การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั8งที; 10 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื;อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0
10th ECTI-CARD-2018, Phitsanulok, Thailand

ECTI-CARD 2018

การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั8งที; 10
การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื;อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0

วันที; 26-29 มิถุนายน 2561
ณ ศูนย์วฒั นธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์ วิว
จังหวัดพิษณุโลก

จัดโดย
สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย
วันที; 26-29 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ศูนย์วฒั นธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั8งที; 10 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื;อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0
10th ECTI-CARD-2018, Phitsanulok, Thailand

© 2018 ลิขสิทธิQน8 ีเป็ นของ
สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ

วันที; 26-29 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ศูนย์วฒั นธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั8งที; 10 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื;อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0
10th ECTI-CARD-2018, Phitsanulok, Thailand

Conference Organizer

วันที; 26-29 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ศูนย์วฒั นธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั8งที; 10 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื;อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0
10th ECTI-CARD-2018, Phitsanulok, Thailand

สาส์ นจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิ ท ยาลัย นเรศวรมี ป ณิ ธ านที;มุ่ ง กระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึ ก ษาให้กับ
ประชาชน ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาต่าง ๆ ให้มีคุณภาพเพื;อเกื8อหนุนต่อการพัฒนา
ประเทศ สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างยัง; ยืน รวมถึงมีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ มหาวิทยาลัยนเรศวรมีเป้าหมายจะเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั และนวัตกรรมที;มีคุณภาพเป็ นที;ยอมรับ มี
การบริ หารและการจัดการการศึกษาในรู ปแบบสร้างเครื อข่ายและการเป็ นหุ้นส่วน เพื;อให้เกิดความร่ วมมือ
ของภาคส่วนต่างๆ ในกระบวนการผลิตบัณฑิต ผลงานวิจยั และการบริ การวิชาการเพื;อให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการและเกิดประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างแท้จริ ง
ณ โอกาสนี8 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ร่วมมือกับสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม
และสารสนเทศ ประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ จัดประชุมวิชาการงานวิจยั และพัฒนาเชิ ง
ประยุก ต์ ครั8งที; 10 หรื อ ECTI-CARD 2018 ภายใต้หัว ข้อ “การประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีเพื;อตอบสนอง
นโยบายประเทศไทย 4.0” ระหว่างวันที; 26 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์วฒั นธรรม ภาคเหนือตอนล่าง
วังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก ดังนั8นจึงนับเป็ นโอกาสที;ดีที;จะทําให้เกิดการแลกเปลี;ยนเรี ยนรู ้ทาง
วิ ช าการร่ ว มกัน ระหว่า งนัก วิ จ ัย ผู ้พัฒ นา ผู ้ใ ช้ง าน และหน่ ว ยงานต่ างๆ ตลอดจนนิ สิ ต นัก ศึก ษาจาก
สถาบันการศึกษาทัว; ประเทศ
ในนามของมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณคณะกรรมการที;เกี;ยวข้องทุกท่านที;ได้ให้ความร่ ว มมือ
ในการจัดการประชุมวิชาการงานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั8งที; 10 หรื อ ECTI-CARD 2018 ในครั8งนี8
และขออวยพรให้การประชุมวิชาการครั8งนี8สําเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี มีนวัตกรรมและงานวิจยั เชิงประยุกต์ที;
สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาทางวิชาการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มหาวิทยาลัย
นเรศวรหวังเป็ นอย่างยิ;งว่าจะได้รับความร่ วมมือและการสนับสนุนที;ดีในโอกาสต่อไป
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
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สาส์ นจากนายกสมาคม ECTI
ขอต้อนรับทุกท่านสู่การประชุม ECTI-CARD 2018 ที;จงั หวัดพิษณุโลก
การประชุม วิช าการ ECTI-CARD 2018 ซึ; งเป็ นการประชุม ระดับ ชาติที; จ ัด เป็ นครั8 งที; 10 โดย
ผลัดเปลี;ยนกันจัดในแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยมาเป็ นเวลา 10 ปี ในปี พ.ศ.2561 นี8 มหาวิทยาลัยนเรศวร
นําโดย อ.สุ ร เชษฐ์ กานต์ประชา และ อ.ชัยรัต น์ พิน ทอง ร่ ว มกับสมาคม ECTI (สมาคมวิชาการไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่ งประเทศไทย) ได้จดั งานในปี นี8ข8 นึ ที;โรงแรม
วังจันทน์ริเวอร์วิว ซึ;งตั8งอยู่กลางเมืองพิษณุโลก ระหว่างวันที; 26-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ภายใต้หัวข้อ “การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื;อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0”
ในการประชุม ECTI-CARD 2018 นี8 เราได้รับเกียรติจาก ดร.ทีปานิส ชาชิโย (มน) ดร.อดิศร เตือน
ตรานนท์ (NECTEC) และ รศ.ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช (สจล) มาเป็ นผูบ้ รรยายกิติมศักดิQ และได้รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.ธนา อุดมศรี ไพบูลย์ (มพ) และ ผศ.ดร.สาคร โพธิQงาม มาเป็ นผูบ้ รรยายรับเชิญ นอกจากนี8ยงั มีการ
นําเสนอผลงานวิจยั จากนักวิจยั อาจารย์ และนักศึกษาจากหลายสถาบันการศึกษาในประเทศไทยจํานวนกว่า
200 บทความ การแข่งขันการวัดทางไฟฟ้าซึ;งจัดโดยสถาบันมาตรวิทยา และกิจกรรมอื;นๆ นับว่า มีท8 งั การ
นําเสนอและพูดคุยในวงวิชาการ และกิจกรรมที;เพิ;มพูนความรู ้ให้ทนั สมัยแก่ นักศึกษา นักวิจยั และอาจารย์
ที;มาร่ วมงาน
ในนามของสมาคม ECTI กระผมมีความยินดีที;ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั8งนี8 และขอแสดงความ
ขอบคุณผูเ้ กี;ยวข้องทุกท่านจากใจจริ ง ตั8งแต่กรรมการผูจ้ ดั งาน นักวิจยั และนักศึกษาซึ;งเป็ นผูแ้ ต่งบทความ
วิจยั และทุกท่านที;ช่วยกันจัดงานในครั8งนี8 กระผมหวังว่า ผูร้ ่ วมงานทุกท่านจะสนุกกับการเรี ยนรู ้เทคโนโลยี
ชั8นนํา เจอเพื;อนเก่า สร้างเพื;อนใหม่ ซึ;งจะทําให้ทุกท่านได้ประโยชน์จากงานนี8สูงสุด และขออวยพรให้งาน
ECTI-CARD 2018 ดําเนินไปอย่างเรี ยบร้อยและประสพความสําเร็จทุกประการ
ศาสตราจารย์ ดร. โกสิ นทร์ จํานงไทย (มจธ)
นายกสมาคม ECTI
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ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์
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Secretary
เศรษฐา ตั8งค้าวานิช

มหาวิทยาลัยนเรศวร
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
ดร.พัฒพล เหรี ยญโมรา
ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว
รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ;ม
ดร.วิธวัช ตั8งตรงไพโรจน์
ผศ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง
ดร.ถิระภัทร จริ ยะนรวิชช์
ผศ.ดร.ชวลิต ศรี สถาพรพัฒน์
ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย
ณัฐวุฒิ ชินธเนศ
สุชยั ศรี ไลออน
ดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร
ผศ.ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข
รศ.ดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย
ผศ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง
ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่ งเรื อง
รศ.ดร.กฤษณะ ไวยมัย
ผศ.ดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรี ดาพงษ์
เสนีย ์ ตั8งสถิตย์
ผศ.ดร.มิติ รุ จานุรักษ์
ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ ง
ผศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล
รศ.ดร.เสริ มศักดิQ เอื8อตรงจิตต์
ผศ.ดร.สุดชาย บุญโต
รศ.ดร.เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์
ผศ.ดร.วิทวัส สิฎฐกุล
รศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดษิ ฐโชติ
ผศ.ดร.พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร
รศ.ดร.ชูพนั ธุ์ รัตนโภคา
ดร.กฤษฎา มามาตร

มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ผศ.ดร.วิทวัส ผ่องญาติ
ผศ.ดร.เชิดพงษ์ ดีเลิศไพบูลย์
ดร.ณัฐพล ประยงค์พนั ธุ์
รศ.ดร.โอภาส ศิริครรชิตถาวร
ผศ.ดร.ยุพิน สรรพคุณ
ดร.สมมาตร แสงเงิน
ผศ.ดร.สายชล ชุดเจือจีน
ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส
ดร.นรเสฎฐ์ วิชยั พาณิชย์
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธนะ
ผศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
ดร.คมกฤช บุญยิ;ง
ผศ.ศุภกิต แก้วดวงตา
ดร.พลกฤษณ์ ทุนคํา
ผศ.ดร.อุเทน คาน่าน
ดร.นพดล มีเฑียร
รศ.โกศล โอฬารไพโรจน์
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เคลือบวัง
ดร.ชาญยุทธ์ กาญนพิบูลย์
ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ สากุล
ธนาฒน์ สุกนวล
ไมตรี ธรรมมา
ผศ.วิชชุพงษ์ วิบูลเจริญ
ผศ.ดร.ศิริวฒั น์ วสุนธราเจริญ
ศราวุฑ คงลําพันธ์
ผศ.ดร.นิติพฒั น์ พิสุทธิพงศ์
ผศ.ดร.อดิเรก จันตะคุณ
ผศ.สมใจ อารยวัฒน์
ผศ.ดร.วรรณรี ย ์ วงศ์ไตรรัตน์
รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล
ผศ.ดร.มนต์ทิพย์ภา อุฑารสกุล
ผศ.ดร.ธรา อัง; สกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ผศ.ดร.จิติมนต์ อัง; สกุล
ผศ.ดร.ประโยชน์ คําสวัสดิQ
ผศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริ ทธิQธร
ดร.ประภาพร รัตนธํารง
ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา
นุชชากร งามเสาวรส
ผศ.ดร.วิรัตน์ จารีวงศ์ไพบูลย์
ผศ.ดนุพฒั น์ ดวงมาลัย
ผศ.พงษ์พทั ธ์ มังคละคีรี
ผศ.ดร.สุ รเชษฐ์ กานต์ประชา
เศรษฐา ตั8งค้าวานิช
ดร.ชัยรัตน์ พินทอง
ผศ.ดร.พนัส นัถฤทธิQ
ภาณุพงศ์ สอนคม
แสงชัย มังกรทอง
ผศ.ดร.ศิริพร เดชะศิลารักษ์
ผศ.ดร.มุฑิตา สงฆ์จนั ทร์
รศ.ดร.สุ ชาติ แย้มเม่น
ผศ.ดร.พนมขวัญ ริ ยมงคล
รัฐภูมิ วรานุสาสน์
ผศ.ดร.พงศ์พนั ธ์ กิจสนาโยธิน
ผศ.ดร.ปิ ยดนัย ภาชนะพรรณ์
ผศ.ดร.สราวุฒิ วัฒนวงค์พิทกั ษ์
ดร.พิสุทธิQ อภิชยกุล
ผศ.ดร.ศุภวรรณ พลพิทกั ษ์ชยั
ดร.สุ รเดช จิตประไพกุลศาล
จิราพร พุกสุข
ผศ.ดร.นรรัตน์ วัฒนมงคล
ดร.เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร
ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง
วาสนา นากุ
กรวิน สุวรรณภักดิQ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
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ศราวุธ แต้โอสถ
รศ.ดร.อภินนั ท์ อุรโสภณ
ผศ.ดร.สุ รโชค ธนพิทกั ษ์
ดร.ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์
โกศล พิทกั ษ์สัตยพรต
ผศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์
ผศ.วาสนา เกษมสิ นธุ์
รณยุทธ นนพละ
ปริ ญญา รจนา
ผศ.รชต บุญยะยุต
นนทรัฐ บํารุ งเกียรติ
ดร.สัญญา ควรคิด
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทองเหลี;ยม
ผศ.ดร.สันติ กูลการขาย
รศ.ดร.ปิ ยะ โควินท์ทวีวฒั น์
ดร.ธัชชัย พุ่มพวง
ชัยพันธุ์ ประการะพันธ์
ผศ.ดร.กริ ช สมกันธา
ผศ.ปองพล แสนสอน
ผศ.ดร.คณิ ศร จี8กระโทก
ผศ.วิไลพร กุลตังวัฒนา
ผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา
ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง
ผศ.ดร.ชาญไชย ไทยเจียม
ผศ.ดร.นําคุณ ศรี สนิท
ดร.จิรัฎฐ์ เหมือนชู
ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง
อัมริ นทร์ ดีมะการ
ผศ.ธัชชัย เอ้งฉ้วน
ผศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์
ดร.ชัชวิน นามมัน;
ดร.รัศมิทตั แผนสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
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ดร.บัญชา เหลือแดง
ภาสกร ทิวฑั ฒานนท์
ผศ.ดร.อิทธิเศก นิลกําแหง
ผศ.ดร.ชานนท์ วริ สาร
สิทธิชยั เด่นตรี
ผศ.ดร.ศรวัฒน์ ชิวปรี ชา
รศ.ปิ ยะ ศุภวราสุวฒั น์
ผศ.ดร.วินยั ใจกล้า
ผศ.อมรชัย ชัยชนะ
ผศ.สุ ชิน อาจหาญ
รศ.ดร.พิพฒั น์ พรหมมี
คเณศ พุกกะพันธุ์
พิชชานันท์ วงศ์ศิริธร
ผศ.ดร.จตุพร ทองศรี
อานนท์ สกลคณาพงษ์
ผศ.ดร.รัฐพงษ์ สุวลักษณ์
ดร.ศริ ญญา ปะสะกวี
ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์
ดร.นฤดม นวลขาว
ดร.ชัชวาล คุรุภากรณ์
ดร.ปิ ยพัฒน์ พูลทอง
ดร.ทยาทิพย์ ทองตัน
ดร.ธัญญา คชวัฒน์
เนตรนพิศ คุม้ ทุกทิศ
เทพบดินทร์ บริ รกั ษ์อราวินท์
ดร.กรภัสร์สิษฐ์ พรมอาสา

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิQ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
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สรุปจํานวนบทความที;ส่งเข้ าร่ วมการประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2018
จํานวนบทความที;ส่งเข้าร่ วมฯ มีท8งั สิ8น
ผ่านการพิจารณา
นําเสนอแบบบรรยาย
นําเสนอแบบโปสเตอร์
ไม่ผ่านการพิจารณา
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เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ การกีฬา
การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงาน บ้านอัตโนมัติ
การเรี ยนการสอนทางไกล การศึกษาบันเทิง คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
การกูภ้ ยั ระบบเตือนภัย และพยากรณ์
การสื; อสาร การสนับสนุนผูใ้ ช้ตามบ้าน เครื อข่ายสังคม เครื อข่ายไร้สาย
การขนส่ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม
ธุรกิจการธนาคาร การท่องเที;ยว และการโรงแรม
ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง การยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ
มาตรวิทยา การวัดและควบคุม
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
STEM เทคโนโลยีการศึกษา
หัวข้ออื;น ๆ ที;เกี;ยวข้อง
Special Sessions
การประยุกต์ใช้งานทางแม่เหล็กไฟฟ้า
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน IoT
เทคโนโลยีการวัดสําหรับอุตสาหกรรมศักยภาพ S-Curve
เทคโนโลยีข8นั สู งเพือการพัฒนาที;ยงั; ยืน
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในเชิงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากับภาคอุตสาหกรรม
การประยุกต์วิทยากาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงประยุกต์
นวัตกรรมสําหรับการต่อสู ้อาชญากรรม
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สรุปจํานวนบทความที;ผ่านการพิจารณาแยกตามหน่ วยงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริ ษทั เคซีอินโฟเทค จํากัด
บริ ษทั เบสแล็บ จํากัด
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บางพระ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
โรงเรี ยนเฉลิมขวัญสตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิQ
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กําหนดการจัดงานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2018
วันอังคารที; 26 มิถุนายน 2561
เวลา
รายการ
9:00 – 16:30
- จัดเตรี ยมสถานที;

สถานที;
ศูนย์วฒั นธรรมภาคเหนือ
ตอนล่าง วังจันทน์ ริ เวอร์ววิ

วันพุธที; 27 มิถุนายน 2561
11:00 – 16:30
13:00 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 17:15
18:00 – 20:30

- ลงทะเบียนเข้าร่ วมงาน
- นําเสนอผลงานแบบบรรยาย
- เบรก
- นําเสนอผลงานแบบบรรยาย
- งานเลี8ยง Welcome Party

หน้าห้อง Convention
ห้องนําเสนอผลงาน 5 ห้อง
ด้านข้างห้อง Convention
ห้องนําเสนอผลงาน 5 ห้อง
ลานหน้าห้องอาหารชั8น 2
โรงแรมวังจันทน์ ริ เวอร์วิว

วันพฤหัสบดีที; 28 มิถุนายน 2561
8:00 – 16:30
8:00 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 12:15
12:00 – 13:00
13:00 – 13:15

13:15 – 13:45

- ลงทะเบียนเข้าร่ วมงาน
- นําเสนอผลงานแบบบรรยาย
- เบรก
- นําเสนอผลงานแบบบรรยาย
- การอบรมและแข่งขันการวัดทางไฟฟ้า
- รับประทานอาหารเที;ยง

หน้าห้อง Convention
ห้องนําเสนอผลงาน 5 ห้อง
ด้านข้างห้อง Convention
ห้องนําเสนอผลงาน 4 ห้อง
ห้องกรณิกา 3
ห้องอาหารชั8น 2 (ทั8งสองฝั;ง)
โรงแรมวังจันทน์ ริ เวอร์วิว

- พิธีเปิ ดงาน
- ตัวแทนเจ้าภาพขึ8นกล่าวรายงานกับประธานในพิธี
- เชิญประธานในพิธี (ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัย
นเรศวร) ขึ8นกล่าวเปิ ดการประชุม
- เชิญ TPC Chair กล่าวเกี;ยวกับสถิติในการส่ง
ห้อง Convention
บทความ
- ถ่ายรู ปร่ วมกัน
- นายกสมาคม ECTI ขึ8นกล่าวแสดงความยินดี และ
ประชาสัมพันธ์สมาคม ECTI

วันที; 26-29 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ศูนย์วฒั นธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
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13:45 – 14:20
14:20 – 14:55
14:55 – 15:10
15:10 – 16:00
16:00 – 16:35
16:35 – 18:00
18:30 – 21:30

- การบรรยาย Keynote Speaker (ดร.ทีปานิส ชาชิโย)
- การบรรยาย Keynote Speaker
(ดร.อดิศร เตือนตรานนท์)
- เบรก
- การเสวนา (วิทยากรร่วม 5 คน)
- การบรรยาย Keynote Speaker
(รศ.ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช)
- การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
- แต่ละบทความนําเสนอไม่เกิน 2 นาที (บนเวที)
- งานเลี8ยง Banquet
- กล่าวต้อนรับเข้าร่ วมงาน Banquet โดย นายก
สมาคม ECTI
- TPC chair ประกาศ Best Papers และผูช้ นะในการ
แข่งขันการวัดทางไฟฟ้า และมอบประกาศนียบัตรโดย
นายกสมาคม ECTI
- ตัวแทน ม.นเรศวร กล่าวขอบคุณผูเ้ ข้าร่วมงาน และ
กล่าวขอบคุณผูส้ นับสนุน และทีมงานต่างๆ
- ตัวแทน ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การ
จัดงาน ECTI-CARD 2019

ด้านข้างห้อง Convention
ห้อง Convention
ห้อง Convention
ลานดอกบัว
(ด้านนอกของห้อง
Convention ติดริ มแม่น8 าํ
น่าน)

วันศุกร์ ที; 29 มิถนุ ายน 2561
ช่วงเช้า
9:00 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:30
12:30 – 13:30

- ลงทะเบียนเข้าร่ วมงาน
- นําเสนอผลงานแบบบรรยาย
- เบรก
- นําเสนอผลงานแบบบรรยาย
- รับประทานอาหารเที;ยง

หน้าห้อง Convention
ห้องนําเสนอผลงาน 5 ห้อง
ด้านข้างห้อง Convention
ห้องนําเสนอผลงาน 5 ห้อง
ห้องอาหารชั8น 2 (ทั8งสองฝั;ง)
โรงแรมวังจันทน์ ริ เวอร์วิว
หมายเหตุ: ห้องนําเสนอผลงานจํานวน 5 ห้อง ได้แก่ (1) ห้องปางอุบล (2) ห้องนิลบล (3) ห้องกรณิกา 1
(4) ห้องกรณิกา 2 และ (5) ห้องกรณิกา 3
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ตารางการนําเสนอบทความ
วันพุธที; 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น.

Section ห้องปางอุบล
11-A ประธาน
รองประธาน
บทความ

เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร (1)
ผศ.ดร.พงษ์พนั ธ์ กิจสนาโยธิน (ม.นเรศวร)

Section ห้องนิลบล
11-B ประธาน
รองประธาน
บทความ

การสื;อสาร การสนับสนุนผูใ้ ช้ตามบ้าน เครื อข่ายสังคม เครื อข่ายไร้สาย (1)
ดร.สมมาตร แสงเงิน (ม.มหานคร)
อ.ศราวุฑ คงลําพันธ์ (มทร.อีสาน)
1152 1029 1036 1101 1109 1110 1119 1135

Section ห้องกรณิ กา 1
11-C ประธาน
รองประธาน
บทความ

เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา
ดร.ชัยรัตน์ พินทอง (ม.นเรศวร)
ผศ.ดร.พรพิศุทธิQ วรจิรันตน์ (ม.นเรศวร)
1026 1117 1153 1165 1176 1226 1008 1058

Section ห้องกรณิ กา 2
11-D ประธาน
รองประธาน
บทความ

มาตรวิทยา การวัดและควบคุม
ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ พันธุนะ (มทร.พระนคร)
ดร.สราวุฒิ วัฒนวงศ์พิทกั ษ์ (ม.นเรศวร)
1045 1070 1097 1127 1162

1180

1194

1003

Section ห้องกรณิ กา 3
11-E ประธาน
รองประธาน
บทความ

(Special Session) การประยุกต์ใช้งานทางแม่เหล็กไฟฟ้า
ดร.ภาณุวฒั น์ จันทร์ภกั ดี (จุฬาฯ)
ผศ.ดร.วินยั ใจกล้า (สจล.)
1027 1056 1060 1064 1066 1072

1049

1059

1007

1009

1010

1011

1014

1021

1031
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วันพุธที; 27 มิถุนายน 2561 เวลา 15.15 – 17.15 น.

Section ห้องปางอุบล เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร (2)
12-A ประธาน
ผศ.ดร.ปิ ยดนัย ภาชนะพรรณ์ (ม.นเรศวร)
รองประธาน
บทความ
1051 1068 1073 1089 1090

1098

Section ห้องนิลบล
12-B ประธาน
รองประธาน
บทความ

1052

1114

1120

การสื;อสาร การสนับสนุนผูใ้ ช้ตามบ้าน เครื อข่ายสังคม เครื อข่ายไร้สาย (2)
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ (มทร.พระนคร)
1158

1178

1182

1193

1276

1192

1149

Section ห้องกรณิกา 1 ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง การยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ
12-C ประธาน
อ.รัฐภูมิ วรานุสาสน์ (ม.นเรศวร)
รองประธาน อ.ศราวุฑ คงลําพันธ์ (มทร.อีสาน)
บทความ
1096 1181 1219 1069 1083 1156 1216 1275
Section ห้องกรณิกา 2
12-D ประธาน
รองประธาน
บทความ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1)
ดร.สมมาตร แสงเงิน (ม.มหานคร)
ดร.สราวุฒิ วัฒนวงศ์พิทกั ษ์ (ม.นเรศวร)
1005
1006 1020 1023 1033

1038

1040

1050

Section ห้องกรณิกา 3 (Special Session) การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน IoT
12-E ประธาน
ผศ.ดร.วินยั ใจกล้า (สจล.)
รองประธาน
บทความ
1074 1108 1111 1118 1125 1185 1186 1187
วันพุธที; 27 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 – 20.30 น.
งานเลี8ยง Welcome ณ ลานหน้าห้องอาหารชั8น 2 โรงแรมวังจันทน์ ริ เวอร์วิว
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วันพฤหัสบดีที; 28 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00 – 10.00 น.
Section ห้องปางอุบล เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร (3)
21-A ประธาน
รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ;ม (มก.)
รองประธาน ผศ.ดร. ศิริพร เดชะศิลารักษ์ (ม.นเรศวร)
บทความ
1141 1157 1171 1184 1206

1017

1205

1208

STEM เทคโนโลยีการศึกษา (1)
ผศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ (มรภ.สกลนคร)
ผศ. วาสนา เกษมสินธุ์ (มรภ.สกลนคร)
1018 1028 1102 1123 1134

1143

1159

1175

Section ห้องกรณิกา 1 เทคโนโลยีสมัยใหม่กบั ชีวิตประจําวัน (1)
21-C ประธาน
ผศ.ดร.อภิรกั ษ์ จันทร์สร้าง (มก.)
รองประธาน ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา (มธ.)
บทความ
1042 1047 1126 1130 1142

1161

1172

1173

Section ห้องกรณิกา 2
21-D ประธาน
รองประธาน
บทความ

1100

1104

1122

Section ห้องนิลบล
21-B ประธาน
รองประธาน
บทความ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2)
ผศ.ดร.พนมขวัญ ริ ยะมงคล (ม.นเรศวร)
อ.วัจนา ขาวฟ้า (ม.สวนดุสิต)
1057
1084 1087 1088 1092

Section ห้องกรณิกา 3 (Special Session) เทคโนโลยีการวัดสําหรับอุตสาหกรรมศักยภาพ S-Curve
21-E ประธาน
ดร.ศริ ญญา ปะสะกวี (สถาบันมาตรวัดวิทยาแห่งชาติ)
รองประธาน
บทความ
1177 1209 1054 1055 1061 1151 1265
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วันพฤหัสบดีที; 28 มิถุนายน 2561 เวลา 10.15 – 12.15 น.

Section ห้องปางอุบล การกูภ้ ยั ระบบเตือนภัย และพยากรณ์
22-A ประธาน
ผศ.ดร. พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ (มก.)
รองประธาน อ.อรศิริ ศิลาสัย (ม.สวนดุสิต)
บทความ
1025 1065 1103 1112
Section ห้องนิลบล
22-B ประธาน
รองประธาน
บทความ

1190

1207

1217

1224

(Special Session) เทคโนโลยีข8นั สูงเพื;อการพัฒนาที;ยงั; ยืน
รศ.ดร.ชานนท์ วริ สาร (สจล.)
ผศ.ดร. ศิริพร เดชะศิลารักษ์ (ม.นเรศวร)
1154 1160 1164 1166 1167 1169

1170

1225

Section ห้องกรณิกา 1 เทคโนโลยีสมัยใหม่กบั ชีวิตประจําวัน (2)
22-C ประธาน
ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว (มก.)
รองประธาน อ.วัจนา ขาวฟ้า (ม.สวนดุสิต)
บทความ
1189 1195 1203 1210 1212

1213

1222

1254

Section ห้องกรณิ กา 2
22-D ประธาน
รองประธาน
บทความ

1215

1218

1223

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (3)
ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา (มธ.)
ผศ.ดร.พรพิศุทธิQ วรจิรันตน์ (ม.นเรศวร)
1124
1168 1174 1191 1197

Section ห้องกรณิ กา 3 การอบรมและแข่งขันการวัดทางไฟฟ้า
22-E
การวัดค่าความถูกต้องของฟังก์ชนั เจเนอเรเตอร์ดว้ ยดิจิตอลมัลติมิเตอร์
ดําเนินรายการโดย คุณกองศักดิQ ทองบุญ และ ผศ.ดร.วิทวัส สิฏฐิกุล
ดร.กรภัสร์สิษฐ์ พรมอาสา (ผูช้ ่วยภาคปฏิบตั ิ)

วันที; 26-29 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ศูนย์วฒั นธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
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วันพฤหัสบดีที; 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 16.35 น.
ห้อง Convention
13.00 – 13.15 น. พิธีเปิ ดการประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2018
13.15 – 13.45 น. ประชาสัมพันธ์สมาคม ECTI
13.45 – 14.20 น. Keynote Speaker: ดร.ทีปานิส ชาชิโย (ม.นเรศวร)
14.20 – 14.55 น. Keynote Speaker: ดร.อดิศร เตือนตรานนท์ (NECTEC)
14.55 - 15.10 น. เบรก
15.10 – 16.00 น. เสวนาหัวข้อ “มาตรวิทยาและการประยุกต์ใช้งานเพื;อรองรับการใช้งาน
อุตสาหกรรม 4.0”
16.00 – 16.35 น. Keynote Speaker: รศ.ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช (สจล.)
วันพฤหัสบดีที; 28 มิถุนายน 2561 เวลา 16.35 – 18.00 น.
Section 23
ห้อง Convention
การนําเสนอแบบโปสเตอร์
ประธาน
รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ;ม (มก.)
รองประธาน
ผศ.ดร. อภิรักษ์ จันทร์สร้าง (มก.)
บทความ
1022 1024 1036 1076
1196 1198 1199 1214
1277

1131
1220

1132
1239

1163
1241

วันพฤหัสบดีที; 28 มิถุนายน 2561 เวลา 18.30 – 21.30 น.
ลานดอกบัว (ด้านนอกห้อง Convention ติดริ มแม่น8 าํ น่าน)
งานเลีย8 ง Banquet
กล่าวต้อนรับเข้าร่ วมงานเลี8ยง Banquet โดย นายกสมาคม ECTI
ประกาศ Best Papers และผูช้ นะในการแข่งขันการวัดทางไฟฟ้า
ขอบคุณผูเ้ ข้าร่ วมงาน ผูส้ นับสนุน และทีมงานต่าง ๆ
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ECTI-CARD 2019 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
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1183
1250
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วันศุกร์ที; 29 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 11.00 น.
Section ห้องปางอุบล (Special Session) นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในเชิงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (1)
31-A ประธาน
รศ.ดร. อภินนั ท์ อุรโสภณ (ม.มหาสารคาม)
รองประธาน ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ สากุล (มทร.ศรีวิชยั )
บทความ
1227 1228 1229 1230 1232 1233 1234 1235
Section ห้องนิลบล
31-B ประธาน
รองประธาน
บทความ

(Special Session) นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในเชิงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2)
ผศ.ดร.ศิริวฒั น์ วสุนธราเจริญ (มทร.อีสาน)
ผศ. ปองพล แสนสอน (มรภ.อุดรธานี)
1236 1238 1240 1242 1243 1245 1246 1247

Section ห้องกรณิกา 1
31-C
ประธาน
รองประธาน
บทความ

(Special Session) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากับ
ภาคอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิQแก้ว (มทร.พระนคร)
ผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ (มก.)
1115 1062 1067 1077 1078 1148 1273

Section ห้องกรณิกา 2
31-D ประธาน
รองประธาน
บทความ

(Special Session) การประยุกต์วิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล (สจล.)
รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น (ม.นเรศวร)
1155
1258 1259 1260 1261 1262 1264

Section ห้องกรณิกา 3 (Special Session) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงประยุกต์
31-E ประธาน
เทพฤทธิQ รัตนปัญญากร (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย)
รองประธาน เอกริ นทร์ เหลืองวิลยั (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย)
บทความ
1266 1267 1268 1269 1271
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วันศุกร์ที; 29 มิถุนายน 2561 เวลา 11.15 – 12.30 น.
Section ห้องปางอุบล (Special Session) นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในเชิงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (3)
32-A ประธาน
ผศ.ดร.พุฒิพงศ์ เกิดพิพฒั น์ (มทร.กรุ งเทพ)
รองประธาน
ผศ.วิชชุพงษ์ วิบูลเจริญ (มทร.อีสาน)
บทความ
1248
1249 1251 1255 1133
Section ห้องนิลบล
32-B ประธาน
รองประธาน
บทความ

(Special Session) นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในเชิงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (4)
ผศ.ดร.สาคร โพธิQงาม (มจธ.)
ผศ.ดร.สายชล ชุดเจือจีน (มทร.กรุ งเทพ)
1257 1263 1270 1272
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Keynote Speakers
ดร.ทีปานิส ชาชิโย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ผสู ้ ร้าง “สูตรชาชิโย” ชื;อคนไทยในสูตรฟิ สิกส์ระดับโลก
เป็ นคนแรกของประเทศไทยที;มีชื;อกํากับอยู่กบั สูตรฟิ สิกส์ เรี ยกว่า สูตรชาชิโย หรื อ Chachiyo’s Formula
ต่อมาปรากฏเป็ นเนื8 อหาในตําราวิช าฟิ สิ ก ส์ เชิ งคํานวณ (Oxford University Press) เป็ นส่ ว นหนึ; งของ
วิทยานิพนธ์ หรื อ ถูกนํามาใช้ในงานวิจยั
หัวข้อ: กรอบลวงตา

ดร.อดิศร เตือนตรานนท์
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อนิ ทรี ย ์ (TOPIC)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

เจ้าของรางวัล 2015 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awardจากผลงาน ห้องปฏิบตั ิการบนชิป หรื อ Labon-a-chip ที;งานการประชุม นักวิจยั รุ่ นใหม่พบเมธีวิจยั อาวุโส สกว. ครั8งที; 15 เมื;อวันอังคารที; 6 มกราคม
2559
หัวข้อ: Graphene/3D Carbon Materials and Its Applications
รศ.ดร. นรเศรษฐ พัฒนเดช
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
งานวิจัยทางด้านการประยุกต์ใช้วสั ดุฉนวนในงานวิศวกรรมไฟฟ้ าแรงสู ง การตรวจสอบ ทดสอบ เฝ้าติดตาม วินิจฉัย
ปัญหาสําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสู ง ฟ้าผ่าและการป้องกัน

หัวข้อ: ไฟฟ้าแรงสูง เรื; องใกล้ตวั ที;ควรรู ้
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สารบัญ
PID

เรื่ อง/ผู้แต่ ง

1003 ระบบควบคุมการเพาะปลูกต้นไม้ภายในกระถางต้นไม้แบบอัตโนมัติ
1005 การออกแบบหม้อแปลงพลานาร์ชนิดหลายเอาท์พทุ สําหรับวงจรฮาล์ฟบริ ดจ์คอนเวอร์เตอร์ สําหรับ
เซลส์พลังงานแสงอาทิตย์
1006 อุปกรณ์ตรวจสอบรถรับส่งเด็กนักเรี ยนแบบออนไลน์
1007 ระบบเครื่ องช่วยฟักไข่ควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต
1008 ระบบประมาณเวลารถไฟฟ้ารองรับการแสดงสื่ อมัลติมิเดียอัจฉริ ยะ
1009 การตรวจสอบความสมบูรณ์ตน้ ข้าวในแปลงนาโดยใช้โดรน
1010 ระบบตรวจวัดตามเวลาจริ งและควบคุมอัจฉริ ยะสําหรับโรงเรื อนเพาะปลูกพืช
1011 การประยุกต์ใช้โดรนเพื่อสํารวจแหล่งหญ้าทะเล
1014 เกษตรอัจฉริ ยะเพื่อควบคุมการให้น้ าํ แบบฉี ดฝอยสําหรับแปลงผัก
1017 เตาเผาขยะในครัวเรื อน ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กทริ ก
1018 ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญการรักษาโรคโดยใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
1020 เครื่ องวัดสถานะแบตเตอรี่ แบบไร้สายควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ผา่ นระบบอินเทอร์เน็ต
1021 การระบุไข่ไก่รูปทรงผิดปกติโดยการประมวลผลภาพดิจิทลั
1022 ระบบตรวจจับอุบตั ิเหตุทางรถยนต์อตั โนมัติเพื่อประสานการให้ความช่วยเหลือ
1023 ระบบเตือนพื้นที่หา้ มจอดอัตโนมัติพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์
1024 ระบบตรวจสอบเด็กตกค้างบนรถตูร้ ับส่งนักเรี ยนและแจ้งเตือนอัตโนมัติ
1025 Geographic Information System (GIS) with Crowdsourcing as a Service
1026 การออกแบบสร้างชุด Lower Limb Exoskeleton เพื่อช่วยเดินโดยใช้การควบคุมแบบ PID และกลไก
แบบ Four Bar Linkages
1027 การวัดสัญญาณเรโซแนนซ์แม่เหล็กในนิวเคลียสความละเอียดสูงโดยใช้ตวั ปล่อยแสงเชิงควอนตัมใน
ของแข็ง
1028 การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยชุมชนมีส่วนร่ วมผ่านกิจกรรมบูรณาการ การเรี ยนรู ้ดว้ ยสะเต็มศึกษาจาก
โครงงานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เครื่ องกระบะอบแห้งข้าวเปลือก
1029 ชุดวัดประสิ ทธิภาพโปรโตคอลไอโอที สําหรับการทดสอบโดยใช้อุปกรณ์จริ งหรื ออุปกรณ์จาํ ลอง
1031 การเพาะปลูกอัตโนมัติขนาดเล็กโดยใช้แบบอิงจากเครื่ องซีเอ็นซีแบบ 3 แกน
1033 วงจรกรองผ่านแถบแบบคาวิต้ ีเพือ่ ลดการเกิดรี เวิร์สอินเตอร์มอดูเลชันในการกระจายเสี ยงระบบเอฟ
เอ็ม
1035 ระบบตอบคําถามแบบหลายตัวเลือกสําหรับห้องเรี ยนกลับทาง
1036 การแปลภาษาไทยเป็ นภาษามือไทยด้วยเทคนิคการสร้างกฎ
1038 เครื่ องเขย่าอัตโนมัติ 3 มิติ สําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ กล้วยไม้
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หน้ า
1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
85
89
93
97
101
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หน้ า

