karachi, Pakistan 

[2]         Triantafyllou, M.S., Maneuvering and Control of Surface and Underwater Vehicles.  
 Massachusetts Institute of Technology,  Cambridge, MA, USA , Fall 2004. pp 21-35. 
[3]        วรวัต มชีัย 14/9/2553 75/1 ม.7 ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 อาสาสมัครองคการพิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตรแหงชาติ 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /THA ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