1040
1042
1043
1045
1047
1049
1050

การตรวจสอบการเจือปนของนํ้าในนํ้านมดิบ โดยใช้เซนเซอร์แบบอินเตอร์ดิจิตลั คาปาซิเตอร์
เครื่ องให้อาหารกุง้ สวยงามแบบอัตโนมัติโดยอาดุยโน่
ระบบควบคุมความร้อนจากอินฟราเรดแบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในการสกัดนํ้ามันมะพร้าวบริ สุทธิ์
เครื่ องตรวจสอบผ้าย้อมครามธรรมชาติกบั ผ้าย้อมครามสังเคราะห์ดว้ ยเทคนิคทางไฟฟ้า
แอปพลิเคชันคาดการณ์พลังงานไฟฟ้าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์
ระบบตรวจจับการหกล้มและเฝ้าติดตามผูส้ ูงอายุโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ ง
การจําแนกความชื้นข้าวเปลือกมาตรฐานด้วยโพรบย่านไมโครเวฟอย่างง่ายโดยโหมดการวัดคลื่น
สะท้อนกลับ
นวัตกรรมอัจฉริ ยะช่วยเหลือเกษตรกรในการปลูกและดูแลกล้วยหอมทองในพื้นที่เพาะปลูกกล้วยหอม
ทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก
นวัตกรรมดิจิตอลการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแบบนักวิทยาการคอมพิวเตอร์
สําหรับนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา
ระบบบ้านอัจฉริ ยะภายใต้แนวคิด IoT
ชุดทดลองการส่งสัญญาณแสงที่ความยาวคลื่น 850 1310 และ1550 นาโนเมตร โดยการมัลติเพล็กซ์
แบบแบ่งความยาวคลื่น
เครื่ องชาร์จแบตเตอรี่ มือถือแบบไร้สายสําหรับรถยนต์
การออกแบบและสร้างเครื่ องวัดนํ้าหนักนํ้านม ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ งเพื่อใช้ใน
ฟาร์มโคนม
การพัฒนาแบบจําลองระบบจัดเก็บและเรี ยกคืนสิ นค้าอัตโนมัติดว้ ยตัวควบคุมพีไอดี
การควบคุมเครื่ องส่องไฟแอลอีดีสาํ หรับรักษาภาวะทารกตัวเหลืองด้วยระบบสื่ อสารระหว่างสรรพสิ่ ง
เครื่ องช่วยเหลือผูส้ ูงวัยผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์
ชุดสาธิตการส่งสัญญาณแสงโดยการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลา
เครื่ องกรองความถี่แบนด์พาสแบบปรับตัวได้
การพัฒนาเครื่ องมือวัดเสมือนจริ งแบบต้นทุนตํ่าสําหรับการวัดแบบรู ปการแผ่พลังงานของสายอากาศ
หุ่นยนต์เก็บกูแ้ ละทําลายวัตถุระเบิด
การประยุกต์ใช้วสั ดุชีวภาพย่อยสลายได้สาํ หรับออกแบบสายอากาศในระบบการสื่ อสารไร้สายยุคใหม่
การทดสอบความผิดปกติของหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 MVA ด้วยวิธีการวิเคราะห์ผลตอบสนอง
ความถี่
การพัฒนาต้นแบบโครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสําหรับการทําเกษตรแม่นยําในเรื อนเพาะปลูก
ความปลอดภัยของไอโอทีบลูทูธสําหรับระบบตรวจวัดตัวบ่งชี้สุขภาพโดยใช้ไอซีเข้ารหัส: การ
ออกแบบและการใช้งานจริ ง
เครื อข่ายอุปกรณ์ตรวจวัดค่าฝุ่ นละอองแบบกระจาย
การจัดการฐานข้อมูลในสมาร์ทฟาร์มด้วยเครื่ องอ่านอาร์เอฟไอดี
ระบบสํารองนํ้าเพื่อการเกษตรแบบอัตโนมัติควบคุมผ่านอินเตอร์เน็ตสําหรับการเพาะปลูกบนพื้นที่สูง
กรณี ศึกษา : ไร่ เบอร์รี่ บริ ษทั นิล้ ีเบอร์รี่จาํ กัด ตําบลหนองแดง อําเภอแม่จริ ม จังหวัดน่าน
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วงจรเลียนแบบตัวเหนี่ยวนําขนานกับตัวต้านทานโดยใช้ VDGA เพียง 1 ตัวและการประยุกต์ใช้งาน
การออกแบบและพัฒนาเครื่ องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์พืชโดยใช้เซนเซอร์ SHT11
หลักการป้ องกันฟ้าผ่าสําหรับระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
วงจรสร้างแรงดันสูงกระแสตรงขนาดพิกดั แรงดัน 50 kV
ระบบติดตามและตรวจจับภาพด้วยกล้องเพื่อแจ้งเตือนเด็กติดอยูภ่ ายในรถโรงเรี ยน
เครื่ องจําหน่ายอาหารสัตว์อตั โนมัติ
เครื่ องนับจํานวนเม็ดยากึ่งอัตโนมัติ
ระบบการแจ้งเตือนระดับนํ้ามันหล่อเย็นของเครื่ องจักรกลอัตโนมัติผา่ นข้อความไลน์
ระบบเว็บจัดการฟาร์มกุง้
เครื่ องใส่คอพลาสติกอัตโนมัติสาํ หรับก้อนเห็ดโดยใช้ระบบนิวเมติกร่ วมกับอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ ง
ชุดสมองกลฝังตัวควบคุมคันเร่ งของรถไฟฟ้าสําหรับผูส้ ูงอายุ
การออกแบบ และสร้างหุ่นยนต์สาํ หรับระบบการจัดเก็บสิ นค้าอัตโนมัติ แบบการรับเข้าและจ่ายออก
ของสิ นค้าในหลายตําแหน่ง
ระบบแจ้งเตือนภาระนํ้าหนักของรถบรรทุกในการขนส่งสิ นค้า
เครื่ องอบแห้งแบบเป่ าลมร้อนควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
AU Inverted Pendulum
ระบบศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนขยะรี ไซเคิล
การพัฒนาสื่ อโปรแกรมจําลองคอมพิวเตอร์ตามกระบวนการแบบสะเต็มศึกษาด้านวิศวกรรม
โทรคมนาคม
ชุดแจ้งเตือนและตัดระบบไฟฟ้าในบ้านผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
หุ่นยนต์ส่งของเดินตามเส้นควบคุมโดยพีแอลซี
การวัดระยะลูกแก่นในการแข่งขันกีฬาเปตองแสดงผลดิจิตอล
การพัฒนาเครื่ องเพาะปลูกอัจฉริ ยะร่ วมกับระบบผูช้ ่วย และแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงความรู ้สึกจําลอง
ของพืชและมนุษย์
ชุดอุปกรณ์ช่วยติดตั้งเสาสัญญาณเครื อข่ายไร้สายระยะไกล
วงจรกําเนิดสัญญาณรู ปคลื่นไซน์ชนิดควอเดรเจอร์โหมดกระแสที่ควบคุมได้ดว้ ยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โดย
ใช้ VDTA
ระบบแจ้งเตือนขณะอยูภ่ ายในพื้นที่ภยั พิบตั ิ
ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมในตูเ้ พาะเลี้ยงเนื้อเยือ่
บล็อกเชนสําหรับหลักฐานสื่ อผสมแบบกระจาย
ระบบจัดการการทดสอบความสามารถการประสานสัมพันธ์กลไกการเคลื่อนไหวทางการกีฬา
วงจรกําเนิดสัญญาณไซน์ควอเดรเจอร์ 4 เฟส โดยใช้ CDCTAs ที่ควบคุมด้วยกระแส
ระบบการส่งวีดิทศั น์ระยะไกลผ่านช่องสัญญาณที่มีขนาดจํากัด
การศึกษาความเป็ นไปได้ในการตรวจจับการทํางานที่ผิดปกติของมอเตอร์ปั๊มนํ้าไร้แปรงถ่าน และ
เซนเซอร์สามเฟสกระแสตรงแบบจุ่มที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
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1122 การศึกษาความชื้นสัมพัทธ์ที่มีผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์
1123 การประยุกต์แนวคิดการจัดการศึกษาแบบ STEAM สําหรับนักศึกษาสายวิชาชีพครู สาขาอุตสาหกรรม
ศึกษา
1124 พัฒนาระบบควบคุมอปุกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีการสื่ อสารไร้สาย
1125 การสังเคราะห์วงจรกรองผ่านทุกความถี่อนั ดับหนึ่งสองโหมดด้วย CCCCTA
1126 การเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคการดึงความรู ้จากข้อมูลที่เกิดจากการบันทึกไม่แน่นอน
1127 การพัฒนาระบบสอบเทียบอาร์เอฟเพาเวอร์มิเตอร์โดยใช้โปรแกรม LabVIEW
1130 ระบบอาร์เอฟไอดีตน้ ทุนตํ่าโดยอาศัยอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ งสําหรับการแข่งวิง่ มินิมาราธอน
1131 การออกแบบสื่ อประกอบการเรี ยนการสอนบทกลอนในรายวิชาภาษาไทยสําหรับเด็กระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4
1132 การออกแบบ และพัฒนาเครื่ องอัดถ่านชีวมวลในรู ปแบบเกลียวอัดเย็นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ใน
กระบวนการผลิตกาแฟ
1133 การพัฒนาชุดฝึ กการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ดว้ ยบอร์ดไมโครบิต
1134 การพัฒนาการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้สะเต็ม
ศึกษา
1135 บ้านอัตโนมัติดว้ ยเทคโนโลยี IoT และ Amazon Cloud
1141 The Automatic Control system for Plant nursery under LED Light Using Microcontroller
1142 การแบ่งชั้นในภาพชั้นวางหนังสือด้วยทิศทางของเกรเดียนต์
1148 การปรับปรุ งเครื่ องขูดหินปูนแบบอัลตร้าโซนิคสําหรับชุดทันตกรรมเคลื่อนที่
1149 แบบจําลองโมบายแอพพลิเคชันแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวด้วยรหัสคิวอาร์ กรณี ศึกษา สถานที่ท่องเที่ยว
ใน อําเภอเมือง จังหวัดน่าน
1151 การปรับปรุ งประสิทธิภาพกรผลิตการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการผลิตในกระบวนการผลิตทองคําเปลว
ในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
1152 การสื่ อสารด้วยบีม อนาคตแห่งการสื่ อสารไร้สายในยุกที่ 5 (5G) (Invited)
1153 เครื่ องถ่ายภาพยาในสภาวะแวดล้อมแบบปิ ดเพื่อเก็บคุณลักษณะเฉพาะของยาปฏิชีวนะ
1154 ระบบวัดและจัดกลุ่มขนาดปลาช่อนอัตโนมัติโดยอาศัยการวิเคราะห์ขอ้ มูลภาพจากกล้องวีดีทศั น์
สําหรับอุตสาหกรรมการประมงนํ้าจืดขนาดเล็ก
1155 การศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่ องชัง่ นํ้าหนักพร้อมวัดส่วนสูงดิจิตอลไร้สาย
1156 ระบบควบคุมการเข้าออกสําหรับองค์กรด้วยบอร์ดราสเบอรี่ พาย
1157 ระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ โรงเรื อนเพาะเห็ดขอนขาวผ่านเว็บบราวเซอร์
1158 Conthea: ระบบช่วยสื่ อสารในทีมงานละครเวที
1159 ระบบจัดตารางสอนบนเว็บไซต์สาํ หรับโรงเรี ยน
1160 กลยุทธ์การอ่านข้อมูลหลายแทร็กด้วยหัวอ่านเดียวในระบบการบันทึก ข้อมูลเชิงแม่เหล็กบิตแพทเทิร์น
มีเดีย
1161 การจําแนกเสี ยงวรรณยุกต์ดว้ ยสัมประสิ ทธิ์พหุนามของคาบเวลาพิตซ์
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1162 การพัฒนาระบบการวัดเพื่อหาขนาดพื้นที่จริ งของการปล่อยคลื่นอัลตร้าซาวด์ของอัลตร้าซาวด์
ทรานดิวเซอร์
1163 การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ การเฝ้าระวังและการส่งเสริ มพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิดถึงห้าปี
1164 การจําลองและการตรวจสอบการถ่ายเทความร้อนในแท่งความร้อนสําหรับโรงงานฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
1165 การศึกษาความเป็ นไปได้ในการควบคุมแบบป้ อนกลับมุมเลี้ยวสําหรับรถเข็นผูพ้ ิการไฟฟ้า ขับเคลื่อน
ล้อเดี่ยวด้วยตัววัดมุมแบบ absolute rotary encoder
1166 การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพเครื่ องสูบนํ้าแอร์เวย์พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตรกรรม
1167 ชุดทดลองการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้เชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ
Ku-Band
1168 ระบบต้นแบบชั้นวางรองเท้าสําหรับจัดเก็บรองเท้าและนํารองเท้าออกแบบอัตโนมัติ
1169 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม LabVIEW ในการสร้างเครื่ องฝึ กทักษะและวิเคราะห์ปฏิกิริยาตอบสนอง
ของผูร้ ักษาประตูฟตุ ซอล
1170 ชุดฝึ กทดลองการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้เชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง ระบบเครื่ องเสี ยงรถยนต์
1171 ระบบตรวจคัดแยกเกรดแคนตาลูปด้วยการประมวลผลภาพ
1172 การตรวจจับป้ ายบังคับจราจรแบบวงกลม โดยใช้การแยกสี และการแปลงฮัฟวงกลม
1173 ระบบเรี ยนรู ้สมุนไพรไทยบนมือถือ
1174 รถขนส่งสื่ อสารทุกสรรพสิ่ ง
1175 การพัฒนาเครื่ องมือวัดอัตราส่วนคลื่นนิ่งความถี่สูงสําหรับการทดสอบระบบสื่ อสาร
1176 การพัฒนาระบบเรี ยกพยาบาลแบบต้นทุนตํ่าสําหรับผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล
1177 การสอนด้านวิศวกรรมโดยใช้การจําลองสถานการณ์แบบ RISDA สําหรับการศึกษาการวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้า
1178 แอปพลิเคชันสําหรับฝึ กการสื่ อสารภาษามือด้วยตนเอง บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
1180 การออกแบบและพัฒนาระบบสอบเทียบเครื่ องวัดกําลังคาร์บอน
ไดออกไซด์เลเซอร์ เพื่อการแพทย์และอุตสาหกรรมในประเทศไทย
1181 การศึกษาทัศนคติดา้ นความปลอดภัยของพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในอําเภอท่าวุง้ จังหวัดลพบุรี
1182 การออกแบบระบบให้บริ การเครื อข่ายเสมือนที่ขยายได้สาํ หรับรองรับการเชื่อมต่อเครื อข่ายเข้าสู่ศูนย์
ข้อมูล
1183 ระบบควบคุมอุณหภูมิของตูค้ วบคุมกลางแจ้ง
1184 ตูฟ้ ักไข่อตั โนมัติ
1185 ระบบแจ้งเตือนอุบตั ิเหตุและระบุตาํ แหน่งของรถจักรยานยนต์
1186 รถเข็นคนพิการควบคุมอัตโนมัติสาํ หรับผูพ้ ิการอวัยวะส่วนบนลงมา
1187 อุปกรณ์ป้องกันอาการหลับในระหว่างการขับรถ
1189 การพัฒนาเทคนิคเจอเนอรัลไลฟ์ ทรานส์ฟอร์มแบบใหม่ดว้ ยเทรชโฮลด์ปรับค่าได้สาํ หรับแครี่ เพต
วันที่ 26-29 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ศูนย์วฒั นธรรมภาคเหนื อตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
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1190 การเปรี ยบเทียบตัวแบบของเครื อข่ายประสาทเทียม อารี มา และการแปลงเวฟเล็ต สําหรับการพยากรณ์
การใช้ไฟฟ้าระยะสั้น
1191 การออกแบบสร้างเครื่ องต้นแบบผลิตคับเปลอร์เส้นใยนําแสงชนิดโพลิเมอร์
1192 การพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้เรื่ องระบบสุริยะจักรวาลด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานความจริ ง
1193 การศึกษากระบวนการหาเส้นทางใหม่ของโพรโทคอล RPL สําหรับเครื อข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
1194 การศึกษาการนําเอาตัวเก็บประจุยงิ่ ยวดมาใช้เก็บพลังงาน
1195 การตรวจสอบแบบวิทศั น์ชิ้นส่วนประกอบชุดรางกระจกในรถยนต์
1196 ระบบรู ้จาํ เสี ยงชื่อเพลงไทย โดย ค่าสัมประสิ ทธิ์เซปสตรัม และ ระบบโครงข่ายประสาทเทียม
1197 ระบบตรวจจับการล้ม/จําแนกอิริยาบถพร้อมทั้งระบุตาํ แหน่งภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีซิกบี
1198 การออกแบบและสร้างท่ออิมพีแดนซ์ สําหรับการวัดการดูดซับของวัสดุทางเสี ยง
1199 การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์รับส่งข้อมูลบนมาตรฐาน TETRA
1203 อุปกรณ์สาํ หรับติดตามและระบุตาํ แหน่งบุคคล
1205 ระบบควบคุมเครื่ องใช้ไฟฟ้าด้วยเสี ยงผ่านแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือ
1206 โรงเรื อนปลูกผักสวนครัวด้วยแสงแอลอีดีผา่ นระบบเครื อข่าย
1207 การตรวจสอบการเกิดอัคคีภยั จากพฤติกรรมการใช้กระแสไฟฟ้า
1208 หลอดไฟ LED สําหรับแปลงปลูกไม้ดอกพืชวันสั้นโดยใช้เทคนิคการปรับความส่องสว่างของแสงสี
แดง
1209 ระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรี ยนผ่าน Smart Phone
1210 ระบบจัดการและแจ้งข้อมูลผูป้ ่ วยด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีผา่ นอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง(IoT)
1212 ระบบบันทึกการเข้าออกครุ ภณั ฑ์ทางการแพทย์ดว้ ยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี แบบระยะทางไกลผ่าน
โครงข่ายอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง(IoT)
1213 ระบบแจ้งเตือนความชื้นและแรงดันออกซิเจนภายในโรงพยาบาลโดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ ง(IoT)
1214 การตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบเรี ยลไทม์โดยระบบคลาวด์
1215 ระบบนับเม็ดยาโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ
1216 ระบบตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นในศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กโดยใช้อุปกรณ์สมองกลแบบฝัง
ตัว
1217 อุปกรณ์แจ้งเตือนการออกนอกพื้นที่บริ เวณบ้านของเด็ก
1218 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการจัดการร้านขายยา
1219 อุปกรณ์ตน้ แบบเพื่อช่วยคนพิการทางสายตาข้ามถนน
1222 ตัวกรองสัญญาณแสงแบบดรอปปรับค่าได้สาํ หรับการสื่ อสารบนโครงข่ายเชิงแสงแบบพาสซีพด้วย
เทคนิคการมัลติเพลกซ์เชิงแสงแบบ DWDM
1223 การศึกษาผลของอุณหภูมิต่อกระบวนการผลิตคับเปลอร์เส้นใยนําแสงชนิด 2x2.
1224 การศึกษาการจัดวางส่วนประกอบในการสร้างคับเปลอร์แบบโพลีเมอร์ชนิด 2x2
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1225 การลดผลกระทบของการอ่านไม่ตรงแทร็ กแบบไม่คงที่บนพื้นฐานสัญญาณอ่านกลับในระบบบิต
แพตเทิร์นมีเดีย
1226 อุปกรณ์แจ้งเตือนผูป้ ่ วยลุกจากเตียงสําหรับผูป้ ่ วยกรณี พิเศษในโรงพยาบาลผ่านอินเทอร์เน็ตของสรรพ
สิ่ ง(IoT)
1227 เครื่ องแจ้งเตือนคุณภาพนํ้าผ่านระบบเครื อข่ายแบบไร้สาย
1228 เครื่ องวัดคุณภาพกําลังไฟฟ้าผ่านระบบเครื อข่ายสําหรับตู ้ MDB
1229 การสร้างตัวควบคุม SPI โดยใช้ FPGA และประยุกต์ใช้สาํ หรับ F-RAM
1230 การสร้างตัวควบคุม I2C โดยใช้ FPGA และนําไปประยุกต์ใช้สาํ หรับ RTC
1232 ระบบปั๊ มนํ้าพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์สาํ หรับประยุกต์ใช้งานเกษตรกรรม
1233 การออกแบบตัวควบคุมป้ อนกลับสถานะชนิด1สําหรับระบบควบคุมความเร็ ว
1234 การออกแบบระบบควบคุมสําหรับรถเข็นคนพิการ
1235 การสร้างและหาประสิ ทธิภาพชุดจําลองอาการเสี ยของเครื่ องขยายเสี ยง
1236 อุปกรณ์แสดงปริ มาณการลงนํ้าหนักผ่านการรับรู ้ทางสายตา
1238 ระบบปรับอากาศด้วยความเย็นใต้พิภพควบคุมอย่างอัตโนมัติดว้ ยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1239 รถช่วยอํานวยความสะดวกสําหรับผูส้ ูงวัย
1240 เครื อข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้าของฟาร์มปลานิลในจังหวัดสกลนคร
1241 โซลิดสเตทรี เลย์สาํ หรับการเปลี่ยนแทนรี เลย์ A/C ของรถยนต์
1242 ไฟส่องสว่างถนนอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์
1243 การจัดการพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สาํ หรับรถกอล์ฟไฟฟ้า
1245 ระบบเลี้ยงกุง้ ก้ามแดง ไอโอที (IOT)
1246 เครื่ องกระตุน้ ระบบประสาทแบบใช้มือสัมผัสสําหรับผูพ้ ิการออทิสติก
1247 การออกแบบและสร้างระบบปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ควบคุมได้อย่างอัตโนมัติโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์
1248 ระบบแสดงผลรถแข่งฟอร์มูล่าผ่านไวไฟ 2.4 กิโลเฮิร์ตซ์
1249 การแจ้งเตือนขยะผ่านแอพพลิเคชันไลน์
1251 เครื่ องเติมลมยางโดยใช้การแปรผันอุณหภูมิและความดัน
1254 การเปรี ยบเทียบสมรรถนะระหว่างวงจรฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์แบบสองสวิทช์และวงจรฟอร์เวิร์ด
คอนเวอร์เตอร์อาร์ซีดีแคลมป์
1255 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายทางอากาศเพื่อแก้ปัญหาการเกิดอุบตั ิเหตุบริ เวณทางโค้ง :
กรณี ศึกษาทางโค้งถนนสาย 4046 ช่วงสะพานข้ามคลองสองแพรก อ.สิ เกา จ.ตรัง
1258 ระบบสารสนเทศเพื่อการมอนิเตอร์และควบคุมไม้ก้ นั รถไฟ
1259 โมดูลหุ่นรถสํารวจควบคุมผ่านระบบแอนดรอยด์
1260 ระบบสมองกลฝังตัวเพื่อสื่ อการสอนออนไลน์
1261 ระบบการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและรักษาความปลอดภัยด้วย IoT บนระบบปฏิบตั ิการลินุกซ์
1262 ระบบสารสนเทศ ECU ฝังตัวกับการประมวลผล AI เพื่อการแสดงสถานะเครื่ องยนต์
วันที่ 26-29 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ศูนย์วฒั นธรรมภาคเหนื อตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก

หน้ า
651
655
659
663
667
671
675
679
683
687
691
695
699
703
707
710
714
718
722
726
730
734
738
742
746
750
754
758
762
766

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครั้งที่ 10 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0
10th ECTI-CARD-2018, Phitsanulok, Thailand

PID

เรื่ อง/ผู้แต่ ง

1263 กระดานหมากรุ กอิเล็กทรอนิกส์
1264 วงจรทอนระดับแรงดันไฟฟ้าควบคุมแบบจัดสัณฐานวงรอบเอชอินฟิ นิต้ ีสาํ หรับการใช้งานกับเซลล์
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ระบบควบคุมการเพาะปลูกต้ นไม้ ภายในกระถางต้ นไม้ แบบอัตโนมัติ
Automatic Control Farming System in Flowerpot
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planting within the automatic tree pots through the Android application,
it was found. Users can track tree status and control lighting and water
through Android apps. This shows that the automatic control planting
system can be used in the real life.

บทคัดย่ อ
การปลูกต้นไม้ภายในอาคารจะช่ วยสร้ างความผ่อนคลายและ
เพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานได้ แต่การปลูกต้นไม้น้ นั จะต้องได้รับการ
ดูแลอย่างสม่าเสมอ Arduino ได้ถูกนามาพัฒนาเป็ นสมาร์ ทดี ไวซ์ต่าง ๆ
มากมาย ดังนั้น ในงานวิ จยั ชิ้ น นี้ จึ งจะท าการพัฒ นาระบบควบคุ ม การ
เพาะปลูกต้นไม้ภายในกระถางต้นไม้แบบอัตโนมัติ โดยอาศัย Arduino
UNO R3 ซึ่ งระบบนี้ จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้แ สงและน้ าแก่ ตน้ ไม้ได้
เป็ นเวลา 7 วัน ซึ่ งผู้ใ ช้ งานสามารถติ ด ตามสถานะของต้น ไม้แ ละยัง
สามารถควบคุมการให้แสงและน้ าได้เองผ่านแอนดรอยด์แอปพลิ เคชัน
ซึ่ งจากผลการทดลองใช้งานระบบควบคุ มการเพาะปลู กต้น ไม้ภายใน
กระถางต้นไม้แบบอัตโนมัติ พบว่า ต้นเบญจมาศที่ ถูกใช้ในการทดลอง
ยังคงมีลกั ษณะที่ไม่แตกต่างไปจากก่อนที่ จะถู กทาการทดลอง และจาก
การทดลองควบคุมระบบการเพาะปลูกต้นไม้ภายในกระถางต้นไม้แบบ
อัตโนมัติ ผ่านแอนดรอยด์แอปพลิ เคชันพบว่า ผูใ้ ช้งานสามารถติดตาม
สถานะของต้นไม้แ ละควบคุ มการให้ แสงและน้ าผ่านแอนดรอยด์แอป
พลิ เคชันได้ ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าสามารถนาระบบควบคุมการเพาะปลู ก
ต้นไม้ภายในกระถางต้นไม้แบบอัตโนมัติมาใช้งานได้จริ ง

Keywords: Arduino UNO R3, Android Application, Smart phone

1. บทนา
การสร้ างสภาวะแวดล้อ มที่ ดี ใ ห้ ก ับ ผู ้อ ยู่อ าศัยในบ้านหรื อ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในอาคารสานักงานนั้น จะช่ วยสร้ างความผ่อนคลายและช่ วย
ส่ งเสริ มให้ ก ารท างานนั้น มี ป ระสิ ท ธิ ภาพที่ เพิ่ ม สู งขึ้ น การปลู ก ต้น ไม้
ภายในอาคารนั้น เป็ นวิธี การหนึ่ งซึ่ งจะช่ วยส่ งเสริ มสภาพแวดล้อมที่ ดี
ให้กบั บ้านหรื ออาคารสานักงานได้ แต่การปลูกต้นไม้ภายในอาคารนั้น
จาเป็ นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างสม่าเสมอโดยมีปัจจัยที่จะต้องคานึ งถึ ง
อยูห่ ลัก ๆ 3 ปั จจัย ได้แก่ แสง อุณหภูมิ และการให้น้ า ซึ่ งหากปั จจัยใด
ปั จจัยหนึ่ งมี ปริ มาณที่ ไม่ เหมาะสมจะส่ งผลให้ ตน้ ไม้ตายลงในที่ สุด จะ
พบว่ า การดู แ ลต้น ไม้ น้ ั นเป็ นเรื่ อ งที่ ต้อ งใช้ เวลาและความเอาใจใส่
พอสมควร แต่ ใ นปั จ จุ บ ัน นั้ น เทคโนโลยี ไ ด้ เ ข้ามามี บ ทบาทในการ
ดารงชี วิตประจาวัน เช่ น อิ น เตอร์ เน็ ต สมาร์ ทโฟน หรื อ สมาร์ ทดี ไวซ์
เป็ นต้น Arduino เป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิ ดหนึ่ งที่ได้รับความนิ ยม
น ามาพัฒ นาเป็ นสมาร์ ท ดี ไวซ์ ต่ าง ๆ เช่ น ระบบเปิ ด-ปิ ดไฟอัตโนมัติ
ให้ ก ับ สั ต ว์เลี้ ยง ระบบสมาร์ ท โฮม เป็ นต้น [1-2] ซึ่ งหากสามารถน า
เทคโนโลยี Arduino มาประยุกต์ใช้งานกับ การดู แลรั ก ษาต้น ไม้ภายใน
อาคารได้แล้ว ก็จะสามาช่วยลดเวลาในการดูแลรักษาต้นไม้ลงได้
ดังนั้น ในงานวิจยั นี้ ทาการสร้ างระบบควบคุ มการเพาะปลู ก
ต้ น ไม้ ภ ายในกระถางต้ น ไม้ แ บบอั ต โนมั ติ ซึ่ งจะเป็ นการอาศั ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ แบบ Arduino และเทคโนโลยีทางด้านโครงข่าย
ไร้ สายร่ วมกับระบบเซิ ร์ฟเวอร์ เพื่อทาการควบคุ มการทางานของปั๊ มน้ า
การให้ แ สงแก่ ต้น ไม้ และยังสามารถติ ด ตาม แจ้งเตื อนสถานะของตัว
อุปกรณ์ ผ่านแอนดรอยด์แอปพลิ เคชันได้อีกด้วย โดยจะทาการทดลอง
ระบบเป็ นเวลา 7 วัน ซึ่งต้นไม้ที่จะถูกใช้ในการทดลองนี้คือต้นเบญจมาศ

คาสาคัญ: Arduino UNO R3, แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน, สมาร์ทโฟน

Abstract
Growing indoor plants will help to relax and increase the
efficiency of your work. But planting trees must be taken care of
regularly. Arduino has been developed as a smart device, so in this
research will develop a control system for planting trees in the pot by
using Arduino UNO R3. The system is equipped with a 7-day light and
water system that allows users to monitor the status of the tree and
control it via an Android app. From the results, the control system of
tree planting in the automatic tree was found. The chrysanthemum that
is used in the experiment is still no different from before being
experimented. And from the experiments that control the system of tree
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จากรู ปที่ 2 การทางานจะเริ่ มจากการเก็บค่าสถานะต่าง ๆ จาก
เซ็นเซอร์ ซึ่ งค่าถานะที่ถูกจัดเก็บจะมีดงั นี้ ค่าความชื้ นในดิ นซึ่ งจะถูกวัด
ค่าด้วยเซ็นเซอร์ วดั ความชื้ นภายในดิน ค่าปริ มาณน้ าในที่กกั เก็บจะถูกวัด
ค่าโดยเซ็ นเซอร์ วดั ระดับน้ า ค่าอุณหภูมิและความชื้ นในอากาศจะถูกวัด
ค่าโดยเซ็นเซอร์ วดั ความชื้ นโมดูล DHT21/AM2301 ซึ่ งในขณะที่ ทาการ
จัดเก็บ ค่าสถานะต่าง ๆ นั้นจะมีการบันทึ กเวลาโดยใช้โมดูลนาฬิ กาใน
การเก็บข้อมูล หลังจากเก็บค่าสถานะต่าง ๆ พร้ อมกับเวลาแล้ว จะทาการ
ส่ งข้อมูลไปเก็บที่เซิ ร์ฟเวอร์ ผ่านทางการทางานของบอร์ ด ESP8266 เพื่อ
รอรับคาสัง่ ที่จะถูกส่ งมาจากแอนดรอยด์แอปพลิชนั ต่อไป

2. ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded system)
ระบบสมองกลฝั งตัวคื อ อุป กรณ์ ที่ ทาหน้าที่ ประมวลผลใน
ลั ก ษณะของการประมวลผลสั ญ ญาณทางไฟฟ้ าในรู ปแบบขอ ง
คอมพิวเตอร์ แม้วา่ จะมีประสิ ทธิ ภาพที่ไม่เทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์ แต่ก็มี
ข้อดีคือมีขนาดที่เล็กและสามารถเชื่ อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้

2.1 Arduino UNO R3
ในงานวิ จ ัย นี้ จะอาศัย วงจร Arduino รุ่ น UNO R3 [3] เป็ น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการควบคุม ระบบการเพาะปลูกต้นไม้ภายใน
กระถางต้น ไม้แ บบอัต โนมัติ เนื่ อ งจากวงจร Arduino รุ่ น UNO R3 นี้
สามารถใช้ ภ าษา C++ ในการพัฒ นาโปรแกรมได้ โดยมี ไ ลเบอร์ รี่
(Library) ที่รองรับ กับ การรั บค่าจากเซนเซอร์ ต่าง ๆ หรื อการสั่งเปิ ดปิ ด
รี เลย์ และยังสามารถเชื่ อ มต่ อ กับ คอมพิ ว เตอร์ ได้ ผ่ านสาย Universal
Serial Bus (USB) สามารถจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่ หรื อจากสาย USB
ได้โดยตรง จึงทาให้ มีค วามเหมาะสมในการนาไปพัฒนาอุปกรณ์ โดย
วงจร Arduino รุ่ น UNO R3 สามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 1

2.3 การเชื่ อมต่ ออุปกรณ์ กบั สมาร์ ทโฟน
ในการเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งอุ ป กรณ์ ดู แ ลต้น ไม้อ ัต โนมัติ ก ั บ
สมาร์ ทโฟนนั้น จะถู ก แบ่ งออกเป็ น 2 ช่ วง โดยจะมี ตวั กลางในการส่ ง
ข้อมูลคือเซิร์ฟเวอร์ ซ่ ึงจะสามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 3

(ก)
(ข)
รู ปที่ 3 การเชื่ อมต่อระหว่างอุปกรณ์ดูแลต้นไม้อตั โนมัติกบั สมาร์ ทโฟน
จากรู ปที่ 3(ก) จะเป็ นการเชื่ อมต่อระหว่างบอร์ด ESP8266 กับ
เซิ ร์ฟเวอร์ โดยบอร์ ด ESP8266 จะส่ งค่าสถานะต่าง ๆ พร้อมกับรับคาสั่ง
ที่ส่งมาจาก Cloud MQTT โดยผ่านโปรโตคอล MQTT [5] จากนั้น Cloud
MQTT จะส่ ง ค าสั่ ง ที่ ไ ด้ รั บ มาไปเก็ บ ที่ เ ซิ ร์ ฟ เวอร์ ในขณะเดี ย วกั น
เซิ ร์ฟ เวอร์ ก็ จะส่ งค าสั่ งการท างานกลับ ไปที่ Cloud MQTT และจะน า
ข้อมูลที่ได้รับมาไปแสดงที่บนสมาร์ ทโฟนต่อไป
จากรู ป ที่ 3(ข) จะเป็ นการเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งเซิ ร์ ฟ เวอร์ ก ั บ
สมาร์ทโฟน โดยจะมี การดาเนิ นงานอยู่ 2 อย่าง คือ การดึ งค่าที่เก็บอยูใ่ น
เซิ ร์ฟเวอร์ มาแสดงบนแอนดรอยด์แ อปพลิ เคชัน [7-8] และการสั่งการ
เปิ ด-ปิ ดไฟ Light Emitting Diode (LED) กับปั๊ มน้ าที่ใช้ในการดูแลต้นไม้
โดยจะทางานผ่าน RESTful API Web Service ด้วยภาษา PHP

รู ปที่ 1 Arduino UNO R3

2.2 การเชื่ อมต่ ออุปกรณ์
วงจรของระบบควบคุ ม การเพาะปลูก ต้นไม้ภายในกระถาง
ต้น ไม้แ บบอัตโนมัติ น้ ันจะประกอบไปด้วยอุ ปกรณ์ ต่าง ๆ เช่ น บอร์ ด
Arduino รุ่ น UNO R3 บอร์ ด ESP8266 [4] และเซ็ นเซอร์ ต่าง ๆ เป็ นต้น
โดยระบบจะสามารถทางานได้โดยการเชื่ อมต่ออุปกรณ์ดงั รู ปที่ 2

3. แผนผังการดาเนินงานวิจยั
จากการศึ กษาอุป กรณ์ และการเชื่ อมต่ออุป กรณ์ ภายในวงจร
ควบคุมการเพาะปลูกต้นไม้ภายในกระถางต้นไม้แบบอัตโนมัติในส่ วนที่
2 แล้ว จะสามารถทาการแสดงแผนผังการดาเนินงานวิจยั ได้ดงั รู ปที่ 5

รูปที่ 2 วงจรควบคุมระบบดูแลต้นไม้อตั โนมัติ
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ต้นไม้อตั โนมัติได้ ซึ่ งผูใ้ ช้งานสามารถทาการติ ดตามค่าอุณหภูมิและค่า
ความชื้ นสัมพัทธ์ในอากาศของบริ เวณที่ต้ งั อุปกรณ์ ค่าความชื้ นในดินของ
กระถางต้นไม้ และระดับน้ าคงเหลื อของอุปกรณ์ ดูแลต้นไม้อตั โนมัติได้
จากการเข้าใช้งานระบบจากแอนดรอยด์แอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟนดัง
แสดงในรู ปที่ 6(ค) ซึ่ งเมื่อผูใ้ ช้งานทาการเข้าระบบจากแอนดรอยด์แอป
พลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแล้วจะพบหน้าจอที่แสดงข้อมู ลสภาวะแวดล้อม
ของต้นไม้ซ่ ึ งทาการวัดค่ามาจากเซ็นเซอร์ ต่าง ๆ จากอุปกรณ์ ดูแลต้นไม้
อัตโนมัติดงั แสดงในรู ปที่ 7

รูปที่ 5 แผนผังการดาเนินงานวิจยั
จากรู ปที่ 5 เมื่ อผูใ้ ช้งานทาการเข้าสู่ ระบบแล้ว เซิ ร์ฟเวอร์ จะ
ท าการส่ งค่ าที่ ได้รับ จากการลงชื่ อ เข้าใช้ งานไปตรวจสอบและยืน ยัน
ตัว ตนของผู้ใ ช้ งาน จากนั้น ระบบจะท าการส่ งค่ าอุ ณ หภู มิ ความชื้ น
ปริ ม าณแสงที่ ได้จากการวัดค่ าด้วยเซนเซอร์ ต่าง ๆ บนบอร์ ด Arduino
UNO R3 และจะใช้บอร์ ด ESP8266 ในการส่ งค่าที่วดั ได้ให้กบั เซิ ร์ฟเวอร์
เพื่อนาค่าที่ได้ไปแสดงผลและรับคาสั่งจากผูใ้ ช้งานผ่านสมาร์ ทโฟน เมื่อ
ผูใ้ ช้งานทาการส่ งค าสั่งเพื่ อควบคุ ม การทางานของอุปกรณ์ ดูแ ลต้นไม้
อัตโนมัติแล้ว ชุดคาสั่งจะถูกส่ งไปเก็บที่ เซิ ร์ฟเวอร์ จากนั้นเซิ ร์ฟเวอร์ จะ
ทาการส่ งคาสั่งที่ได้รับมายังที่บอร์ ด ESP8266 เพื่อทาการส่ งคาสั่งต่อไป
ยังที่ บ อร์ ด Arduino UNO R3 เพื่ อท าการควบคุ ม การท างานของปั๊ มน้ า
และหลอดไฟ LED ที่อุปกรณ์ดูแลต้นไม้อตั โนมัติ

รู ปที่ 7 หน้าจอแสดงข้อมูลสภาวะแวดล้อมของต้นไม้
จากรู ป ที่ 7 จะพบว่ า อุ ป กรณ์ ดู แ ลต้ น ไม้ อ ัต โนมัติ น้ ั นจะ
สามารถทาการแสดงค่าอุณหภูมิและค่าความชื้ นสัมพัทธ์ในอากาศของ
บริ เวณที่ ต้ งั อุปกรณ์ ค่าความชื้ นในดิ นของกระถางต้นไม้ และระดับน้ า
คงเหลือของอุปกรณ์ ดูแลต้นไม้อตั โนมัติ ได้ตามลาดับ และเมื่ออุปกรณ์
ดูแลต้นไม้อตั โนมัติ พบความผิดปกติ จากการวัดค่าด้วยเซ็ นเซอร์ ต่าง ๆ
แล้ว จะทาการแจ้งเตื อนไปยังผูใ้ ช้งานผ่านแอนดรอยด์แอปพลิ เคชัน บน
สมาร์ทโฟนดังรู ปที่ 8

4. ผลการทดลองและการวิเคราะห์ ผลการทดลอง
ในการทดลองของงานวิจยั นี้ จะทาการทดลองใช้งานระบบ
ควบคุมการเพาะปลูกต้นไม้ภายในกระถางต้นไม้แบบอัตโนมัติ เป็ นเวลา
7 วัน โดยระบบควบคุ มการเพาะปลูก ต้นไม้ภายในกระถางต้นไม้แบบ
อัตโนมัติสามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 6

(ก)
(ข)
รู ปที่ 8 หน้าจอแสดงข้อมูลสภาวะแวดล้อมของต้นไม้
(ก)
(ข)
(ค)
รูปที่ 6 อุปกรณ์ดูแลต้นไม้อตั โนมัติ และแอปพลิเคชันสาหรับควบคุม

จากรู ป ที่ 8(ก) เมื่ อ อุ ป กรณ์ ดู แ ลต้ น ไม้อ ัต โนมัติ พ บว่ า ค่ า
ค ว าม ชื้ น ใน ดิ น ข อ งก ระ ถ างต้ น ไ ม้ ที่ วั ด ได้ มี ค่ าที่ สู งเกิ น ไ ป
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ติดอยู่กบั อุปกรณ์ดูแลต้นไม้อตั โนมัติจะทาการ
ส่ งค่ าจากเซ็ น เซอร์ ที่วดั ได้ไปยังคอมพิ วเตอร์ เซิ ร์ฟเวอร์ เพื่อส่ งค่ าที่ ได้
ต่ อไปยัง API เพื่ อทาการค านวณสถานะและจะทาการแจ้งเตื อนไปยัง
ผู ้ใ ช้ ง านผ่ านแอนดรอยด์ แ อปพลิ เคชัน บนสมาร์ ท โฟน ซึ่ งผู้ใ ช้ ง าน
สามารถทาการลดค่าความชื้ นในดิ นได้โดยการเปิ ดไฟ LED ที่ ติดอยู่กบั

จากรู ป ที่ 6(ก) และ 6(ข) เป็ นการแสดงอุ ป กรณ์ ดู แ ลต้น ไม้
อัต โนมัติ ด้า นหน้ าและด้า นหลัง ตามล าดับ โดยอุ ป กรณ์ ดู แ ลต้น ไม้
อัตโนมัติดงั แสดงในรู ปนั้นจะสามารถทาการวัดอุณหภูมิและค่าความชื้ น
สัมพัทธ์ในอากาศของบริ เวณที่ต้ งั อุปกรณ์ สามารถวัดค่าความชื้ นในดิ น
ของกระถางต้นไม้ และสามารถวัดระดับน้ าคงเหลื อของอุ ป กรณ์ ดู แ ล
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อุปกรณ์ดูแลต้นไม้อตั โนมัติให้กบั ต้นไม้ หรื อหยุดการรดน้ าต้นไม้ได้ดว้ ย
การเปิ ด-ปิ ดสวิตช์บ นแอนดรอยด์แ อปพลิ เคชัน ดังแสดงในรู ป ที่ 8(ข)
อย่างไรก็ตามผูใ้ ช้งานสามารถก าหนดให้ ระบบควบคุ ม การเพาะปลู ก
ต้นไม้ภายในกระถางต้นไม้แบบอัตโนมัติ ทางานได้อย่างอัตโนมัติโดย
เปิ ดสวิตช์ Auto-system และเมื่อทาการทดลองใช้งานระบบควบคุมการ
เพาะปลู ก ต้น ไม้ภ ายในกระถางต้น ไม้แ บบอัต โนมัติ ใ นโหมด Autosystem ดู แ ลต้น เบญจมาศเป็ นเวลา 7 วัน แล้วจะสามารถแสดงผลการ
ทดลองได้ดงั รู ปที่ 9

บนสมาร์ ทโฟน และผูใ้ ช้งานยังสามารถทาการควบคุมการให้น้ าและแสง
ผ่านสมาร์ ทโฟนได้อีกด้วย ซึ่งการทางานดังกล่าวนี้อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ข้ ึน
อย่างง่ายไม่สามารถทางานได้ แสดงให้เห็นอุปกรณ์ดูแลต้นไม้อตั โนมัติมี
ความสามารถในการทางานที่สูงกว่าอย่างเห็นได้ชดั

5. สรุป
ระบบควบคุมการเพาะปลูกต้นไม้ภายในกระถางต้นไม้แบบ
อัตโนมัติสามารถทางานแบบอัตโนมัติได้จริ งเป็ นเวลา 7 วัน โดยผูใ้ ช้งาน
สามารถติดตามสถานะของต้นไม้ได้จากแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน และยัง
สามารถควบคุมการเปิ ด-ปิ ดการให้แสงและน้ ากับต้นไม้ได้ดว้ ยตนเองอีก
ด้วย ซึ่งช่วยให้ผใู้ ช้งานประหยัดเวลาในการดูแลต้นไม้และสามารถดูแล
รักษาต้นไม้ได้แม้วา่ จะอยูต่ ่างสถานที่อีกด้วย

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ชิ้ น นี้ ได้รับการสนับสนุ น จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

ผ่านไป 7 วัน

รูปที่ 9 ผลการทดลองใช้งานอุปกรณ์ดูแลต้นไม้อตั โนมัติ

เอกสารอ้ างอิง

จากรู ปที่ 9 จะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 7 วันต้นเบญจมาศยังคงมี
ลักษณะที่ไม่แตกต่างไปจากก่อนที่จะถูกทาการทดลองด้วยอุปกรณ์ดูแล
ต้น ไม้อ ัต โนมัติ ซึ่ งแสดงให้ เห็ น ว่ า สามารถน าอุ ป กรณ์ ดู แ ลต้ น ไม้
อัตโนมัติม าใช้งานได้จริ ง ดังนั้น ในส่ วนต่ อ ไปจะท าการเปรี ยบเที ยบ
อุปกรณ์ดูแลต้นไม้อตั โนมัติกบั อุปกรณ์ ที่ประดิ ษฐ์ข้ ึนอย่างง่าย (อุปกรณ์
สามารถหาซื้ อได้ทวั่ ไป) ในงบประมาณที่ เท่ ากัน โดยสามารถแสดงผล
การเปรี ยบเทียบได้ดงั ตารางที่ 1

[1] A. V. Deshmukh., “Microcontrollers Theory and Applications,”
Tata Mc Graw-Hill., Delhi, 2005.
[2] B. Craft., “Arduino Projects For Dummies,” John Wiley & Sons.,
United Kingdom, 2013.
[3] AIAA OC Rocketry., “Arduino UNO Revision 3 Board,” Internet:
http://aiaaocrocketry.org/AIAAOCRocketryDocs/SPARC2014/Ar
duino%20Uno%20Overview.pdf, Apr. 29, 2014 [Sep. 9, 2017).
[4] Espressif Systems., “ESP8266EX Datasheet.,” Internet: https://cd
n-shop.adafruit.com/product-files/2471/0A-ESP8266__Datasheet_
_ EN_v4.3.pdf, Jun. 1, 2015 [Sep. 9, 2017).
[5] F. Azzola., “MQTT Protocol Tutorial: Step by step guide.,”
Internet: https://www.survivingwithandroid.com/2016/10/mqttprot
ocol-tutorial.html, Jun. 1, 2015 [Sep. 9, 2017).
[6] M. Reddy., “API Design for C++,” Morgan Kaufmann., United
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[7] L. Darcey and S. Conder., “AndroidTM Wireless Application
Development Volume I: Android Essentials,” 3rd ed., AddisonWesley, United State, 2012.
[8] R. Meier., “PROFESSIONAL AndroidTM 4 Application
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ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบอุปกรณ์ดูแลต้นไม้อตั โนมัติกบั อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์
ขึ้นอย่างง่าย
รายการ
1. วัดค่าอุณหภูมิ
2. วัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ
3. วัดค่าความชื้นในดิน
4. วัดระดับน้ าคงเหลือของอุปกรณ์
5. สามารถแสดงสถานะของต้นไม้
ผ่านสมาร์ทโฟน
6. สามารถควบคุมการรดน้ าและ
ให้แสงผ่านสมาร์ ทโฟน

อุปกรณ์ดูแล
ต้นไม้อตั โนมัติ





อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์
ขึ้นอย่างง่าย
-



-



-

จากตารางที่ 1 จะพบว่าในงบประมาณที่ เท่ากัน อุปกรณ์ ดูแล
ต้นไม้อตั โนมัติจะสามารถวัดค่าความชื้นและอุณหภูมิในอากาศ ความชื้ น
ในกระถางต้นไม้ สามารถแสดงค่าที่วดั ได้ผ่านแอนด์ดรอยแอปพลิ เคชัน
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1. บทนํา

บทความนี้ นํา เสนอการวิ เ คราะห์ ก ารออกแบบหม้อ แปลง
พลานาร์ ชนิ ดหลายขดลวดในวงจรฮาล์ฟบริ ดจ์คอนเวอร์ เ ตอร์ สํา หรั บ
เซลส์พลังงานแสงอาทิตย์ โดยการวิเคราะห์ปริ มาณสนามแม่เหล็กในตัว
หม้อแปลงโดยใช้วิธีไฟล์ไนท์อิลิเมนต์ เพื่อเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ความเข้มสนามแม่เหล็กของหม้อแปลงพลานาร์ ชนิ ดหลายขดลวดจาก
รู ปแบบการวางชั้นขดลวด ซึ่ งผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบจากการแสดง
ให้เ ห็ นถึ ง การเปลี่ ย นแปลงปริ มาณความเข้ม สนามแม่ เ หล็ก ของหม้อ
แปลงในวงจรฮาล์ฟบริ ดจ์คอนเวอร์ เตอร์ สามารถนําไปสู่ แนวทางการ
ออกแบบเพื่อการลดการสู ญเสี ยที่ เกิ ดขึ้นในวงจรฮาล์ฟบริ ดจ์คอนเวอร์
เตอร์ชนิดหลายเอาท์พทุ สําหรับเซลส์พลังงานแสงอาทิตย์

ปั จจุ บนั วงจรสวิตชิ่ งเพาว์เวอร์ ซัพพลายถูกนิ ยมนํามาใช้งาน
กับเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น เนื่องจากมีขอ้ ดีหลายประการ อีกทั้ง
สามารถนํามาใช้กับแหล่ งจ่ า ยพลังงานให้กบั วงจรอิเ ล็กทรอนิ กส์ และ
เครื่ องมือสื่ อสารในชนบทหรื อที่ ห่างไกล และมีแนวโน้มการใช้งานยิ่ง
สู งขึ้น[1] วงจรฮาล์ฟบริ ดจ์คอนเวอร์ เตอร์ เป็ นวงจรหนึ่ งที่นิยมถูกนํามา
พัฒนาและใช้งานที่พิกดั กําลังสู ง อีกทั้งสามารถขยายจํานวนเอาท์พุทของ
วงจร เพื่อใช้งานกับระดับพิกดั แรงดันที่ตอ้ งการได้ ดังรู ปที่1
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The paper presents the analysis of multi-winding planar
transformers of half bridge converter for solar cell applications. The
analyzing the amount of magnetic field in planar transformer using the
finite element method and compare the magnetic field intensity variation
of the multi-winding planar transformer design. The comparative results
from the analysis illustrate the magnetic field changes in the planar
transformer of half bridge converter. The results lead to design
guidelines and reduction of the losses in the multi-output half bridge
converter circuit for PV Applications.
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รู ปที่1 วงจรฮาล์ฟบริ ดจ์คอนเวอร์ เตอร์ ชนิ ดหลายเอาท์พุทสําหรับเซลส์
พลังงานแสงอาทิตย์
โดยทัว่ ไปการออกแบบหม้อแปลงในวงจรสวิตชิ่ งเพาเวอร์
ซัพพลายจะมี ค่าเหนี่ ยวนํารั่วเกิ ดขึ้ นในตัวหม้อแปลง ฮาล์ฟบริ ดจ์คอน
เวอร์ เตอร์ ชนิ ดหลายเอาท์พุทจะมีค่าความเหนี่ ยวนํารั่วที่เกิ ดในตัวหม้อ
แปลงจากการออกแบบหม้อแปลงที่เกิดจากนํากระแสของมอสเฟส และ
ส่ ง ผลต่ อ การสู ญ เสี ย ในตัว หม้อ แปลง [2] และเมื่ อ มี ก ารเพิ่ ม จํา นวน
เอาท์พุทมากขึ้นจะยิ่งส่ งผลกระทบสู งขึ้น ปั ญหาดังกล่าวสามารถแก้ไข
ได้ โ ดยการควบคุ ม สนามแม่ เ หล็ ก ในตัว หม้อ แปลงและออกแบบ

Keywords: Multi-Winding, Planar Transformer, Half Bridge Converter,
Finite Element, Magnetic file intensity,
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หม้อแปลงที่เหมาะสม วิธีการดังกล่าวสามารถใช้แกนหม้อแปลงพลานาร์
หรื อหม้อ แปลงระนาบ มี คุ ณ ลัก ษณะทางโครงสร้ า งที่ เ กิ ด ค่ า ความ
เหนี่ ยวนํารั่วที่ต่าํ [3] ,[4] และสามารถออกแบบการวางชั้นขดลวดในตัว
หม้อ แปลงเพื่ อ ควบคุ ม การเปลี่ ย นแปลงสนามแม่ เ หล็ก และค่ า ความ
เหนี่ยวนํารั่วในตัวหม้อแปลงชนิ ดหลายเอาท์พุทได้
งานวิจยั นี้ จึงนําเสนอการเปรี ยบเที ยบและวิเคราะห์ รูปแบบ
การออกแบบหม้อแปลงพลานาร์ ในวงจรฮาล์ฟบริ ดจ์คอนเวอร์ ชนิดหลาย
เอาท์พทุ ด้วยหม้อแปลงพาร์นาร์โดยใช้วิธีการไฟล์ไนท์อิลิเมนต์ ซึ่ งแสดง
ให้เห็นถึงปริ มาณการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กของหม้อแปลงพลานาร์
ชนิ ด หลายขดลวด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในวงจรฮาล์ฟ บริ ด จ์ค อนเวอร์ ช นิ ด หลาย
เอาท์พทุ

พลังงานแม่เหล็กสะสมและค่าความเข้มสนามแม่เหล็กในตัว
หม้อแปลง ขึ้นอยูต่ าํ แหน่งการวางขดลวดและจํานวนชั้นการพันขดลวดที่
มี กระแสไหลผ่าน ดังสมการที่ 1 ซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั โครงสร้ างของ
แกนหม้อแปลงและตําแหน่งวางตําแหน่งขดลวดในตัวหม้อแปลง
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หม้อแปลงพลานาร์ สําหรั บวงจรฮาล์ฟบริ ดจ์คอนเวอร์ เ ตอร์
สามารถออกแบบโดยให้ มี ข นาดแกนที่ เ หมาะสมกับ พิ กัด กํา ลัง และ
ปริ มาณความหนาแน่ นสนามแม่เหล็กในตัวหม้อแปลงโดยสามารถหา
ขนาดแกนเฟอร์ไรท์ ดังในสมการที่ 3

2. สนามแม่ เหล็กในหม้ อแปลงพลานาร์
วงจรสมมู ล หม้ อ แปลงพลานาร์ ซ่ ึ งมี อ งค์ ป ระกอบทาง
กายภาพที่ ประกอบด้วยแกนเฟอร์ ไรท์แ ละชั้นขดลวดแผ่น PCB ที่ วาง
ซ้อนกัน ข้อดีของหม้อแปลงพลานาร์ มีสมบัติการสู ญเสี ยทางไฟฟ้ าและ
ค่าความเหนี่ ยวนํารั่วน้อยกว่าแกนหม้อแปลงรู ปแบบอื่นๆ และมีขนาด
เล็กประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง โดยมีค่าพารามิเตอร์ ที่มีความสัมพันธ์และ
เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ดงั รู ปที่ 2

Ap 

Pn
104
K j Ku Bm Jf

(3)

3. การออกแบบหม้ อแปลงพลานาร์ ชนิดหลายเอาท์ พทุ
3.1 หม้ อแปลงพลานาร์ ชนิดหลายเอาท์ พ ุท
การออกแบบหม้อ แปลงพลานาร์ ช นิ ด หลายเอาท์พุ ท เพื่ อ
ศึ กษาและวิ เ คราะห์ ความเข้มสนามแม่ เ หล็ก ในแกนหม้อ แปลง โดยมี
แรงดันอิ นพุท 48V แรงดันเอาท์พุท หลัก(Main Output :W2 ) 5V(12A)
แรงดั น เอาท์ พุ ท ย่ อ ย ( Auxiliary Output:W3,W4) ที่ 12V(10A) และ
24V(12A) ที่ความถี่ 100KHz ด้วยแกนเฟอร์ไรท์ Planar E58/11/38 ชนิด
3C8 โดยมีจาํ นวนรอบและจํานวนชั้นแผ่น PCB ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 2 วงจรสมมูลตัวหม้อแปลงพลานาร์
การวิเคราะห์ค่าการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในตัว
หม้อแปลงสามารถวิเคราะห์พฤติ กรรมจากค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก
และสนามแม่เหล็กที่สะสมเกิดขึ้นในหม้อแปลง จากรู ปแบบการวางขด
ขดลวดเพื่อพิจารณาปริ มาณสนามแม่เหล็กในพื้นที่ การพันขดลวดของ
หม้อแปลงพลานาร์ สามารถประมาณค่าได้ดงั ในรู ปที่ 3

รูปที่ 4 หม้อแปลงพลานาร์ชนิ ด 3 เอาท์พทุ

รู ปที่ 3 ความเข้มสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในตัวหม้อแปลงพลานาร์
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การออกแบบการวางชั้นขดลวดด้วยแผ่น PCB หนา 0.8mm
วางตําแหน่งขดลวดในตัวหม้อแปลงของวงจรฮาล์ฟบริ ดจ์คอนเวอร์เตอร์
ซึ่ งการทํางานในวงจรฮาล์ฟบริ ดจ์ มอสเฟส Q1 และ Q2 จะสลับกัน
นํากระแสโดยออกแบบแบ่งกลุ่มจัดชั้นขดลวดแผ่น PCB ใน 3 กรณี ดัง
รู ปที่ 7 เพื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าความเข้มสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้น

รูปที่ 5 หม้อแปลงพลานาร์ในวงจรฮาล์ฟบริ ดจ์คอนเวอร์เตอร์

รู ปที่ 6 การจัดวางชั้นขดลวดหม้อแปลงพลานาร์ ชนิ ดหลายขดลวด
ในวงจรฮาล์ฟบริ ดจ์คอนเวอร์เตอร์
รู ปที่ 7 ตําแหน่งขดลวดหม้อแปลงพลานาร์ ชนิดหลายขดลวด

ตารางที่1 ตําแหน่งการแผ่นชั้นขดลวดในหม้อแปลงพลานาร์
PCB Layer
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Case3

Layer 1
Layer 2
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Layer 5
Layer 6
Layer7
Layer8
Layer9
Layer 10
Layer 11
Layer 12
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Wp1
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Ws1
Ws2
Ws3
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Ws5
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Ws6
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Ws2
Wp1
Wp1
Ws3
Ws4
Wp1
Wp1
Ws5
Ws5
Ws6
Ws6

Wp1
Ws1
Ws2
Wp1
Ws3
Ws4
Wp1
Wp5
Wp5
Wp1
Wp6
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3.2 การวิเคราะห์ สนามแม่ เหล็กด้ วย Finite Element Magnetics Method
การวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณความเข้ม สนามแม่ เ หล็ก ในหม้อ แปลง
พลานาร์ ช นิ ด หลายเอาท์พุ ท เพื่ อ ศึ ก ษาปริ ม าณและการเปลี่ ย นแปลง
สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากรู ปแบบการวางชั้นขดลวด โดยวิธีไฟไนท์อิลิ
เมนต์ (FEMM 4.0) ดังรู ปที่ 8

H(z)
J(y)
J(x)

รู ปที่ 8 ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กในหม้อแปลงพลานาร์
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รู ปที่11 ความเข้มสนามแม่เหล็กในหม้อแปลงพลานาร์ Case3
ในขณะที่รูปแบบที่ 2 จัดชุดขดลวดโดยแบ่งขดลวดอินพุท เป็ น
2 กลุ่ ม และในรู ปแบบที่ 3 แบ่ ง ชุ ด ขดลวดโดยนํา อิ น พุ ท แบ่ ง แทรก
ระหว่างชั้นขดลวด การเปลี่ยนแปลงที่ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กในพื้นที่
ขดลวดของหม้อแปลงพลานาร์ จะมี ปริ มาณ ใกล้เ คี ยงกันทั้งแกนหม้อ
แปลง ซึ่ งผลส่ งผลให้ค่าพลังงานสะสมในหม้อแปลงจะมีค่าใกล้เคียงกัน
ทั้งแกนหม้อแปลงพลานาร์
5. สรุ ป
ปริ มาณความเข้ม สนามแม่ เ หล็ ก ในการออกแบบหม้อ
แปลงพลานาร์ ชนิ ดหลายเอาท์พุท ในวงจรฮาล์ฟบริ ดจ์คอนเวอร์ เ ตอร์
แสดงให้เห็นว่ารู ปแบบการจัดวางตําแหน่งขดลวดที่เหมาะสม จะควบคุม
ปริ มาณการเกิ ดความเข้มสนามแม่ เ หล็กในตัว หม้อ แปลงพลานาร์ ซึ่ ง
รู ปแบบพันขดลวดที่ จ ดั ชั้นขดลวดแบบกระจาย ชั้นขดลวดจะช่ ว ยลด
ปริ มาณความเข้ม สนามแม่ ห ล็ ก ซึ่ งจะนํ า ไปสู่ ก ารควบคุ ม ค่ า ความ
เหนี่ ย วนํา รั่ ว ในและลดการสู ญ เสี ย ในหม้อ แปลงพลานาร์ ช นิ ด หลาย
เอาท์พุทในวงจรฮาล์ฟบริ ดจ์คอนเวอร์ เตอร์ สาํ หรับสําหรับเซลส์พลังงาน
แสงอาทิตย์

รู ปที่ 9 การเปลี่ยนแปลงความเข้มสนามแม่เหล็กในหม้อแปลงพลานาร์
ชนิดหลายขดลวดในวงจรฮาล์ฟบริ ดจ์คอนเวอร์เตอร์
การเปรี ยบเที ย บพฤติ กรรมความเข้ม สนามแม่ เ หล็ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภายในตัวหม้อแปลงพลานาร์ ชนิดหลายเอาท์พุทในวงจรฮาล์ฟบริ ดจ์คอน
เวอร์ เตอร์ เมื่อกระแสไหลผ่านในขดลวดหม้อแปลงพลานาร์ จะเห็นว่ามี
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าความเข้มสนามแม่เหล็กในปริ มาณและตําแหน่ ง
ชั้นขดลวดที่ต่างกัน เมื่อ Q1และQ2 สลับกันนํากระแส ดังเปรี ยบเทียบดัง
รู ปที่ 10 และ รู ปที่ 11
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รู ปที่10 ความเข้มสนามแม่เหล็กในหม้อแปลงพลานาร์ Case1
ปริ มาณความเข้มสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในแกนหม้อแปลงพื้นที่
ชั้นวางขดลวดมีการเปลี่ยนแปลงที่ต่างกัน ในการวางรู ปแบบที่1 ที่จดั ชุด
กลุ่มจะมีปริ มาณความเข้มที่สูง
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อุปกรณ์ ตรวจสอบรถรับส่ งเด็กนักเรียนแบบออนไลน์
An Online School Shuttle Checking Instrument
กฤษฎา สักแก้ว1 พีระยุทธ ศรีวเิ ศษ1 จารุ วฒ
ั น์ พัฒน์ มณี1 เศรษฐา ตั้งค้าวานิช1 ชัยรัตน์ พินทอง1 และ สุ รเชษฐ์ กานต์ประชา1
1
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-964357 E-mail: surachetka@nu.ac.th

installed on the car. By the experiment by using this system, it is found
that, the device can detect student's fingerprints. And the parents can
access their student status information and school shuttle locations
through the web application. This will reduce the parent's anxiety.

บทคัดย่ อ
จากสภาวะการจราจรที่คบั คัง่ ในปั จจุบนั ส่ งผลให้ครอบครัวที่
มีบุตรหลานต้องใช้เวลาบนท้องถนนมากยิ่งขึ้น รถรับ-ส่ งนักเรี ยนจึงเป็ น
ทางเลื อกหนึ่ งที่จะสามารถช่ วยลดเวลาที่ตอ้ งใช้บนท้องถนนได้ แต่การ
อาศัยรถรับ-ส่ งนั้นก็อาจทาให้ผปู ้ กครองเกิ ดความรู ้ สึกกังวลใจในความ
ปลอดภัยของบุตรหลานได้เช่นกัน Raspberry เป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่มีความสามารถเทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก ดังนั้นในงานวิจยั ชิ้ น
นี้ จึ ง จะท าการพัฒ นาอุ ป กรณ์ ต รวจสอบรถรั บ -ส่ ง เด็ ก นั ก เรี ยนแบบ
ออนไลน์โดยอาศัย Raspberry Pi 3 ซึ่ งอุปกรณ์ ที่ได้ทาการพัฒนานั้น จะ
แบ่งการทางานเป็ น 2 ส่ วนคืออุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งอยูบ่ นรถรับ-ส่ งนักเรี ยน
ซึ่ งมีหน้าที่ในการสแกนลายนิ้ วมื อของเด็กนักเรี ยน ตรวจสอบอุณหภูมิ
และตาแหน่ งของรถ และส่ วนของเว็บแอปพลิ เคชัน ซึ่ งจะทาการแสดง
สถานะต่าง ๆ ที่ได้จากรับมาอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยูบ่ นรถ ซึ่ งจากการทดลอง
ใช้งานอุปกรณ์ ตรวจสอบรถรั บส่ งเด็ก นักเรี ยนแบบออนไลน์ จะพบว่า
สามารถใช้งานอุปกรณ์ ได้จริ ง ซึ่ งจะสามารถช่ วยลดความกังวลใจของ
ผูป้ กครองลงได้

Keywords: Arduino UNO R3, Android Application, Smart phone

1. บทนา
จากสภาพแวดล้อมการจราจรในปั จจุบนั ทาให้การเดินทางไป
ทางานต้องใช้เวลาที่มากพอสมควร ซึ่ งสาหรับครอบครัวที่ตอ้ งดูแลรับ ส่ งบุ ต รหลานไปยังโรงเรี ยนแล้วด้ว ยนั้น ยิ่ งท าให้ ต้องใช้ เวลาในการ
เดิ นทางบนท้องถนนที่มากยิ่งขึ้น ซึ่ งปั ญหาดังกล่าวอาจแก้ไขได้โดยการ
เผื่อเวลาในการเดิ น ทาง แต่ ในบางครอบครั วนั้น อาจไม่ ส ามารถท าได้
ดังนั้นการอาศัยรถรับ-ส่ งนักเรี ยนจึ งเป็ นอี กทางเลื อกหนึ่ งที่ จะสามารถ
ช่วยแก้ไขปั ญหานี้ ได้ แต่ในการอาศัยรถรับ-ส่ งนั้นก็อาจทาให้ผปู้ กครอง
เกิดความรู ้สึกกังวลใจในความปลอดภัยของบุตรหลานได้เช่นกัน ซึ่ งหาก
มีระบบที่จะสามารถช่วยให้ผปู ้ กครองสามารถทราบได้ว่าบุตรหลานของ
ตนนั้นได้เดิ นทางถึ งโรงเรี ยนหรื อเดิ นทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยแล้ว
ก็ จะช่ วยให้ ผูป้ กครองเกิ ด ความรู ้ สึ ก สบายใจและสามารถท างานของ
ตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งในปั จจุบนั นี้ เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามา
มีบทบาทในชีวิตประจาวันมากขึ้นเช่ น สมาร์ ทโฟน อินเตอร์ เน็ต อุปกรณ์
ที่เป็ นสมาร์ ทดี ไวซ์ต่าง ๆ เป็ นต้น Raspberry เป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์
ชนิ ดหนึ่ งที่ มี ค วามสามารถเที ยบเท่ ากับ คอมพิ วเตอร์ ข นาดเล็ ก ดังนั้น
Raspberry จึ งได้รับความนิ ยมในการนามาประยุก ต์ใช้งานในสร้ างเป็ น
อุปกรณ์ สมาร์ ทดี ไวซ์ ต่าง ๆ มากมายเช่ น อุ ปกรณ์ ดูแ ลต้น ไม้อตั โนมัติ
ระบบสมาร์ทโฮม เป็ นต้น
ดั ง นั้ นในงานวิ จ ั ย ชิ้ น นี้ จึ ง จะท าการพั ฒ นาอุ ป กรณ์ ที่ มี
ความสามารถในการตรวจสอบสถานะของเด็กนักเรี ยนบนรถรับ -ส่ ง ซึ่ ง
จะอาศัยการพัฒ นาโปรแกรมบน Raspberry โดยในการพัฒ นาอุปกรณ์
ตรวจสอบสถานะของเด็กนักเรี ยนบนรถรับ-ส่ งนี้น้ นั จะยังมีความสามารถ
ในการตรวจสอบสถานะและแสดงผลผ่านเว็ปแอปพลิเคชันได้อีกด้วย

คาสาคัญ: Raspberry Pi 3, เว็บแอปพลิเคชัน, สมาร์ทโฟน

Abstract
From the current traffic conditions, families with children
have to spend more time on the road. School shuttle is an option that
can help reduce the time it takes on the road. Anyway, it can make
parents feel anxious about the safety of their children. Raspberry is an
electronic device that is comparable to a small computer. So, in this
research, we will develop a device to monitor the delivery of children
online by using Raspberry Pi 3. The development is divided into two
parts, first a device that is installed on the student bus, which is
responsible for fingerprint scanning of the student. Check the
temperature and position of the car. And the second part is web
applications that displays the status of the received data from the device
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สตรี มมิ่ งแบบ m-jpeg ซึ่ งจะสามารถทาการสตรี มมิ่ งได้ภายใน WLAN
ทาให้คนขับรถสามารถทาการตรวจสอบเด็กนักเรี ยนภายในรถได้อย่าง
รวดเร็ ว จากรู ปที่ 2(ค) เป็ นการเชื่ อมต่อระหว่าง Raspberry Pi3 กับกล้อง
โมดู ล เพื่ อท าหน้าที่ ในการสตรี มมิ่ งวีดี โอในรู ป แบบไฟล์ h264 ซึ่ งการ
สตรี มมิ่งไฟล์แบบ h264 นั้นจะสามารถทาการสตรี มมิ่งผ่าน YouTube ได้
ซึ่ งจะช่ วยให้ผปู ้ กครองสามารถเข้าเว็บไซต์เพื่อดูเหตุการณ์ ต่าง ๆ ในรถ
ได้ และรู ปที่ 2(ง) เป็ นการเชื่ อมต่อระหว่าง Node MCU กับเซ็ นเซอร์ วดั
อุ ณ หภู มิ DTH11 และโมดู ล GPS โดยจะเชื่ อ มต่ อ กับ ขา Analog ของ
Node MCU ด้วยเซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิ DTH11 และโมดูล GPS จะใช้การ
เชื่ อมต่อแบบ UART หรื อพอร์ตอนุกรมด้วย Rx และ Tx

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ในส่ วนนี้ จะท าการศึ ก ษาอุ ปกรณ์ ที่มีค วามเกี่ ยวข้องในการ
พัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบรถรับ-ส่ งเด็กนักเรี ยนแบบออนไลน์

2.1 Raspberry Pi 3
Raspberry Pi 3 [1] เป็ นอุปกรณ์ ที่ มีค วามสามารถเหมื อนกับ
คอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั เซนเซอร์ ต่าง ๆ
ได้โดยอาศัยการทางานของพอร์ ต GPIO (General Purpose Input/output)
Raspberry Pi 3 จะสามารถเชื่ อมต่อกับคียบ์ อร์ ดและเมาส์ผา่ นพอร์ ต USB
ได้ ซึ่ งในการพัฒนาโปรแกรมบน Raspberry Pi 3 นั้นจะอาศัยการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษา Python [2-4] ซึ่ งจะมาพร้ อมกับ ระบบปฏิ บ ัติ ก าร
Debian ที่ถูกติดตั้งอยูบ่ น Raspberry Pi 3

3. แผนผังการดาเนินงานวิจยั
จากการศึกษาทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องในส่ วนที่ 2 จะสามารถทาการ
แสดงแผนผังการดาเนินงานวิจยั ได้ดงั รู ปที่ 3

รู ปที่ 1 Raspberry Pi 3
รู ปที่ 3 แผนผังการดาเนินงานวิจยั

2.3 การเชื่ อมต่ ออุปกรณ์
การเชื่ อมต่ออุปกรณ์ ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเป็ นอุปกรณ์ตรวจสอบ
รถรับ-ส่งเด็กนักเรี ยนแบบออนไลน์สามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 2

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

จากรู ป ที่ 2 เป็ นการแผนผังแสดงการท างานของอุ ป กรณ์
ตรวจสอบรถรับ-ส่ งเด็กนักเรี ยนแบบออนไลน์ ซึ่งเมื่อเด็กนักเรี ยนทาการ
สแกนลายนิ้ วมือผ่านอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งอยูบ่ นรถรับ-ส่ งนักเรี ยนแล้วนั้น
ระบบจะทาการจะส่ งข้อมูลลายนิ้ วมื อที่ ได้ไปยัง Raspberry Pi 3 เพื่อทา
การถอดรหัสลายนิ้วมือ จากนั้นจะทาการส่ งข้อมูลต่อไปยังเซิ ร์ฟเวอร์ เพื่อ
ทาการตรวจสอบและยืน ยัน ตัวตนของเด็ ก นัก เรี ยนผ่านฐานข้อมู ล ใน
ขณะเดี ยวกันนั้น กล้องเว็บ แคมที่ ถู ก ติ ด ตั้งไว้จะท าการสตรี ม มิ่ งวิดี โอ
ภายในรถรับ-ส่ งนักเรี ยน และเซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิภายในรถและ GPS
บอกตาแหน่งของรถรับ-ส่ งนักเรี ยนก็จะทาการวัดค่าและส่ งข้อมูลที่ได้ไป
ยังเซิร์ฟเวอร์ โดยอาศัยโปรโตคอล MQTT [6] จากนั้นระบบจะส่ งข้อมูลที่
ได้จากอุปกรณ์ ท้ งั หมดผ่านเซิ ร์ฟเวอร์ โดยอาศัยเว็บ API [7] เพื่อทาการ
แสดงสถานะการขึ้นและลงรถของเด็กนักเรี ยนผ่านเว็ปแอปพลิเคชัน ซึ่ ง
ผูป้ กครองและคนขับรถรับ-ส่ งนักเรี ยนสามารถทาการเข้าสู่ ระบบผ่านเว็ป
แอปพลิ เคชัน เพื่ อ ตรวจสอบสถานะของเด็ ก นั ก เรี ย นและรถ-รั บ ส่ ง
นักเรี ยนได้ตลอดเวลา

รู ปที่ 2 การเชื่ อมต่ออุปกรณ์
จากรู ปที่ 2 เป็ นการเชื่ อมต่ ออุปกรณ์ เพื่ อพัฒนาเป็ นอุป กรณ์
ตรวจสอบรถรับ-ส่งเด็กนักเรี ยนแบบออนไลน์ ซึ่งจากรู ปที่ 2(ก) เป็ นการ
เชื่ อมต่อระหว่าง Raspberry Pi3 กับบอร์ ด Arduino UNO R3 [5] เพื่อใช้
งานอุปกรณ์สแกนลายนิ้ วมือ ZFM-20 โดยที่บอร์ ด Arduino UNO R3 จะ
ท าหน้ าที่ เป็ นตัว จัด ค าสั่ ง ได้ แ ก่ ค าสั่ ง “Register” คื อ การลงทะเบี ย น
ลายนิ้ วมือและ “Searching” คื อการค้นหาลายนิ้ วมือ จากรู ปที่ 2(ข) เป็ น
การเชื่ อ มต่ อ ระหว่าง Raspberry Pi3 กับ กล้อ งวี ดี โ อที่ จะถู ก ใช้ ใ นการ

4. ผลการทดลองและการวิเคราะห์ ผลการทดลอง
สาหรับผลการทดลองของการใช้งานอุปกรณ์ ตรวจสอบรถ
รับ-ส่ งเด็กนักเรี ยนแบบออนไลน์น้ ีสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ส่ วนดังนี้
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จากตารางที่ 3 จะพบว่าการสตรี มมิ่ งแบบ m-jpeg นั้นจะได้
ภาพที่มีความคมชัด แต่จะสตรี มมิ่งได้ภายใน WLAN เท่านั้น ดังนั้นจึงมี
ความเหมาะสมในการใช้งานกับอุปกรณ์ภายในรถรับ-ส่ งนักเรี ยน โดยจะ
ทาให้คนขับรถสามารถทาการตรวจสอบเด็กนักเรี ยนภายในรถได้อย่าง
รวดเร็ ว และการสตรี มมิ่งวีดีโอในรู ปแบบไฟล์ h264 นั้นก็จะได้ภาพที่ มี
ความคมชัดเช่ นเดี ยวกัน แต่การสตรี มมิ่ งไฟล์แบบ h264 นั้นจะสามารถ
สตรี มมิ่ งผ่าน YouTube ได้ จึงมี ความเหมาะสมในการนาไปใช้งานใน
ส่ วนของเว็บแอปพลิ เคชัน เพื่อให้ผูป้ กครองสามารถเข้าเว็บไซต์เพื่อดู
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในรถได้

4.1 ผลการทดลองบน Raspberry Pi 3
การทางานบน Raspberry Pi 3 จะประกอบไปด้วย 2 ส่ วนคื อ
การสแกนลายนิ้วมือและการสตรี มมิ่ งวีดีโอ โดยการสแกนลายนิ้ วมือจะ
ประกอบไปด้วย 2 คาสัง่ ซึ่งสามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ผลการสแกนลายนิ้วมือสาหรับคาสัง่ Register
ค่า return
“ok”
“fail”
-

เสี ยงตอบรับ
เสี ยงดังเป็ นจังหวะ
เสี ยงดัง 2 ครั้ง
เสี ยงดัง 1 ครั้ง

ความหมาย
สามารถบันทึกลายนิ้ วมือได้
ไม่สามารถอ่านลายนิ้วมือได้
หรื อหมดเวลาในการอ่านลายนิ้ วมือ
รอการสแกนลายนิ้วมืออีกครั้ง

4.2 ผลการทดลองบน Node MCU
การทางานบน Node MCU จะประกอบไปด้วย 2 ส่ วนคือการ
ทางานของโมดูล GPS และการทางานของเซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิ DTH11
โดยการทางานของโมดูล GPS จะสามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 4

ตารางที่ 2 ผลการสแกนลายนิ้วมือสาหรับคาสัง่ Searching
ค่า return
<position> (0-255)
“fail”

เสี ยงตอบรับ
เสี ยงดัง 1 ครั้ง
เสี ยงดัง 2 ครั้ง

ความหมาย
สามารถอ่านลายนิ้วมือได้
ไม่สามารถอ่านลายนิ้วมือได้
หรื อหมดเวลาในการอ่านลายนิ้ วมือ

จากตารางที่ 1 เป็ นการลงทะเบี ย นลายนิ้ ว มื อ ด้ ว ยค าสั่ ง
“Register” โดยจะสามารถลงทะเบี ยนลายนิ้ วมื อได้ 0-255 ตาแหน่ ง ซึ่ ง
การบันทึกลายนิ้ วมือนั้นจะต้องทาการสแกนลายนิ้ วมื อสองครั้ง โดยผล
การสแกนจะถูกบันทึก ลงบัฟเฟอร์ 1 และบัฟเฟอร์ 2 ตามลาดับ จากนั้น
จะทาการรวมข้อมูลบัฟเฟอร์ โดยตรวจสอบความคล้ายคลึ งของข้อมูล
และทาการรวมข้อมูลลายนิ้วมือเข้าด้วยกัน พร้อมกับเก็บข้อมูลลายนิ้ วมือ
ลงในฐานข้อมูลบนบอร์ด Arduino UNO R3
จากตารางที่ 2 เป็ นการสแกนลายนิ้วมือด้วยคาสัง่ “Searching”
ซึ่ งหากสามารถแสกนและค้นหาลายนิ้ วมือได้ Raspberry Pi 3 จะทาการ
ส่ งตัวเลขที่ เป็ นตาแหน่ งของบุ คคลนั้นมา และถ้าหากลายนิ้ วมื อนั้น ไม่
ตรงกับฐานข้อมูลที่ได้บนั ทึกไว้ จะส่ งค่า “fail” กลับมาแทน
ในส่ วนต่อมาเป็ นผลการสตรี ม มิ่ งวี ดีโอบน Raspberry Pi 3
โดยการสตรี มมิ่งวีดีโอนั้นจะถูกสตรี มมิ่งเป็ น 2 ไฟล์วีดีโอ ซึ่ งจะสามารถ
แสดงข้อแตกต่างของไฟล์ท้ งั 2 ประเภทได้ดงั ตารางที่ 3

(ก)
(ข)
รู ปที่ 4 การทางานของโมดูล GPS บน Node MCU
จากรู ปที่ 4(ก) เป็ นการแสดงผลการทางานของโมดูล GPS บน
Node MCU โดย Node MCU จะทาการแบ่งค่าสตริ งที่ได้รับมาจากโมดูล
GPS และทาการคานวณค่าใหม่เพื่อหาค่าละติจูดและลองจิจูดของบริ เวณ
ที่โมดูล GPS ได้ทาการติดตั้งอยู่ โดยเมื่ อทาการตรวจสอบความแม่นยา
ของโมดูล GPS โดยอาศัยการนาละติจูดและลองจิจูดที่ได้จากรู ปที่ 4(ก)
ไปตรวจสอบด้วย Google maps ดังแสดงในรู ปที่ 4(ข) จะพบว่าค่าละติจูด
และลองจิจูดที่ ได้จากโมดูล GPS นั้น มี ความสอดคล้องกันกับบริ เวณที่
โมดูล GPS ได้ทาการติดตั้งอยู่
ในส่ ว นต่ อ มาเป็ นผลการท างานของเซ็ น เซอร์ ว ดั อุ ณ หภู มิ
DHT11 โดยผลการทดลองใช้งานสามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 5

ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบไฟล์ m-jpeg กับไฟล์ h264
m-jpeg
มีความคมชัดเหมาะสม
สามารถแยกแยะวัตถุได้ชดั เจน
สามารถสตรี มมิ่งได้ใน WLAN แต่ไม่
สามารถสตรี มมิ่งผ่าน Youtube หรื อ
Facebook ได้

h264
มีความคมชัดสู งมาก
สามารถแยกแยะวัตถุได้ชดั เจน
สามารถสตรี มมิ่งผ่าน Youtube หรื อ
Facebook ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

รู ปที่ 5 การทางานของเซ็นเซอร์วดั อุณหภูมิ DHT11 บน Node MCU
จากรู ปที่ 5 จะพบว่าเซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิ DHT11 จะสามารถ
ทาการวัดอุณหภูมิภายในห้องที่ทาการทดลองได้เป็ น 31 องศาเซลเซี ยส
ซึ่งเป็ นค่าที่ใกล้เคียงกันกับการวัดอุณหภูมิดว้ ยเทอร์ โมมิเตอร์
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จากรู ปที่ 7 เป็ นหน้าเว็ปแอปพลิเคชันสาหรับการแสดงข้อมูล
ของเด็กนักเรี ยนสาหรับผูป้ กครอง โดยจากซ้ายไปขวาจะสามารถแสดง
ข้อมูลส่ วนตัวของเด็กนักเรี ยน แสดงสถานะการสแกนลายนิ้ วมือขึ้น-ลง
รถของเด็กนักเรี ยน แสดงอุณหภูมิ ภายในรถรับ-ส่ งนักเรี ยน แสดงวีดีโอ
ภายในรถรับ-ส่ งนักเรี ยนด้วยการสตรี มมิ่งผ่าน YouTube และสุ ดท้ายเป็ น
การแสดงตาแหน่ง GPS ของรถรับ-ส่ งนักเรี ยน

4.3 ผลการทดลองของเว็บแอปพลิเคชัน
สาหรับ การทางานของเว็บแอปพลิ เคชันนั้นจะประกอบไป
ด้วยการทางานสองส่วนคือ การสมัครสมาชิ กและการแสดงผลในส่ วนใช้
งานส าหรั บ ผู้ป กครอง โดยในส่ ว นของการสมัค รสมาชิ กส าหรั บ
ผูป้ กครองนั้นจะสามารถทาได้โดยการกรอกข้อมูล ประวัติส่วนตัวของ
เด็กนักเรี ยนและผูป้ กครอง ที่ อยู่ปัจจุบนั และการลงทะเบี ยนลายนิ้ วมื อ
ของเด็ก นัก เรี ยน โดยจะสามารถแสดงหน้าเว็บ แอปพลิ เคชัน ของการ
สมัครสมาชิกได้ดงั รู ปที่ 6

(ก)

5. สรุป
อุปกรณ์ตรวจสอบรถรับส่ งเด็กนักเรี ยนแบบออนไลน์น้ ี น้ นั จะ
แบ่งการทางานเป็ น 2 ส่ วนคือส่ วนของอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งอยูบ่ นรถรับ-ส่ ง
นักเรี ยนและส่ วนของเว็บแอปพลิเคชัน โดยอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยูบ่ นรถนั้น
จะท าหน้ าที่ ใ นการสแกนลายนิ้ วมื อ ของเด็ ก นัก เรี ยน การตรวจสอบ
อุณหภูมิและตาแหน่ งของรถ และในส่ วนของเว็บแอปพลิ เคชันนั้นจะทา
การแสดงสถานะต่าง ๆ ที่ ได้จากรับมาอุปกรณ์ ที่ติดตั้งอยู่บนรถ ซึ่ งจาก
การทดลองใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบรถรับส่ งเด็กนักเรี ยนแบบออนไลน์
จะพบว่าสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้จริ ง

(ข)

(ค)
(ง)
รูปที่ 6 หน้าเว็บแอปพลิเคชันของการสมัครสมาชิกสาหรับผูป้ กครอง

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ชิ้ น นี้ ได้รับการสนับสนุ น จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

จากรู ป ที่ 6(ก) เป็ นหน้ าเว็ป แอปพลิ เคชั น ในส่ ว นของการ
กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว โดยผูป้ กครองจะเป็ นผูก้ รอกข้อมูล ประวัติ
ส่ ว นตัว ของเด็ ก นั ก เรี ย นเช่ น เลขประจ าตัว ชื่ อ ของเด็ ก นัก เรี ย น ชื่ อ
ผูป้ กครอง เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อและอีเมล์ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของ
เด็กนักเรี ยน ต่อมารู ปที่ 6(ข) เป็ นหน้าเว็ปแอปพลิ เคชันในส่ วนของการ
เพิ่มที่อยู่ปัจจุบนั โดยสามารถทาการเพิ่มที่ อยูไ่ ด้โดยอาศัย Google maps
ต่อมารู ปที่ 6(ค) เป็ นหน้าเว็ปแอปพลิ เคชันในส่ วนของการลงทะเบียน
ลายนิ้วมือของเด็กนักเรี ยน โดยเด็กนักเรี ยนจะสามารถทาการลงทะเบียน
ลายนิ้วมือได้ผา่ นอุปกรณ์ตรวจสอบรถรับ-ส่ งเด็กนักเรี ยนแบบออนไลน์
ที่ติดตั้งอยูบ่ นรถรับ-ส่ งนักเรี ยน และรู ปที่ 6(ง) เป็ นหน้าเว็ปแอปพลิเคชัน
สาหรับการล็อกอินเข้าใช้งานระบบของผูป้ กครอง โดยเมื่อผูป้ กครองทา
การเข้าสู่ ระบบเพื่อใช้งานแล้วจะสามารถแสกงหน้าเว็บแอปพลิ เคชันได้
ดังรู ปที่ 7
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บทคัดย่อ

1. บทนํา

ระบบเครื องช่วยฟั กไข่ควบคุมผ่านอินเทอร์ เน็ตนี เป็ นระบบทีจะ
ควบคุ มปั จจัยหลักในการฟั กไข่แทนการกกไข่ของแม่ไก่ตามธรรมชาติ ซึ ง
จะประกอบไปด้วย อุณหภูมิ ความชื นสัมพัทธ์ และการกลับไข่ เครื องช่วย
ฟั กไข่นีทําการควบคุมอุณหภูมิดว้ ยหลอดไฟ ควบคุมความชื นสัมพัทธ์ดว้ ย
พัดลมและควบคุมการกลับไข่ดว้ ยมอเตอร์ และสามารถแสดงค่าสถานะต่าง
ๆ ภายในเครื องฟั ก และวันทีฟั กผ่านหน้าเครื องและแอปพลิ เคชันได้ โดย
ระบบจะส่ งข้อมูลไปยังแอนดรอยด์แอปพลิ เคชันผ่านทางเซิ ร์ฟเวอร์ ทําให้
ผูใ้ ช้งานสามารถตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ในการตังอุณหภูมิ ความชื น
สัมพัทธ์และเวลาในการกลับไข่ได้ในระยะไกล

การเลี ยงสัต ว์เ ป็ นอาชี พทีทํากันอย่า งแพร่ หลายและกระจายอยู่
ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย สัตว์เศรษฐกิ จที มีแนวโน้มในการเลี ยง
เพิมสู งขึ น คื อ ไก่ [1] เพราะสามารถนํามาแปรรู ปได้ในหลายลักษณะ ด้วย
เหตุนีเกษตรกรส่ วนใหญ่จึงนิ ยมเลี ยงไก่ เนืองจากมีราคาถูก เลียงง่าย ซึ งโดย
ปกติแล้วไก่นนจะฟั
ั
กไข่และกกไข่เองตามธรรมชาติ แต่เนื องจากอากาศที
ร้อนและภัยแล้งทีคุกคามประเทศไทย จึงทําให้ไข่ไก่เกิดความเสี ยหาย อัตรา
การฟั กออกของไข่ลดลง [2] จากปั ญหาทีกล่าวมาข้างต้น คณะผูจ้ ดั ทําจึงได้
คิ ดค้นระบบเครื องช่ วยฟั ก ไข่ควบคุ ม ผ่านอิน เทอร์ เน็ ต โดยจะใช้ Arduino
UNO R3 เป็ นตัวควบคุม เนื องด้วยมีความสามารถในการประมวลทีค่อนข้าง
สู ง [3]

คําสําคัญ: เครื องฟั ก ไข่ ไก่ , แอนดรอยด์แอปพลิ เ คชัน , อิ น เตอร์ เ น็ ต ในทุ ก
สรรพสิ ง

Abstract
The Egg Incubator system controlled over the Internet is the
system that controls the main factors of hatching eggs process instead of
hatching by a hen, consist of temperature, relative humidity, and egg
reversal. This Egg Incubator has a light bulb to control temperature, a fan to
control humidity and motor to reverse eggs. It can show status of the eggs.
This system will send the information to an Android application through a
server, so users can check and control the temperature, or check the relative
humidity and the reverse time from faraway.
keyword: egg incubator, android application, Internet of Things

. ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
. อุณหภูมิ และความชื นสัมพัทธ์ สําหรับการฟักไข่
ปกติการฟั กไข่นนแม่
ั ไก่จะกกไข่เอง ซึ งแม่ไก่บางตัวจะฟั กไข่ที
อุณหภูมิประมาณ – องศาฟาเรนไฮต์ (35 – 40.5 องศาเซลเซี ยส) [4]
ซึ งถื อว่าเป็ นช่วงทีตัวอ่อนสามารถเจริ ญเติบโตได้ดีทีสุ ด จากการศึกษาทําให้
รู ้ ว่าตัวอ่อนต้องการอุณหภูมิในช่ วง วันแรกของการฟั กค่อนข้างสู งกว่า
ช่วง 3 วันสุ ดท้ายของการฟัก โดยอุณหภูมิทีเหมาะสมสําหรับการฟักในช่วง
1 วันแรก และช่วง 2 วันสุ ดท้ายจะแสดงได้ดงั ตารางที
ไข่ฟักนันจะต้องการความชืนสัมพัทธ์ประมาณ 50 - 60 เปอร์ เซ็นต์
และในช่วง 2 วันสุ ดท้ายของการฟักไข่ฟักต้องการความชื นสัมพัทธ์ประมาณ
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70 - 75 เปอร์ เซ็นต์ [4] ทังนี เพือให้ลูกไก่สามารถเจาะเข้าไปในช่องอากาศได้
สะดวกและช่วยให้ขนฟูหลังจากฟั กแล้ว ถ้าหากปริ มาณความชื นตําเกินไป
ในช่วง 18 วันแรกจะส่ งผลให้ลูกไก่ทีฟั กออกมาตัวเล็กแกร็ น หน้าแข้งลี บ
และฟั กออกช้ากว่ากําหนด แต่ถา้ ระดับความชื นสู งเกินไปจะทําให้ลูกไก่ตวั
โต นิ ม สะดือไม่เข้าทีและฟักออกเร็ วกว่าปกติ

Client+AP ESP
ใช้ก ารเชื อมต่อด้วยการสื อสารแบบอนุ ก รม (UART
3.3V) จึงทําให้ง่ายต่อการนําไปใช้งานร่ วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ และยังมี
รู ปแบบคําสังแบบ AT Command ทําให้ เขี ยนโปรแกรมเชื อมต่อได้สะดวก
ยิงขึน [ ] แสดงดังรู ปที

ตารางที อุณหภูมิทีเหมาะสมในการฟักไข่ [4]
วันทีฟัก
(วัน)

องศาฟาเรน-ไฮต์
(°F)

องศาเซส-เซียส
(°C)

ความชื น
สั มพัทธ์ (%)

1-18
19-21

99.5
98 - 99

37.5
36.4 - 37.2

50 – 60
70 - 75

. การวางไข่ และการกลับไข่
ไข่ฟักจําเป็ นต้องวางให้อยูใ่ นตําแหน่งทีเหมาะสม และต้องมีการ
กลับไข่ทุกวัน ในช่วง - วันของการฟัก ไข่ทีนํามาฟักควรวางเอาด้านป้ าน
ขึนและเอาด้านแหลมลง [ ] การฟักไข่ตามธรรมชาติของแม่ไก่จะกลับไข่วนั
ละหลายๆ ครั ง ส่ วนการฟั กไข่ทีใช้ตู ้ฟักจะวางไข่เ อาด้านป้ านขึนข้างบน
และมี ก ารกลับ ไข่ โ ดยหมุ น กลั บ ไปกลับ มาตามแนวนอน การกลับ ไข่
ส่วนมากจะทําให้อยูใ่ นตําแหน่งประมาณ องศาจากด้านทีตังตรง [ ] และ
เมือกลับอีกครังก็จะไปอยู่ตาํ แหน่งทีตรงกันข้ามกับตําแหน่งเดิ ม ดังรู ปที
ปกติแล้วการกลับไข่ทีทําให้ได้ผลการฟั กดีทีสุ ดคือมุม องศา ซึ งการกลับ
ไข่นอ้ ยกว่า องศา จะทําให้เปอร์ เซ็นต์การฟักออกมาไม่ค่อยดี [ ]

รูปที 2 ตําแหน่งการวางไข่ทาํ มุม 45 องศา

2.5 ESP8266 ESP-07
ESP
คื อ โมดู ล ไวไฟที มี ข นาดเล็ ก ใช้ พ ลัง งานน้ อ ยและ
รองรั บ การใช้ ง านได้ ห ลากหลายรู ปแบบทัง Client, Access Point และ

รูปที ESP8266 ESP-07[7]

. วิธีการดําเนินงาน
. การออกแบบภาพรวมของระบบ

รูปที ภาพรวมระบบเครื องช่วยฟักไข่ควบคุมผ่านอินเทอร์ เน็ต

ระบบเครื องช่ ว ยฟั ก ไข่ ค วบคุ ม ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต นั นจะแบ่ ง
ออกเป็ น ฝัง คือ ฝังอุปกรณ์และฝังแอปพลิ เคชัน โดยฝังอุปกรณ์นนจะทํ
ั
า
หน้าที ในการควบคุ ม อุป กรณ์ ต่างๆ ที อยู่ภายในเครื องฟั กไข่ ได้แ ก่ พัดลม
มอเตอร์ สาํ หรับกลับไข่ และเซนเซอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื น และมี
Keypad พร้ อมกับ หน้าจอ LCD สําหรั บรั บ การตังค่าจากผูใ้ ช้งานผ่านหน้า
เครื อง โดยมี ATmega328P เป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ ค วบคุ ม อุ ป กรณ์
ทังหมด และจะส่งค่าต่างๆ ไปยัง MQTT Broker โดยใช้โมดูลไวไฟ ESP
ส่ วนฝังแอปพลิ เ คชันก็จะมี เซิ ร์ฟเวอร์ ในการรั บค่ามาแสดงผลยังแอปพลิ เค
ชัน ดังรู ปที
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3.2 ลักษณะของเครื องฟักไข่
ลัก ษณะภายนอกของเครื องช่ ว ยฟั ก ไข่ นันใช้ก ล่ อ งพลาสติ ก ว้า ง 42
เซนติเมตร ยาว 64 เซนติเมตร และสู ง 36 เซนติเมตร ดังรู ปที 5 ส่ วนภายใน
เครื องช่วยฟักไข่ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี
- ถาดวางไข่ ฟัก เป็ นพลาสติก กว้าง 42 เซนติเมตร ยาว 43 เซนติเมตร และ
สู ง 5 เซนติเ มตร มี จาํ นวน 7 แถว แถวละ 8 ฟอง (รวม ฟอง) ส่ วนช่ อง
วางไข่นนมี
ั ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร
- ถาดนํา เป็ นพลาสติกขนาดกว้าง 11 เซนติเมตร ยาว 18 เซนติเมตร และสู ง
3 เซนติเมตร
- ช่ องระบายอากาศ จะอยู่บริ เวณด้านข้าง มี ทงหมด
ั
ช่ อง มี ลกั ษณะเป็ น
วงกลมทีมีเส้นผ่าศูนย์กลาง เซนติเมตร 3 ช่อง 2 เซนติเมตร 1 ช่อง
- หลอดไฟ ขนาด วัตต์ จํานวน 1 หลอด
- มอเตอร์ กระแสสลับ ขนาด 220 โวลต์, 4 วัตต์

ในการควบคุมอุณหภูมิและความชื นสัมพัทธ์นนั ระบบจะทําการ
อ่านค่าอุณหภูมิและความชื นสัมพัทธ์จากเซนเซอร์ และนํามาเปรี ยบเทียบกับ
ค่าทีได้ตงไว้
ั ถ้าค่าทีอ่านได้จากเซนเซอร์ ไม่ได้อยูใ่ นช่ วงทีตังไว้ จะสังการ
ควบคุมอุปกรณ์เพือปรับอุณหภูมิและความชื นสัมพัทธ์ให้อยูใ่ นช่วงทีตังไว้

3. การควบคุมการกลับไข่
การควบคุมการกลับไข่นนจะใช้
ั
มอเตอร์ กระแสสลับ ขนาด
โวลต์ และจะใช้ R-Volume ในการจับการหมุนของมอเตอร์ เพือสังให้หยุด
การจ่ายกระแสไฟฟ้ าที รี เลย์เมือมอเตอร์ หมุนไปทีตําแหน่งทีเหมาะสม โดย
จะมี ATmega328P เป็ นตัวควบคุมดังรู ปที 7

รูปที 7 แสดงลักษณะการควบคุมมอเตอร์

. ผลการทดลอง

รูปที 5 ลักษณะภายนอกเครื องช่วยฟักไข่

ในทีนี จะกล่าวถึงผลการทดลองในส่ วนการควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื นสัมพัทธ์ภายในเครื องฟั กไข่ ผลการรั บส่ งข้อมูลทังผ่านหน้าเครื อง
และผ่านแอปพลิ เคชัน และสุ ดท้ายจะเป็ นผลการวิเคราะห์ การฟั กออกของ
ลูกไก่ โดยได้ทดลองจากการฟักไข่ทงสิ
ั น ฟอง

4.1 ผลการควบคุมอุณหภูมใิ นระหว่างการฟัก (วันที ของการ
ฟัก)

รูปที ลักษณะภายในเครื องช่วยฟักไข่
จากรู ปที คื อ ลั ก ษณะภายในของเครื องช่ ว ยฟั ก ไข่ ค วบคุ ม ผ่ า น
อินเทอร์เน็ต ซึ งภายในเครื องฟั กนันจะมีหลอดไฟให้ความร้อน เซนเซอร์ วดั
อุณหภูมิแ ละความชื นสัมพัทธ์ ช่องระบายอากาศ พัดลม มอเตอร์ กลับไข่
เป็ นต้น

. การควบคุมอุณหภูมแิ ละความชื นสัมพัทธ์

รูปที 8 กราฟแสดงการควบคุมอุณหภูมิของวันที 10
จากรู ปที 8 นันคื อกราฟแสดงการควบคุ ม อุณหภูมิในช่ วงกลาง
ของการฟัก ซึ งได้ตงอุ
ั ณหภูมิไว้ที . องศาเซลเซี ยส โดยจะเห็นว่าอุณหภูมิ
แวดล้อมถึงแม้จะอยูท่ ี – องศาเซลเซี ยส แต่ภายในเครื องฟั กก็สามารถ
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ควบคุ มอุณหภูมิให้อยู่ในช่ วงที ตังไว้โดยมี ค่าความต่าง ± ไม่เกิ น . องศา
เซลเซี ยส

4.2 ผลการควบคุมความชื นสัมพัทธ์ ในระหว่างการฟั ก (วันที
ของการฟั ก)

จากรู ปที 9 นันคือกราฟแสดงการควบคุมความชื นในช่วงวันที
ของการฟั ก ซึ งได้ต งความชื
ั
นสัม พัท ธ์ ไว้ที 55 เปอร์ เ ซ็ น ต์ โดยจะเห็ น ว่า
ความชื นสั ม พัท ธ์ แ วดล้อ มจะมี ก ารเปลี ยนแปลง แต่ ภ ายในเครื องฟั ก ก็
สามารถควบคุมความชื นสัมพัทธ์ให้อยูใ่ นช่วงทีตังไว้ได้ตลอดเวลา

. สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองได้ผลว่าระบบเครื องช่ วยฟั ก ไข่ควบคุ มผ่าน
อินเทอร์ เน็ตสามารถควบคุมปั จจัยหลักในการฟั กไข่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ไม่วา่ จะเป็ นการควบคุมอุณหภูมิ ความชื นสัมพัทธ์ และการกลับไข่ โดยใน
การควบคุมอุณหภูมินนจะเห็
ั
นว่าอุณหภูมิภายในเครื องฟั กไข่นนจะคงที
ั
±
ไม่ เ กิ น 0.2 องศาเซลเซี ย สกับ อุ ณ หภู มิ ที ตังไว้ ในส่ ว นของการควบคุ ม
ความชื นสัมพัทธ์นนจะเห็
ั
นว่าระบบสามารถควบคุมความชื นสัมพัทธ์ภายใน
เครื องฟักนันอยูใ่ นช่วง ± ไม่เกิน 2 เปอร์ เซ็นต์ กับความชื นสัมพัทธ์ทีตังไว้
เช่ น กัน และส่ วนการรั บ ส่ งข้อมู ล ไปยังแอปพลิ เ คชันโดยผ่านเซิ ร์ฟเวอร์
(MQTT Broker) นัน ระบบสามารถส่งข้อมูลสถานะต่างๆ ของเครื องและการ
ตังค่าผ่านหน้าเครื องไปยังแอปพลิ เคชันได้และผูใ้ ช้งานตังค่าผ่านแอปพลิ เค
ชันได้เช่นกัน
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บทคัดย่อ
ระบบประมาณเวลารถไฟฟ้ า รองรั บ การแสดงสื อมัล ติ มิ เ ดี ย
อัจฉริ ยะ เป็ นระบบอํา นวยความสะดวกในการเดิ น ทางโดยระบบขนส่ ง
มวลชน ซึ งทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนําเข้ามาใช้งานเพือช่วยให้การเดินทาง
ของนิ สิต และบุคคลกรมีความสะดวกสบายมากขึ น ซึ งแบ่งออกเป็ นระบบ
ย่อยๆ คื อ ระบบประมาณเวลาและแสดงสื อมัลติ มีเดี ยสําหรั บป้ ายรถไฟฟ้ า
ระบบประมาณเวลาสําหรั บ แอพพลิ เ คชันแอนดรอยด์ ระบบควบคุ ม และ
สังงานสําหรับผูด้ ูแลระบบประมาณเวลารถไฟฟ้ า และระบบบันทึกพิกดั ของ
รถไฟฟ้ า การสื อสารทังหมดจะทําผ่านโพรโทคอลเอชทีทีพี โดยมีเซิ ร์ฟเวอร์
เป็ นตัวกลางของการสื อสาร นอกจากนี ในโครงงานนี ได้มีการนําโครงข่าย
ประสาทเที ยมมาประยุกต์ใช้ ในการทํานายความเร็ วของรถไฟฟ้ า และลด
ปริ มาณการเชื อมต่อกับเซิ ร์ฟเวอร์ เพือร้องขอข้อมูลการเดินทางของรถไฟฟ้า
คําสําคัญ: ระบบประมาณเวลาเดิ นรถไฟฟ้ า, มัลติมีเดี ย, แอพพลิ เคชันแอน
ดรอยด์ , โครงข่ายประสาทเทียม

Abstract
Electric vehicles Arrival Time Prediction with Smart Multimedia
Display is a project for predicting the arrival times of busses on the Naresuan
University campus. The working system estimates the arrival time of electric
vehicles when they will arrive on the parking area. There are many types of
system; for example, arrival time prediction and multimedia displays for bus
stops, arrival time prediction for android application, control and command
for system administrators and a register to coordinate the operation and
deployment of electric vehicles. This project has been applied in the neural

network to predict the speed of electric vehicles, and reduce the number of
connections to the server to request information.
keyword: EV arrival time estimation system, multumedia, android
application, artificial neural network

1. บทนํา
ปั จจุบนั มหาวิทยาลัย นเรศวร ได้ให้บ ริ ก ารระบบขนส่ งมวลชน
เพือใช้เดินทางภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรแก่นิสิตและ บุคลากร แต่เนื องจาก
เวลาก็ เ ป็ นตั ว แปรหนึ งที กํ า หนดการดํ า เนิ นงานกิ จ กรรมต่ า งๆใน
ชี วิตประจําวัน และมหาวิทยาลัยนเรศวรมีพืนทีกว้างขวาง ทําให้ไม่สามารถ
คาดเดาได้ว่ารถไฟฟ้าจะมาถึ งป้ ายจอดรถไฟฟ้ าตอนไหน ทําให้ไม่สามารถ
กําหนดตารางเวลาในการเดินทางได้
ดังนันผู ้จดั ทํา จึ งมี ค วามคิ ด ที จะ ทําป้ ายรถไฟฟ้ าอัจฉริ ย ะ เพื อ
แสดงเวลาทีรถไฟฟ้ าจะมาถึ งป้ ายจอดรถไฟฟ้าเพือให้นิสิตและบุคลากรทีใช้
รถไฟฟ้าสามารถรู ้ได้วา่ เวลาอีกเท่าไหร่ รถไฟฟ้ าจะมาถึง

. ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
2.1 ทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้ อง
ปั จจุบนั นันได้มีนกั วิจยั หลายกลุ่ม พยายามทีจะระบุตาํ แหน่งและ
ประมาณเวลาการเดิ นทางของรถโดยสารประจําทางโดยอาศัยเทคนิ คต่างๆ
เช่น การระบุตาํ แหน่งโดย GPS (Global Positioning System) [1] ซึ งเป็ นการ
ระบุ ต ํา แหน่ ง โดยดาวเที ย ม การระบุ ต ํา แหน่ ง โดย K-NN (K-Nearest
Neighbor Algorithm) [2] ซึ งเป็ นการหาจุดทีใกล้ทีสุ ด โดยรับส่งสัญญาณจาก
ZB (Zigbee) [3] เพือวัดระยะทีใกล้ทีสุ ด การระบุตาํ แหน่งโดย RFID (Radio
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Frequency Identification) [4] เพื อบอกตํา แหน่ ง จากการส่ ง สั ญ ญาณของ
RFID หรื อการประมาณเวลาโดยใช้ โ ครงข่ า ยประสาทเที ย ม (Artificial
Neural Networks) [5]

2.2 การหาค่ าเฉลียเคลือนทีสะสม (Cumulative Moving Average
: CMA) [6]
ค่าเฉลียเคลื อนทีจะช่วยกระจาย ความผิดปกติออกไปจากข้อมูลที
ทําการบันทึก ดังนันเพือลดความผิดพลาดของข้อมูล การหาค่าเฉลี ยเคลื อนที
จึงเป็ นวิธีทีดี สาํ หรับการลดความผิดพลาดของข้อมูล การหาค่าเฉลี ยเคลื อนที
ตําแหน่งที 𝑛 หาได้จากสมการที 1
…

𝐶𝑀𝐴 =

เมือ

(1)

คือ ลําดับของข้อมูลที 1
𝑥 คือ ลําดับของข้อมูลที 𝑛
𝑛 คือ จํานวนข้อมูลทังหมด
𝑥

เมือ

𝑥
𝑛

=

- การเชื อมต่ อระหว่ างชัน การเชื อมต่อระหว่างชันต่างๆ นัน ทุกๆ โหนดใน
ชันอิ น พุต จะส่ ง สั ญ ญาณไปยัง ทุ ก ๆ โหนดในชันซ่ อนชันแรก และทุ ก ๆ
โหนดในชันซ่อนชันแรกจะส่งสัญญาณ ไปยังทุกๆ โหนดในชันถัดไป จนใน
ทีสุ ดทุกๆ โหนดในชันซ่ อนชันสุ ดท้าย จะส่ งสัญญาณไปยังทุกๆ โหนดใน
ชันเอาต์พตุ
- การทํางานของชัน ชันอินพุตไม่มีการประมวลผลทําหน้าทีรับ
การคํานวณเอาต์ พุตแบบไปข้ างหน้ า มีสมการดังนี
𝑆 = ∑

การหาค่าเฉลียเคลือนทีตําแหน่งที 𝑛 + 1 หาได้จากสมการ
𝐶𝑀𝐴

โครงข่า ยประสาทเที ยมแบบเพอร์ เ ซฟตรอนหลายชัน (Multilayer Neural
Network : MLP) หรื อโครงข่ ายประสาทเที ย มแบบแพร่ ย อ้ นกลับ ซึ งเป็ น
โครงข่ายประสาทเทียมแบบต้องมีผสู ้ อน (Supervised Learning) แสดงดังรู ป
ที 1
สถาปัตยกรรมของโครงข่ ายประสาทเทียมแบบแพร่ ย้อนกลับ
- จํานวนชั น โครงข่ายประสาทเทียมจะประกอบด้วยชันต่างๆ คือ ชันอินพุต
(Input layer) ชันเอาต์พุต (Output layer) และชันซ่ อน (Hidden layer) ซึ งจะ
อยูร่ ะหว่างชันอินพุตและชันเอาต์พตุ

∙

เมือ
(2)

คือลําดับของข้อมูลที 𝑛 + 1
คือ จํานวนข้อมูลทังหมด

2.3 โครงข่ ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks :
ANN) [7,8]

รูปที 1 สถาปั ตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียม
โครงข่ายประสาทเทียม ถูกสร้างขึนเพือเรี ยนแบบการทํางานของ
สมองมนุ ษ ย์ มี ก ารทํางานแบบขนานจํานวนมาก ในโครงงานนี เลื อ กใช้

𝑋 ×𝑊

(3)

คือ ค่าเอาต์พตุ ก่อนทําการปรับค่า
𝑊 คือ ค่านําหนักระหว่างอินพุตกับเอาต์พตุ ของโครงข่าย
ประสาทเทียม
𝑋 คือ ค่าอินพุต
𝑁 คือ จํานวนอินพุตทังหมด
𝑆

. วิธีการดําเนินงาน
3.1 ออกแบบโครงข่ ายประสาทเทียม
การออกแบบโครงข่ า ยประสาทเที ย ม ในโครงงานนี เลื อ กใช้
โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ ยอ้ นกลับ ซึ งเป็ นโครงข่ายประสาทเที ยม
แบบต้องมีผสู ้ อน จากข้อมูลทีผูท้ าํ โครงงานได้ทาํ การบันทึกการเดินทางของ
รถไฟฟ้ านัน สามารถนํามาจัดสกัดรู ปแบบของข้อมูลเพือใช้ในการออกแบบ
โครงข่ายประสาทเทียมได้ดงั ต่อไปนี
3.1.1 รูปแบบตัวแปรชันอินพุต (Input layer) ทีใช้ ในการจดจําโดย
โครงข่ ายประสาทเทียม
- Cumulative moving average คือ ค่าความเร็ วเฉลียเคลือนทีสะสม ทีเกิด ณ
ตําแหน่งใดๆบนเส้นทางการเดินทางของรถไฟฟ้า
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- Flow คือ เส้นทางการเดินทางของรถไฟฟ้า แต่เนื องจากเส้นทางการเดินทาง
ของรถไฟฟ้ านันไม่ส ามารถนํามาคํานวณได้จึ งต้อง Quantization ค่าให้ อยู่
ระหว่าง 0 ถึง 1
- State คื อ ค่ า ที เกิ ด จากการกํา หนดช่ ว งให้ ก ับ เส้ น ทางการเดิ น ทางของ
รถไฟฟ้ า โดยแบ่ ง ออกเป็ นช่ ว งละ 100 เมตร จากข้อ มู ล เส้ น ทางที ผู ้ท ํา
โครงงานได้เก็บบันทึกสามารถแบ่ง State ออกเป็ นช่วงย่อยๆ ได้ 20 ช่วง
- Distance คือ ระยะทางทีรถไฟฟ้าออกห่างจากจุดเริ มต้น
3.1.2 การออกแบบชันซ่ อน (Hidden layer) ทีใช้ ในการจดจําโดย
โครงข่ ายประสาทเทียม
Hidden layer แบ่งออกแบบเป็ น 2 ชันคือ
- Hidden layer 1 แบ่งออกเป็ น 10 โหนด
- Hidden layer 2 แบ่งออกเป็ น 10 โหนด
Hidden layer จะใช้ logsig ในการปรับค่าให้อยูร่ ะหว่าง [0,1]

3.1.3 รูปแบบตัวแปรชันเอาต์ พุต (Output layer) ทีใช้ ในการจดจําโดย
โครงข่ ายประสาทเทียม
- Velocity offset
คือ ค่าความเร็ วของผลต่างระหว่าง ค่าความเร็ วเฉลี ยเคลือนที ทีเกิด ณ
ตําแหน่ งใดๆบนเส้ น ทางการเดิ น ทางของรถไฟฟ้ า กับ ค่า ความเร็ ว เฉลี ย
เคลือนที ของทุกรอบการเดินทางของรถไฟฟ้าทีนํามาออกแบบ
- Positive / Negative
คื อ ค่าที บ่งบอกว่าควรปรั บ ค่าความเร็ วเฉลี ยของค่ าความเร็ วเฉลี ย
เคลือนทีสะสมของรถไฟฟ้า ให้เพิมขึนหรื อลดลง
- Request time
คือ ช่วงระยะเวลาทีจะต้องดึงข้อมูลของรถไฟฟ้าอีกครัง
สําหรับ Output layer จะใช้ tansig ในการปรับค่าให้อยูร่ ะหว่าง [-1,1]
เมือนําทัง ชันอินพุต ชันเอาต์พตุ และชันซ่อน มารวมกันเป็ นโครงข่าย
ประสาทเทียม จะได้ดงั รู ปที 2

รูปที 2 แสดงโครงข่ายประสาทเทียมหลังจากออกแบบ

3.2 การออกแบบระบบแสดงสื อมัลติมเี ดีย
การแสดงสื อมัล ติ มี เดี ยนัน ด้วยประสิ ท ธิ ภาพการทํางานของ
Raspberry Pi ในขณะทําโครงงานนี นันยังไม่พอสําหรั บ การประมวลผล
การแสดงสื อมัลติ มีเดี ยความละเอี ยดสู ง (High Definition : HD) ได้ดงั นัน
ผูท้ าํ โครงงานจึงเลื อกความละเอียดของสื อมัลติมีเดี ยคือ 640 x 340 pixelซึ ง
เป็ นความละเอี ยดที Raspberry Pi สามารถที จะประมวลผลการแสดงสื อ
มัลติมีเดียได้
เนื องจากในการดําเนิ นงานของ Raspberry Pi นัน การแสดงสื อ
มัลติมีเดี ยจะต้องใช้ แบนด์วดิ ท์ (Bandwidth) ในการดาวน์โหลดข้อมูลของ

สื อมัลติมีเดี ยสู งมาก และเมือมีการแสดงสื อมัลติมีเดี ยซําๆ วนไปเรื อยๆ จึง
ทําให้การดาวน์โหลดข้อมูลนันเปล่าประโยชน์

รูปที 3 กระบวนการประมวลผลการแสดงสื อมัลติมีเดีย
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ดังนันเพือให้การดาวน์โหลดสื อมัลติมีเดี ยนันทําเพียงครังเดี ยว
แต่สามารถใช้ได้ซาๆ
ํ จึงต้อง NodeJS เพือทําการดาวน์โหลดสื อมัลติ มีเดี ย
มาไว้ใน Raspberry Pi ก่อนดังรู ปที 3

. ผลการทดลอง

รูปที 4 แสดงการประมาณเวลาของป้ ายรถไฟฟ้า

รูปที 5 แสดงสื อมัลติมีเดียของป้ายรถไฟฟ้า
ป้ ายรถไฟฟ้ าจะทําหน้าที 2 ส่วนคือ การประมาณเวลาทีรถไฟฟ้า
จะมาถึงป้ายดังรู ปที 4 จากข้อมูลการเดินรถทีดึ งจาก เซิ ร์ฟเวอร์ โดยหน้าจอ
จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คื อส่ วนแสดงเวลารถไฟฟ้ าทีกําลังจะมาถึ งทางฝัง
ขวามือ เช่ นข้อมูลในรู ปที 4 แสดงถึ ง รถไฟฟ้ าสายสี แดงกําลังจะมาถึ งใน
เวลา 7.30 นาที และสายสี เหลื องกําลังจะมาถึ งในเวลา 13.23 นาที สําหรั บ
ฝังซ้ายมือของหน้าจอจะแสดงเส้นทางการเดิ นรถแบบเวลาจริ ง และส่ วน
การแสดงสื อมัลติมีเดี ยก็จะแสดงทีฝังซ้ายมือของหน้าจอนี เช่นกัน โดยป้ าย
รถไฟฟ้ าจะดาวน์โหลดสื อมัลติมีเดี ยมาเก็บไว้ก่อนแล้วจึงจะแสดง ดังรู ปที
5 ซึ งอาจจะเป็ นการประชาสัมพัน ธ์ หรื อโฆษณาโดยที เวลารถไฟฟ้ าทีจะ
มาถึงทางฝังขวามือก็ยงั สามารถแสดงได้อย่างต่อเนื อง

5. สรุ ปผล
จากผลการทดลองได้ผลว่าเอพีไอสามารถทํางานตามทีต้องการ
ได้ ผ่านโพรโทคอลเอชทีทีพี โดยมี เซิ ร์ฟเวอร์ เป็ นตัวกลางในการสื อสาร
ระหว่าง ไคลเอนต์กบั เซิ ร์ฟเวอร์ รวมถึงการประมาณเวลารถไฟฟ้ าของป้ าย
รถไฟฟ้า ซึ งสามารถประมาณเวลากับแสดงสื อมัลติมีเดี ย และการประมาณ
เวลารถไฟฟ้าของแอปพลิ เคชันแอนดรอยด์ การประมวลผลของโครงข่าย
ประสาทเทียมสามารถทํางานร่ วมกับระบบประมาณเวลารถไฟฟ้ าได้เป็ น
อย่างดี ซึ งจะประมวลผลเมื อระบบบันทึ กพิกดั ส่ งข้อมูลรถไฟฟ้ าขึ นไปยัง

เซิ ร์ฟเวอร์ ทุกระบบการทํางานสามารถทํางานรวมกันได้ ซึ งทําให้ผใู ้ ช้งาน
สามารถตัดสิ นใจในการเดินทางได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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การตรวจสอบความสมบูรณ์ ต้นข้ าวในแปลงนาโดยใช้ โดรน
Investigation of rice fertility using drone
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บทคัดย่อ
โครงงานนี นําเสนอถึ งระบบการตรวจสอบความสมบูรณ์ตน้ ข้าว
ในแปลงนาโดยใช้รูปภาพจากโดรน ซึ งได้นาํ หลักการประมวลผลภาพหาค่า
ดรรชนี NDVI ชี วัดความสมบูรณ์ในพืช และการหาพืนทีของต้นข้าวในแปลง
นาด้วย Hough Transform อัลกอริ ทึมเพือแบ่งแยกพืนที ที มี ตน้ ข้าวสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ แสดงให้เห็นพืนทีต้นข้าวในส่ วนใดทีมีความไม่สมบูรณ์ ทํา
ให้เกษตรสามารถปรับปรุ งและแก้ไขสภาพดินรวมไปถึ งการเพิมปุ๋ ยหรื อการ
กําจัดวัชพืช เร่ งการเจริ ญเติบโตของต้นข้าว เพือให้ได้ผลผลิตทีมีคุณภาพและ
คุม้ ค่าแก่เกษตรมากยิงขึน
คําสําคัญ: อากาศยานไร้ คนขับ , การประมวลผลภาพดิ จิตอล, ดรรชนี ชีวัด
ความสมบูรณ์ในพืช, การแปลงฮอฟห์

Abstract
This project presents a system for checking the integrity of head
rice in rice fields using pictures from drones. Image processing was used to
find the NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) index value and
finding areas of head rice in rice fields with Hough line transformed to assist
farmers in image analysis after processing for soil, watering, fertilization,
and other factors managements that affect the growth of rice.
keyword: UAV, digital image processing, NDVI, Hough transform

1. บทนํา

เนื องจากประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมและประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศมีอาชี พเป็ นเกษตรกร มีการสื บทอดพัฒนาวิธีการปลูก
และการดูแลพืชแต่ละชนิ ดมาอย่างต่อเนื องยาวนาน แต่ในปั จจุบนั เกษตรกร
มองข้ามเรื องของการเกษตรกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทังที
เป็ นเรื องทีเกี ยวข้องกันและไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เพราะการดูแลพืช
เพือให้พชื มีการเจริ ญเติบโตด้วยการบริ หารจัดการทรัพยากร ดิ น นํา ปุ๋ ย และ
ปั จจัยอืนๆ ทีมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของต้นข้าว ล้วนต้องอาศัยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาเกียวข้องประกอบกับเกษตรกรขาดความรู ้
ความเข้าใจในการบริ หารจัดการทรัพยากร จึ งทําให้การทําการเกษตรกรรม
ในปั จจุบนั ไม่เข้มแข็งและทําให้ผลผลิ ตทีได้มาเป็ นผลผลิ ตทียังไม่คุม้ ค่าและ
มี ประสิ ทธิ ภาพมากที สุ ด คณะผูจ้ ดั ทําจึ งเห็ นถึ งความสําคัญของการพัฒนา
เทคโนโลยีทีเกี ยวข้องเพือช่วยในเรื องการเกษตรของไทย ด้วยการใช้ทฤษฎี
การประมวลผลภาพ [ ] ทฤษฎี ของ Hough อัลกอริ ทึม [ ] ทฤษฎี ของการหา
ขอบภาพ [ ] และการประยุกต์ใช้งานของกล้องถ่ายภาพดิจิตอลกับ DIY plant
analysis filter เพือประมวลผลหาค่า NDVI [ ] เพือเป็ นข้อมูลทีเป็ นประโยชน์
ในเรื องของการบริ หารจัดการทรัพยากร ดิ น นํา ปุ๋ ยและปั จจัยอืนๆ ทีมีผลต่อ
การเจริ ญเติบโตของต้นข้าวในระยะต่างๆ [ ]

. ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
. ทฤษฎีของค่าดรรชนีชีวัดพรรณพืช (NDVI)
เป็ นการนําค่าความแตกต่างของการสะท้อนของพืนผิว ระหว่าง
ช่วงคลืนใกล้อินฟราเรดกับช่วงคลืนตามองเห็นสี แดง [4] มาทําสัดส่วนกับค่า
ผลบวกของทังสองช่ วงคลื นเพือปรับให้ เป็ นลักษณะการกระจายแบบปกติ
ทําให้ NDVI มีค่าอยูร่ ะหว่าง – ถึง โดยมีสูตรการคํานวณดัง สมการที
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NDVI 

NIR  VIS
NIR  VIS

(1)

จาก ตารางที 1 ค่าดรรชนี NDVI ทีบอกความสมบูรณ์ของพืชจะ
อยู่ในช่ วง - ถึ ง ซึ งจะต้องนําค่า NDVI ที ได้จากการประมวลผลภาพมา
เปรี ยบเทียบและตีความหมายของภาพ
ตารางที ค่าความหมายของค่าดรรชนี NDVI

ได้ค่าทีอยูใ่ นช่วงตังแต่ - ถึง และนําค่าทีได้ไปแปลงภาพสี ต่อไป ดังแสดง
ในรู ปที 1

. ทฤษฎีของการหาขอบภาพ
การหาขอบภาพเป็ นส่ วนหนึ งที จะช่ วยในขันตอนของ Hough
อัลกอริ ทึม [2] เพือทีจะประมวลผลในแต่ละสัดส่วนของพืนทีของภาพทีเป็ น
พืนทีแปลงนา การหาขอบภาพเป็ นการหาเส้นรอบวัตถุทีอยูใ่ นภาพ เมือทราบ
เส้ น รอบวัต ถุ ก็ จ ะสามารถคํา นวณหาพื นที ของวัต ถุ น ันได้ โดยในการ
ประมวลผลภาพนี ได้เ ลื อ กใช้ อลั กอริ ทึ ม ของ Canny edge detection ซึ งจะ
เหมาะสมกับการนําไปใช้งานกับ Hough อัลกอริ ทึมทีจะช่วยในการแบ่งพืน
ของแปลงนา

3. การทดลอง
2.2 แนวทางการประมวลผลภาพแบบ Multispectral

สําหรั บการทดลองในการประมวลผลภาพืนที แปลงนาจะมี วิธี
และขันตอนในการทดลองดังต่อไปนี

รูปที 2 ประมวลผลภาพหาค่า NDVI
ขันตอนแรกจาก รู ปที 2 จะเป็ นการนํารู ปถ่ายจากกล้องทีผ่านการ
ดัดแปลงเรี ยบร้ อยแล้วเข้ามาในโปรแกรม และทําการประมวลผลภาพและหา
ค่า NDVI เพือใช้ในขันตอนต่อไป

รูปที 1 ขันตอนการประมวลผลภาพ
สําหรับการประมวลผลภาพ [1] จะเริ มจากการอ่านภาพแบบทีอยู่
ในรู ปแบบของ multispectral จะเป็ นภาพที ผ่านการถ่ ายด้วยกล้องที ติด DIY
plant analysis filter kit เข้าไปแทน RGB filter ของกล้องตัวเดิ ม จากนันนํา
รู ป ภาพเข้า มาเก็ บ อยู่ใ นรู ป แบบของอาเรย์ ของโดนเมนสี พื นฐาน RGB
จากนันแทนค่าอาเรย์ของ R เป็ นตัวแปร NIR และแทนค่าของอาเรย์ B เป็ น
ตัวแปร VIS เพือทีจะนําไปแทนในสู ตรการคํานวณดัง สมการที จากนันจะ

รูปที 3 (ก)

รูปที 3 (ข)

รูปที 3 (ก) หาขอบภาพโดย Canny edge detect
รูปที 3 (ข) หาเส้นตรงโดย Hough algorithm
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รู ปที (ก) คือการนํารู ปภาพทีผ่านการประมวลจาก รู ปที 2 มาหา
ขอบภาพเพือทีจะนําขอบภาพทีได้ไปใช้ใน Hough อัลกอริ ทึมแบ่งส่ วนของ
พืนที การหาเส้นตรงเพือทีจะนําเส้นตรงนี ไปแบ่งส่ วนของพืนทีของแปลงนา
โดยเส้นตรงทีได้มาจะต้องนํามาต่อให้ยาวเท่ากัน

รูปที 4 (ก)

จาก รู ป ที 5 เมื อเรานําภาพถ่ ายปกติ ห รื อภาพถ่ ายที ยังไม่ได้ติ ด
NGB filter ให้กบั กล้องมาประมวลผลภาพจะทําให้ไม่ได้ค่าของ NDVI และ
ทําให้สีของภาพแตกต่างออกไป

. การนํารู ปถ่ ายอืนๆ ทีไม่ ใช่ แปลงนามาประมวลผล

รูปที 6 รู ปถ่ายภาพถนน

รูปที 4 (ข)

รูปที 4 (ก) วาดสี เหลียมจากจุดตัดของเส้น Hough
รูปที 4 (ข) รู ปหลังจากประมวล แบ่งพืนที และคํานวณค่า NDVI
รู ปที 4 (ก) คือการวาดสี เหลียมจากจุดตัดของเส้น Hough เพือนํา
พืนทีทีแบ่งได้ไปใช้แบ่งในส่วนของพืนทีแปลงนาของรู ปภาพทีประมวลผล
และรู ปที 4 (ข) แสดงค่า NDVI ทีประมวลผลได้ในแต่ละพืนทีเพือนําค่า
NDVI ไปเปรี ยบเทียบกับค่าความสมบูรณ์ใน ตารางที

. ผลการทดลอง
จากการทดสอบการประมวลผลภาพด้วยโปรแกรมก็จะมีลกั ษณะ
ขององค์ป ระกอบภาพที แตกต่างกันและแสงในแต่ละช่ วงเวลามี ผลต่อการ
ถ่ า ยภาพ จึ ง ทํา การทดลองและผลการทดลองต่ า งๆ ที เป็ นข้ อ มู ล ใช้
เปรี ยบเทียบต่อไปนี

. การนํารู ปถ่ ายจากกล้ องปกติมาประมวลผล

ทดลองโดยการนํา รู ปที 6 ทีเป็ นรู ปถนน มาประมวลจะทําให้ค่า
NDVI ทีคํานวณได้นนติ
ั ดลบ

. การนํารู ปถ่ ายมีค่าความสว่างแสงทีต่ างกันมาประมวลผล
โดยจะใช้ช่ วงความสว่างของแสงอยู่ ช่ วงด้วยกันคื อ ช่ วงเช้า
ช่วงบ่าย ช่วงเย็น เพือเปรี ยบเทียบความแตกต่างของแสงและภาพทีได้
จากการทดลองใน รู ปที 7, 8 และ 9 จะเห็ นได้ว่าค่าแสงในแต่ละ
ช่วงระยะเวลาของวันจะมีผลต่อการถ่ายภาพและการประมวลผลค่า NDVI ที
ได้ออกมา โดยปกติค่าแสงกลางแจ้งมาตรฐานทัวไปจะอยูท่ ี 10,000 LUX เรา
ควรจะเลือกถ่ายภาพให้อยูใ่ นช่วงของค่าแสงทีใกล้เคียง และอีกหนึ งปั จจัยใน
การถ่ายภาพคือมุมของพระอาทิตย์ทีขึนหรื อแสงทีส่ องกระทบกับใบของต้น
ข้าวแล้วสะท้อนออกมาก็เป็ นสิ งสําคัญทีจะส่ งผลให้ค่า NDVI เปลี ยนแปลง
จึงควรเลือกช่วงเวลาทีเหมาะสมกับการประมวลผลเพียงช่วงเวลาใดเวลาหนึ ง
ทีมีค่าแสงทีเหมาะสมและใกล้เคียงกับค่าแสงมาตรฐาน
NDVI = 0.082

รูปที 7 ภาพถ่ายช่วงเช้า ( . ถึง . น.)
รูปที 5 รู ปถ่ายจากกล้องปกติ
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NDVI = 0.059

รูปที 8 ภาพถ่ายช่วงบ่าย (13.00 ถึง 14.00 น.)
NDVI = 0.075

จะทดลองนํา ภาพถ่ า ยแปลงนาที สมบู ร ณ์ แ ละไม่ ส มบู ร ณ์ ม า
ประมวลผลและให้เกษตรกรเปรี ยบเทียบความแตกต่างว่าสามารถแยกแยะ
องค์ป ระกอบต่างๆ ในภาพและตี ค วามหมายว่าพืนที ดังกล่ าวนันสมบู รณ์
หรื อไม่สมบูรณ์ ดังตารางที 10 และ 11 โดยทําการทดลองนําภาพพืนทีแปลง
นาอืนๆทีสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์จาํ นวน แปลงเข้ามาประมวลผลและหา 10
ค่าNDVI และนําภาพทีได้ไปให้เกษตรกรช่วยตรวจสอบเพือเปรี ยบเทียบกับ
การตีความหมายโดย ตารางที 1

. สรุปผลการทดลอง
รูปที 9 ภาพถ่ายช่วงเย็น ( . ถึง . น.)

. การประมวลผลในตัวอย่ างแปลงนาเพิมเติม
ตารางที 10 ตัวอย่างการทดสอบแปลงนาทีสมบูรณ์

การประมวลผลภาพเพือหาดัชนี ชีวัดความสมบูรณ์พืนทีแปลงนา
โดยใช้โดรนต้องอาศัยทฤษฎี และหลักการเกียวกับการประมวลผลภาพ การ
หาขอบภาพ และการดัด แปลงกล้องดิ จิต อลเพื อติ ด NGB filter เข้า กับ ตัว
กล้องเพือทีจะทําให้กล้องสามารถถ่ายภาพและนําภาพนันมาประมวลผลใน
โปรแกรมได้ ทังนี ควรคํานึ งถึ งการถ่ายในภาพในช่วงของความสว่างแสงที
เท่ากันในแต่ละรอบ และปั จจัยอื นๆ ที มีผลต่อการถ่ายภาพ เมื อได้ภาพถ่าย
และเข้าสู่ ขนตอนการประมวลผลเมื
ั
อเราประมวลผลภาพเสร็ จเราสามารถ
เปรี ยบเทียบค่าความสมบูรณ์ของพืนที แปลงนาดังกล่าวด้วย ตารางที 1 เพือ
บอกว่าพืนทีดังกล่าวมีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหน ข้อมูลในส่ วนนี จะเป็ น
ประโยชน์ให้กบั เกษตรกรเป็ นข้อมูลทีจะช่วยในการบริ การจัดการทรัพยากร
ต่ า งๆ ที มี ผ ลต่ อ การเจริ ญเติ บ โตของต้ น ข้ า วเพื อให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต ที มี
ประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่ามากทีสุ ด

เอกสารอ้างอิง
ตารางที 11 ตัวอย่างการทดสอบแปลงนาทีไม่สมบูรณ์
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[2] S. Jayaraman, S. Esakkirajan, T. Veerakumar. (2552). “Hough line
transform.” India: New delhi
[3] John C.Russ. (2554). “Image Segmentation.” North Carolina
[4] Genesis T. Yengoh, David Dent, Lennart Olsson. (2558). “Use of the
Normalized Difference Vegetation Index ( NDVI) to Assess Land
Degradation at Multiple Scales.” Springer International Publishing
[5] ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี ศรี วงศ์ชยั , ดร.สราวุธ รุ่ งเมฆารัตน์. ( ).
“การปลูกข้าว.” ภาควิชาพืชไร่ น่า คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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บทคัดย่อ
ระบบตรวจวัดตามเวลาจริ งและควบคุมอัจฉริ ยะสําหรับโรงเรื อน
เพาะปลูกพืชได้นาํ อุปกรณ์ดา้ นการสื อสารไร้ สาย ระบบสมองกลฝังตัว และ
เซนเซอร์ ตรวจวั ด สภาพแ วดล้ อ มมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ร่ วมกั น เพื อวั ด
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรื อนเพาะปลูกพืชและนําเอาข้อมูลทีได้นนไปใช้
ั
ประมวลผลด้วยวิธีการตรรกศาสตร์ คลุมเครื อเพือสังการควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื นสัมพัทธ์ภายในโรงเรื อนให้มีค่าระหว่าง – องศาเซลเซี ยส และ
- เปอร์ เ ซ็ น ต์ ต ามลํา ดับ โดยใช้ วิ ธี ก ารระเหยของนํา (Evaporative
Cooling System) ร่ วมกับการพ่นหมอก และพัด ลมระบายอากาศ ซึ งค่าการ
ตรวจวัดและการทํางานของอุปกรณ์ทงหมดจะถู
ั
กส่งขึนระบบคลาวด์ โดยมี
แอปพลิ เคชันสมาร์ ทโฟนบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ทาํ หน้าทีแสดงผล
การทํางานให้ผใู้ ช้ทราบ
คําสําคัญ: โรงเรื อนเพาะชํา, แอปพลิ เคชันแอนดรอยด์, อิ นเตอร์ เน็ ต ในทุ ก
สรรพสิ ง

Abstract
The project, Real-Time Monitoring and Genius Control System
for the greenhouse, applies wireless connection tool, embedded system, and
environmental monitoring sensors to monitor the environment in the
greenhouse then process the data by Fuzzy Logic. This process will control
the temperature, the relative humidity, and the soil humidity in the
greenhouse to be between 25 to 35 Celsius and 60 to 80 percent by
Evaporative Cooling System with Fog System, and fan. The monitoring

status and the process of each tool will be sent to the Cloud System, which
shows the result to users via Android application on a smartphone.
keyword: green room, android application, Internet of Things

1. บทนํา
ปั จจุบนั คนไทยนิ ยมหันมาใส่ ใจสุ ขภาพมากขึน โดยรับประทาน
ผักทีปลอดสารพิษ ซึ งเป็ นหนึ งในตัวเลื อกทีคนนิ ยมมากทีสุ ด โดยผักปลอด
สารพิษทีมีจาํ หน่ายตามท้องตลาดและห้างสรรพสิ นค้าในปั จจุบนั นันมีหลาย
ชนิ ด ได้แ ก่ กรี นโอ๊ค เรดโอ๊ค และบัตเตอร์ เฮด ในประเทศไทยนันจะนิ ยม
ปลูกผักตระกูลนี ไว้ในโรงเรื อนเพือควบคุมสภาพแวดล้อม แต่การปลูกพืชใน
โรงเรื อนจะมีปัญหาในการดูแลในแต่ละวัน ถ้าโรงเรื อนมีขนาดใหญ่ จํานวน
หลายโรงเรื อน จําเป็ นต้องมีระบบการจัดการบริ ห ารทีดี มากขึน เช่นในการ
จัด เก็ บ ข้อมู ล สภาพแวดล้อมในโรงเรื อนทังข้อมู ล อุ ณ หภู มิ แ ละความชื น
สัมพัทธ์ในอากาศ
จากปั ญญาหาดังกล่าว คณะผูจ้ ดั ทําจึงได้คิดค้นระบบตรวจวัดตาม
เวลาจริ งและควบคุมอัจฉริ ยะสําหรับโรงเรื อนเพาะปลูกพืช เพือนําอุปกรณ์
ระบบสมองกลฝั งตัวและตรรกศาสตร์ ค ลุ มเครื อมาใช้ในการตรวจวัดและ
ควบคุม
สภาพแวดล้อมในโรงเรื อนให้เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบ โตของ
พืชทีปลูกในโรงเรื อน อีกทังยังใช้ความรู ้ในด้านอินเทอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ ง
(Internet of Things : IoT) เพือให้ เ จ้าของโรงเรื อนสามารถเฝ้ าสังเกตการณ์
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และควบคุมโรงเรื อนเพาะปลูกพืชผ่านทางแอปพลิเคชันสมาร์ ทโฟน จากที
ใดก็ได้ทีมีสญ
ั ญาณอินเทอร์ เน็ตได้ทุกเวลา

. ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
. โรงเรื อนปลูกพืชแบบหลังคาโค้ง (High Tunnel) [1]
เป็ นโรงเรื อนราคาประหยัด สําหรับป้ องกันความเสี ยหายกับพืชที
ปลู ก ในฤดู ฝ น เหมาะกับ พื ช ที ต้อ งการคุ ณ ภาพของผลผลิ ต สู ง ใช้ร ะบบ
Evaporation ช่วยในการควบคุมอุณหภูมิและความชื นภายในโรงเรื อน

3.1 ภาพรวมของระบบ (System Overview)
ในการออกแบบระบบตรวจวัดตามเวลาจริ งและควบคุมอัจฉริ ยะ
สําหรับโรงเรื อนเพาะปลูกพืชจะมีรูปแบบคือส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์
ส่ วนของเครื องแม่ข่าย(Server) และระบบคลาวด์ ในที นี จะใช้บริ ก ารของ
ทาง Firebase และส่วนติดต่อผูใ้ ช้งานเป็ นแอปพลิเคชันสมาร์ ทโฟน มีการใช้
โพรโทคอลแบบ M2M ผ่านระบบเครื อข่ายระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์
และเครื องแม่ข่ายทําให้แต่ละส่วนสามารถสื อสารกันได้ดงั รู ปที 1

2.2 โพรโทคอล MQTT
MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) [2] เป็ นโพรโทคอล
ที ออกแบบมาเพื อการเชื อมต่ อ ระหว่ า งเครื องจัก รกับ เครื องจัก รคุ ย กัน
(machine-to-machine) คื อ อุ ป กรณ์ ก ั บ อุ ป กรณ์ สนั บ สนุ น เทคโนโลยี
อินเทอร์ เน็ต ในทุกสรรพสิ ง เทคโนโลยีทีอินเทอร์ เน็ต เชื อมต่อกับอุปกรณ์
ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ โทรทัศน์ ตูเ้ ย็น เข้ากับอินเทอร์ เน็ตทําให้
สามารถเชื อมโยงสื อสารกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ โดยผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ซึ งจะทําให้มนุ ษย์สามารถ ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ จากทีอืนได้ เช่นการสังปิ ด
เปิ ดไฟในบ้านจากที อืน ๆ ซึ ง MQTT ถู กคิดค้นโดย ดร.แอนดี สแตนฟอร์ ด
คลาค ของ ไอบีเอ็ม และ อเลน นิ พเพอร์ ของ Arcom (now Eurotech) ใน ค.ศ.
1999

2.3 ตรรกศาสตร์ คลุมเครื อ
ตรรกศาสตร์ คลุ มเครื อ หรื อ ฟั ซซี ลอจิ ก(fuzzy logic) [3] พัฒนา
จากทฤษฎี ฟั ซ ซี เซต(fuzzy set) โดยเป็ นการใช้ เ หตุ ผ ลแบบประมาณ ซึ ง
แตกต่างจากการใช้เหตุผลแบบเด็ดขาดในลักษณะ ถูกหรื อผิด ใช่หรื อไม่ใช่
ของตรรกศาสตร์ แ บบฉบับ (classical logic) ตรรกศาสตร์ ค ลุ ม เครื อนั น
สามารถถื อเป็ นการประยุกต์ใช้งานเซตวิภชั นัยเพือจําลองการตัดสิ นใจของ
ผูเ้ ชี ยวชาญต่อปั ญหาทีซับซ้อน และการควบคุมแบบตรรกศาสตร์ คลุมเครื อ
เป็ นหนึ งในการวิธีการควบคุ มจํานวนมากที ใช้ก ับระบบควบคุ มปั จจัยทาง
กายภาพซึ งบางส่วนเกียวข้องกับการควบคุมแบบป้ อนกลับ[4, 5]

รูปที 1 ภาพรวมของระบบตรวจวัดตามเวลาจริ งและควบคุมอัจฉริ ยะ
สําหรับโรงเรื อนเพาะปลูกพืช
โดยผูใ้ ช้จะใช้แอปพลิ เคชันสมาร์ ทโฟนเป็ นช่ องทางสําหรับการ
ติดตามผลตรวจวัดตามเวลาจริ งและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในโรงเรื อนได้
โดยทํางานร่ วมกับ Firebase Real-Time Database โดยการรับค่าและส่ งค่าขึน
ระบบคลาวด์ ซึ งเครื องแม่ข่าย(Server) จะคอยรับค่าจาก Firebase Real-Time
Database เพือไปสังการตัวอุปกรณ์และส่งค่ากลับมาเพือแจ้งว่าอุปกรณ์นนได้
ั
ทํางานจริ งนันเอง

3.2 การออกแบบโรงเรื อนเพาะปลูกพืช
จากรู ปที แสดงให้เห็ นถึงการออกแบบโรงเรื อนเพาะปลูกพืชที
มีความกว้าง เมตร ความยาวตัวโรงเรื อน 2 เมตร และความสู ง 1.5 เมตร
โดยมี พลาสติ กใสคลุมทัวทังโรงเรื อน โดยภายในจะประกอบด้วยอุปกรณ์
ได้แก่ พัดลมระบายอากาศ หัวพ่นหมอก หลอดไฟแอลอีดี และแผงรังผึง

. วิธีการดําเนินงาน
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. การออกแบบแอปพลิเคชันสมาร์ ทโฟน

รูปที 2 Isometric ของโรงเรื อนแบบหลังคาโค้ง

สําหรั บแอปพลิ เ คชันสมาร์ ท โฟนทีทํางานบนระบบปฏิ บ ตั ิ การ
แอนดรอยด์ เวอร์ ชัน 4.2 (Jelly Bean) และ API ระดับ ขึ นไปนันจะทํา
หน้าทีหลักๆในการแสดงผลข้อมูลและติดตามตรวจสอบข้อมูลที เซนเซอร์
จากโรงเรื อนเพาะปลูกพืชตรวจวัดได้ ซึ งจะประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรื อนได้แ ก่ อุ ณหภู มิ แ ละความชื นสัม พัท ธ์ ความเข้ม แสงและ
ความชื นในดิ น โดยทังหมดจะแสดงผลตามเวลาจริ ง ณ ตําแหน่งทีโรงเรื อน
เพาะปลู ก พืช ตังอยู่ รวมไปถึ งการควบคุ ม อุ ป กรณ์ ต่างๆ ภายในโรงเรื อ น
ได้แก่ พัดลมระบายอากาศ ระบบไฟส่องสว่าง ปั มนําในการพ่นหมอก นํา
ระบบอีแว็ปและปั มนําระบบรดนําพืช ดังรู ปที 4

3.3 การออกแบบและหลักการทํางานของระบบสมองกลฝังตัว
สํ าหรับโรงเรื อนเพาะปลูกพืช
การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวได้ใช้ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์
Arduino UNO R3 ซึ งเป็ นบอร์ ด สํา เร็ จ รู ป โดยภายในจะมี ว งจรเชื อมต่ อ
ระหว่างบอร์ ดกับอุปกรณ์ภายนอกได้ ถึงแม้จะมีช่องการเชื อมต่อไม่มาก แต่ก็
สามารถนํามาใช้สาํ หรับเชือมต่อเซนเซอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้ าได้อย่างเพียงพอ
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสํา หรั บ การประมวลผลสั ญ ญาณข้อ มู ล ที ได้รั บ จาก
เซนเซอร์ แ ละสามารถเชื อมต่ อ รั บ ส่ ง ข้อ มู ล ผ่า นไมโครคอนโทรลเลอร์
ESP8266 ซึ งเป็ นบอร์ ดที มี โ มดู ล Wi-Fi ติ ด ตั งมาด้ ว ย ทํ า ให้ ส ามารถ
ติดต่อสื อสารกับระบบเครื อข่ายเพือรับส่ งข้อมูลผ่านโพรโตคอล MQTT ไป
ยังเครื องแม่ข่ายได้ ดังรู ปที 3

รูปที 4 การใช้งานแอปพลิเคชันสมาร์ ทโฟน

. ผลการทดลอง
การแสดงผลรับค่าเซนเซอร์ ณ เวลาปัจจุบันจาก Firebase
Real-Time Database
เมื อผู ้ใ ช้ ท ํา การเลื อ กรายการโรงเรื อน จะเข้า สู่ ห น้ า สํ า หรั บ การ
แสดงผลรับค่ าเซนเซอร์ ณ เวลาปั จจุบ นั จาก Firebase Real-Time Database
ดังแสดงในรู ปที 5 (ก) ของโรงเรื อนทีทํา

รูปที ระบบสมองกลฝังตัวสําหรับโรงเรื อนเพาะปลูกพืช
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ความคลาดเคลือนสู งเนื องมาจากวิธีการลดอุณหภูมิแบบใช้การระเหยของนํา
มีความเหมาะสมต่อสภาพอากาศทีมี ความชื นสัมพัทธ์ตาํ การลดอุณหภูมิจึง
จะมีประสิ ทธิ ภาพสู ง อีกทังเมือมีการระเหยของนําทําให้ความชื นสัมพัทธ์ใน
อากาศภายในโรงเรื อนสู งขึนจึงทําให้การควบคุมอุณหภูมิโดยวิธีนีส่ งผลต่อ
ความชื นสัมพัทธ์ภายในโรงเรื อนมาก รวมทังสภาพอากาศทีมีฝนตกมากต่อ
พืนทีทําการทดลอง ทําให้เกิดข้อจํากัดในการควบคุมอุณหภูมิและความชื น
สําหรับการดําเนิ นงานในครังนี
5(ก)

5(ข)

รูปที 5 (ก) ค่าจากเซนเซอร์ ทีตรวจวัดได้ของโรงเรื อนทีอยูใ่ น Firebase RealTime Database (ข) หน้าการแสดงผลรับค่าเซนเซอร์ ณ เวลาปั จจุบนั จาก
Firebase Real-Time Database

การเลื อ กโดยจะแสดงผลประกอบไปด้ ว ยค่ า อุ ณ หภู มิ แ ละ
ความชื นสัมพัทธ์ ความชื นในดิ น ความเข้มแสงภายในโรงเรื อน ระดับนําใน
ถังเก็บ โดยที ระดับนําในถังเก็บนันสามารถแบ่งได้สามระดับคื อ ระดับนํา
ปกติ(Normal) ระดับนําปานกลาง(Medium) และระดับนําตําสุ ด(Low) นันเอง
อีกทังแสดงอุณหภูมิภายนอกโรงเรื อน และแสดงข้อมูลทัวไปของโรงเรื อน
เพาะปลูกพืชได้แก่ ทีตังและวันทีทําการสร้ างโรงเรื อนเพาะปลู กพืช แสดง
ในรู ปที 5 (ข)

. สรุปผลการทดลอง
จากผลการดําเนิ นงาน จึ งสรุ ปได้ว่าระบบตรวจวัดตามเวลาจริ งและ
ควบคุมอัจฉริ ยะสําหรับโรงเรื อนเพาะปลูกพืชนันสามารถตรวจวัดอุณหภูมิ
และความชื นสัม พัทธ์ ความเข้ม แสง และความชื นในดิ น ภายในโรงเรื อน
เพาะปลูกพืช แล้วส่ งค่าไปแสดงผลบนแอปพลิ เคชัน สมาร์ ทโฟนตามเวลา
จริ งได้ สามารถสังควบคุ มอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในโรงเรื อนผ่านแอปพลิ เคชัน
สมาร์ ทโฟนจากทางไกลผ่านระบบเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ต ได้ และสามารถ
บันทึกผลข้อมูลทีเกี ยวข้องลงเครื องแม่ข่ายได้ ส่ วนการควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื นสัมพัทธ์ในอากาศด้วยวิธีการระเหยของนําร่ วมกับการพ่นหมอกและ
พัดลมระบายอากาศโดยใช้การควบคุ มแบบตรรกศาสตร์ คลุมเครื อนันมี ค่า
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horticulture, International Journal of Agricultural Research, Vol.6,
No.1, 2011, pp.1-9.
[5] A. Trabelsi, F. Lafont, M. Kamoun, G. Enea, Identification of
nonlinear multivariable systems by adaptive fuzzy Takagi-Sugeno
model, International journal of computational cognition, September,
2004
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หญ้า ทะเลเป็ นพื้ น ที่ ที่ มี ค วามส าคัญ ในระบบนิ เวศบริ เวณ
ชายฝั่งทะเล การสารวจแหล่งหญ้าทะเลจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งเพื่อให้ได้
ข้อ มู ล เพื่ อ น ามาใช้ในการจัด การแหล่ งหญ้าทะเล โดรนนั บ ว่าเป็ นอี ก
เครื่ องมื อ หนึ่ งที่ น่ าจะน ามาใช้ ใ นการส ารวจแหล่ ง หญ้ า ทะเล จึ ง
ดาเนิ นการศึกษาแหล่งหญ้าทะเลด้วยโดรนรุ่ น Mavic ที่มีความละเอียด
ภาพ 1.2 ล้านพิกเซล ถ่ายภาพที่ความสู ง 80 เมตร บริ เวญอ่าวบุญคง อ.สิ
เกา จ.ตรัง ซึ่งมีหญ้าทะเลและมีกิจกรรมการปลูกเพิ่มเติม พบว่าภาพถ่ายที่
ได้สามารถนามาแปลผลชนิ ดหญ้าทะเลด้วยสายตาคือ หญ้าชะเงาใบยาว
(Enhalus acoroides) ซึ่ ง มี ข นาดใหญ่ เห็ น ได้อ ย่า งชัด เจน แต่ ห ญ้าทะเล
ชนิ ดที่ มีข นาดเล็กไม่สามารถประเมิน ด้วยสายตาได้ หญ้าชะเงาใบยาว
บริ เวณอ่าวบุญคงพบกระจายบริ เวณปากอ่าวใกล้กับทางเปิ ดออกสู่ ทะเล
ซึ่งบริ เวณนี้ มีความลึกมากกว่าบริ เวณอื่นของอ่าว รู ปแบบการกระจายมี
ทั้งแบบเดี่ยว แบบกลุ่มธรรมชาติ และแบบกลุ่มที่มีระเบียบซึ่งเกิดจากการ
ปลูก โดยมีพ้นื ที่รวม 801.49 ตารางเมตร

1. บทนา
แหล่งหญ้าทะเลเป็ นระบบนิ เวศทางทะเลแหล่งหนึ่ งที่มี
ความสาคัญในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่ องจากแหล่งหญ้า
ทะเลมีความหลากหลายของชนิ ด (species diversity) สิ่ งมีชีวติ ๆ ที่อาศัย
อยู่ในแหล่งหญ้าทะเลประกอบด้วยกลุ่มพืช ได้แก่ หญ้าทะเล (seagrass)
สาหร่ ายที่เกาะอยู่บนใบหญ้าทะเล (epiphytic algae) และสาหร่ าย
(seaweed) ส่ วนกลุ่มสัตว์ ได้แก่ โคพีพอด ดอกไม้ทะเล ไส้เดือนทะเล
ดาวทะเล ปากกาทะเล อีแปะทะเล เม่นทะเล ปลิงทะเล หอยฝาเดียว หอย
สองฝา กุง้ ปู ปลา และพะยูน จังหวัดตรังเป็ นอีกพื้นที่หนึ่ งที่มีแหล่งหญ้า
ทะเล
แหล่งหญ้าทะเลในเขตอบอุ่นจะมีหญ้าขึ้นเพียงชนิ ดเดียว
(monospecific floras) เป็ นผืน แต่แหล่งหญ้าทะเลในจังหวัดตรังเป็ น
แหล่งหญ้าที่มีหญ้าทะเลหลายชนิ ดขึ้นปะปนกัน (multispecific floras)
การประเมินพื้นที่ของแหล่งหญ้าทะเลมีหลายวิธี เช่น การ
ประเมินด้วยการประมาณค่าในช่วง (interpolation) และการประเมินด้วย
ภาพถ่ายดาวเทียม โดยการประเมินพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลด้วยประมาณค่า
ในช่วง เช่น การประเมินหญ้าทะเลในภาคใต้ของรัฐฟลอริ ดา้ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กาโดยการสุ่ มตัวอย่างจานวน 874 จุด ทาการประมาณค่า
ในช่วงการกระจายของหญ้าทะเลแต่ละชนิ ดด้วยวิธี kriging พบว่า หญ้า
ทะเลชนิ ด Thalassia testudinum, Syringodium filiforme, Halodule
wrightii และ Halophile decipiens คลอบคลุมพื้นที่ 6,400, 4,400, 3,000
และ 7,500 ตารางกิโลเมตร [1] การประเมินการกระจายของหญ้าทะเล
ชนิ ด Posidonia oceanica (L.) บริ เวณอ่าว Lacco Ameno ประเทศอิตาลี
[2] เป็ นต้น และการประเมินด้วยภาพถ่ายดาวเทียม เช่น การประเมินหญ้า
ทะเลบริ เวณชายฝั่ง Spring รัฐฟลอริ ดา้ ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยใช้
ภาพถ่ายดาวเทียม WorldView 2 วิเคราะห์พ้นื ที่หญ้าทะเลด้วยวิธี objectbase image analysis (OBIA) และวิธี photo-interpretation [3] การใช้
ภาพถ่ายจากดาวเทียม Lansat TM/ETM+/OLI ประเมินการเปลีย่ นแปลง
ของแหล่งหญ้าทะเลบริ เวณอ่าว Cam Ranh ประเทศเวียตนาม พ.ศ.2539
กับ พ.ศ.2558 พบว่าหญ้าทะเลลดร้อยละ 25 จากการพัฒนาชายฝัง่ และ

คาสาคัญ: โดรน, แหล่งหญ้าทะเล, หญ้าชะเงาใบยาว, จังหวัดตรัง

Abstract
Seagrass beds are important area in the coastal ecosystem.
The survey of seagrass beds is essential for obtaining information to be
used seagrass management. Drones are another tool that can be used to
explore seagrass beds. Seagrass beds investigated with drone model
Mavic with 1.2 megapixel resolution. Shoot at a height of 80 meters
was in Boonkong bay, Sikao district, Trang province with seagrass and
seagrass plating activity. The photos obtained can be used to interpret
the seagrasses with the eyes, Enhalus acoroides which was large size
and clearly visible. But small seagrasses cannot be assessed by sight. E.
acoroides in the Boonkong bay spread out the estuary near the outlet to
the sea. This area is deeper than other areas of the bay. The distribution
pattern is single shoot, natural patch and regularity patch form plating.
The total area of seagrass beds was 801.49 square meters.
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การสร้างสิ่ งก่อสร้าง [4] ซึ่งในแต่ละวิธีน้ นั มีขอ้ ดีและเสี ยแตกต่างกันไป
เช่น
ภาพถ่ายจากดาวเทียมต้องผ่านการประมวลผลก่อนการนามาใช้
ส่ งผลให้ขอ้ มูลที่ได้รับใช้เวลานานกว่าจะนามาใช้ได้
อีกทั้งเวลาที่
ดาวเทียมผ่านยังพื้นที่ที่ตอ้ งการอาจไม่เหมาะสมที่จะนามาประเมินหญ้า
ทะเล เช่น ผ่านในช่วงเวลาน้ าขึ้น สุ ดท้ายภาพถ่ายดาวเทียมยังมีค่าใช้จ่ายที่
ค่อนข้างสู ง
การใช้เทคโนโลยีถ่ายภาพทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ
หรื อโดรนมาประยุกต์ใช้สารวจแหล่งหญ้าทะเลจึงเป็ นอีกวิธีหนึ่ งที่น่าจะ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ เนื่องจากภาพที่ได้มีรายละเอียดของภาพ
ค่อนข้างสู ง หากนามาปรับใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของแหล่ง
หญ้าทะเลจะส่ งผลให้ได้รับข้อมูลเชิงพื้นที่ของหญ้าที่ทนั สมัยเป็ น
ปั จจุบนั อีกทั้งการใช้โดรนยังมีตน้ ทุนในการดาเนินการที่ต่า และใช้
ทรัพยากรในการดาเนิ นการเก็บข้อมูลน้อย เมื่อได้รับข้อมูลเชิงพื้นที่ของ
หญ้าทะเลแล้วสามารถในมาใช้ในการบริ หารจัดการหญ้าทะเล อัน จะ
นาไปสู่ การดูแลและฟื้ นฟูทรัพยากรหญ้าทะเลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

กาหนดความสู งของการถ่ายภาพ 80 เมตร ระยะห่ างของจุด 80x40 เมตร
(รู ปที่ 2)

2. วิธีการศึกษา
2.1 พื้นทีศ่ ึกษา

รู ปที่ 1 อ่าวบุญคง อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง และการกระจายของหญ้าทะเล
[1]

การศึกษาครั้ งนี้ ดาเนิ นการในอ่าวบุญคง ต.ไม้ฝาด อ.สิ เกา จ.
ตรั ง ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยติดกับทะเลอันดามัน โดยก้นอ่าว
อยู่ ท างทิ ศ ใต้ติ ดกับ ป่ าชายเลนพื้ น ท้องน้ าบริ เวณนี้ เป็ นโคลน ด้านทิ ศ
เหนื อ เปิ ดออกสู่ ท ะเลอัน ดามัน ทิศตะวัน ออกและตะวัน ตกติดกับภู เขา
พื้นท้องน้ าส่ วนใหญ่เป็ นทรายปนโคลนและมีหญ้าทะเล อ่าวบุญคงเป็ น
พื้น ที่ ที่ อ ยู่ในช่ วงการขึ้น ลงของน้ า (ความสู ง 2 เมตร ถึ งระดับ น้ า ลึก 1
เมตร จากระดับน้ าทะเลที่ลงต่าสุ ด) แหล่งหญ้าบริ เวณอ่าวบุญคง มีพ้ืนที่
0.07 ตารางกิ โลเมตร (46 ไร่ ) หญ้าทะเลมีลกั ษณะการกระจายของหญ้า
ชนิ ดต่างๆ ปะปนกัน ไม่ได้มีลกั ษณะการแบ่งเป็ นแปลงหญ้าที่แตกต่าง
กัน โดยหญ้าทะเลชนิ ดที่ เด่น คือ หญ้าใบมะกรู ด (Halophila ovalis (R.
Brown) J.D. Hooker) รองลงมา คื อ หญ้ า เต่ า (Thalassia hemprichii
(Ehrenberg) Ascherson) และ หญ้า ชะเงาใบสั้ นสี น้ าตาล (Cymodocea
rotundata Ehrenberg) นอกจากนี้ มีหญ้าอื่น ๆ ที่มีปริ มาณน้อย ได้แก่ ชะ
เงาใบฟั น เลื่ อ ย (Cymodocea serrulata (R. Brown) Ascherson), หญ้า ชะ
เงาใบยาว (Enhalus acoroides Royle) (รู ปที่ 1) [5]

รู ปที่ 2 ตาแหน่งการบันทึกข้อมูลภาพจากโดรนด้วยโปรแกรม Litchi
การเก็บข้อมูลในเก็บข้อมูลในช่วงน้ าลงต่าสุ ดช่วงเช้าเนื่ องจาก
ลมพัด ไม่ แ รง และเป็ น วัน ที่ มีระยะเวลาน้ าลงยาวที่ สุด ด าเนิ น การเก็ บ
ข้อมูลภาพในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม พ.ศ.2560 และเก็บข้อมูลหญ้าทะเล
ในเดือนมกราคม พ.ศ.2561 ด้วยการสุ่ มเก็บข้อมูลภาพหญ้าชะเงาใบยาว
พร้อมตาแหน่ งจุดเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรม MAPinr จากโทรศัพท์มือถือ
ที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการ android

2.2 การเก็บข้ อมูล

2.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล

การศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้โ ดรนรุ่ น Mavic ซึ่ ง มี ก ล้อ งถ่ า ยภาพที่ มี
ความละเอียดของภาพ 1.2 ล้านพิก เซล โดยภาพที่ได้ดา้ นกว้างและยาว
เท่ า กับ 40000x3000 พิ กเซล ก าหนดจุด ถ่ ายภาพด้วยโปรแกรม Litchi
ครอบคลุมพื้น ที่ อ่าวบุญคงบริ เวณหญ้าทะเล 131.25 ไร่ จานวน 42 จุ ด

การวิเคราะห์ขอ้ มูลดาเนิ นการประมวลผลภาพที่ถ่ายจากโดรน
ทั้ง หมดด้วยโปรแกรม DroneDeploy ด าเนิ น การอัพ โหลดภาพที่ ถ่ า ย
ทั้ง หมดเข้าสู่ โ ปรแกรมฯ เมื่ อ โปรแกรมประมวลผลภาพเสร็ จ จะได้
ภาพถ่ ายพื้น ที่อ่าวบุญคงพร้ อมพิกัดตาแหน่ ง ดาเนิ นการดาวโหลดไฟล์
ภาพที่ ไ ด้เข้า สู่ ค อมพิ ว เตอร์ และน าเข้า สู่ โ ปรแกรม ArcMap รุ่ น 10
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ดาเนิ นการประมวลผลภาพพื้นที่หญ้าชะเงาใบยาวด้วยสายตา วิเคราะห์
ขนาดพื้นที่และจัดทาเป็ นแผนที่หญ้าชะเงาใบยาวบริ เวณอ่าวบุญคง อ.สิ
เกา จ.ตรัง

3. ผลการศึกษาและวิจารณ์
ภาพถ่ายทางอากาศจากโดรนของหญ้าทะเลบริ เวณอ่าวบุญคง
ชนิ ดหญ้าที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ หญ้าชะเงาใบยาว เนื่ องจากเป็ นหญ้าที่
มีขนาดใหญ่ ใบมีค วามยาว 70-100 เซนติเมตร ส่ วนหญ้าทะเลชนิ ดที่ มี
ขนาดเล็กไม่สามารถจาแนกด้วยสายตาได้
การกระจายของหญ้า ชะเงาใบยาวแบ่ ง ออกเป็ น 3 รู ป แบบ
ประกอบด้ว ย 3.1 การกระจายแบบต้น เดี่ ย วๆ กระจายตัว แบบไม่ มี
ระเบียบ และยังพบขึ้นอยู่รวมกับหญ้าทะเลชนิ ดอื่น 3.2 การกระจายแบบ
กลุ่มธรรมชาติ กระจายตัวอยู่เป็ น กลุ่มๆ หลายต้น ไม่เป็ น ระเบียบ ส่ วน
ใหญ่อยู่ในแอ่งน้ าเล็ก ๆ เมื่อน้ าลง และ 3.3 การกระจายแบบกลุ่มที่ เป็ น
ระเบียบเกิ ดจากการปลูก แต่อาจมีช่องว่างระหว่างต้นบ้าง (รู ป ที่ 3, 4, 5
และ 6) หญ้าชะเงาใบยาวในพื้นที่อ่าวบุญคงในปั จจุบนั เพิ่มขึ้นจากพ.ศ.
2557 [5] จากกลุ่ ม ที่ มี ก ารกระจายแบบมี ร ะเบี ย บที่ ย ัง ไม่ พ บในอดี ต
เนื่ องจากในช่วงหลังพ.ศ.2557 มีการจัดกิ จกรรมการปลูกหญ้าชะเงาใบ
ยาวเพื่อฟื้ นฟูพ้นื ที่หญ้าทะเลในอ่าวบุญคง

(ข) หญ้าชะเงาใบยาวแบบกลุ่มที่เป็ นระเบียบ
รู ปที่ 3 รู ปแบบการกระจายของหญ้าชะเงาใบยาวจากภาพถ่ายด้วยโดรน

รู ปที่ 4 หญ้าชะเงาใบยาวแบบเดี่ยว
หญ้าชะเงาใบยาว
แบบกลุ่ม
ธรรมชาติ

หญ้าชะเงาใบยาวแบบเดี่ยว
(ก) หญ้าชะเงาใบยาวแบบเดี่ยว และกลุ่มธรรมชาติ
รู ปที่ 5 หญ้าชะเงาใบยาวแบบกลุ่มธรรมชาติ
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ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ที่
สนับสนุ นงบประมาณการวิจยั และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการประมง
และธุ รกิจสัตว์น้ าที่เข้าร่ วมเก็บข้อมูล
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รู ปที่ 6 หญ้าชะเงาใบยาวแบบกลุ่มปลูก
หญ้าชะเงาใบยาวพบกระจายอยู่บ ริ เวณใกล้ป ากอ่ าวบุ ญคง
ทางออกสู่ ท ะเล เนื่ องจากพื้นที่ น้ ี มีค วามลึกของน้ ามากกว่าบริ เวณอื่น ๆ
โดยพื้น ที่ที่ มีหญ้าชะเงาใบยาวบริ เวณอ่าวบุ ญคงทั้งหมด 801.49 ตาราง
เมตร หรื อ 0.50 ไร่ หรื อ ร้อยละ 0.39 ของพื้นที่ที่ทาการศึกษา
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รู ปที่ 7 แผนที่การกระจายของหญ้าชะเงาใบยาวบริ เวณอ่าวบุญคง อ.สิ เกา
จ.ตรัง

ธงชัย นิ ติรัฐสุ วรรณ, พรเทพ วิรัชวงศ์, กันย์สินี
พันธ์วนิ ชดารง และจันทร์ สว่าง งามผ่องใส. “ศักยภาพการเพิ่ม
ผลผลิตปูมา้ ช่วงปล่อยและหลังปล่อยบริ เวณหญ้าทะเลเพื่อชุมชน
ประมง (ต่อเนื่ องปี ที่ 2). รายงานการวิจยั . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคงศรี วชิ ยั , ตรัง. 2557.

4. สรุปผลการศึกษา
การประยุ ก ต์ใช้โ ดรนเพื่ อ สารวจแหล่ ง หญ้า ทะเลสามารถ
ใช้ไ ด้ โดยเฉพาะหญ้ า ชะเงาใบยาวที่ มี ข นาดใหญ่ ซึ่ ง มี รู ป แบบการ
กระจาย 3 แบบ คือ แบบเดี่ยว แบบกลุ่มธรรมชาติ และแบบกลุ่ม ที่เป็ น
ระเบียบ โดยแบบกลุ่มที่เป็ นระเบียบเกิ ดจากการปลูกเพิ่มเติม โดยพื้นที่
หญ้าชะเงาใบยาวบริ เวณอ่าวบุญคงเท่ากับ 801.49 ตารางเมตร

5. กิตติกรรมประกาศ
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เกษตรอัจฉริยะเพื่อควบคุมการให้ นํา้ แบบฉีดฝอยสํ าหรับแปลงผัก
Smart farming to control sprinkler irrigation for the vegetable garden
นิสิต ภูครองตา
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บทคัดย่ อ

level. Using microcontrollers and soil sensors for check the humidity
and water level in the soil to control the solenoid valve. Open-close
sprinkler irrigation and it can monitor real-time results from the Cloud
over internet. The design and construction of vegetable simulator
demonstration to display the soil moisture. Web application can control
the water system for all four types of vegetables by the work are the
Aduino Board will receive moisture from the humidity sensor in the
soil. It measures the total humidity and water level in the soil through
the web application in automatic mode when the soil moisture content is
lower than the set value. Solenoid Valve will start. If the moisture
content in the soil is higher than the value determined. Solenoid Valve
will stop. In manul mode the function is to use open and close the
solenoid valve via web application. The conclusion system results can
be performed accurately to the extent required. When the humidity is
less than 60% the solenoid valve will start to operate and at 80%
humidity level. The solenoid valve will stop. It was tested on all four
types of vegetables: Cantonese kale, spring onion and sunflower
seedlings. The water is supplied automatically. It will make the growth
of vegetables better than the system manual mode 55 percent.

นํ้าเป็ นปั จจัยที่ สําคัญต่อการเพาะปลู กทางเกษตรกรรม ที่ ทาํ
ให้พืช ผลทางการเกษตรมี การเจริ ญเติ บโตที่ แ ตกต่างกัน บทความวิ จยั
เกษตรอัจฉริ ยะเพื่อควบคุ มการให้ น้ าํ แบบฉี ดฝอยสําหรั บแปลงผักนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เทคโนโลยี IoT ในการการควบคุมปริ มาณความชื้ น
และระดับนํ้าในดิน โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์และเซนเซอร์ ตรวจรู ้ ใน
ดิน เพื่อตรวจสอบความชื้ นและระดับนํ้าในดิ นเพื่อควบคุมให้โซลิ นอยด์
วาล์ว เปิ ด-ปิ ดนํ้าแบบฉี ดฝอย และสามารถมอนิ เตอร์ ผลค่าต่างๆจาก
ระบบคลาวล์ผา่ นทางอินเทอร์ เน็ตแบบเรี ยลไทม์ได้ ซึ่ งการออกแบบและ
สร้ างแปลงผัก จําลองสาธิ ต เพื่อแสดงค่าความชื้ นในดิ น ควบคุ มระบบ
ผ่านเว็บแอปพลิ เคชัน และสามารถควบคุ มระบบการนํ้าให้กบั ผักทั้ง 4
ชนิ ด โดยการทํางาน คื อ บอร์ ดอาดูโน่จะรับค่าความชื้ นจากเซ็นเซอร์ วดั
ความชื้ นในดิน โดยแบ่งเป็ นการวัดทั้งหมด 2 จุด โดยแสดงค่าความชื้ น
และระดับนํ้า ในดิ น ผ่า นเว็บแอปพลิ เ คชัน ในโหมด อัตโนมัติ เมื่ อ ค่ า
ความชื้นในดินตํ่ากว่าค่าที่ถูกกําหนด โซลินอยด์วาล์วจะเริ่ มทํางาน แต่ถา้
ค่าความชื้ นในดิ นสู ง กว่า ค่ าที่ ถู ก กําหนด โซลิ นอยด์วาล์วจะหยุด การ
ทํางาน ซึ่ งในโหมดกึ่งอัตโนมัติ มีฟังก์ชน่ั ในการใช้งานคือ การเปิ ดและ
ปิ ดโซลินอยด์วาล์วผ่านเว็บแอปพลิ เคชัน ผลการทดสอบระบบสามารถ
ทํางานได้อย่างถูกต้องตรงตามขอบเขตที่กาํ หนดคือ เมื่อความชื้ นน้อยกว่า
60% โซลินอยด์วาล์วจะเริ่ มทํางานและที่ค่าความชื้ นถึ งระดับ 80% โซลิ
นอยด์วาล์วจะหยุดการทํางาน โดยทําการทดสอบกับผักทั้ง 4 ชนิ ด คื อ
กวางตุ้ง คะน้า ต้น หอม และต้นอ่ อนทานตะวัน พบว่าการให้ น้ าํ ด้ว ย
ระบบอัตโนมัติ จะทําให้การเจริ ญเติบโตของผักดี กว่าระบบ กึ่ งอัตโนมัติ
ร้อยละ 55
คําสําคัญ: เกษตรอัจฉริ ยะ, ไอโอที, การให้น้ าํ แบบฉี ดฝอย

Keywords: smartfarm, IoT, sprinkler irrigation

1. บทนํา

เกษตรกรรม เป็ นอาชี พที่ประชากรในประเทศไทยประกอบ
อาชี พนี้ สู งถึ ง ร้ อ ยละ 29.3 เปอร์ เ ซนต์ จากการสํารวจกลุ่ ม อาชี พทั้ง
ประเทศ ของสํานักงานสถิติแห่ งชาติ (ที่มา:วารสารสถิ ติรายไตรมาส ปี ที่
64 ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2559 ) ซึ่งเป็ นตัวผลักดันให้เศรษฐกิ จของชาติมีการ
เจริ ญเติบโต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ แต่ในการ
ประกอบอาชี พเกษตรกรรมในยุคก่อน ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิ จของ
ชาติ โมเดลประเทศไทย 1.0 ที่เน้นภาคการเกษตร ยังพบปั ญหาในเรื่ อง
ของความยัง่ ยืน ในปั จจุบนั จึงได้มีนโยบายโมเดล “ประเทศไทย 4.0” เพื่อ

Abstract

Water is an important factor in agricultural and the
agricultural crops are growing differently. This article describes Smart
farming to control sprinkler irrigation for the vegetable garden the
purpose is to use IoT technology to control soil moisture and soil water
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3. ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง

การพัฒนาสู่ “ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน” ด้วยการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จ
ด้ว ยนวัต กรรม ซึ่ งกลุ่ ม เทคโนโลยีก ารเกษตร เป็ นหนึ่ งกลุ่ ม ที่ อ ยู่ใ น
กลุ่ ม เป้ า หมายหลัก ในการพัฒ นาเทคโนโลยี มุ่ ง เน้ น ใช้ ง านร่ วมกั บ
การเกษตร เพื่อให้เ กษตรกรมี คุ ณภาพชี วิตที่ ดี มี อาชี พมัน่ คง มี รายได้
เพียงพอต่อการเลี้ยงชี พ ควบคู่ไปกับการให้ความสําคัญในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิ ต การจัดการสิ นค้าเกษตรและความมัน่ คงด้าน
อาหาร ส่ งเสริ มการผลิ ตพื ชอาหารและพื ชพลังงานทดแทนให้มีความ
เหมาะสม โดยกําหนดเป้ าหมาย สู่ ความเป็ น Smart Farmer ซึ่ งเป็ นการ
จัด การฟาร์ ม ที่ แ บบมื อ อาชี พ ที่ จ ะพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เกษตรกร ให้
เกษตรกรมีความสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีภูมิคุม้ กันพร้ อมรับความเสี่ ยง
ด้านการผลิต การตลาด และมีการกระจายรายได้ที่ทวั่ ถึ ง มีความสามารถ
ใน การผลิตและการตลาด ส่ งเสริ มการทํางานร่ วมกันระหว่างภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และพลังงานสู่ เกษตรกรรมที่ยง่ั ยืนสื บไป

Internet of Things (IoT) คื อ แนวคิ ดที่ เ ชื่ อมต่ออุปกรณ์ ก บั
อุ ป กรณ์ ใ ห้ สื่ อสารด้ว ยกัน เอง หรื อที่ เ รี ยกกัน ว่ า Machine to Machine
Communication หรื อ M2M Communication เป็ นเทคโนโลยีการสื่ อสาร
ระหว่างอุ ป กรณ์ ก ับ อุ ป กรณ์ ด้วยกัน เองผ่านเครื อข่ ายต่างๆ โดยระบบ
คอมพิวเตอร์ ในอุปกรณ์หรื อเครื่ องจักรแต่ละตัวสามารถติดต่อสื่ อสารทั้ง
แบบใช้ส าย และไร้ ส าย สามารถแลกเปลี่ ยนข้อมู ล กัน โดยที่ ไม่ ต้องมี
มนุ ษย์เ ข้าไปเกี่ ยวข้องหรื อสั่ งการและดํา เนิ น การตัด สิ น ใจ เพื่ อบรรลุ
เป้ าหมายตามที่มนุ ษย์กาํ หนด ซึ่ งต่างกับระบบโทรมาตร (Telemetry) ที่
เป็ นการสื่ อสารทางเดียวจากระบบเซ็นเซอร์ มายังระบบคอมพิวเตอร์ แบบ
ทางเดี ยวและไม่ฉลาดพอที่ จะตัดสิ นใจ ยังต้องอาศัยมนุ ษย์คอยดูขอ้ มูล
และตัดสิ นใจ เทคโนโลยี M2M จะมีองค์ประกอบที่สาํ คัญ ได้แก่ ระบบ
เซ็นเซอร์ ระบบอินเทอร์ เน็ต และระบบคอมพิวเตอร์
แท่งวัดความชื้ น เป็ นเครื่ องมือที่ใช้สาํ หรับวัดความชื้ นของดิ น
ที่ ใช้ความผันแปรของการนําไฟฟ้ า หรื อความต้านทานไฟฟ้ า ของวัตถุ
พรุ น บางชนิ ด กับ ความชื้ น ของวัตถุ พรุ น หลัก การวัด คื อ เมื่ อ ความนํา
ไฟฟ้ า ของแท่ ง วัด ความชื้ น เพิ่ ม ขึ้ น ความต้า นทานไฟฟ้ า ของแท่ ง วัด
ความชื้ นลดลง ดังนั้นเมื่อนําเอา แท่งวัดความชื้ นที่ แห้งไปสัมผัสกับดิ น
ถ้าดินที่มีความชื้ น ความชื้ นจะซึ มเข้าไปในแท่งวัดความชื้ นการนําไฟฟ้ า
จะดีกว่า เมื่อแท่งวัดความชื้ นแห้ง ปริ มาณความชื้ นที่ซึมเข้าไปในแท่งวัด
ความชื้ นย่อมผันแปรโดยความชื้ น ของดิ น ที่ สัมผัส กับ แท่งวัด ความชื้ น
ดังนั้นความนําไฟฟ้ าของแท่งวัดความชื้ น โดยผันแปรโดยตรงกับระดับ
ความชื้ น ของดิ น ที่ สั ม ผัส กับ แท่ ง วัด ความชื้ น โดยค่ า ที่ ว ดั ได้จ ะเป็ น
แรงดันไฟฟ้ า 0-5 โวลต์ โดยเมื่อทําการเชื่ อต่อกับArduino สามารถหาที่
เก็บเป็ นไบนารี ได้จากสู ตร Analog To Digital Converter ดังนี้

2. ทีม่ าและความสําคัญของปัญหา

อินเทอร์ เน็ ตของสรรพสิ่ ง (Internet of Things) [1] เป็ น
เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสําคัญในการสื่ อสารยุคดิจิทลั ในด้านอุปกรณ์
ที่เป็ นสมาร์ ทต่างๆ เช่ น บ้านอัจฉริ ยะ (Smart Home) [2, 3] การจัด
การเกษตรอัจฉริ ยะ (Smart Farm) [4] ชุ มชนเมืองอัจฉริ ยะ (Smart City)
ซึ่งมาช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จดิ จิทลั ให้ประชากรที่ได้เข้าถึ งข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ ว นํ้าที่เป็ นปัจจัยในการดํารงชีวิตของพืชซึ่ งมีงานวิจยั [5] ที่
ใช้การรดนํ้าพืชสวนครัวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อควบคุมระบบปั้ มนํ้า
นอกจากนํ้าที่เป็ นปัจจัยในการเจริ ญเติบโตของพืช ความชื้ นของดิ นก็เป็ น
อี ก หนึ่ งปั จ จัยด้วยซึ่ ง [6] ได้ศึ ก ษาการวัดความชื้ นในดิ นไร้ ส ายเพื่ อ
ทดลองกับ ดิ น ที่ ใ ช้ใ นการปลู ก ต้น ยางพาราพบว่าช่ วงเวลาที่ ค วามชื้ น
เปลี่ ยนแปลงมากที่ สุ ดอยู่ร ะหว่ างเวลา 4:00 น. ถึ ง 5:00 น. โดยมี
เปอร์เซ็นต์ความชื้นที่เพิ่มขึ้นจากการวัดทั้ง 2 รอบ คือ 0.96% และ 0.81%
เปอร์ เซ็นต์ความชื้ นมีค่ามากที่สุดคือเวลา 5:30 น. เป็ นช่ วงเวลาที่เหมาะ
สํา หรั บ การกรี ดนํ้า ยางพารา จากปั ญ หาที่ ก ล่ า วไว้ใ นข้า งต้น จึ ง เป็ น
แนวทางในการศึกษาเพื่อควบคุมการให้น้ าํ แบบฉี ดฝอยสําหรับแปลงผัก
โดยได้นาํ ระบบสมองกลอัจฉริ ยะ (Embedded System) มาประยุกต์ใช้
ร่ วมกับระบบอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ควบคุมอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยส่ วน
ของฮาร์ ดแวร์ (Hardware) และซอร์ ฟแวร์ (Software) เพื่อใช้ในการ
ควบคุ มการทํางาน โดยผ่า นไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)
โดยทําการเขียนโค้ดระบบควบคุมการทํางาน เพื่อรับค่า ที่ส่งมาจากตัววัด
ความชื้นในดิน (Soil moisture sensor) ซึ่ งตัววัดความชื้ นในดิ นจะส่ งค่าที่
ตรวจสอบไปให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อสั่งการทําการสั่งเปิ ด-ปิ ดการ
ไหลของนํ้าผ่านโซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve)

(1)

ชนิ ด ของผัก ที่ ใ ช้ใ นการปลู ก ในการวิ จยั คื อ กวางตุ ้ง [7] ผัก คะน้า [8]
ต้น หอม [9] ต้น อ่ อ นทานตะวัน [10] ถั่วดาวอิ น คา [11] ซึ่ ง เป็ นพื ช ที่
ต้องการความชื้นสัมพัทธ์ประมาณร้อยละ 80 เปอร์ เซ็นต์

4. วิธีการทีน่ ําเสนอ
4.1 ภาพรวมของระบบ

รูปที่ 1 Block Diagram ของระบบ
10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
34

บทความวิจยั

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand
ความชื้น 60% และ 80% ที่แสดงผล ได้มาจากค่าแรงดันที่วดั จากแท่งวัด
ความชื้น ตามสมการที่ 1 โดยที่ 60% และ 80% ของความชื้ นในดิ น มีค่า
Analog Voltage Measures ประมาณ 1.96 โวลต์ และ 0.95 โวลต์
ตามลําดับ และมี ค่า ADC Reading เท่ากับ 403 และ 196 ตามลําดับ ซึ่ ง
Resolution of the ADC และ System Voltage จะมีค่ามาตรฐานอยูท่ ี่ 1023
และ 5 โวลต์ ตามลําดับ

รูปที่ 2 การเชื่อมตอของระบบ

รู ปที่ 6 ผลของเวลาต่อความสู งของคะน้าที่ความชื้น 60% และ 80%

รูปที่ 3 การทํางานของระบบ

จากกราฟรู ปที่ 6 ค่าความชื้ นที่ 80% ผักจะมีความสู งมากกว่าค่าความชื้ น
ที่ 60% และมี แนวโน้มการเจริ ญเติ บโตสู งขึ้นมากกว่า 60% เป็ นร้ อยละ
ประมาณ 21%

รูปที่ 4 ระบบควบคุมการใหน้ําแบบฉีดฝอยสําหรับแปลงผัก
รู ปที่ 7 ผลของเวลาต่อความสู งของกวางตุง้ ที่ความชื้น 60% และ 80%
จากกราฟรู ปที่ 7 ค่าความชื้ นที่ 80% ผักจะมีความสู งมากกว่าค่าความชื้ น
ที่ 60% และมี แนวโน้มการเจริ ญเติ บโตสู งขึ้นมากกว่า 60% เป็ นร้ อยละ
ประมาณ 25%

5. ผลการทดสอบและวิจารณ์ ผล

จากการดําเนินงานและการทําการทดสอบระบบตามโปรแกรมโดย
ทดสอบระบบเป็ นเวลา 24 ชั่ว โมง โดยตั้ง ระบบไว้ที่ Auto เมื่ อ ค่ า
ความชื้ นในดิน ที่ต้ งั ไว้ที่ 80% โซลินอยด์วาล์วจะหยุดทําการจ่ายนํ้า และ
เมื่อค่าความชื้ นในดิน ตํ่ากว่า 60% ให้ โซลิ นอยด์วาล์วเริ่ มทําการจ่ายนํ้า
อีกครั้งเพื่อให้ได้ค่าความชื้ นที่ 80% ซึ่ งค่าความชื้ นที่ 60% ไปจนถึ ง 80%
จะใช้เวลา 4-5 นาที โดยประมาณ ซึ่ งสามารถดู ค่าความชื้ นได้ที่ Web
Application Dashboard

รู ปที่ 8 ผลของเวลาต่อความสู งของต้นอ่อนทานตะวันที่ความชื้ น 60%
และ 80%
จากกราฟรู ปที่ 8 ค่าความชื้ นที่ 80% ผักจะมีความสู งมากกว่าค่าความชื้ น
ที่ 60% และมี แนวโน้มการเจริ ญเติ บโตสู งขึ้นมากกว่า 60% เป็ นร้ อยละ
ประมาณ 54%
รูปที่ 5 Web Application Dashboard
ผลทดสอบการวัด ความสู งของผัก ทั้ง 4 ชนิ ด ในแต่ล ะความชื้ น และ
อุณ หภู มิ ข ณะที่ วดั ทุ ก ๆ 10 ชั่วโมง เป็ นเวลา 168 ชั่ว โมง สํา หรั บ ค่ า
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รูปที่ 9 ผลของเวลาต่อความสู งของต้นหอมที่ความชื้ น 60% และ 80%
จากกราฟรู ปที่ 9 ค่าความชื้ นที่ 80% ผักจะมีความสู งมากกว่าค่าความชื้ น
ที่ 60% และมี แ นวโน้ม การเจริ ญ เติ บ โตสู ง ขึ้ น มากกว่ า 60% ร้ อ ยละ
ประมาณ 38% จากกราฟในรู ปที่ 6- 9 จะเป็ นผลเวลาต่อความสู งของผักที่
ความชื้น 60% และ 80% โดยความชื้นที่ 80% นั้นจะมีผลต่อความสู งของ
ผักมากขึ้น ซึ่ งในเส้นสี เขียวที่เป็ นของต้นอ่อนทานตะวันนั้นจะแสดงได้
เด่นเห็นชัดเมื่อเทียบกับเส้นของต้นอ่อนทานตะวันที่เป็ นสี เหลื อง โดยที่
ผักทั้ง 4 ชนิดที่ความชื้น 80% ก็มีแนวโน้มการเจริ ญเติบโตสู งขึ้นมากกว่า
60% ประมาณ 34.5% ที่เวลา 168 ชัว่ โมง หรื อ 7 วัน

6. สรุป

ระบบจัดการการรดนํ้าอัจฉริ ยะสําหรับผัก ได้กาํ หนดช่วงค่าความชื้ น
คื อ 60% และ 80% อย่า งละค่ า สําหรั บ ผัก ทั้ง 4 ชนิ ด คื อ ผัก กวางตุ ้ง
ผักคะน้า ต้นอ่อนทานตะวัน และต้นหอม ซึ่ งจะแบ่งเป็ น 2 ระบบหลักคือ
1) โหมดอัจฉริ ยะ เมื่ อค่าความชื้ นตํ่ากว่าช่ วงที่ กาํ หนด คื อ 60% โซลิ
นอยด์วาล์วจะทํางาน แต่เมื่อสู งกว่าค่าที่กาํ หนด คือ 80% โซลิ นอยด์วาล์ว
จะหยุดการทํางาน
2) โหมดกึ่ งอัต โนมั ติ ส ามารถเปิ ด-ปิ ด โซลิ น อยด์ ว าล์ ว ผ่ า น Web
Application ผลที่ได้จากการทดสอบนั้นสามารถทํางานได้อย่างถูกต้อง
ตามที่ได้ต้ งั โปรแกรมเอาไว้คือ
1) สามารถกําหนดค่าความชื้ นของผัก คือ 60% และ 80% อย่างละค่า และ
สามารถแสดงค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้ นบน Web Application ได้
2) สามารถควบคุ ม ระบบการจัด การรดนํ้า ผัก อัจ ฉริ ยะได้ ผ่ า น Web
Application
3) สามารถบริ หารการจัดการนํ้าสําหรับผักมากกว่า 1 ชนิดได้
ปั ญ หาที่ พ บ เนื่ อ งจากดิ น มี ค วามเป็ นกรดมากจึ ง ทํา เห็ น เซ็ น เซอร์ ว ดั
ความชื้นในดินเกิดความเสี ยหาย
วิธีการแก้ปัญหา หาแท่งทองแดงที่ได้จากสายไฟนํามาบัดกรี เพื่อเคลื อบ
ผิวแล้วนําไปบัดกรี ติดกับเซ็นเซอร์
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เตาเผาขยะในครัวเรื อน ผลิตพลังงานไฟฟ้ าด้ วยเทอร์ โมอิเล็กทริก
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บทคัดย่ อ

1. บทน า

ขยะมูลฝอยมีปริ มาณเพิม่ มากขึ้น เป็ นปั ญหาที่มีผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม การจากัดขยะทาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดโดยเตาเผา
ขยะ ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดสร้างาเผาขยะในครัวเรื อนผลิตพลังงานไฟฟ้ าด้วย
เทอร์โมอิเล็ก ทริ กเพื่อช่วยลดขยะที่นาไปสู่ ปัญหาของชุมชนและสามารถ
เปลี่ยนพลังงานวามร้อนให้เป็ นพลังงานไฟฟ้ากลับมาใช้
ผลการทดลองการเก็ บ ข้อ มู ล ประสิ ท ธิ ภ าพเตาเผาขยะใน
ครัวเรื อน ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเทอร์ โมอิเล็กทริ ก เฉลี่ย 10 ครั้งพบว่า มี
ค่าแรงดัน สู งสุ ด ที่ 5.06 โวลต์ อุ ณ หภู มิ ในการเผาสู งสุ ด เท่ ากับ 220.2
องศาเซลเซียส อุณหภูมิหน้าสัมผัสเทอร์ โมอิเล็กทริ กสู งสุ ดเท่ากับ 76.90
องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิที่ ฮีทซิ งค์ระบายความร้ อนเท่ ากับ 59.30 องศา
เซลเซียส ความต่างสูงสุ ดเท่ากับ 21.30 องศาเซลเซี ยส โดยที่แรงดันไฟฟ้ า
ที่ได้แปรผันตามความต่างอุณหภูมิของเทอร์ โมอิเล็กทริ ก
คาสาคัญ: เทอร์โมอิเล็กทริ ก, เตาเผาขยะ

ปั จ จุ บ ั น ในพื้ น ที่ ที่ มี ก ารขยายตัว ของชุ ม ชนจะมี จ านวน
ประชากรเพิ่มมากขึ้น ปริ มาณขยะมูลฝอยก็เพิ่มขึ้นเป็ นเงาตามตัว จากการ
ที่ขยะมูลฝอยมีปริ มาณเพิ่มมากขึ้น และการจัดเก็บหรื อการจัดการขยะมูล
ฝอย ไม่สามารถรับมือกับจานวนขยะมูลฝอยที่ตกค้าง ทาให้ขยะมูลฝอย
เป็ นปั ญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม[1] การเผาขยะมูลฝอยชุมชนเป็ น
การปฏิ บตั ิ ทว่ั ไป เพื่ อลดปริ มาณที่ จะทิ้งในหลุ มฝั งกลบ [2] ถ้าไม่มีการ
จัดการขยะมูล ฝอยที่ ถูกวิธี จะส่ งผลทั้งสภาพภูมิท ศั น์ (ดิ น เสี ย และน้ า
เสี ย) และสุ ขภาพอนามัยของประชาชน [3]การจัดการขยะจึงเป็ นปั ญหา
สาคัญอย่างหนึ่ งที่ตอ้ งการการแก้ไข การจัดการขยะมูลฝอยที่ครบวงจรมี
ต้นทุนสู งมาก ดังนั้นประชาชนในชุ มชนจึงควรมีความตระหนักในการ
ลดปริ มาณขยะมูลฝอยมากกว่าการพึ่งพาการกาจัดขยะมูลฝอยชุมชนจาก
ภาครั ฐเพียงฝ่ ายเดี ยว และร่ วมด้วยช่ วยกันในการจัด การขยะมูลฝอยใน
ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยูใ่ ห้เหลือน้อยที่สุด[1]
การจ ากัด ขยะเทศบาลและของเสี ย อัน ตรายท าได้ อ ย่ างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด ในเตาเผาขยะ ภายใต้เงื่ อ นไขที่ ก าหนด [1.4]
สามารถหลี กเลี่ ยงสารเคมีที่ควบคุมไม่ได้การฝังกลบอาจนาไปสู่ มลภาวะ
ต่อสิ่ งแวดล้อม เตาเผาขยะมูลฝอยถู กใช้อย่างกว้างขวางเนื่ องจาก ความ
ร้ อนที่ ป ล่ อยออกมาในระหว่างการเผาไหม้ส ามารถน ามาใช้เพื่ อผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าได้อีกด้วย[4,5] เทคโนโลยีก ารเผาที่ ท นั สมัยโดยทัว่ ไปมี
ข้อดี หลายอย่างรวมทั้งลดมวล (ประมาณ 70%) และลดปริ มาตร (ได้ถึง
90%) ของของเสี ย [5,6] การใช้ความร้ อนนี้ เพื่ อผลิ ตกระแสไฟฟ้ าจะมี
ต้น ทุ น เชื้ อเพลิ งที่ ต่ าลงและจะเป็ นเป็ นประโยชน์ ต่อสิ่ งแวดล้อม และ
เทอร์ โ มอิ เล็ ก ทริ ค หรื อ เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ าเทอร์ โ มอิ เล็ ก ทริ ค (TEG)
ท่ ามกลางเทคโนโลยี ที่ ยง่ั ยืน ต่ างๆ TEG ก าลังได้รับ ความสนใจมาก
เนื่ องจากอุปกรณ์ที่เปลี่ ยนความร้อนพลังงานจากแหล่งต่างๆ เช่นโรงงาน,
โรงไฟฟ้ า, คอมพิวเตอร์ ,ยานพาหนะไฟฟ้ า, เตา, และแม้กระทัง่ ร่ างกาย
มนุษย์เป็ นพลังงานไฟฟ้า [7]

Abstract

The waste increasing, which is extremely harmful to the
environment. The treatment of waste is done most effectively in
incinerators. The small-scale incinerator using the thermoelectric
generator.the municipal solid waste management of municipal solid
waste. and heat released during combustion can further be used for the
production of electricity.
According to the 10-times experiment to collect data of the
mean of voltage, the highest of incineration is 5.06 volt. The highest
temperature of incineration is 220.2 degree celsius. The highest
temperature at thermoelectric screen is 76.90 degree celsius. The
heatsink’s temperature is at 59.30 degree celsius. The mean of
thermoelectric temperature difference is 21.30 degree celsius. The
oltage of thermoelectric under variable Temperature conditions.
Keywords: Thermoelectric, Waste Incinerator
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3. ผลการทดลอง
3.1 เตาเผาขยะในครัวเรื อน

จากปั ญหาดั ง กล่ า วผู ้ วิ จ ั ย จึ ง มี แ นวคิ ด สร้ า งาเผาขยะใน
ครั วเรื อนผลิ ต พลังงานไฟฟ้ าด้วยเทอร์ โมอิ เล็ ก ทริ ก เพื่ อช่ วยลดขยะที่
น าไปสู่ ปัญ หาของชุ ม ชนและสามารถเปลี่ ยนพลังงานวามร้ อนให้ เป็ น
พลังงานไฟฟ้ากลับมาใช้

2. การออบแบบ

2.1 การออกแบบและสร้ า งเตาเผาขยะในครั ว เรื อนผลิ ต
พลังงานไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กทริ ก

รู ปที่ 3 เตาเผาขยะ
จากรู ปที่ 3 การออกแบบเตาเผาขยะในครัวเรื อน ผลิตไฟฟ้า
ด้วยเทอร์ โมอิเล็กทริ ก เตาเผาขยะความสู ง 220 เซนติเมตร มีช่องเติมขยะ
ที่ตาแหน่งด้านบนของถัง และช่องเติมเชื้อเพลิงที่ตาแหน่งด้านล่างของถัง
รูปที่ 1 ประกอบช่องเติมขยะ และช่องเติมเชื้ อเพลิงเข้ากับตัวถัง [8]

3.2 ผลการเก็บข้อมูลประสิ ทธิภาพการทางานของเตาเผาขยะ
ในครัวเรื อน ผลิ ตไฟฟ้ าด้วยเทอร์ โมอิเล็กทริ ก ผลการเก็บข้อมูลเฉลี่ ย 10
ครั้ง

ประกอบช่องเติมขยะที่ตาแหน่งด้านบนของถัง และติดตั้ง
ช่องเติมเชื้ อเพลิงเข้ากับตัวถังที่ตาแหน่งด้านล่างของถัง

รู ปที่4 กราฟค่าแรงดันของชุดเทอร์ โมอิเล็กทริ ก
ผลการเก็บข้อมูลเฉลี่ย 10 ครั้ง

รูปที่ 2 การออกแบบชุดเทอร์โมอิเล็กทริ ก

ผลการทดลองการเก็บข้อมูลค่าแรงดันของชุดเทอร์ โมอิเล็ก ทริ ก พบว่า มี ค่าแรงดันสู งสุ ดที่ เวลาการเผา 15นาที มี ค่าแรงดันเฉลี่ ย
เท่ากับ 5.06 โวลต์ และต่าสุดที่เวลาการเผา 5นาทีแรก มีค่า 2.58 โวลต์
แรงดันเฉลี่ยเท่ากับ 3.75โวลต์

เป็ นการวางตาแหน่งของตัวเทอร์ โมอิเล็กทริ กเข้ากับตัวของ
ฮีทซิงค์ระบายความร้อน ซึ่งจะมีท ั งหมด 3 ชุด ซึ่ งแต่ละชุดจะประกอบ
ไปด้วยเทอร์โมอิเล็กทริ กจานวน 8 ตัว เทอร์ โมอิเล็กทริ กแต่ละตัวจะ
ระยะห่างระหว่างตัว 1 เซนติเมตร ส่ วนตัวฮีทซิ งค์ระบายความจะมีขนาด
ความกว้าง 9 เซนติเมตร ยาว 19 เซนติเมตร หนา 2.6 เซนติเมตร
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4. สรุป

การหาประสิ ทธิ ภาพการทางานของเตาเผาขยะในครัวเรื อน
ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเทอร์ โมอิเล็กทริ ก จากการทดลองเก็บข้อมูลพบว่า
เตาเผาขยะในครัวเรื อน ผลิตไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กทริ กสามารเผาทาลาย
ขยะได้ดี และให้ ค วามร้ อนสู งสุ ด ที่ 220.20 องศาเซลเซี ยส ความต่ าง
อุณ หภูมิ สู งสุ ด เท่ ากับ 21.30 องศาเซลเซี ยส แรงดัน ไฟฟ้ าที่ ผลิ ต เฉลี่ ย
สู งสุ ดมี ค่าเท่ ากับ 5.06โวลต์ โดยที่แรงดันไฟฟ้ าที่ได้แปรผันตามความ
ต่างอุณหภูมิของเทอร์ โมอิเล็กทริ ก

5. กิตติกรรมประกาศ

ผูเ้ ขียนบทความขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้คาแนะนา คณาจารย์
ที่มีส่วนเกี่ ยวข้องทุกท่าน รวมทั้งนักศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ให้ ความร่ วมมื อในการทดลองและ
เก็บข้อมูลได้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ตลอดจนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่ ใ ห้ ใ ช้ ส ถานที่ แ ละเครื่ อ งมื อ ในการท าเอกสารการวิ จยั งานในครั้ งนี้
รวมทั้งผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน

รูปที่ 5 กราฟอุณหภูมิในการเผา ผลการเก็บข้อมูลเฉลี่ย 10 ครั้ง
ผลการทดลองการเก็บข้อมูลอุณหภูมิในการเผา เฉลี่ ย 10 ครั้ง
พบว่า อุณ หภูมิใ นการเผาสู งสุ ดเท่ ากับ 220.2 องศาเซลเซี ยสอุณ หภูมิ
หน้าสัมผัสเทอร์ โมอิเล็กทริ กเท่ากับ 76.90 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิที่ฮีท
ซิงค์ระบายความร้อนเท่ากับ 59.30 องศาเซลเซี ยส
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ระบบผู้เชี่ ยวชาญการรักษาโรคโดยใช้ ภูมิปัญญาแพทย์ แผนไทย
Expert System for treatment of the wisdom Thai traditional medicine.
กลอยใจ ครุ ฑจ้ อน1 ยุทธนา พงษ์ พริ ิยะเดชะ1 ชัชฎา หนูสาย1 และสมคิด อินทร์ ช่วย2
1
สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
2
สาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
109 หมู่ 2 ตาบลถ้ าใหญ่ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80110 โทรศัพท์ 075-773336-7 #104 E-mail:kloyjai.k@rmutsv.ac.th

Traditional Medicine. The System is impremented on Web Application
(Client/Server) with PHP, using MySQL on database management.
The experimental results show that the purposed system could provide
good results. The system is useful for the users as follows 1)Thai
traditional doctors could use the system to diagnose repeatedly and use
it as a medical treatment warehouse. 2) The teachers in
Thai Traditional Medicine program use as a tool for teaching.
3) The students in Thai Traditional Medicine program couldlearn about
the gnostic in Thai Traditional Medicineand 4) The other person who
interested in Thai Traditional Medicinecould use it for the preliminary
diagnosis and treatment care by following the suggestion from
the doctors or the experts.

บทคัดย่ อ
โครงการวิจยั ฉบับนี้ พฒั นาขึ้น โดยมี วตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ข้อมูลโรค อาการ ตารับยา สมุนไพร และการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์
แผนไทย โดยออกแบบและพัฒนาระบบผูเ้ ชี่ยวชาญการรักษาโรคโดยใช้
ภู มิ ปั ญ ญาแพทย์แ ผนไทย ซึ่ งพัฒ นาระบบเป็ นเว็บ แอพพลิ เ คชั น
(ไคลเอนต์- เซิ ร์ ฟ เวอร์ ) ด้ว ยภาษา PHP และระบบจัด การฐานข้อ มู ล
MySQL สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ สามารถเข้าถึ งข้อมู ลได้ส ะดวก
รวดเร็ วขึ้ นแบบออนไลน์ ผลที่ ไ ด้ จ ากการวิ จ ัย ครั้ งนี้ พบว่ า ระบบ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญการรักษาโรคโดยใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสามารถจัดเก็บ
ข้อมูลโรค อาการ ตารับยา สมุนไพร และวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผน
ไทยได้ และมีประโยชน์ต่อกลุ่ มผูใ้ ช้งานระบบ ดังนี้ 1)แพทย์แผนไทย
สามารถใช้ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญการรักษาโรคโดยใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผน
ไทย ในการตรวจซ้ าในการวินิจฉัยโรคต่างๆ และเป็ นคลังข้อมูลในการ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการรักษา 2)อาจารย์ผูส้ อนสาขาแพทย์
แผนไทยสามารถน าระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญการรั ก ษาโรคโดยใช้ภู มิปั ญ ญา
แพทย์แ ผนไทยไปใช้เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเรี ยนการสอน 3)นัก ศึ ก ษา
แพทย์แ ผนไทย สามารถศึ ก ษาองค์ ค วามรู ้ ต่ า งๆ ที่ มี อ ยู่ ใ นระบบ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญการรักษาโรคโดยใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย 4)ผูส้ นใจการ
รั ก ษาโรคโดยใช้ ภู มิ ปั ญ ญาแพทย์แ ผนไทย สามารถใช้ ง านระบบ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญการรักษาโรคโดยใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ในการวินิจฉัย
อาการ โรค และการรักษาโรคต่างๆ ได้ โดยมีแพทย์หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญคอย
ให้คาปรึ กษา

Keywords: Expert System , Treatment , Thai traditional medicine.

1. บทนา
การแพทย์แ ผนไทย หมายถึ ง ปรั ช ญา องค์ค วามรู้ และวิ ถี
ปฏิ บตั ิ เพื่อการดูแลสุ ขภาพ และการบาบัดรักษาโรค ความเจ็บป่ วยของ
คนไทย แบบดั้งเดิม สอดคล้องกับขนบธรรมเนี ยมวัฒนธรรมไทย และวิถี
ชี วิตคนไทย โดยวิธีการปฏิ บตั ิของการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วยการ
ใช้สมุนไพร หัตถบาบัด การรักษากระดูกแบบดั้งเดิ ม การใช้พุทธศาสนา
หรื อพิธีกรรม เพื่อดูแลรักษาสุ ขภาพจิต ธรรมชาติบาบัด ซึ่ งได้จากการสั่ง
สม ถ่ ายทอดประสบการณ์ อย่างเป็ นระบบ โดยการบอกเล่ า การสังเกต
การบันทึก และการศึ กษาผ่านสถาบันการศึ กษาด้านการแพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทยเป็ นความจาเป็ นในการดาเนิ นชี วิตของมนุ ษย์ เนื่ องจาก
ร่ างกายคนเรา ย่อ มเสื่ อ มสภาพไปตามธรรมชาติ หรื อ ด้ว ยเหตุ ต่ างๆ
เพื่ อ ต่ อ สู ้ ก ั บ ภาวะดั ง กล่ า ว การค้ น หาวิ ธี ป้ อ งกั น การเจ็ บ ป่ วย การ
บาบัดรั กษา การบรรเทาอาการเจ็บป่ วย และการบริ บาล จึงก่ อเกิ ดขึ้นมา
และพัฒนาต่อๆ มาจนกับระบบที่มีแบบแผน กลายเป็ น "การแพทย์" ที่ มี
แบบแผนชัดเจน การแพทย์จึงเป็ นภูมิปัญญาของสังคม ที่มาจากความเชื่ อ

คาสาคัญ: ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ , การรักษาโรค , ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

Abstract
The purposes of this research project are 1) to study disease
data, symptoms, pharmacopoeias, herbs and to diagnose an ailment in
Thai Traditional Medicine, 2) to design and development an expert
system application for diagnosing using the knowledge in Thai
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ความรู้ ความคิด การลองผิดลองถูก และกลายเป็ นการยอมรับในสังคม
แต่ล ะชนชาติ ต่างมี วิวฒั นาการทางการแพทย์ข องตนเอง กลายเป็ นภู มิ
ปัญญาของชนชาติน้ นั ๆ หรื อท้องถิ่น การแพทย์แผนไทย มีวิวฒั นาการมา
นาน มีหลักฐานตั้งแต่สมัยก่ อนประวัติศาสตร์ การแพทย์แผนไทย เป็ น
การแพทย์แบบองค์รวม มีองค์ความรู้ ครอบคลุมการบาบัดรักษาโรคอย่าง
ครบถ้วน
ผูท้ ี่เป็ นแพทย์แผนไทยที่สมบูรณ์แบบ จะต้องมีบทบาทหน้าที่
ในการประกอบวิชาชีพ ทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้
1) เวชกรรมไทย เป็ นการทาหน้าที่ ใ นการตรวจวินิ จฉัยโรค
เพื่อหาสาเหตุของการเกิ ดโรคตามทฤษฎีและหลักการของการแพทย์แผน
ไทย จากนั้นให้การรักษาตามกรรมวิธีของการแพทย์แผนไทย
ซึ่งส่วนใหญ่ มักให้การรักษาด้วยยาแผนไทย หรื อยาสมุนไพร
2) เภสัช กรรมไทย เป็ นการเตรี ยมยา และ/หรื อ ผลิ ตยาแผน
ไทย ซึ่ งมีกรรมวิธีในการเตรี ยมยาทั้งหมด 28 วิธี อาทิ เช่ น การเตรี ยมยา
ผง ยานัตถุ์ ยาลูกกลอน ยาเม็ดแคปซูล ฯลฯ
3) ผดุ งครรภ์ไทย เป็ นการทาหน้าที่ ใ นการดูแ ลสุ ข ภาพของ
มารดาและเด็ ก ในหญิ งตั้งครรภ์ต้ งั แต่ ก่ อ น คลอดและหลังคลอด ใน
สมัย ก่ อ นจะต้อ งท าคลอดให้ ก ับ หญิ ง ตั้ง ครรภ์ ด้ ว ย แต่ ใ นปั จ จุ บ ัน นี้
บทบาทหน้าที่ในการทาคลอดมี น้อยลง แต่เน้นในการดูแลสุ ขภาพของ
หญิงหลังคลอดมากขึ้น
4) นวดไทย ทาหน้าที่ในการรักษา บรรเทาอาการของผูป้ ่ วย
ด้วยการนวด และอาจมีการใช้ยากินสมุนไพรควบคู่ไปด้วย
ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญ หมายถึ ง ระบบที่ทาให้เครื่ องคอมพิวเตอร์
กลายเป็ นผูช้ านาญการ ในสาขาใดสาขาหนึ่ ง คล้ายกับมนุ ษย์ เป็ นการ
จาลอง ความรู้ของผูเ้ ชี่ ยวชาญจริ งๆ มานัน่ เอง โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญในที่น้ ี อาจ
เป็ นได้ท้งั ผูเ้ ชี่ยวชาญในการบริ หาร ผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องภาษี ผูเ้ ชี่ยวชาญใน
เรื่ องยา ผู้เ ชี่ ย วชาญในการวิ นิ จ ฉั ย โรคแพทย์แ ผนปั จจุ บ ัน ที่ ใ ช้ ใ น
โรงพยาบาลคุณสมบัติของระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญ ได้แก่ ช่วยในการเก็บความรู ้
ของผูเ้ ชี่ ยวชาญในด้านใดๆ ขยายขีดความสามารถในการตัดสิ นใจให้กบั
ผูบ้ ริ หารจานวนมาก เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลให้ก ับผูท้ าการ
ตัดสิ นใจได้เป็ นอย่างมาก ลดการพึ่งพาบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง
การพัฒนาระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญการรั กษาโรคโดยใช้ภูมิปัญ ญา
แพทย์แ ผนไทย เป็ นการผลิ ต เครื่ อ งมื อ ในการวิ นิ จ ฉั ยโรคที่ ส ามารถ
วินิจฉัยได้เช่ นเดี ยวกับแพทย์แผนไทย และระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญฯ สามารถ
บอกวิธีก ารป้ องกันการเกิ ดโรคและวิธีการรั กษาโรคด้วยสมุ น ไพร ซึ่ ง
ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญการรั ก ษาโรคโดยใช้ภูมิปั ญ ญาแพทย์แ ผนไทย จะมี
ประโยชน์กบั กลุ่มบุคคล 3 กลุ่ม
1) แพทย์แผนไทย
2) เภสัชกรแพทย์แผนไทย
3) นักศึกษาหรื ออาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

4) ผูท้ ี่สนใจศึกษาด้านการรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย

2. เนื้อความหลัก
2.1 หลักการ ทฤษฏี ตัวแบบ แนวเหตุผล หรื อสมมุตฐิ าน
ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญการรัก ษาโรคโดยใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผน
ไท ยเป็ น ก ารส ร้ างระ บ บ ส ารส น เท ศ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เค รื่ องมื อใน
การวินิ จฉัยโรคต่างๆ ที่ สามารถรวบรวมองค์ค วามรู ้ เกี่ ยวกับการรั กษา
โรคโดยใช้ภูมิ ปั ญ ญาแพทย์แ ผนไทย สามารถวิ นิ จฉั ยได้เช่ น เดี ยวกับ
แพทย์แผนไทย ซึ่ งการวินิจฉัยโรคต้องอาศัยกระบวนการหลาย ๆ อย่าง
ประกอบด้วยกันเพื่อที่จะสามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง
2.1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั ดังต่อไปนี้
1) เพื่อศึกษาและสารวจข้อมูลสมุนไพรและการรักษา
โรคโดยใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
2) เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญการรักษาโรค
โดยใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
3) เพื่ อ น าระบบผู้เ ชี่ ยวชาญการรั ก ษาโรคโดยใช้
ภูมิปัญ ญาแพทย์แ ผนไทยไปประยุก ต์ใ ช้ในคลิ นิ ก การแพทย์แ ผนไทย
มทร.ศรี วิชยั และสถานพยาบาลของรัฐในจังหวัดนครศรี ธรรมราช

รู ปที่ 1 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจยั
2.1.2 ขอบเขตของโครงการวิจยั
1) ขอบเขตด้านเนื้ อหา
ศึกษาภูมิปัญญาเกี่ ยวกับการรักษาโดยใช้ภูมิปัญญา
แพทย์ไ ทย จากผู ้เชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นได้ แ ก่ โรคที่ รั ก ษาโดยแพทย์
แผนไทย ข้ อ มู ล สมุ น ไพรที่ ใ ช้ ใ นการรั ก ษาโรค ต าหรั บ ยาต่ า งๆ
การวินิ จฉัยโรคต่างๆ องค์ความรู ้ เกี่ ยวกับสมุ นไพรในการแพทย์แผน
ไทย เช่ น ลักษณะทัว่ ไป การใช้ประโยชน์ วิธีการรั กษา เป็ นต้น และ
นาข้อมูล ดังกล่ าวมาใช้ในการพัฒนาระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญในการรักษาโรค
โดยใช้ภู มิ ปั ญ ญาแพทย์แ ผนไทย โดยระบบผู ้เชี่ ย วชาญดังกล่ าวเมื่ อ
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เราป้ อนอาการของโรคระบบจะดาเนิ นการวินิจฉัยอาการและบอกว่าเป็ น
โรคอะไร ควรรักษาด้วยสมุนไพรตัวใด ใช้ตาหรับยาใด
2) ขอบเขตด้านประชากร
การวิจยั นี้ จะเก็ บรวบรวมข้อมู ล ในท้องถิ่ น จังหวัด
นครศรี ธรรมราช โดยจะทาการแบ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
• กลุ่มตัวอย่างที่ให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการรักษาโรคโดย
ใช้ภูมิปัญญาแพทย์ไทย ซึ่งเป็ นข้อมูลที่เก็บจากกลุ่มสมาชิ กสมาคมแพทย์
แผนไทยในจังหวัด นครศรี ธ รรมราช กลุ่ ม ผู ้น าท้อ งถิ่ น กลุ่ ม ปราชญ์
ชาวบ้า น กลุ่ ม ธุ ร กิ จ แพทย์แ ผนไทยแผนโบราณและกลุ่ ม ภู มิ ปั ญ ญา
ชาวบ้าน และจากตาหรับยาต่างๆ
• กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ จะท าการเผยแพร่ ระบ บ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญการรักษาโรคโดยใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ซึ่ งจะทาการ
ฝึ กอบรมให้ความรู้เกี่ ยวกับการใช้ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญกับกลุ่ ม แพทย์แผน
ไทย ที่ สังกัดโรงพยาบาล อนามัย กลุ่ ม สมาชิ กสมาคมแพทย์แ ผนไทย
กลุ่มธุรกิจแพทย์แผนไทย ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช นักศึกษาวิชาการ
แพทย์แผนไทยและ ผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
2.1.3 ประโยชน์ของการวิจยั ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ได้อ งค์ ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ การการรั ก ษาโรคโดยใช้ ภู มิ
ปัญญาแพทย์แผนไทย
2) ได้ฐานข้อมูลสมุนไพรในท้องถิ่น
3) ได้ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญการรั ก ษาโรคโดยใช้ภูมิ ปั ญ ญา
แพทย์แผนไทยที่มีประสิ ทธิ ภาพเทียบเท่ากับการวินิจฉัยโรค
4) แพทย์แผนไทย สามารถใช้ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ ฯ ในการ
ตรวจสอบซ้ า (double check) ในการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ
5) นัก ศึ ก ษาแพทย์แ ผนไทย สามารถศึ ก ษาองค์ค วามรู้
ด้านการรักษาโรค จากระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญการรักษาโรคโดยใช้ภูมิปัญญา
แพทย์แผนไทย
6) อาจารย์แพทย์แผนไทยนาระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญฯ เป็ นสื่ อ
การสอนทางด้านแพทย์แผนไทย
7) ผูส้ นใจในการรักษาโรคโดยใช้ภูมิ ปัญญาแพทย์แผน
ไทย สามารถตรวจสอบอาการป่ วยของตนเองเบื้ อ งต้ น จากระบบ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ

2.2.3 ออกแบบโครงสร้างระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญการรักษาโรคโดย
ใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
2.2.4 พัฒนาระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญการรักษาโรคโดยใช้ภูมิปัญญา
แพทย์แผนไทย
2.2.5 น าระบบผู้เชี่ ย วชาญการรั ก ษาโรคโดยใช้ ภู มิ ปั ญ ญา
แพทย์แผนไทย มาทดลองป้อนข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและปรับปรุ ง
2.2.6 จัดอบรมเพื่อส่ งเสริ มให้ผูส้ นใจได้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญการรักษาโรคโดยใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
จากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ร ะบบ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญการรักษาโรคโดยใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยทาให้ได้ขอ้ มูล
หลักของระบบ คือ ข้อมูลสมุนไพร ข้อมูลตารับยา ข้อมูลโรค และอื่นๆ
ที่เกี่ ยวข้องมาออกแบบระบบ ใช้แผนภาพ ER Diagram (Entity Relation
Diagram) ในการออกแบบโครงสร้างข้อมูล ดังรู ป

รู ปที่ 2 แผนภาพ ER Diagram (Entity Relation Diagram)

2.3 ผลการวิจยั
คณะผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นา ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญการรัก ษาโรคโดยใช้
ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ซึ่งมีผลการดาเนิ นงานดังนี้
2.3.1 สาหรับผูใ้ ช้งานทัว่ ไป

2.2 วิธีดาเนินการวิจยั
2.2.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการรักษาโรคโดยใช้ภูมิปัญญา
แพทย์แผนไทย
2.2.2 ร่ ว มวิ เคราะห์ แ ละหาความต้อ งการกับ ผู ้ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทบทวนท าความ เข้า ใจกรอบแนวคิ ด และสร้ า งความเข้า ใจในการ
ดาเนิ น การวิจยั แบบมี ส่ วนร่ วม ของชุ มชนเรื่ อง ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญการ
รักษาโรคโดยใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

รู ปที่ 3 หน้าต่างแรกของระบบ
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การสื บค้นข้อมูลโรค ผูใ้ ช้สามารถสื บค้นข้อมูลโรคและคลิกดูเพิ่มเติมได้

4. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ คณ ะวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโน โลยี แล ะ
สถาบัน วิ จ ัย และพัฒ นา มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย
ส านั ก งานคณะกรรมการวิ จ ัย แห่ ง ชาติ ที่ ส นั บ สนุ น งานวิ จ ัย ทุ น วิ จ ัย
ปี งบประมาณ 2557
ขอขอบคุณ สมาคมการแพทย์แผนไทย ศูนย์พฒั นาการแพทย์
แผนไทย จังหวัดนครศรี ธรรมราช ศูนย์พฒั นาการแพทย์แผนไทย จังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดกระบี่ ที่ให้ความร่ วมมือในการดาเนิ นงานวิจยั และให้ความ
อนุเคราะห์ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ในการดาเนินงานวิจยั
ขอขอบคุ ณ คลิ นิ ก แพทย์แ ผนไทย มทร.ศรี วิ ชัย วิ ท ยาลัย
การแพทย์แ ผนไทย มทร.ธัญ บุ รี งานแพทย์แ ผนไทยและสมุ น ไพร
โรงพยาบาลท่าฉาง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ที่ ให้ ความอนุ เคราะห์ ขอ้ มูล ที่
เป็ นประโยชน์ในการดาเนิ นงานวิจยั และให้ความร่ วมมือในการทดลอง
ใช้งานระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญการรักษาโรค รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ ใน
การพัฒนา

รูปที่ 4 หน้าต่างค้นหาข้อมูลโรค
โดยข้อ มู ล รายละเอี ย ดโรค จะมี อ าการและข้อ มู ล ต ารั บ ยา ผู้ใ ช้ ง าน
สามารถคลิกที่ชื่อตารับยาเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลตารับยาได้
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[2] บัญชี ยาหลักแห่ งชาติ.2555.บัญชียาจากสมุนไพร.คณะกรรมการ
พัฒนายาแห่ งชาติ.
[3] เบญจวรรณ เหมือนตา.2553.การใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุข
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การแพทย์แผนไทย.
[5] สุนนั ทา โอศิริ,สมสุข มัจฉาชีพ, สุภาภรณ์ ปิ ติพร.2552.สมุนไพร
และภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยในภาคตะวันออก.ชลบุรี.
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา.
[6] อรุ ณพร อิฐรัตน์.2545.ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน
ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย:คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิ ต.

รูปที่ 5 หน้าต่างรายละเอียดข้อมูลตารับยา

3. สรุป
จากการนาระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญการรักษาโรคโดยใช้ภูมิปัญญา
แพทย์แผนไทยไปเผยแพร่ และทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ แพทย์
แผนไทยที่ สังกัดในสถานพยาบาล อนามัย กลุ่ ม สมาชิ ก สมาคมแพทย์
แผนไทย อาจารย์แ ละนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการแพทย์แ ผนไทย พบว่ า
งานวิจยั มีประโยชน์ในวงการแพทย์แผนไทย ดังนี้
1) แพทย์แผนไทยสามารถใช้ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญการรักษาโรค
โดยใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ในการตรวจซ้ าในการวินิจฉัยโรคต่างๆ
และเป็ นคลังข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
2) อาจารย์ผู้ส อนสาขาแพทย์แ ผนไทยสามารถน าระบบ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญการรั ก ษาโรคโดยใช้ภู มิ ปั ญ ญาแพทย์แ ผนไทยไปใช้เป็ น
เครื่ องมือในการเรี ยนการสอนได้
3) นักศึกษาแพทย์แผนไทย สามารถศึกษาองค์ความรู ้ ต่างๆ ที่
มีอยูใ่ นระบบผูเ้ ชี่ยวชาญการรักษาโรคโดยใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
4) ผู้ส นใจการรั ก ษาโรคโดยใช้ภู มิ ปั ญ ญาแพทย์แ ผนไทย
สามารถใช้งานระบบในการวินิจฉัยอาการ โรค และการรักษาโรคต่างๆ
ได้ โดยมีแพทย์หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญคอยให้คาปรึ กษา
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เครื่ องวัดสถานะแบตเตอรี่แบบไร้ สายควบคุมด้ วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
Wireless Battery Monitoring Controlled by Microcontroller via the internet
เสนอ สะอาด1*
1
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
1 ถ.ราชดําเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์: 0-7431-7162 E-mail: s_saner@hotmail.com
for analyzing the present status of battery involved calculating and
predicting of battery degradation. It used to improve the efficiency by
extending the time using of the battery. Furthermore, it also reduces the
cost as a result of battery degradation. As the result of experiment is
found that can measure the voltage range as 5 to 20 V and the error is
less than 0.34%. It supports the current not more than 50A with the
error not more than 3.0%. The system also can be measured the battery
at the same time not less than 8 channels.
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บทคัดย่อ
บทความนี้ นํ า เสนอเครื่ องวัด สถานะแบตเตอรี่ แบบไร้
สายควบคุ ม ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่า นระบบอิ นเทอร์ เน็ ตเพื่อ ใช้
ตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่ ในระบบสํารองไฟฟ้ า สามารถวัด ค่ า
แรงดัน ไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า อุ ณ หภู มิ และความต้า นทานภายในของ
แบตเตอรี่ มีไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุมการวัดและอ่านข้อมูลสถานะ
ของแบตเตอรี่ พร้ อมกับบันทึ กข้อมู ลของสถานะแบตเตอรี่ จากนั้นส่ ง
ข้อมูลดังกล่าวไปยังอินเทอร์เน็ตในการแสดงผลในรู ปแบบตัวเลข กราฟ
และเกจวัด สถานะแบตเตอรี่ ทํา ให้ ส ามารถสั ง เกตพฤติ ก รรมของ
แบตเตอรี่ ที่มีเปลี่ยนแปลงตามเวลาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว หลังจาก
นั้นบันทึกข้อมูลของแบตเตอรี่ ลงในฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
สภาพของแบตเตอรี่ รวมถึงใช้คาํ นวณความเสื่ อมสภาพของแบตเตอรี่ อัน
เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้งานของแบตเตอรี่ อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นอกจากนี้ ยัง ช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ ป็ นผลของการ
เสื่ อ มสภาพของแบตเตอรี่ ผลการทดสอบการทํา งานพบว่า เครื่ อ งวัด
สถานะแบตเตอรี่ แบบไร้สายสามารถวัดแรงดันไฟฟ้ าได้ต้ งั แต่ 5 โวลต์
ถึ ง 20 โวลต์ มี ค วามผิ ด พลาด 0.34% รองรั บ กระแสไฟฟ้ า สู ง สุ ด 50
แอมแปร์ มีความผิดพลาด 3.0% และยังสามารถวัดค่าแบตเตอรี่ ได้พร้อม
กันไม่นอ้ ยกว่า 8 แชนแนล
คํา สํ า คัญ : เครื่ อ งวัด สถานะแบตเตอรี่ ไ ร้ ส าย, ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ,
ไมโครคอนโทรลเลอร์

1. บทนํา
แหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้ าถือเป็ นองค์ประกอบที่ มีความสําคัญ ทํา
หน้าที่จ่ายกําลังไฟฟ้ าไปยังระบบไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อให้ระบบ
ทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีความต่อเนื่ อง ระบบอิ เล็กทรอนิ กส์
บางประเภทมีความจําเป็ นที่ตอ้ งทํางานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เช่น ระบบ
การสื่ อ สาร ระบบธนาคาร เครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์ ระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น ดังนั้นระบบสํารองไฟฟ้าจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญใน
การจ่ายกําลังไฟฟ้าให้กบั ระบบในกรณี ที่ระบบไฟฟ้าหลักขัดข้อง[1]-[2]
แบตเตอรี่ ถื อ เป็ นองค์ ป ระกอบหนึ่ งที่ มี ค วามสํ า คัญ มาก
เนื่ อ งจากทํา หน้า ที่ จดั เก็บ และจ่ า ยพลัง งานไฟฟ้ า ให้แก่ ร ะบบในกรณี
ฉุ กเฉิ น ช่วยให้อุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ทาํ งานได้อย่างต่อเนื่ อง
[3] การใช้ง านแบตเตอรี่ จึ ง จํา เป็ นต้อ งมี ก ารตรวจสอบสภาพของ
แบตเตอรี่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จากเครื่ องแสดง
สถานะแบตเตอรี่ ใ นระบบสํา รองไฟฟ้ า [4] และระบบการตรวจสอบ
แบตเตอรี่ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ [5] ระบบดังกล่ าวสามารถ
ตรวจวัดค่าแรงดันไฟฟ้ า ค่ากระแสไฟฟ้ า และค่าอุณหภูมิของแบตเตอรี่
ได้ อย่างไรก็ตามจําเป็ นต้องใช้สายไฟฟ้ าการควบคุมการทํางาน ระบบ
การตรวจสอบแบตเตอรี่ และแผงพลังงานแสงอาทิ ตย์สําหรับระบบไฟ
ส่ องสว่างถนนโดยใช้ระบบการสื่ อสารไร้สายจีเอสเอ็ม[6] ระบบดังกล่าว
จะตรวจสอบกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์
และแบตเตอรี่ ส่งสัญญาณการสื่ อสารแบบจีเอสเอ็ม สามารถตรวจสอบได้
ในระยะไกลแต่มีค่าใช้จ่ายจากระบบโทรศัพท์มือถือ และได้มีการพัฒนา

Abstract
This paper presents the wireless battery monitoring
controlled by a microcontroller via the internet to inspect battery status
of the UPS system which can be measured the voltage, current,
temperature and internal resistance of a battery. The microcontroller
are used to control the measuring, reading and recording the status of
the battery data. These data are transferred via the internet to display
the status of the battery in form of numeric, graphs and a gauges
battery. The user can be easily and rapidly observed the behavior of the
battery changing by the time. These data are recorded to the database
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ใช้เทคนิ คการปรับเรี ยบแบบเอ็กโปเนนเชี ยลซํ้าสองครั้ง จากการวนลูป
เพื่อวัดค่าซํ้าหลายๆ ครั้ง ดังแสดงในสมการที่ (2)

ระบบตรวจสอบแบตเตอรี่ รถยนต์ไฟฟ้ าแบบไร้สาย[7] มีการตรวจสอบ
แบตเตอรี่ รถยนต์ไฟฟ้ า แสดงผลผ่านสมาร์ ทโฟนใช้การสื่ อสารแบบบลู
ทู ธ สามารถสื่ อ สารได้ใ นระยะใกล้ นอกจากนี้ ยัง มี ร ะบบตรวจสอบ
แรงดันแบตเตอรี่ แบบไร้สายของบริ ษทั Ablerex Electronics จํากัด[8]
สามารถวัดค่าแรงดันไฟฟ้ า ค่ากระแสไฟฟ้ า ค่ าความต้านทาน และค่ า
อุณหภูมิได้ ส่ งข้อมูลสถานะแบตเตอรี่ แบบไร้สาย อย่างไรก็ตามพบว่า
ระบบดังกล่าวมีราคาสู ง
จากปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงพัฒนาเครื่ องวัดสถานะแบตเตอรี่
แบบไร้ฯ สําหรับตรวจสอบสภาพการทํางานของแบตเตอรี่ แบบเวลาจริ ง
แสดงผลผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต และจัดเก็บข้อมูลสภาพของแบตเตอรี่ ลง
ในฐานข้อมูล เพื่อนํามาตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพของแบตเตอรี่ ได้ใน
ภายหลัง รวมถึงใช้ทาํ นายสภาพและพฤติกรรมของแบตเตอรี่ ในอนาคต
ทําให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยืดอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ เป็ นการลดค่าใช้จ่ายการเสื่ อมสภาพของแบตเตอรี่ ท้ งั ทางตรง
และทางอ้อม

St  m  (2 St'  St" ) 

m
( St'  St" )
1

โดยที่ St  m คือ ค่าความต้านทานไฟฟ้ าที่ได้จากการพยากรณ์ที่เวลา t+m
St'   xt  (1   ) St' 1 และ St"   St'  (1   ) St"1 คื อ ค่ า ที่ ใ ช้ ใ น
การพยากรณ์ถดั ไป m คือช่วงเวลาที่ตอ้ งการพยากรณ์ล่วงหน้า (วัน) 
คือ ค่าคงที่ในการพยากรณ์ มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 และ xt คือ ค่าความ
ต้านทานของแบตเตอรี่ ที่เวลา t ใดๆ (โอห์ม) โดยในการออกแบบได้
ทํางานร่ วมกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อนําค่าความต้านทาน
ไฟฟ้ า ในแต่ ล ะวัน มาคํา นวณเพื่ อ พยากรณ์ ใ นอนาคต ซึ่ งค่ า อัล ฟ้ า ที่
เหมาะสมในการพยากรณ์จะมีค่าเท่ากับ 0.85

2. การออกแบบเครื่ องวัดสถานะแบตเตอรี่แบบไร้ สายฯ
ในการออกแบบเครื่ องวั ด สถานะแบตเตอรี่ แบบไร้
สายควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต จะแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ส่ วน คือ (1) วงจรวัดสถานะแบตเตอรี่ (2) วงจรควบคุม และ
(3) ระบบอินเทอร์เน็ต ดังแสดงในรู ปที่ 1

2.1 วงจรวัดสถานะแบตเตอรี่
วงจรวัดสถานะของแบตเตอรี่ เป็ นวงจรที่ทาํ หน้าที่ในการวัด
ค่าแรงดันไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าอุณหภูมิ และค่าความต้านทานภายใน
ของแบตเตอรี่ เพื่อ ส่ ง ข้อ มู ล ของแบตเตอรี่ ที่ ไ ด้จากการวัด ไปยัง วงจร
ควบคุม ในการวัดค่าแรงดันไฟฟ้ าของแบตเตอรี่ ถูกออกแบบโดยใช้วงจร
แยกกราวด์ เ พื่ อ ป้ อ งกัน หรื อลดกํา ลัง งานไฟฟ้ า สู ญ เสี ย จากการวัด
แรงดันไฟฟ้าทําให้ไม่เป็ นภาระงานต่อแบตเตอรี่ อีกทั้งสามารถแยกวงจร
ออกจากกันโดยใช้ออปโต้ไอโซเลเตอร์ ดังแสดงในรู ปที่ 2 ความสัมพันธ์
ระหว่ า งค่ า แรงดัน ไฟฟ้ า ด้า นอิ น พุ ต กับ ค่ า แรงดัน ไฟฟ้ า ด้า นเอาต์พุ ต
สามารถแสดงได้ดงั สมการที่ (1) คือ
 R  R 
Vout
 K .  5  2 
Vin
 R3   R1 

(2)

รู ปที่ 1 องค์ประกอบเครื่ องวัดสถานะแบตเตอรี่ แบบไร้สายฯ

รู ปที่ 2 วงจรวัดแรงดันไฟฟ้าโดยใช้วงจรแยกกราวด์
+5V

(1)

1 IP+
2 IP+

ในการวัดกระแสไฟฟ้ าจะใช้อุปกรณ์ฮอลล์เอฟเฟค เนื่ องจาก
ไม่ตอ้ งมีการเชื่ อมต่อทางไฟฟ้ ากับแบตเตอรี่ เป็ นการวัดกระแสโดยใช้
เทคนิ คของการเหนี่ ยวนําของสนามแม่เหล็ก ดังในรู ปที่ 3 มีเซนเซอร์ วดั
อุณหภูมิสําหรับวัดอุณหภูมิห้องและแบตเตอรี่ แต่ละตัว นอกจากนี้ ยงั มี
การออกแบบให้ระบบสามารถพยากรณ์ค่าความต้านทานไฟฟ้ าโดยการ

3 IP4 IP-
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รู ปที่ 3 วงจรวัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้อุปกรณ์ฮอลล์เอฟเฟค
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ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลย้อนหลังได้
ดังแสดงในรู ปที่ 5

2.2 วงจรควบคุม
วงจรควบคุ ม เป็ นส่ วนประกอบที่ มีความสําคัญสําหรั บการ
ควบคุ มการทํางานของเครื่ องวัดสถานะแบตเตอรี่ แบบไร้ สายฯ โดยมี
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ท าํ หน้า ที่ ใ นการควบคุ ม การทํา งานของระบบ
ทั้งหมด ทั้งการวัดและอ่านค่าแรงดันไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า และค่าอุณหภูมิ
ของแบตเตอรี่ มีการออกแบบให้ทาํ การวัดค่าสถานะของแบตเตอรี่ ทีละ
ชุ ดหมุนเวียนกันไป ค่ าที่ ได้จะถูกส่ งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่ อ
ประมวลผล และส่ งค่าสถานะแบตเตอรี่ ไป แสดงผลข้อมูลบนจอแอลซี ดี
บันทึกลงในหน่วยความจํา และส่ งข้อมูลดังกล่าวไปยังระบบอินเทอร์ เน็ต
เพื่ อ จัด เก็ บ ลงในฐานข้อ มู ล และแสดงผลต่ อ ไป การทํา งานของตัว
ประมวลผลกลางจะถูกออกแบบให้ทาํ งานแบบอัตโนมัติดว้ ยการเขียน
โปรแกรมลงในไมโครคอนโทรลเลอร์ รายละเอียดแผนผังการทํางานของ
วงจรควบคุม ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 5 การแสดงผลข้อมูลของเครื่ องวัดสถานะแบตเตอรี่ บนอินเทอร์เน็ต
ในรู ปแบบตัวเลข กราฟ และเกจวัด

รู ปที่ 6 การทดสอบเครื่ องวัดสถานะแบตเตอรี่ แบบไร้สายฯ
จํานวน 8 แชนแนล

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล
เครื่ องวั ด สถานะแบตเตอรี่ แบบไร้ สายควบคุ มด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตนํามาทดสอบการทํางาน
โดยนํามา ทดสอบกับแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ 6.4 แอมแปร์-ชัว่ โมง และ
แหล่ ง จ่ า ยไฟตรง เป็ นระยะ 4 สั ป ดาห์ เพื่ อ ติ ด ตามการทํา งานและ
เสถี ย รภาพของวงจร ดัง แสดงในรู ป ที่ 6 ผลจากการทดสอบพบว่ า
เครื่ องวัดสถานะแบตเตอรี่ ฯ สามารถวัดค่าต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเมื่อเทียบ
กับค่าที่ได้จากการวัดด้วยมิเตอร์มาตรฐาน รู ปที่ 7 แสดงค่าความสัมพันธ์
ระหว่างแรงดันไฟฟ้ าได้จากแบตเตอรี่ และจากเครื่ องวัดสถานะแบตเตอรี่
แบบไร้ ส ายฯ จากรู ป จะเห็ น ได้ ว่ า ค่ า ที่ ไ ด้ มี ค่ า ความผิ ด พลาด 0.34
เปอร์ เซ็ นต์ สามารถแสดงผลได้อย่างต่อเนื่ องพร้ อมกันทั้ง 8 แชนแนล
บนอินเทอร์ เน็ต ทั้งในรู ปแบบกราฟและตัวเลข นอกจากนั้นยังสามารถ
เรี ยกดู ขอ้ มู ลย้อนหลังได้อีกด้วย รู ปที่ 8 แสดงการวัดค่ากระแสไฟฟ้ า

รู ปที่ 4 แผนผังการวัดสถานะของเครื่ องวัดสถานะแบตเตอรี่ ฯ
2.3 ระบบอินเทอร์ เน็ต
ระบบอินเทอร์ เน็ต ทําหน้าที่รับข้อมูลต่างๆ จากวงจรควบคุม
ของเครื่ องวัดสถานะแบตเตอรี่ แบบไร้สายฯ ผ่านชุดโมดูลสื่ อสารไร้สาย
Module ESP8266 มาแสดงผลบนอินเทอร์ เน็ตทั้งในรู ปแบบตัวเลข กราฟ
และเกจวัด เพื่อให้ผใู ้ ช้งานสามารถสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ของ
แบตเตอรี่ ได้อย่างละเอี ยดชัดเจน พร้ อมทั้งบันทึ กข้อมูลดังกล่าวลงใน
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ตลอดเวลา จึงเหมาะสมที่จะนําไปใช้ในงานการติ ดตามการทํางานของ
แบตเตอรี่ ในระบบระบบสํารองไฟฟ้าได้เป็ นอย่างดี

จํานวน 4 แชนแนล ทดสอบที่โหลดค่าต่างๆ ตั้งแต่ 0.5-10 แอมแปร์ โดย
ค่าที่วดั ได้จะมีความผิดพลาดเฉลี่ย 3.0 เปอร์ เซ็นต์ นอกจากนั้นยังได้
ออกแบบให้สามารถวัดค่าอุณหภูมิแต่ละแชนแนลได้อีกด้วยซึ่ งผลการ
ทดสอบพบว่าค่าที่วดั ได้มีค่าความผิดพลาดไม่เกิน 3.0 เปอร์ เซ็นต์ และยัง
มี ก ารออกแบบระบบให้ มี ก ารคํา นวณค่ า ความต้า นทานภายในของ
แบตเตอรี่ และค่าความเสื่ อมของแบตเตอรี่ ได้อีกด้วย

5. กิตติกรรมประกาศ
ผลงานวิจ ยั ชิ้ น นี้ ไ ด้รับ การสนับ สนุ น งบประมาณจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
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รู ปที่ 7 การเปรี ยบเทียบค่าแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากแบตเตอรี่ กบั เครื่ องวัด
สถานะแบตเตอรี่ แบบไร้สาย จํานวน 8 แชนแนล
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รู ปที่ 8 การเปรี ยบเทียบค่ากระแสไฟฟ้าที่ได้จากแบตเตอรี่ กบั เครื่ องวัด
สถานะแบตเตอรี่ แบบไร้สายที่นาํ เสนอ

4. สรุ ปผล
เครื่ องวัด สถานะแบตเตอรี่ แบบไร้ ส ายฯ ที่ ไ ด้ อ อกแบบ
สามารถวัด สถานะแบตเตอรี่ ไ ด้อ ย่า งถู ก ต้อ งและแสดงผลผ่า นระบบ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ทั้ง ค่ า แรงดัน ไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า ความต้า นทานและ
อุณหภู มิ โดยสามารถแสดงผลในรู ปแบบข้อมู ล กราฟ และเกจวัดที่ มี
ความสัมพันธ์เทียบกับเวลาได้ มีการเตือนเมื่อแบตเตอรี่ ในในสภาวะไม่
ปกติ มีการเก็บข้อมูลแบตเตอรี่ บนฐานข้อมูลและในหน่ วยความจําเอสดี
การ์ ด เพื่อ ให้สามารถดู ข ้อ มู ล ได้ในภายหลัง รวมถึ ง มี การพยากรณ์ ค่ า
ความต้านทานไฟฟ้ าภายในของแบตเตอรี่ ซ่ ึ งบ่งบอกถึ งการเสื่ อมสภาพ
ของแบตเตอรี่ ได้อีกด้วย ทําให้สามารถติดตามการทํางานได้จากทุกที่และ
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การระบุไข่ ไก่ รูปทรงผิดปกติโดยการประมวลผลภาพดิจิทลั
The Egg Irregular Shape Detection using Digital Image Processing
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ นาเสนอการจาแนกไข่ไก่ที่มีรูปทรงผิดปกติโดยนา
เทคนิ ค การประมวลผลภาพดิ จิ ท ัล และการเรี ย นรู้ ข องเครื่ อ งจัก รมา
ประยุก ต์ใช้ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมู ล ไข่ ไก่ จากฟาร์ ม ไข่ ไก่ ข นาดเล็ ก
ถ่ายภาพไข่ไก่ ด้วยกล้องดิ จิทลั ความละเอี ยดสู งในห้ องที่ มีก ารควบคุ ม
ปริ มาณแสง จากนั้นนาภาพไข่ไก่เข้าสู่ ข้ นั ตอนการประมวลผลภาพโดย
เริ่ มจากการแยกภาพพื้นหลังออกจากส่ วนของภาพไข่ ไก่ ที่ส นใจ ปรั บ
ภาพไข่ไก่ให้ตรงโดยให้แกนหลักของภาพไข่ขนานกับแกน x ของภาพ
ต่อมาทาการแบ่งส่ วนของภาพไข่ออกเป็ นส่ วนๆ ส่ วนละเท่าๆกัน จากนั้น
สกัดคุณลักษณะระยะทางของรั ศมีภาพไข่ และจาแนกรู ปทรงของไข่ไก่
ด้วยเทคนิ คซัพพอร์ ทเวกเตอร์ แมทชี น โดยความถูกต้องของอัลกอลิธึมมี
ค่าเท่ากับร้อยละ 93.41

บทความนี้ น าเสนอขั้น ตอนวิ ธี ก ารจาแนกไข่ ไก่ ที่ มี รูป ทรง
ผิดปกติ ซ่ ึ งเป็ นหนึ่ งในขั้น ตอนส าคัญ ของการตรวจสอบคุ ณ ภาพไข่ไก่
ก่อนนาออกจาหน่ าย เนื่ องจากไข่ไก่ ที่มีคุณภาพดี จะมี รูปทรงรี สมมาตร
และสามารถระบุด้านแหลมและด้านป้ านของไข่ได้ดว้ ยตาเปล่าได้ โดย
งานวิจยั นี้ เป็ นการพัฒนาต่อยอดงานวิจยั เดิ มที่ Thipakorn และคณะ [1]
ได้นาเสนอการพัฒนาขั้น ตอนวิธีการประมาณน้ าหนักไข่ไก่ ห น่ วยเป็ น
กรัมและจาแนกขนาดไข่ไก่ตามมาตรฐานสิ นค้าเกษตร มกษ. 6702-2553
โดยการสกัดคุณลักษณะเด่นของภาพไข่ ด้วยเทคนิ คการประมวลผลภาพ
และการเรี ยนรู้ของเครื่ องจักร
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้างานวิจยั ที่ เกี่ ยวกับการวิเคราะห์ รูปทรง
ของไข่ ไ ก่ โดย Duman และคณะ[2] ได้เสนอบทความการวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปทรงของไข่ไก่กบั ลักษณะที่บ่งชี้ ถึงคุณภาพของ
ไข่ไก่ โดยวิเคราะห์ คุณภาพของไข่ไก่ ด้วยค่าดัชนี รูปร่ าง (Shape Index:
SI) Anderson และคณะ [3] ได้ศึกษาลักษณะของเปลือกไข่ระหว่างไข่ไก่
สายพันธุ์ปัจจุบนั และสามสายพันธุ์ด้ งั เดิ ม ได้ขอ้ สรุ ปว่า ไข่ไก่ของแม่ไก่
สายพันธุ์ปัจจุบนั มี ลกั ษณะที่ก ลมและมีขนาดใหญ่ กว่าสายพันธุ์ด้ งั เดิ ม
นอกจากนั้น ก็ มี งานวิ จยั ที่ เกี่ ยวกับ การวิเคราะห์ ล ัก ษณะของวัตถุ อื่น ๆ
ประกอบด้วย งานวิจยั ของ Gao และคณะ [4] ได้นาเสนอวิธีการจาแนก
สายพันธุ์เมล็ดข้าว 3 สายพันธุ์ตามรู ปร่ างและลักษณะของเมล็ด โดยใช้
เทคนิ คตัวอธิ บายรู ปร่ างด้วยฟูเรี ยร์ (Fourier Descriptor) Fu และคณะ [5]
ได้นาเสนอวิธีการคัดแยกลักษณะรู ปทรงของผลกี วี่ โดยถ่ายภาพและชั่ง
น้ าหนักด้วยเซนเซอร์ เพื่อประมาณค่าความยาว เส้นผ่านศูนย์กลางสู งสุ ด
พื้ น ที่ และน้ าหนัก ด้วยเทคนิ ค การถดถอยเชิ งพหุ คู ณ (Multiple Linear
Regression) Nandi และคณะ [6] ได้พฒั นาระบบแมชชี นวิชั่นในการคัด
แยกมะม่วงแบบอัตโนมัติ

ค าส าคัญ : รู ป ทรงไข่ ไ ก่ , การประมวลผลภาพดิ จิ ท ัล , การเรี ย นรู้ ข อง
เครื่ องจักร, การสกัดคุณลักษณะ, ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมทชีน

Abstract
The objective of this research is to study and develop
algorithms for the chicken egg irregular shape detection using image
processing and machine learning techniques. A brown chicken egg is
candled and its image is taken as an input to the algorithm. In the preprocessing step, the egg image region is segmented from the
background and is rotated so that the longer axis of the egg aligns with
the x-axis. the lengths of the radii of the input egg image region are
extracted and used as features for the irregular shape identification
using the Support Vector Machine technique and the experiment shows
93.41% accuracy.

2. ขั้นตอนและวิธีการ
2.1 ส่ วนรับภาพ

Keywords: egg shape, image processing, machine learning, feature
extraction, Support Vector Machine

อุป กรณ์ ที่ ใช้ในการวิจยั ส าหรั บ การส่ องไข่ แสดงในรู ป ที่ 1
ประกอบไปด้วย กล่ องส่ องไข่ที่มีลกั ษณะทึ บแสง โดยตาแหน่ งกึ่ งกลาง

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
49

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand
ด้านบนของกล่องจะถู กเจาะรู เป็ นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1 นิ้ ว
เพื่อใช้ในการวางไข่ไก่ที่ตาแหน่ งด้านบนของรู ส่องไข่ในแนวนอน ส่ อง
ไข่ดว้ ยหลอดไฟ LED แสงสี ขาว ขนาด 3.5 วัตต์ ที่ถูกติดตั้งไว้ที่ตาแหน่ ง
กึ่ งกลางภายในกล่ องส่ องไข่ และถ่ ายภาพไข่ ไก่ ด้วยกล้องดิ จิท ลั ความ
ละเอี ยด 24.3 ล้านพิ ก เซล ที่ ถู ก ติ ด ตั้งไว้ก ับ ขาตั้งกล้อง โดยระยะห่ าง
ระหว่างเลนส์ ก ล้องและไข่ ไก่ มีค่ าเท่ ากับ 18 เซนติ เมตร จากนั้น ตั้งค่ า
คุณสมบัติของกล้องให้อยูใ่ นโหมดแมนนวล (Manual: M)

ผลลัพ ธ์ เป็ นภาพไบนารี แสดงดัง รู ป ที่ 3 จากนั้ นน าภาพ
ต้ น ฉบั บ ที่ ไ ด้ จ ากกล้ อ งดิ จิ ท ั ล มาด าเนิ นการทางตรรกะ (Logical
Operator) ด้วยตัวดาเนิ นการแอนด์ (AND Operator) กับภาพ ไบนารี ใน
รู ป 3 และได้ภาพผลลัพธ์ที่ปรากฎเฉพาะส่ วนของไข่ที่สนใจเท่านั้น

2.3 การปรับภาพไข่ ให้ ตรง
ภาพไข่ไก่ที่รับเข้ามาจากกล้องดิจิทลั มีความเอียงไม่เท่ากันทุก
ภาพ ผูว้ ิจยั จึ งดาเนิ นการปรับภาพไข่ให้ตรงในทิศทางเดี ยวกัน โดยปรั บ
ให้แกนหลักหรื อแกนที่ยาวที่สุดของภาพไข่ขนานกับแกน x ของภาพ ซึ่ ง
มี ข้ นั ตอนการท างาน คื อ น าภาพไบนารี มาค านวณหาส่ วนของพื้ น ที่ ที่
เชื่ อมต่อกัน เพื่อระบุให้เป็ นพื้นที่เดียวกัน และแยกส่ วนของภาพออกจาก
กัน โดยใช้เทคนิ คการจัดตาแหน่งและการเย็บภาพ (Image alignment and
stitching) จากนั้นคานวนหาจุดศูนย์กลาง (Centroid) ของภาพไข่ โดยนา
ค่าตาแหน่ ง x และ y ของทุกพิกเซลที่เป็ นส่ วนของไข่ หรื อ พิกเซลสี ขาว
ทั้งหมดที่อยูใ่ นภาพ มาคานวณเพื่อหาค่าเฉลี่ ย โดยค่าเฉลี่ ยของตาแหน่ง x
และตาแหน่ ง y ที่ได้ คือตาแหน่ งของจุดศูนย์กลางของภาพไข่ คานวนได้
จากสมการที่ (1)

รู ปที่ 1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจยั

2.2 การลดขนาดภาพและการลบภาพพื้นหลัง

,

ขั้น ตอนแรกผู ้วิ จ ัยด าเนิ น การลดขนาดของภาพลงเพื่ อ ลด
ระยะเวลาการประมวลผลของโปรแกรม จากนั้นนาภาพถ่ ายต้นฉบับ ที่
เป็ นภาพโมเดลสี RGB แสดงในรู ป 2 (ก) มาแยกองค์ประกอบของแสงสี
หลักทั้งสาม คือ แสงสี R G และ B แสดงได้ดงั รู ป2 (ข) 2 (ค) และ 2 (ง)
ตามลาดับ

(1)

เมื่ อ xc คื อ ค่ า x ของจุดศูนย์กลาง yc ค่า y ของจุดศูนย์กลาง
และ N คือ จานวนพิกเซลของภาพไข่ จากนั้นคานวนหาระยะทางระหว่าง
จุด บนเส้ น ขอบของภาพไข่ ทุ ก จุ ด และจุ ด ศู นย์ก ลาง ซึ่ งการค านวนหา
ระยะทางสามารถคานวนได้ด้วยการหาระยะทางแบบยุคลิ ด (Euclidean
distance) ดังสมการที่ (2) เมื่อ c คือ จุดศูนย์กลางของไข่ pi คือ ทุกจุดบน
ขอบของภาพไข่ xp,i คือค่า x ของแต่ละจุดบนของภาพ และ yp,i คือค่า y
ของแต่ละจุดบนของภาพ

(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
รูปที่ 2 ภาพถ่ายไข่ไก่ตน้ ฉบับที่และการแยกองค์ประกอบภาพ RGB
ภาพองค์ประกอบ R จะปรากฎส่ วนของไข่ที่มีความสว่างและ
ชัดเจนมากกว่าภาพองค์ประกอบอื่ น ผูว้ ิจยั จึ งเลื อกภาพองค์ประกอบ R
มาใช้ในการหาส่ วนของไข่ โดยน าภาพองค์ประกอบ R มาแปลงเป็ น
ภาพไบนารี ดว้ ยวิธีของโอซึ (Otsu, 1979, pp. 62-66) กรองข้อมูลภาพโดย
ใช้ค่ามัธยฐาน (Median filtering) เพื่ อก าจัดสัญ ญาณรบกวน (Noise) ที่
ไม่ใช่ส่วนของไข่ออกจากภาพ

(2)
จากนั้นเปรี ยบเทียบค่าเพื่อหาจุดขอบที่ มีระยะทางห่ างจากจุด
ศูนย์กลางมากที่สุด กาหนดให้เป็ นจุด Pmax และเส้นตรง Imax ที่ลากผ่านจุด
ศูนย์กลาง C ไปยังจุด Pmax กาหนดเป็ นแกนหลักของไข่

รู ปที่ 4 การปรับภาพไข่ให้ตรง

รูปที่ 3 ผลลัพธ์ของการแปลงเป็ นภาพไบนารี
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จากนั้นคานวณหาค่าเรเดียน (θ) ซึ่ งเป็ นมุมที่เกิ ดจากเส้นตรง
สองเส้น คือ เส้นตรง Imax และเส้นตรงที่ขนานกับแกน x กาหนดให้เป็ น
เส้นตรง Ix ดังรู ปที่ 4 โดยคานวนค่า θ ได้จากสมการที่ (3) คือ สมการคืน
ค่าแทนเจนต์ตรี โกณมิติผกผัน ซึ่ งจะได้ผลลัพธ์เป็ นค่าเรเดี ยนที่อยูใ่ นช่ วง
–PI ถึ ง PI เมื่ อ dx คื อ ความแตกต่ างของค่ า x ของจุด C และค่ า x ของ
Pmax ส่วน dy คือ ความแตกต่างของค่า y ของจุด C และค่า y ของ Pmax และ
θ คือ องศาที่เกิดจากเส้นตรง Imax และ Ix

ในที่น้ ีคือ 45 องศา สามารถคานวนได้ดงั สมการที่ (4) เมื่อ θ i คือ องศาที่
เกิ ดจากจุดขอบทั้งหมด และ θ คือ องศาที่ผวู ้ ิจยั ต้องการแบ่งจากตัวอย่าง
คือ 45 องศา

Differenti = θi - θ

(4)

2.4.2 คานวณหาค่า θi ที่มีค่าใกล้เคียงกับค่า 45 องศามากที่สุดจานวน
สองค่ า โดยเลื อ กจากค่ า θi ที่ มี ค่ า Differenti เป็ นค่ า บวกที่ น้ อ ยที่ สุ ด
กาหนดให้มีตาแหน่ งเท่ากับ k (θk) และเลื อกค่า θi ที่มีตาแหน่ ง มากกว่า
ตาแหน่ ง k 1 ตาแหน่ ง หรื อค่ า θi ที่ มี ค่ า Differenti เป็ นค่ าติ ด ลบที่ ม าก
ที่สุด กาหนดให้เป็ นตาแหน่ ง k-1(θk -1) ภาพประกอบการคานวณแสดง
ในรู ปที่ 6

(3)
จากนั้นหมุนภาพไข่โดยมีองศาของการหมุนเท่ากับ θ โดยมี
จุดศูนย์กลางของภาพไข่เป็ นจุดศูนย์กลางของการหมุนด้วยเทคนิ คการ
เปลี่ ย นต าแหน่ งของภาพ (Affine Transformation) ก าหนดให้ พิ ก ั ด
C(xc,yc) คื อ ต าแห น่ งจุ ด ศู น ย์ ก ลาง และพิ ก ั ด Pmax(xp,max, yp,max) คื อ
ตาแหน่ งของจุด Pmax ซึ่ งเงื่ อ นไขการหมุ น ภาพไข่ คื อ ถ้าค่ า xp,max มี ค่ า
มากกว่าค่า xc และค่า yp,max มีค่าน้อยกว่าค่า yc ให้หมุนโดยมีทิศทางมุมติด

Differenti

θi

ลบ (-θ) แต่ถา้ ค่า xp,max มีค่าน้อยกว่าค่า xc และค่า yp,max มีค่ามากกว่าค่า yc
ให้หมุนโดยมีทิศทางมุมติดลบ (-θ) เช่นเดียวกัน แต่ถา้ นอกเหนื อจากสอง
กรณี น้ ีให้หมุนรู ปไข่โดยมีทิศทางมุมเป็ นบวก (θ) ตามปกติ

2.4 การระบุไข่ ไก่ รูปทรงผิดปกติ

รู ปที่ 6 ตัวอย่างการหาค่า θi ตาแหน่งที่ k และ k-1

ขั้นตอนต่อมาคือการคานวณเพื่อหาองศา θi ซึ่ งเป็ นมุมที่เกิ ด
จากเส้นตรงที่ ล ากจากจุดศูนย์กลาง C ไปยังทุ ก จุดบนขอบของภาพไข่
หรื อจุด Pi กับเส้นตรงที่ขนานกับแกน x โดยคานวณค่า θi ได้จากสมการ
ที่ (3) จากนั้นแบ่งส่ วนของภาพไข่ออกเป็ น 8 ส่ วน 16 ส่ วนและ 32 ส่ วน
โดยแต่ละส่วนมีขนาดเท่ากัน แสดงดังรู ป 5 (ก) 5 (ข) และ 5 (ค)

2.4.4 คานวณระยะห่ างของค่า θi ณ ตาแหน่ง k และ k-1 ในรู ปที่ 7
θ

θk-1

θk

a

b

0.7

0.4

รู ปที่ 7 ตัวอย่างการคานวณระยะห่ างของค่า θi ณ ตาแหน่งที่ k และ k-1
2.4.5 คานวณพิกดั x และ y ใหม่ที่องศาที่ตอ้ งการ จากสมการที่ (5)
(ก)
(ข)
(ค)
รูปที่ 5 การแบ่งส่วนของภาพไข่ออกเป็ น 8 ส่ วน 16 ส่ วนและ 32 ส่ วน

(5)

ผูว้ ิจยั เลือกวิธีอินเตอร์ โพเลชั่น (interpolation) มาประยุกต์ใช้
เพื่อช่ วยในการประมาณค่ากลางของตาแหน่ ง Pi ที่ มีค่าองศาตรงตามที่
ผูว้ ิจยั ต้องการแบ่งมากที่ สุด เนื่ องจากค่า θ i ที่ ค านวนได้จากโปรแกรม
ไม่ได้เป็ นค่าที่ลงตัวตามองศาที่ตอ้ งการ โดยตัวอย่างการคานวณ เมื่อแบ่ง
ส่ วนของภาพไข่ไก่ ออกเป็ น 8 ส่ วนหรื อแบ่ งส่ วนของภาพไข่ ไก่ ทุก 45
องศาสามารถคานวณได้ดงั นี้
2.4.1 เรี ยงลาดับค่า θ i จากน้อยไปมาก
2.4.2 หาความแตกต่างระหว่างค่า θi และ ค่าองศาที่ตอ้ งการแบ่งส่ วน

เมื่ อ (xnew,ynew) คื อ พิ ก ั ด x และ y ของจุ ด ใหม่ ที่ ต้ อ งการหา
x, y (k) คือ พิกดั x และ y ณ ตาแหน่งที่ k และ x, y (k-1) คือ พิกดั x และ y
ณ ตาแหน่งที่ k-1 สมการที่ (6) เป็ นตัวอย่างการคานวณเพื่อหาค่า x และ y
ใหม่ที่มุม 45 องศา
(6)
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2.4.6 บันทึกพิกดั x และ y ใหม่ของทุกองศาที่ตอ้ งการ จากนั้นแบ่ง
ส่วนของภาพไข่ดว้ ยพิกดั ใหม่ที่คานวณได้ แสดงผลลัพธ์ดงั รู ปที่ 5 (ก)
ขั้นตอนต่อมา คือ การคานวณหาระยะทางระหว่างจุดศูนย์กลาง
ของภาพไข่ไปยังพิกดั x และ y ใหม่ของทุกองศา ด้วยสมการที่ (2) และ
บันทึ ก ค่าระยะทางดังกล่ าว เพื่ อนาไปสร้ างแบบจาลองด้วยเทคนิ ค ซัพ
พอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น (Support Vector Machine: SVM) ซึ่ งเป็ นเทคนิ ค
การจัดกลุ่มข้อมูล ที่อาศัยการเรี ยนรู ้ โดยข้อมูลจะถูกลดมิติล งเพื่อเลื อก
ข้อ มู ล ที่ ส าคัญ และเป็ นตัว แทนของข้อ มู ล ส่ ว นใหญ่ และค านวณหา
สัมประสิ ทธิ์ ของสมการเส้นตรงเส้นเพื่อจาแนกข้อมูลออกเป็ นกลุ่ม ด้วย
เส้ น ตรงที่ มี ค วามเหมาะสมที่ สุ ด โดยผู้วิ จยั เลื อ กใช้ เทคนิ ค ซัพ พอร์ ต
เวกเตอร์ แมชชี น ชนิ ดซี (C-SVM) และดาเนิ นการหาค่าพารามิเตอร์ ด้วย
วิธีการค้นหาแบบกริ ด (Grid Search) ซึ่ งพารามิเตอร์ ที่ทาให้การระบุไข่
ไก่ที่มีรูปทรงผิดปกติ มีความถูกต้องมากที่สุด คือ ค่าซี c เท่ากับ 1 และ

และวัดประสิ ทธิภาพของโปรแกรมด้วยวิธีการทดสอบความเที่ยงโดยการ
สุ่ มข้อมูลแบบ 10 กลุ่ม (10-fold Cross Validation)
ตารางที่ 1 ผลการทดลอง
การจาแนก

ไข่ ไก่
ปกติ

ไข่ ไก่ รูปทรง
ผิดปกติ

รวม

ผู้เชี่ยวชาญ
8 ส่ วน (โปรแกรม)
16 ส่ วน (โปรแกรม)
32 ส่ วน (โปรแกรม)

50
49
47
46

41
36
37
39

91
85
84
85

ความ
ถูกต้ อง
(%)
100%
93.41%
92.31%
93.41%

จากตารางที่ 1 การแบ่ งภาพไข่ ไก่ ออกเป็ น 8 ส่ วน โปรแกรม
สามารถระบุ ไ ข่ ไ ก่ รู ป ทรงปกติ ได้ถู ก ต้อ งมากกว่ าการแบ่ งภาพไข่ ไ ก่
ออกเป็ น 16 ส่ ว น และ 32 ส่ ว น แต่ ก ารแบ่ ง ภาพไข่ อ อกเป็ น 8 ส่ ว น
สามารถระบุ ไ ข่ ไ ก่ รูป ทรงผิ ด ปกติ ไ ด้ถู ก ต้อ งน้ อ ยกว่ าการภาพไข่ ไ ก่
ออกเป็ น 16 ส่ วน และ 32 ส่ วน และในทางตรงกันข้าม การแบ่งส่ วนภาพ
ไข่ ไก่ อ อกเป็ น 32 ส่ ว น สามารถระบุ ไ ข่ ไ ก่ รูป ทรงผิ ด ปกติ ได้ถู ก ต้อ ง
มากกว่าการแบ่งส่ วนภาพไข่ไก่ออกเป็ น 8 และ 16 ส่ วน แต่การแบ่งภาพ
ไข่ออกเป็ น 32 ส่ วนนั้น โปรแกรมระบุไข่ไก่รูปทรงปกติได้ถูกต้องน้อย
กว่าการแบ่งส่ วนภาพไข่ไก่ออกเป็ น 8 และ 16 ส่ วน

gramma เท่ากับ 100
3. วิธีการทดลองและผลการทดลอง
ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลไข่ไก่ ที่มีรูปทรงผิดปกติ ที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ และถูกระบุแล้วว่าเป็ นไข่ไก่ที่มีรูปทรงผิดปกติ
ที่ไม่สามารถนาไปจาหน่ ายได้ โดยผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บข้อมูลไข่ ไก่
จากฟาร์ มที่มีการผลิ ตไข่ไก่จานวน 900 - 930 ฟองต่อวัน เป็ นระยะเวลา
30 วัน รวมไข่ไก่ที่ถูกตรวจสอบทั้งสิ้ นจานวน 27,000-27,900 ฟอง โดย
ผูว้ ิจยั สามารถเก็บรวบรวมไข่ไก่ที่มีรูปทรงผิดปกติได้จานวน 41 ฟอง รู ป
ที่ 9 แสดงภาพตัวอย่างไข่ไก่รูปทรงผิดปกติที่

4. สรุป
จากการทดลองสรุ ปได้วา่ การแบ่งส่ วนของภาพไข่ไก่ที่มีความ
ละเอียดน้อยสามารถระบุไข่ไก่รูปทรงปกติได้ถูกต้องมากกว่าการระบุไข่
ไก่ที่มีรูปทรงผิดปกติ และในขณะเดียวกันการแบ่งส่ วนของภาพไข่ไก่ที่มี
ความละเอียดมากสามารถระบุไข่ไก่ที่มีรูปทรงผิดปกติได้ถูกต้องมากกว่า
การระบุไข่ไก่รูปทรงปกติเช่นกัน
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รูปที่ 9 ภาพตัวอย่างไข่ไก่รูปทรงผิดปกติเมื่อทาการส่ องไข่
ในการทดลองนี้ ประกอบไปด้วยไข่ ไก่ จานวน 91 ฟอง แบ่ ง
ออกเป็ น ไข่ไก่ รูป ทรงปกติ จานวน 50 ฟอง และไข่ ไก่ รูปทรงผิ ด ปกติ
จานวน 41 ฟอง จัด กลุ่ ม ข้อ มู ล คุ ณ ลัก ษณะระยะทางของรั ศ มี ภ าพไข่
ด้วยอัลกอรึ ทึมซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น เพื่อระบุไข่ไก่ รูปทรงผิดปกติ
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บทคัดย่ อ

is detected, the detected accident image will be sent to store in database
and displayed on website to notify the administrators. The
administrators therefore contact the related rescue units to provide help
to the scene. For notification system, the administrators will be
acknowledged via webpage and via Line application.

บทความนี้ นํ า เสนอระบบตรวจจับ อุ บ ัติ เหตุ ท างรถยนต์
อัตโนมัติเพื่อประสานการให้ ค วามช่ วยเหลื อ โดยจุ ดมุ่งหมายเพื่ อเป็ น
เครื่ อ งมื อที่ ช่ วยแจ้งประสานงานให้ ห น่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องไปให้ ค วาม
ช่วยเหลือ ณ สถานที่เกิดเหตุได้ทนั เวลา อย่างไรก็ตามด้วยข้อจํากัดในการ
ได้มาซึ่ งไฟล์ภาพเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นจริ ง เหตุการณ์อุบตั ิเหตุจาํ ลองจะถูก
ใช้ในการทดสอบการทํางานของระบบที่นาํ เสนอแทน ว่าระบบสามารถ
ตรวจจับ การเกิ ด อุ บ ัติ ไ ด้ห รื อ ไม่ ในการทดสอบนั้ นจะใช้ เหตุ ก ารณ์
อุบตั ิเหตุจาํ ลองที่เกิ ดขึ้ นกับสภาพถนน 3 รู ปแบบ คื อ ทางตรง, ทางโค้ง
และ บริ เวณสี่ แยก นอกจากนี้ ในแต่ละสภาพถนนจะทดสอบด้วยสภาวะ
แสง 3 กรณี คื อ แสงช่ ว งเวลากลางวัน , แสงช่ ว งเวลาเย็น และ แสง
ช่ วงเวลากลางคืน ในกรณี ที่ระบบตรวจจับการเกิ ดอุบตั ิเหตุได้ ระบบจะ
ทําการส่ ง ภาพอุ บ ัติ เ หตุ ดัง กล่ า วผ่ านการสื่ อ สารไร้ ส ายไปเก็ บ ไว้ใ น
ฐานข้อมูลและแสดงผลแจ้งเตื อนบนเว็บไซต์เพื่อให้ผูด้ ู แลระบบติดต่อ
หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อ งเพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และจัด การกับ อุ บ ัติ เหตุ
ดังกล่าวต่อไป โดยการแจ้งเตื อนนั้นผูด้ ู แลระบบจะได้รับการแจ้งเตื อน
ผ่านทั้งหน้าเว็บเพจและแอพพลิเคชันไลน์

Keywords: accident detection system, image processing

1. บทนํา

เมื่อรถยนต์เกิ ดอุบตั ิเหตุ ความช่วยเหลื ออย่างทันท่วงทีเป็ นสิ่ ง
สําคัญที่ ผูป้ ระสบเหตุตอ้ งการและเพื่อให้หน่ วยงานที่ให้ความช่ วยเหลื อ
สามารถเข้าถึ งที่ เกิ ด เหตุได้ท นั เวลาก่ อนเกิ ดความสู ญเสี ยต่อชี วิตของผู้
ประสบเหตุ งานวิจยั นี้ จึงได้นาํ เสนอระบบตรวจจับอุบตั ิเหตุอตั โนมัติโดย
ใช้การประมวลผลสัญญาณภาพ ซึ่งระบบประกอบไปด้วย ระบบตรวจจับ
อุ บ ตั ิ เหตุ โมดู ล สําหรั บ การสื่ อสารไร้ ส าย ฐานข้อมู ล และเว็บ ไซต์ ดัง
แสดงในรู ปที่ 1 การทํางานของระบบที่ นาํ เสนอจะอธิ บ ายในหัวข้อที่ 2
ผลการทดสอบการทํางานของระบบและประสิ ทธิ ภาพของระบบ แสดง
ในหัวข้อที่ 3 และ สุ ดท้ายหัวข้อที่ 4 คือสรุ ปผล ตามลําดับ

คําสําคัญ: ระบบตรวจจับอุบตั ิเหตุ, การประมวลผลสัญญาณภาพ

2. หลักการทํางานของระบบ
2.1 ระบบตรวจจับอุบัตเิ หตุ

Abstract

This paper proposes automatic car accident detection system
for providing rescue. It aims to provide a tool to acknowledge the
collaborated organizations to offer help to the scenes on time. However,
due to limitation of obtaining the actual video files in real situation, the
simulated accident scenes will be instead tested with image processing
algorithm to detect whether or not the accident exists. In testing
scenarios, the simulated events occurred in three types of road, which
are curved road, straight road and intersection area, are created. In
addition, three different light conditions, which are day light, even light
and night light, are tested in each type of road. In case that the accident

การตรวจจับ อุ บ ัติ เหตุ รถยนต์น้ ัน จะใช้ ภ าพที่ ได้รับ มาจาก
กล้องมาทําการประมวลผลภาพโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่ งเมื่ อ
ตรวจจับการเกิดอุบตั ิเหตุได้ ภาพเหตุการณ์และพิกดั สถานที่เกิดเหตุจะถูก
ส่ งไปยังฐานข้อมูลผ่านโครงข่ายการสื่ อสารไร้ สายและข้อมูลอุบตั ิเหตุจะ
แสดงผลบนหน้าเว็บ เพจเพื่ อแจ้งให้ ผูด้ ู แ ลระบบทราบและดําเนิ น การ
ประสานหน่ ว ยงานให้ ค วามช่ วยเหลื อ ต่ อ ไป ซึ่ งหลัก การที่ ใ ช้ใ นการ
ประมวลผลภาพ [1-6] สามารถแสดงดังขั้นตอนการประมวลผลภาพเพื่อ
ตรวจจับอุบตั ิเหตุ ในรู ปที่ 2 ซึ่งแบ่งการทํางานออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
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(3)
โดย v คื อ ความเร็ ว ของรถยนต์ หน่ ว ยเป็ น พิ ก เซลต่ อ วิ น าที , d คื อ
ระยะทางที่ รถเคลื่ อนที่ และ 1/fps คือ เวลาที่ ใช้ในการเปลี่ ยนเฟรมซึ่ ง
เท่ากับเวลาที่รถยนต์ใช้ในการเคลื่อนที่ให้ได้ระยะทาง d
และมุมองศาของรถยนต์ หน่วยองศา (degree) คํานวณจากสมการต่อไปนี้
=
θ tan −1 (∆y / ∆x)
(4)
โดย Δx คือ ระยะห่ างตามแนวแกน x, Δy คือ ระยะห่ างตามแนวแกน
y
2.1.3 กระบวนการตรวจจับอุบตั ิเหตุ (Accident detection)
ใน การตรวจจั บ อุ บ ั ติ เ ห ตุ น้ ั นจะทํ า การตรวจส อบการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรต่างๆของรถยนต์แต่ละคันที่เกิดขึ้นระหว่างเฟรม
ปั จจุบนั กับเฟรมภาพก่อนหน้า ซึ่งปั จจัยที่ใช้ตดั สิ นใจว่ามีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้น
หรื อไม่น้ ัน มี อยู่ 3 ปั จจัย [6] คื อ การเปลี่ ยนขนาดพื้ นที่ กะทันหัน, การ
เปลี่ ยนแปลงความเร็ วกะทันหัน และ การเปลี่ ยนแปลงมุมองศากะทันหัน
หากค่าการเปลี่ ยนแปลงของแต่ละกรณี มีค่ามากกว่าค่าอ้างอิงของแต่ละ
ปั จจัย จึงมีแนวโน้มว่าจะเกิ ดเหตุการณ์ผิดปกติเกิ ดขึ้น ซึ่ งปั จจัยนั้นจะถูก
ตั้งให้เป็ น 1 แต่หากมีค่าน้อยกว่าค่าอ้างอิง ปั จจัยนั้นจะถูกตั้งค่าให้เป็ น 0
ถ้าพบว่า 2 ใน 3 ปั จจัยถู ก ตั้งค่ าให้ เป็ น 1 ระบบจะตัด สิ น ว่ามี อุบ ัติเหตุ
เกิดขึ้นและจะส่ งข้อมูลอุบตั ิเหตุไปยังฐานข้อมูล
v = d / (1/ fps)

Feature
extraction

รู ปที่ 2 แผนผังการทํางานของระบบตรวจจับอุบตั ิเหตุ
2.1.1 กระบวนการตรวจจับรถยนต์ (Car detection)
เฟรมภาพจะถู ก นํามาวิเคราะห์ ค รั้ งละ 1 เฟรมภาพ โดยทุ ก
เฟรมภาพจะถู ก นํามาแปลงให้เป็ นภาพระดับสี เทาแล้วนําไปหัก ลบกับ
ภาพพื้น หลังเพื่ อแยกวัตถุ (รถยนต์) ออกจากภาพพื้ น หลัง (ถนน) และ
แปลงภาพผลลัพธ์ที่ได้เป็ นภาพไบนารี่ เพื่อนําไปหาเส้นขอบวัตถุ เมื่ อมี
การตรวจพบวัตถุ จะทําการตี ก รอบสี่ เหลี่ ยม (Bounding box) ล้อมรอบ
วัตถุไว้ซ่ ึงกรอบสี่ เหลี่ยมนี้ จะเก็บข้อมูลพิกดั มุมซ้ายของกรอบ ความกว้าง
ของกรอบ และความสู งของกรอบเอาไว้ ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้ จะนําไปใช้ใน
กระบวนการต่อไป
2.1.2 กระบวนการตรวจจับการเคลื่ อนที่ และติ ดตามรถยนต์
(Car tracking)
กระบวนการนี้ จะนําข้อมูลจากกรอบสี่ เหลี่ ยมที่ได้มาคํานวณ
เพื่อดึงคุณลักษณะของรถยนต์แต่ละคัน โดยคุณลักษณะของรถยนต์แต่ละ
คัน ประกอบไปด้ว ย พื้ น ที่ ก รอบสี่ เหลี่ ย ม (Area), พิ ก ัด เซนทรอยด์
( cx , c y ) , ความเร็ ว ( v ) และมุ ม องศาของรถยนต์ ( θ ) โดยการ
คํานวณหาพื้นที่กรอบสี่ เหลี่ยมสามารถทําได้ตามสมการต่อไปนี้
(1)
Area= w × h
โดย w คื อ ความกว้างของกรอบสี่ เหลี่ ยม, h คื อ ความสู งของกรอบ
สี่ เหลี่ยม
w
h
cx =
x + , cy =
y+
2
2

รูปที่ 3 รู ปที่ใช้อา้ งอิงในการคํานวณความเร็ วและมุมองศาของรถ

2.2 ระบบฐานข้ อมูล

ระบบฐานข้อมูลได้ถูกออกแบบเพื่อรองรับข้อมูลของการเกิ ด
อุบตั ิเหตุที่ส่งมาจากระบบตรวจจับอุบตั ิเหตุ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกแสดง
บนหน้ า เว็ บ เพจเพื่ อ แจ้ง เตื อ นผู้ดู แ ลระบบให้ ด ํา เนิ น การประสาน
หน่ วยงานให้ ความช่ วยเหลื อต่อไป ฐานข้อมู ลที่ ถู กออกแบบไว้จะเก็ บ
ข้อ มู ล อุ บ ัติ เหตุด ังนี้ หมายเลขลําดับ การเกิ ด อุ บ ัติ เหตุ, ข้อมู ล รู ป ภาพ
จํานวน 1 เฟรม, สถานที่เกิดอุบตั ิเหตุ วันที่-เวลาที่เกิดอุบตั ิเหตุ วันที่-เวลา
ดําเนิ นงานช่วยเหลือ และสถานการณ์ดาํ เนิ นงาน

(2)

โดย x,y คือ พิกดั มุมซ้ายของกรอบสี่ เหลี่ยม
คุ ณ ลัก ษณะต่อไปคื อความเร็ วและมุ ม องศาของรถยนต์ ซึ่ ง
จะต้อ งทราบตําแหน่ ง ถัด ไปที่ ร ถยนต์ จะเคลื่ อ นที่ ไปเสี ยก่ อ นจึ งต้อ ง
คํานวณหาการเคลื่อนที่ของรถยนต์โดยใช้หลักการ Lucas-Kanade optical
flow [4] ซึ่ งจะใช้ พิ ก ัด เซนทรอยด์ ข องรถยนต์ใ นการคํานวณหาการ
เคลื่ อนที่ ดังแสดงในรู ป ที่ 3 โดยจุด ( x0 , y0 ) คื อพิ ก ัดเซนทรอยด์ของ
รถยนต์และจุด ( x1 , y1 ) คื อผลลัพธ์ ที่ได้จากการคํานวณตามหลัก การ
Lucas-Kanade optical flow ซึ่ งความเร็ วของรถยนต์สามารถคํานวณได้

2.3 ระบบการแจ้ งเตือน

ในส่ วนของระบบการแจ้งเตื อนนั้นสามารถแสดงผลบนเว็บ
เพจและแอพพลิ เคชัน ไลน์ กรณี ก ารแสดงผลบนเว็บ เพจจะมี เสี ยงแจ้ง
เตื อนเมื่ อ มี ข ้อ มู ล การตรวจจับ การเกิ ด อุ บ ัติ เหตุเข้ามาในระบบ ทําให้
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ผูด้ ู แลระบบรับทราบและดําเนิ นการประสานให้ ห น่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
ออกไปให้ ค วามช่ วยเหลื อ อย่างทัน ท่ วงที นอกจากนี้ จะมี ส ถานะการ
ดําเนิ นการของอุบตั ิเหตุน้ ันๆแสดงไว้ เพื่ อไม่ให้เกิ ดการทํางานซํ้าซ้อน
กันในกรณี ที่มีผูด้ ูแ ลระบบมากกว่า 1 คนอีก ด้วย สําหรั บการแจ้งเตื อน
ผ่านแอพพลิเคชันไลน์ได้ออกแบบเพื่ออํานวยความสะดวกในการทํางาน
ให้แก่ผดู้ ูแลระบบ โดยไม่จาํ เป็ นต้องประจําอยูห่ น้าเว็บเพจตลอดเวลา ซึ่ ง
ข้อมูลอุบตั ิเหตุ, แผนที่แสดงตําแหน่งการเกิดอุบตั ิเหตุ และ การเข้าสู่เว็บ
เพจ สามารถดําเนินการผ่านแอพพลิเคชันไลน์ได้เช่นกัน

บนหน้าเว็บเพจแสดงดังรู ปที่ 5 ตัวอย่างข้อมูลอุบ ตั ิ เหตุ ที่มีส ถานะการ
ดําเนิ น การของอุบตั ิ เหตุต่างกัน แสดงดังรู ป ที่ 6 สําหรั บการแจ้งเตือน
ผ่ า น แอพพ ลิ เคชั น ไลน์ แส ดงดั ง รู ป ที่ 7 โดยค่ า ท างส ถิ ติ แส ดง
ประสิ ทธิ ภาพของระบบตรวจจับอุบตั ิ แสดงดังตารางที่ 1

3. ผลการทํางานของระบบ

ในการทดสอบการทํางานของระบบตรวจจับอุบตั ิเหตุน้ ันจะ
ใช้ภาพที่ได้จากการจําลองเหตุการณ์ เสมื อนของอุ บตั ิ เหตุ รถยนต์มาทํา
การประมวลผลสัญญาณภาพว่าการเกิ ดอุบตั ิเหตุหรื อไม่ โดยมีเงื่อนไขใน
การทดสอบ คือ ระบบตรวจจับอุบตั ิเหตุดว้ ยภาพวิดีโอจําลองอุบตั ิเหตุใน
สภาพถนนทางโค้ง, ทางตรง และบริ เวณสี่ แยก ซึ่ งในแต่ละสภาพถนน
จะมี 3 สภาวะแสง คือ สภาวะแสงเวลากลางวัน, สภาวะแสงเวลาพลบคํ่า
และ สภาวะแสงเวลากลางคืน โดยสภาวะแสงเวลากลางวัน มีจาํ นวนไฟล์
วิดีโอจําลองที่ใช้ทดสอบจํานวน 30 ไฟล์ ประกอบไปด้วย ไฟล์วิดีโอที่มี
อุบตั ิเหตุเกิ ดขึ้น 15 ไฟล์แ ละไฟล์วิดี โอที่ ไม่ มีอุบ ตั ิ เหตุ เกิ ดขึ้น 15 ไฟล์
สภาวะแสงเวลาพลบคํ่า และ สภาวะแสงเวลากลางคื น มี จาํ นวนไฟล์
วิดีโอจําลองที่ใช้ทดสอบของแต่ละสภาวะ จํานวน 40 ไฟล์ ประกอบไป
ด้วย ไฟล์วิดีโอที่มีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้น 20 ไฟล์และไฟล์วิดีโอที่ไม่มีอุบตั ิเหตุ
เกิ ด ขึ้ น 20 ไฟล์ ซึ่ งจะทํา การวัด ค่ า ทางสถิ ติ ต่ อ ไปนี้ คื อ ความไว
ความจําเพาะ และความแม่นยํา เพื่อประเมินประสิ ทธิภาพของระบบ ตาม
สมการต่อไปนี้
TP
TP + FN
TN
ความจําเพาะ =
TN + FP
TP + TN
ความแม่นยํา =
TP + TN + FN + FP

ความไว =

รู ปที่ 4 ข้ อมูลในรูปเวคเตอร์ คุณลักษณะของรถยนต์

(ก) การแจ้งเตือนเมื่อมีขอ้ มูลการเกิดอุบตั ิเหตุเข้ามาในฐานข้อมูล

(5)
(ข) ข้อมูลการเกิดอุบตั ิเหตุและสถานะการดําเนิ นการบนเว็บเพจ
รู ปที่ 5 ตัวอย่างเมื่อระบบตรวจจับการเกิดอุบตั ิเหตุได้

(6)
(7)

โดย TP คือ ผลลัพธ์ของการทดสอบระบบตรวจจับอุบตั ิ เหตุที่สามารถ
ตรวจจับอุบตั ิเหตุได้ เมื่ อเหตุการณ์ ท่ี ทดสอบมีการเกิ ดอุบตั ิ เหตุข้ ึนจริ ง,
FP คือ ผลลัพธ์ของการทดสอบระบบตรวจจับอุบตั ิเหตุที่มีการแจ้งการ
ตรวจจับอุบตั ิเหตุ เมื่อเหตุการณ์ที่ทดสอบไม่มีการเกิ ดอุบตั ิเหตุข้ ึน, FN
คือ ผลลัพธ์ของการทดสอบระบบตรวจจับอุบตั ิเหตุที่ไม่สามารถตรวจจับ
อุบตั ิเหตุได้ เมื่อเหตุการณ์ ที่ทดสอบมี การเกิ ดอุบตั ิ เหตุข้ ึ นจริ ง, TN คื อ
ผลลัพ ธ์ ข องการทดสอบระบบตรวจจับ อุ บ ัติ เหตุ ที่ ไ ม่ มี ก ารแจ้งการ
ตรวจจับอุบตั ิเหตุ เมื่อเหตุการณ์ที่ทดสอบไม่มีการเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึน
ตัวอย่างผลการหาค่าคุ ณลักษณะของระบบตรวจจับอุบตั ิเหตุ
แสดงดังรู ปที่ 4 ตัวอย่างผลการตรวจจับอุบตั ิเหตุได้ของระบบที่แสดงผล

รู ปที่ 6 ตัวอย่างข้อมูลอุบตั ิเหตุและสถานะการดําเนิ นการบนเว็บเพจ
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ตารางที่ 1 ค่าประสิ ทธิ ภาพของบระบบตรวจจับอุบตั ิเหตุ
สภาวะแสงกลางวันของสภาพถนนทางตรง ทางโค้ง และบริ เวณสี่ แยก
เหตุการณ์ท้ งั หมด (45 เหตุการณ์)
ผลลัพธ์
มีอุบตั ิเหตุ
ไม่มีอุบตั ิเหตุ
ตรวจพบ
TP : 40
FP : 7
ตรวจไม่พบ
FN : 5
TN : 38
ความไว
ความจําเพาะ
ความแม่นยํา
= 88.88%
= 84.44%
= 86.66%
สภาวะแสงพลบคํ่าของสภาพถนนทางตรง ทางโค้ง และบริ เวณสี่ แยก
เหตุการณ์ท้ งั หมด (60 เหตุการณ์)
ผลลัพธ์
มีอุบตั ิเหตุ
ไม่มีอุบตั ิเหตุ
ตรวจพบ
TP : 49
FP : 45
ตรวจไม่พบ
FN : 11
TN : 15
ความไว
ความจําเพาะ
ความแม่นยํา
= 81.66%
= 25%
= 53.33%
สภาวะแสงกลางคืนของสภาพถนนทางตรง ทางโค้ง และบริ เวณสี่ แยก
เหตุการณ์ท้ งั หมด (60 เหตุการณ์)
ผลลัพธ์
มีอุบตั ิเหตุ
ไม่มีอุบตั ิเหตุ
ตรวจพบ
TP : 55
FP : 56
ตรวจไม่พบ
FN : 5
TN : 4
ความไว
ความจําเพาะ
ความแม่นยํา
= 91.66%
= 6.66%
= 49.16%

(ก) ข้อมูลการเกิดอุบตั ิเหตุ
(ข) เมื่อกดตัวเลือก ไปยังแผนที่
รูปที่ 7 ตัวอย่างการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชันไลน์

4. สรุปผล

งานวิ จ ัย นี้ นํา เสนอระบบตรวจจับ อุ บ ัติ เหตุ อ ัต โนมัติ เพื่ อ
ประสานการให้ความช่ วยเหลื อ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ความช่ วยเหลื อ
ไปถึ งที่ เกิ ดเหตุได้อย่างทันท่วงที ระบบที่ นาํ เสนอแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
คือ ระบบตรวจจับอุบตั ิเหตุอตั โนมัติโดยใช้การประมวลผลสัญญาณภาพ
ซึ่ งเมื่ อมีการตรวจจับอุบตั ิ เหตุได้ ข้อมูลเหตุก ารณ์ จะถู กส่ งไปยังส่ วนที่
สอง คือ ระบบฐานข้อมูล เพื่อทําการแจ้งเตือนบนเว็บเพจและแอพพลิ เค
ชันไลน์ ผลที่ ได้แ สดงให้ เห็ น ว่า ระบบที่ นําเสนอสามารถทํางานได้ดี
ในช่วงสภาวะแสงเวลากลางวันซึ่ งให้ค่าความแม่นยําของระบบประมาณ
86.66% ส่ วนในช่ วงเวลาพลบคํ่าและเวลากลางคื นนั้นค่าความแม่น ยํา
ของระบบมี ค่าค่อนข้างตํ่าประมาณ 50% เนื่ องจากในช่ วงเวลาดังกล่ าว
แสงไฟหน้ารถและเงาของรถถูกตรวจจับว่าเป็ นวัตถุ (รถยนต์) มีผลทําให้
ระบบการตรวจจับ อุบ ัติ เหตุ ท าํ งานผิ ดพลาด ซึ่ งจะต้องทําการพัฒ นา
กระบวนการตรวจจับ อุ บ ัติเหตุ เพื่ อ ลดข้อผิ ด พลาดดังกล่ าว เพื่ อ ทําให้
ระบบที่นาํ เสนอสามารถทํางานได้ดียง่ิ ขึ้น

[3] D. Fleet, Y. Weiss., Optical Flow Estimation, Handbook of
Mathematical Models in Computer Vision, Chapter 15, Springer,
pp.239-258, 2005
[4] B. Lucas, T. Kanade, “An Iterative Image Registration Technique
with an Application to Stereo Vision”, Int. Proc. Joint Conf.
Artificial Intelligence, pp. 121-130, 1981
[5] M.S. Temiz, S. Kulur, S. Dogan, “Real Time Speed Estimation
from Monocular Video”, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens.
Spatial Inf. Sci., Vol. XXXIX-B3, pp. 427-432, 25 Aug – 01 Sep
2012
[6] L.Vasu, "An Effective Step to Real-Time Implementation of
Accident Detection System Using Image Processing", Master
thesis, Faculty of the Graduate College, Oklahoma State
University, 2010
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ น าเสนอระบบเตื อ นพื้ น ที่ ห้ ามจอดอัต โนมัติ
พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ โดยการประยุกต์ใช้บอร์ ด Arduino Uno และ
เซนเซอร์ ตรวจจับ วัต ถุ ด้ ว ยแสงเลเซอร์ ซึ่ งระบบนี้ ใช้ แ หล่ ง จ่ า ย
กระแสไฟฟ้ าได้จากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่ ในการเก็บ
พลังงานไฟฟ้ า ระบบจะทางานก็ ต่อเมื่ อมี รถเข้าจอดในพื้ น ที่ ห้ าม ซึ่ ง
ระบบจะส่ งเสี ยงเตือนในลักษณะของข้อความ และสามารถจัดการพื้นที่
ห้ า มจอดในระยะได้ ม ากถึ ง 25 เมตร เมื่ อ น ามาวิ เ คราห์ ท างสถิ ติ
ผลการวิ จ ัย พบว่า ระบบเตื อ นพื้ น ที่ ห้ ามจอดอัต โนมัติ พ ลังงานเชลล์
แสงอาทิตย์ มีประสิ ทธิภาพการทางานโดยรวม ร้อยละ 98.33

พระราชบัญญัติจราจรทางบก 2557 [1] ลักษณะที่ 3 หมวด 4
ว่าด้วยเรื่ องการหยุดรถหรื อการจอดรถในทางเดิ นรถ มาตรา 57 เว้นแต่จะ
ได้มีบ ทบัญญัติ กฎ หรื อข้อบังคับ ตามพระราชบัญญัติน้ ี กาหนดไว้เป็ น
อย่างอื่ น ห้ ามมิ ให้ ผูข้ บั ขี่ จอดรถบนทางเท้าบนสะพานหรื อในอุโมงค์
ในทางร่ วมทางแยก หรื อในระยะ10 เมตรจากทางร่ วมทางแยก ในทาง
ข้าม กี ดขวางการจราจร ในเขตที่มีเครื่ องหมายจราจรห้ามจอดรถตามข้อ
กฎหมายบังคับ ในสถานที่ ต่างๆ เช่ น สถานที่ ราชการ ห้ างสรรพสิ น ค้า
โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย และตามถนนหนทาง

ค าส าคัญ : ระบบเตื อ นพื้ น ที่ ห้ า มจอด,พลัง งานเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ,
อัตโนมัติ
รู ปที่ 1 ป้ายสัญลักษณ์ห้ามจอด

Abstract
This article presents the automatic solar cell for the noparking alarm system using Arduino Uno Board and the sensor that
screen an object with laser beam. The whole system was powered by
the electricity from the solar cell that was stored in a battery and it
basically starts working when a car was parked in the forbidden area by
projecting the alarming message. This system can be used for a
maimum ditance of 25 meters in which the statistical analysis affirmed
that this no-parking alarm system using an autmotatic solar cell gained
98.33% for its effectiveness score.

ปั จจุบนั ป้ ายการห้ามจอดรถที่ พบเห็ นโดยทัว่ ไปตามริ มถนน
หรื อตามสถานที่ต่างๆ จะมีลกั ษณะเป็ นป้ ายสี่ เหลี่ยมที่มีสญ
ั ลักษณ์วงกลม
สี แดง ขีดเส้นเฉี ยงจากมุมบนซ้ายลงไปหามุมล่างขวา ที่มีสัญลักษณ์แบบ
เดี ยวกัน ตามหลัก สากลได้ก าหนดไว้ ซึ่ งป้ ายห้ ามจอดรถโดยทั่ว ไป
ประกอบด้วยป้ ายแบบยึดติ ดประจาที่ ไม่ ส ามารถเคลื่ อนย้าย และแบบ
เคลื่ อนย้ายไปตั้งตามจุดต่ างๆได้ แต่ปั ญหาที่ พบ ป้ ายแบบเดิ มไม่มีการ
แจ้งเตื อนด้วยเสี ยงหรื อแสงหรื อไม่ส ามารถแจ้งเตื อนให้ ผูข้ บั ขี่ ได้รับ รู ้
นอกจากการมองเห็ น ดังนั้น จึงไม่สามารถเตือนผูข้ บั ขี่ยานพาหนะไม่ให้
จอดในพื้นที่ห้ามได้ ทั้งที่ผขู ้ บั ขี่ต้ งั ใจและอาจไม่ได้ต้ งั ใจ
จากสภาพปั ญหาที่ได้กล่าวมา ผูว้ ิจยั จึงออกแบบและสร้างป้ าย
เตื อ นจุด ห้ ามจอดรถอัตโนมัติ ซึ่ งระบบทั้งหมดมี แ หล่ งพลังงานจาก
แสงอาทิ ต ย์แ ละแบตเตอร์ รี่ เพื่ อ บริ หารจัด การระบบจราจรให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น

Key words: No-Parking Alarm System, Solar Cell, Automatic
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ระบบการทางานสามารถอธิ บายส่ วนประกอบของระบบ เป็ น
3 ส่ วนหลัก ดังนี้
3.1วงจรส่ งลาแสงเลเซอร์
ส่ วนของภาคส่ งลาแสงเลเซอร์ ติ ดตั้งในเสาเหล็ก ขนาด 4x4
นิ้ ว พร้ อมยึดฐานตั้งพื้น ขนาด 6x6 นิ้ ว ประกอบด้วยส่ วนของแหล่ งจ่าย
ตรงไฟ 3.6 โวลต์ ซึ่ งเก็บกระแสไฟฟ้ าจากแผงโซลาร์ เซลล์ 5 โวลต์ 0.5
วัตต์ เพื่อจ่ายไฟให้กบั หลอดเลเซอร์ สี แดง 0.05 วัตต์ ช่ วงความยาวของ
คลื่ น ระหว่าง 600 – 700 นาโนเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลาแสง 1
นิ้ว ที่ระยะ 100 เมตร

2.หลักการทางาน
ป้ ายเตือนพื้นที่ ห้ ามจอดทางานด้วยระบบอัตโนมัติโดยการ
ประยุก ต์ใช้บอร์ ด Arduino Uno มาช่ วยในการประมวลผลและควบคุ ม
การท างาน การตรวจสอบรถที่ เ ข้ า จอดในพื้ น ที่ ท าได้ โ ดยการใช้
ลาแสงเลเซอร์ เซ็นเซอร์ ส่งเป็ นแนวเส้ นตรงตัดพื้นที่ ที่ต้องการ และใช้
อุปกรณ์ตรวจจับแสงเลเซอร์ TSL257 ที่ติดตั้งในชุดตรวจจับ รับสัญญาณ
ทางไฟฟ้าเมื่อมีการบังของวัตถุ สัญญาณจะถูกส่ งไปยังชุดควบคุม ระบบ
จะทาการประมวลผลแล้วทาการแจ้งเตือนการจอดในพื้นที่ห้าม ด้วยเสี ยง
เตื อ นที่ เป็ นข้อความเสี ยง ซึ่ งระบบทั้งหมดมี แ หล่ งพลังงานจากเซลล์
แสงอาทิตย์และแบตเตอร์รี่ ซึ่งระบบมีลกั ษณะดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 4 หลอดเลเซอร์ สีแดงและช่วงความยาวของคลื่น
รูปที่ 2 ระบบเตือนพื้นที่ห้ามจอดอัตโนมัติพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์

3.2 วงจรตรวจจับแสงเลเซอร์
ผูว้ ิจยั เลื อกใช้ TSL257 เป็ นอุปกรณ์ ตรวจจับแสงเลเซอร์ ซึ่ ง
ตอบสนองความยาวคลื่ น ช่ ว ง 700 nm โดยอุ ป กรณ์ ใ ช้ แ รงดัน ไฟฟ้ า
กระแสตรง 3.6 โวลต์จากแหล่งจ่ายไฟหลักเลี้ยงวงจร

3.การออกแบบ [2-7]
การออกแบบระบบ ค านึ ง ถึ ง การท างานที่ แ ม่ น ย าและใช้
อุ ป กรณ์ ป ระกอบวงจรน้ อ ยที่ สุ ด และประหยัด พลัง งานเป็ นมิ ต รกับ
สิ่ งแวดล้อมซึ่งสามารถสรุ ปให้เห็นหลักการ ดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 5 อุปกรณ์เปลี่ยนความเข้มแสงเป็ นแรงดันไฟฟ้า
หากไม่มีแสงตกกระทบที่เซนเซอร์ วงจรจะให้เอาท์พุต เป็ น 0 โวลต์ เมื่อ
มีแสงมาตกกระทบ วงจรจะจ่ายเอาท์พุท 2 – 2.7 โวลต์ ป้ อนให้กบั บอร์ด
Arduino Uno เพื่อประมวลผลต่อไป
รู ปที่ 3 ผังการทางานของระบบ
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เตือนพื้นที่ห้ามจอดอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ไปติดตั้งเพื่อทดสอบหา
ประสิ ทธิภาพต่อไป
การเพือ่ หาประสิ ทธิ ภาพการทางานของระบบเตือนพื้นที่ห้าม
จอดอัตโนมัติพลังงานเชลล์แสงอาทิตย์ มี 3 ด้านดังนี้
4.1 ประสิ ทธิภาพในการตรวจจับยานพาหนะ
4.1.1 รถยนต์ทดสอบโดยการขับรถยนต์เข้าจอดในพื้นที่
ห้ามจอดในระยะเริ่ มต้นจาก 1-15 เมตร โดยแต่ละเมตรทดสอบซ้ าๆและ
บันทึกผล ดังรู ปที่ 8
4.1.2 รถจักรยานยนต์ทดสอบโดยการขับรถยนต์เข้าจอด
ในพื้นที่ห้ามจอดในระยะเริ่ มต้นจาก 1-15 เมตร โดยแต่ละเมตรทดสอบ
ซ้ าๆและบันทึกผล ดังรู ปที่ 9
รู ปที่ 6 การตอบสนองย่านความยาวคลื่นของ TLS257
3.3 ชุดวงจรควบคุมและวงจรแจ้งเตือนด้วยเสี ยง

รู ปที่ 8 การทดสอบด้วยรถยนต์

รู ปที่ 7 วงจรควบคุมและส่ งเสี ยงเตือน
ในส่ วนของชุ ด ควบคุ ม การทางาน ใช้บ อร์ ด Arduino UNO
เป็ นส่ วนประมวลผล เมื่ อรั บ สัญ ญาณจากเซนเซอร์ ว่ามี รถเขาจอดใน
พื้นที่ ระบบจะหน่ วงเวลา 5 วินาที ก่ อนทาการเตื อน หากสัญ ญาณจาก
เซนเซอร์ ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง ระบบจะสั่ ง ส่ งสั ญ ญาณเตื อ นที่
บันทึกเสี ยงไว้ในโมดูลบันทึกเสี ยง ส่ งผ่านวงจรขยายเสี ยง ที่ มีกาลังขับ
20 วัตต์ ออกสู่ลาโพง เพื่อทาการเตือนผูท้ ี่จอดรถขยับรถออกจากพื้นที่

รู ปที่ 9 การทดสอบด้วยรถจักยานยนต์
4.2 ประสิ ทธิ ภาพของระยะการทางาน ทดสอบโดยการจอด
รถในพื้นที่ ห้ามจอด เริ่ มต้นจากระยะ 1 เมตร ไปจนถึ งระยะที่ ป้ายเตื อน
ห้ามจอดรถไม่สามารถทางานได้
4.3 ประสิ ทธิ ภาพการแจ้งเตือนด้วยระบบเสี ยง ทดสอบโดย
การขับ รถยนต์เข้าจอดในพื้ นที่ ห้ ามจอดให้ ระบบเตือนห้ ามจอดรถ ส่ ง
สัญญาณเสี ยงให้ ผูข้ บั ขี่รถยนต์ในห้ อ งโดยสารได้ยินเสี ยงการแจ้งเตือน
ทดสอบว่าได้ยินหรื อไม่ ในระยะเริ่ มต้นจาก 1-15 เมตร โดยแต่ละเมตร
ทดสอบซ้ าๆและบันทึกผล

4.การทดสอบประสิทธิภาพ
เมื่อโครงสร้ างและวงจรทางานได้อย่างสมบูรณ์แล้ว ผูว้ ิจยั ได้
ทาการประกอบวงจรขยายเสี ยงและชุดควบคุมการทางาน ชุดเซนเซอร์รับ
แสง แผงโซลาร์เซลล์ วงจรชาร์จเจอร์และแบตเตอรี่ เข้ากับตูค้ วบคุม และ
ติดตั้งชุดยิงเลเซอร์ เข้ากับเสาส่ ง ตรวจสอบความเรี ยบร้อย แล้วนาระบบ
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[5]

5.สรุป
ระบบเตือนพื้นที่ห้ามจอดอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ มี
ประสิ ทธิภาพโดยรวมและรายด้าน สามารถสรุ ปได้ ตามตารางที่ 1

[6]
ตารางที่ 1 ประสิ ทธิภาพของระบบเตือนพื้นที่ห้ามจอดอัตโนมัติพลังงาน
เชลล์แสงอาทิตย์โดยรวม และรายด้าน
ประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิภาพด้านการตรวจจับยานพาหนะ

ค่าเฉลี่ย
รถยนต์

100.00%

รถจักรยานยนต์

96.00%

ประสิ ทธิภาพด้ านการตรวจจับยานพาหนะ รวม
ประสิ ทธิภาพด้านระยะของการทางาน
ประสิ ทธิภาพด้านการแจ้งเตือนด้วยเสี ยง
รวมทั้งหมด

[7]

ภาวิ ณี บุ ญ วิ เ ชี ย ร . การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านเซนเซอร์ ต รวจจับ .
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม , 2557
ฐาปนพงษ์ กองทองและจุไรรัตน์จินดา .ระบบควบคุมป้าย ทาง
โค้ ง แบบห ลอด LED ด้ ว ยพลั ง งาน แสงอาทิ ตย์. การ
ประชุม วิชาการ ECTI-CARD 2017,หน้า 803-806
Syamsul Ruais B Aahmed Tazalli, Solar LED Based Traffic
Light, Thesis of Bachelor of Electrical Engineering
,University of Malaysia Pahang,November,2010.

98.00%
100.00%
97.33%
98.33%

จากตารางที่ 1 ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบเตื อ นพื้ น ที่ ห้ ามจอด
อัตโนมัติพลังงานเชลล์แสงอาทิตย์ ทดสอบโดยใช้ยานพาหนะเข้าจอดใน
พื้นที่ทดสอบ ทั้งรถจักยานยนต์และรถยนต์ ครั้งละ 1 คัน จานวน 10 รอบ
รอบละ 10 ครั้ ง ในระยะ 1-15 เมตร ทุ ก ระยะทดสอบ 10 รอบ ระบบ
สามารถท างานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยประสิ ทธิ ภ าพด้า นการ
ตรวจจับยานพาหนะ 98% ประสิ ทธิภาพด้านระยะของการทางาน 100 %
ประสิ ทธิภาพด้านการแจ้งเตือนด้วยเสี ยง 97.33%
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ระบบตรวจสอบเด็กตกค้ างบนรถตู้รับส่ งนักเรียนและแจ้ งเตือนอัตโนมัติ
Automatic post-trip child check and alarm system on school van
ณัฐกานต์ พุทธรักษ์ , นูรฮายา สะแลแม, ปฏิมา สมเลิศ, และ ตุลยา ลิมปิ ติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุ ง 1 เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10520 โทรศัพท์ 02-329-8324 E-mail: nattakan.pu@kmitl.ac.th

สิ งหาคม 2560 เหตุเกิ ดกับเด็ก ป.1 โรงเรี ยนในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ถูกคนขับรถส่ งนักเรี ยนลื มทิ้งไว้ในรถตั้งแต่เช้า พบอี กครั้งหนึ่ งในช่ วง
บ่ายทาให้เด็กขาดอากาศหายใจอยู่ในรถนาน 7-8 ชัว่ โมง [2] เพื่อลดการ
สู ญ เสี ยจากเหตุก ารณ์ ด ังกล่ าว งานวิจยั นี้ จึ งได้อ อกแบบและน าเสนอ
ระบบตรวจสอบเด็กตกค้างบนรถตูร้ ับส่ งนักเรี ยนและแจ้งเตือนอัตโนมัติ
โดยระบบประกอบด้วย อุป กรณ์ GPS ที่ ใช้ติ ด ตามตาแหน่ งของรถตู ้,
อุ ป กรณ์ เ ซนเซอร์ ที่ ใ ช้ ต รวจสอบเด็ ก ที่ ต กค้า งบนรถเมื่ อ มี ก ารดั บ
เครื่ องยนต์ และระบบ RFID ที่ใช้ตรวจสอบสถานะการขึ้น ลงรถตูข้ อง
เด็กนักเรี ยน รวมทั้งการแจ้งเตือนด้วยเสี ยงจากตัวรถตูร้ ับส่ งนักเรี ยนและ
แจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์เมื่อตรวจจับได้
ว่ามีเด็กตกค้างอยูบ่ นรถ

บทคัดย่ อ
การลืมเด็กไว้ในรถจนเสี ยชีวิตเป็ นเหตุสลดซ้ าซากและเคยเกิ ด
มาแล้ว หลายครั้ ง ท าให้ เกิ ด การสู ญ เสี ย อย่า งใหญ่ ห ลวง บทความนี้
นาเสนอการพัฒนาระบบตรวจสอบเด็กตกค้างบนรถตูร้ ับส่ งนักเรี ยนและ
แจ้งเตือนอัตโนมัติ โดยระบบประกอบด้วย โมดูล GPS สาหรับติดตาม
ตาแหน่ งของรถตู้ ระบบเซนเซอร์ สาหรับตรวจสอบเด็กที่ ตกค้างบนรถ
หลังการรับส่ ง และระบบ RFID สาหรับตรวจสอบสถานะการขึ้นลงของ
เด็ ก นั ก เรี ยน โดยใช้ ไ มโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นศู น ย์ก ลางในการ
ประมวลผล หากระบบตรวจพบเด็ก ตกค้างบนรถจะมี ก ารส่ งสัญญาณ
เตือนในรู ปแบบเสี ยงที่ตวั รถและแจ้งเตือนไปยังคนขับรถตูโ้ ดยใช้แอป
พลิเคชันระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ โดยแอปพลิเคชันยังสามารถแสดง
ข้อมูลเด็กนักเรี ยน ประวัติคนขับรถ ตาแหน่ งรถปั จจุบนั และเส้นทางการ
เดินรถได้อีกด้วย

2. การออกแบบ
2.1 การออกแบบอุปกรณ์ และการทางานของระบบ

Abstract
There are news about children being forgotten on school
van, resulting in their injuries or even deaths. To prevent this kind of
accident, this paper proposes an automatic post-trip child check and
alarm system on school van. The system includes a GPS module for
tracking the van's location, sensor system for detecting children left on
the van after the trip, and an RFID system for checking the student's
status. All parts are controlled by a microcontroller. If the system
detects any child on the van, the buzzer will be on and an Android
application will alarm the driver. This application also shows student's
name and ID, driver's profile, current location of the vans, and route
details of each van.

การออกแบบระบบโดยรวม แสดงดังรู ปที่ 1 แบ่ งได้เป็ น 3
ระบบย่อย ได้แก่ 1) ระบบ RFID ซึ่ งเชื่ อมต่อกับ Arduino ใช้สาหรับการ
ระบุตวั ตนของเด็กนักเรี ยนและตรวจสอบการขึ้นลงรถตูร้ ับส่ งนักเรี ยน 2)
ระบบเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในรถ และ 3) ระบบการแจ้ง
เตื อ น ด้ ว ยเสี ยงบ น รถ แ ล ะ แ จ้ ง เตื อ น ไป ยั ง แ อ ป พ ลิ เค ชั น บ น
ระบบปฏิ บตั ิ ก ารแอนดรอยด์ ซึ่ งอุป กรณ์ ที่ เชื่ อมต่ อกับ Raspberry Pi 3
ประกอบด้วย เซนเซอร์ PIR , buzzer , สวิตช์ และโมดูล GPS

1. บทนา
เนื่องจากปั จจุบนั มีข่าวเกี่ ยวกับการลื มเด็กไว้ในรถจนเสี ยชี วิต
เช่น ในปี 2559 เกิดเหตุพี่เลี้ ยงและคนขับรถตูร้ ับส่ งของอนุ บาลโรงเรี ยน
แห่ งหนึ่ ง ลื มเด็กอายุ 3 ขวบไว้ภายในรถตูท้ ี่จอดตากแดดนานถึง 7 ชม.
ตกเย็นมีคนมาพบนั่งพิงเบาะหลังรถตูเ้ สี ยชี วิต [1] และล่ าสุ ดเมื่ อวันที่ 1

รู ปที่ 1 การออกแบบระบบโดยรวม
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รู ปที่ 3 เป็ นการออกแบบการติดตั้งอุปกรณ์ ต่างๆ ภายในรถตู ้
เพื่อให้การทางานของอุปกรณ์เซนเซอร์ มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ผูจ้ ดั ทาจึง
ติดตั้งเซนเซอร์ PIR 4 ตัว ในตาแหน่ งตรงกันกับแถวที่นั่ง 4 แถวในรถตู้
เพื่อตรวจจับการเคลื่ อนไหวของเด็ก ที่ ตกค้างในรถ และกล่ องอุ ป กรณ์
ระบบ RFID 1 กล่อง และอุปกรณ์ระบบติดตามตาแหน่ งด้วยโมดูล GPS
1 กล่อง ติดตั้งไว้ใกล้ประตูหลังตาแหน่งที่นงั่ ข้างคนขับ

ระบบการท างานเริ่ ม จากการตรวจสอบสถานะของรถว่ า
เครื่ องยนต์ทางานอยู่หรื อไม่ ถ้าเครื่ องยนต์ดบั อยู่จะใช้แบตเตอรี่ ในการ
จ่ายไฟเลี้ ยงให้ก ับอุป กรณ์ แ ละเริ่ ม การทางานระบบเซนเซอร์ ตรวจจับ
ความเคลื่ อนไหวบนรถด้วยเซนเซอร์ PIR หากมี ก ารเคลื่ อนไหวจะส่ ง
สัญญาณเสี ยงเตือนจนกว่าจะมีการกดสวิตช์ปิด โดยมีการอัพเดทสถานะ
ของเซนเซอร์ เก็บไว้ในฐานข้อมูลเพื่อแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชัน แต่ถา้
เครื่ องยนต์ทางานอยูร่ ะบบ RFID จะเริ่ มทางาน หากมีการแตะบัตร ระบบ
จะ อ่ าน ค่ า UID (Unique Identifier) จาก บั ต รแ ล้ ว ส่ งข้ อ มู ล ไป ยั ง
Raspberry Pi เพื่ อตรวจสอบ UID ว่าอยู่ใ นฐานข้อ มู ล หรื อไม่ เพื่ อ เก็ บ
ข้อมูลการขึ้นลงของเด็ก นักเรี ยน หากสถานะขึ้ นและลงหลังจากรั บส่ ง
นัก เรี ยนไม่ต รงกัน ระบบจะแจ้งเตื อนด้วยเสี ยง buzzer ที่ ติด อยู่บ นรถ
และแจ้งเตือนคนขับผ่านแอปพลิเคชัน ดังแสดงด้วยแผนภาพการทางาน
ในรู ปที่ 2

2.2 การออกแบบแอปพลิเคชัน
แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ได้ถูกออกแบบ
ให้ผูป้ กครองและคนขับรถตูส้ ามารถเข้าใช้งานได้ โดยแอปพลิ เคชันจะ
เชื่ อ มต่ อ กับ ระบบฐานข้อ มู ล เมื่ อ เข้าสู่ แ อปพลิ เคชัน ผู้ใ ช้ งานจะพบ
หน้ า จอหลัก เพื่ อ ระบุ ต ัว ตนและเข้า สู่ ร ะบบ ดัง รู ป ที่ 4 (ก) หากเป็ น
ผูป้ กครองให้กดเลือก “Parent” และถ้าเป็ นคนขับรถให้กดเลือก “Driver”
สาหรับคนขับรถ เมื่อเข้าสู่ ระบบสาเร็ จ แอปพลิเคชันจะเลื่อน
ไปยังหน้าจอ “Driver profile” ดังรู ปที่ 4 (ข) หน้าจอนี้ ประกอบไปด้วย
“Van Number” หมายเลขคันรถตู้ที่ขบั , “Driver name” ชื่ อ - สกุลของ
คนขับรถ, “Tel number” เบอร์ โทรศัพท์ของคนขับรถ, “License plate”
ทะเบี ยนรถรั บ -ส่ งนัก เรี ยน, ปุ่ ม “Sensor alarm” เป็ นปุ่ มแจ้งเตื อนและ
สามารถกดได้ก็ต่อเมื่อระบบมีการแจ้งเตือนหากมีเด็กตกค้างอยูใ่ นรถ ดัง
รู ปที่ 4 (ค) เมื่อมีการแจ้งเตือน ปุ่ มจะเปลี่ยนเป็ นสี แดงพร้ อมๆ กับจะมี
การแจ้งเตือนด้วยเสี ยงจาก buzzer ที่ ติดอยู่กบั รถ เมื่อคนขับรถกดสวิตช์
ปิ ดการท างานของ buzzer ปุ่ ม “Sensor alarm” บนแอปพลิ เคชั น จะ
เปลี่ยนเป็ นสี เขียว ดังรู ปที่ 4 (ง) และเมื่อกดปุ่ ม “Tracking” แอปพลิเคชัน
จะเลื่อนไปยังหน้าจอแสดงแผนที่ สาหรับดูเส้นทางเดิ นรถและตาแหน่ ง
รถปัจจุบนั ดังรู ปที่ 4 (ฉ)
สาหรับผูป้ กครอง เมื่อเข้าสู่ ระบบสาเร็ จ แอปพลิเคชันจะเลื่อน
ไปยังหน้าจอ “Student profile” ดังรู ปที่ 4 (จ) ซึ่ งในหน้าจอนี้ จะประกอบ
ไปด้วย “Name” ชื่ อและนามสกุลของเด็กนักเรี ยน, “ID” รหัสนักเรี ยน,
“School” โรงเรี ย นที่ เรี ยนอยู่, “Class” ชั้น ปี ที่ เรี ยนอยู่, “Age” อายุข อง
นัก เรี ยน, “Parent_name” ชื่ อ - สกุล ของผูป้ กครอง, “Tel_parent” เบอร์
โทรศัพท์ของผูป้ กครอง, “Van_number” หมายเลขรถคันที่ นักเรี ยนขึ้ น ,
“Driver_name” ชื่อ - สกุลของคนขับรถ, “Tel_driver” เบอร์โทรศัพท์ของ
คนขับรถ, ปุ่ ม “Tracking” สาหรับกดเข้าไปดูเส้นทางเดินรถและตาแหน่ ง
รถปั จจุบนั ดังรู ปที่ 4 (ฉ) และเวลาของการแตะแท็กขณะขึ้นรถ (get on)
และลงจากรถ (get off)

รู ปที่ 2 แผนภาพการทางานของระบบ

3. ผลการทดสอบของระบบ
ผูจ้ ดั ทาได้ทดสอบระบบด้วยการเริ่ มต้น ที่ ระบบ RFID โดย
Arduino จะทาการประมวลผลการอ่านค่า RFID Tag เมื่อมีการแตะ Tag

รู ปที่ 3 การออกแบบการติดตั้งอุปกรณ์ในรถตู ้
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ค่า UID จะถูกส่ งไปยัง Raspberry Pi 3 เพื่อตรวจสอบว่า UID จาก RFID
Tag ของเด็กมีอยู่ในฐานข้อมูลและขึ้ นรถตูร้ ับส่ งนักเรี ยนถู กคันหรื อไม่
หากถูกต้อง LED จะเป็ นสี เขียว ดังรู ปที่ 5 และจะทาการอัพเดทเวลาขึ้น
ลงรถตูล้ งในฐานข้อมูล แต่ถา้ ข้อมูลไม่ถูกต้อง LED จะเป็ นสี แดง ซึ่ง

ระบบจะไม่ ทาการอัพ เดทเวลาขึ้ น ลงรถตู ้ล งในฐานข้อมู ล และระบบ
RFID จะท าการแจ้งเตื อนไปยังคนขับ ผ่านการแจ้งเตื อนด้วยเสี ยงจาก
buzzer ในกรณี ที่เด็กขึ้นรถตูร้ ับส่ งนักเรี ยนผิดคัน หรื อมีจานวนเด็กขึ้นลง
รถไม่เท่ากัน และเวลาขึ้นลงรถตูจ้ ะถูกแสดงบนแอปพลิเคชันด้วย

รู ปที่ 5 การทางานของระบบ RFID
(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

จากนั้นจึงทดสอบระบบเซนเซอร์ เมื่อเซนเซอร์ PIR ตัวใดตัว
หนึ่ งตรวจจับได้ว่ามี การเคลื่ อนไหวภายในรถ ระบบจะทาการแจ้งเตือน
ด้วยเสี ยงดังสลับหยุดไปเรื่ อยๆ ทุกๆ 0.5 วินาที เมื่อมีการกดสวิตช์ ระบบ
จะปิ ดเสี ยงเตื อน ดังนั้น ระบบเซนเซอร์ จึงมี 3 สถานะ คื อ “Nobody”,
“Child” และ “Switch off” จากนั้นระบบจะอัพเดทข้อมูลลงในฐานข้อมูล
ซึ่งผลที่ได้จะแสดงข้อความที่เก็บลงในฐานข้อมูล คือ สถานะ “Child” จะ
แสดงเมื่อมีความเคลื่ อนไหวภายในรถ แล้วระบบเซนเซอร์ จะแจ้งเตือน
ด้วยเสี ยงที่ตวั รถและแจ้งเตือนไปยังคนขับรถผ่านแอปพลิเคชัน ดังรู ปที่ 6
(ก) และสถานะ “Switch off” จะแสดงเมื่อมีการกดสวิตช์เพื่อปิ ดการแจ้ง
เตือนด้วยเสี ยง พร้ อมทั้งปุ่ ม “Sensor Alarm” จะเปลี่ยนเป็ นสี เขียว ดังรู ป
ที่ 6 (ข) และเมื่ อเซนเซอร์ ไม่ มี ก ารตรวจจับ การเคลื่ อนไหวภายในรถ
ระบบเซนเซอร์จะแสดงสถานะ “Nobody” ในฐานข้อมูลและไม่มีการแจ้ง
เตื อ นผ่ า นแอปพลิ เ คชั น ในส่ วนของ Driver Profile ซึ่ งปุ่ ม “Sensor
Alarm” จะเป็ นสี เทา ดังรู ปที่ 6 (ค)
ส่ วนระบบการติดตามตาแหน่ งของรถตูด้ ว้ ยโมดูล GPS จะส่ ง
พิกดั ตาแหน่งของรถตูต้ ลอดเวลาเพื่อใช้ในการติดตามช่วยเหลือเมื่อมีการ
ตรวจจับ ได้ว่ ามี เด็ ก ตกค้างอยู่บ นรถ และยัง สามารถคอยติ ด ตามการ
เคลื่ อนที่ ของรถตูใ้ นระหว่างการเดิ นทางเพื่อดูแลความปลอดภัย และยัง
สามารถแสดงตาแหน่ งที่ เด็ก ขึ้ น (get on) และลง (get off) จากรถตู้บ น
แผนที่ได้อีกด้วย แสดงดังรู ปที่ 7

(จ)
(ฉ)
รู ปที่ 4 หน้าจอของแอปพลิเคชัน (ก) หน้าจอหลัก (ข) “Driver profile”
(ค) หน้าต่างแจ้งเตือน (ง) ปุ่ ม “Sensor Alarm” หลังจากกดสวิตช์
(จ) “Student profile” และ (ฉ) “Tracking”
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4. สรุป
บทความนี้ ประสบความสาเร็ จในการพัฒนาระบบตรวจสอบ
เด็ กตกค้างบนรถตูร้ ั บ ส่ งนักเรี ยนและแจ้งเตือนอัตโนมัติ โดยการสร้ าง
อุ ป กรณ์ ตรวจสอบเด็ ก ตกค้ า งบนรถตู้ รวมทั้ งแอปพลิ เ คชั น บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์และระบบเสี ยงในการแจ้ง
เตื อ น สามารถจัด เก็ บ ผลข้ อ มู ล ไปยัง ฐานข้อ มู ล ของระบบได้ อ ย่ า ง
อัต โนมัติ การท างานของระบบได้ ใ ช้ ไ มโครคอนโทรลเลอร์ เป็ น
ศูนย์กลางการควบคุ มและประมวลผลในการรับค่าข้อมูลเซนเซอร์ ระบุ
ตัวตนเด็กด้วยระบบ RFID และสามารถติดตามตาแหน่ งของรถตูไ้ ด้ดว้ ย
โมดูล GPS

(ก)

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูใ้ ห้สัมภาษณ์ จากโรงเรี ยนแม่พระประจักษ์ โรง
เรี ยนอัสสัมชัญลาปางและโรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนกประถมที่คอยให้ความ
ร่ วมมื อ สนับ สนุ น และเสนอแนวคิ ด ให้ ผูจ้ ดั ท าสร้ างระบบนี้ ขึ้ น และ
ปรับปรุ งการใช้งานให้เหมาะสมกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
(ข)

เอกสารอ้ างอิง
[1] “เด็กอนุบาลติดอยูใ่ นรถตูร้ ับส่ งนักเรี ยน.”
https://news.thaipbs.or.th/content/160801. [สื บค้นข้อมูลวันที่ 9 กันยายน
2560]
[2] “ข่าวคนขับลืมในรถรับส่ งนักเรี ยน ปี 2560.”
http://news.sanook.com/ 2982194/. [สื บค้นข้อมูลวันที่ 9 กันยายน 2560]

(ค)
รู ปที่ 6 การทางานของระบบเซนเซอร์ และอัพเดทฐานข้อมูล (ก) ข้อความ
แจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันเมื่อมีการตรวจจับการเคลื่อนไหว (ข) เมื่อกด
สวิตช์ปิดการทางานของ buzzer, ปุ่ ม “Sensor Alarm” เป็ นสี เขียว และ
(ค) ระบบเซนเซอร์ ไม่มีการตรวจจับการเคลื่อนไหว

รู ปที่ 7 แผนที่แสดงตาแหน่งและเวลาการขึ้นลงรถของเด็กนักเรี ยน
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effectiveness in being a data repository that can communicate with
various kinds of data sources, their uniqueness in being a data
visualization tool, and their support for planning and decision making.
However, preparing data layers and constructing web GIS must be
completed by specialists using a set of specific tools and software. For
instance, GeoServer [1] is a set of instructions or software for serving
geospatial data over the Internet. PostgreSQL [2] is an object-relational
database management system with PostGIS extensions to support spatial
data. Quantum GIS (QGIS) [3] is used to manage, analyze, and visualize
geospatial data on map. There is quite a steep learning curve when being
required to study all the aforementioned tools within a limited time.
We propose GIS with Crowdsourcing as a Service (GCaaS)
to alleviate difficulties and shorten delays in deploying a web GIS.
GCaaS is primarily a web application providing services for creating and
maintaining a web GIS. Employing GCaaS to compose a web GIS
requires no specific knowledge in Geology, Geographic Information
Systems (GIS), or web application development. Besides, GCaaS is
beneficial in enabling web GIS within a short time period. Consequently,
concise and meaningful information can be readily accessible and
utilized as desired within a short delay. Figure 1 compares constructions
of web GIS using a typical manner to that using GCaaS. Being a web
application itself reinforces GCaaS’s ease of use and access since the
service is available 24x7 via the Internet. In addition, no software
installation and configuration is required.
Each web GIS created by GCaaS is so-called a deployment.
Deployments must have coverage areas specified upon creations. Based
upon the coverage areas specified, GCaaS automatically provides static
data layers with basis utility information about the areas e.g. locations of
hospitals, police stations, fire stations, transportation, populations, etc.
The resulting deployments can be used for gathering data and displaying
information relating to an event of interest, an ongoing disaster, effect of
disaster afterwards, etc.
GCaaS also applies the idea of crowdsourcing where a lot of
people together solve a specific problem. Particularly, GCaaS supports
creations of dynamic data layers on which data are dynamically obtained
from various kinds of sources, for example, social media networks,
specific-purpose mobile applications, and remote sensors. The current
version of GCaaS can gather help requests (locations where help is
requested) and road condition data from Twitter [4] by filtering Twitter
posts using pre-determined hashtags. Then, dynamic data layers with the
filtered data are automatically constructed and made available for
visualizing via the web. Currently, we constructed one dynamic data
layer for help requests data and another for road conditions. Data on these

Abstract
GIS with Crowdsourcing as a Service (GCaaS) provides an
easy-to-use platform for constructing Geographic Information System
(GIS) made accessible via the well-known web technology, aka web GIS.
GCaaS facilitates fast deployments of web GIS and requires no
knowledge about any specific software. GCaaS supports dynamic
creations of data layers based on crowdsourcing data, specific-purpose
mobile applications, and data from remote sensors. GCaaS also prepares
static data layers a priori. Static data layers contain basic information
within areas of interest, for example, locations of hospitals, transportation
information, and population density. Users can specify static and
dynamic data layers for visualizing on their web GIS as desired.
Keywords: crowdsourcing, disaster management,
Information Systems (GIS), social media networking.

Geographic

1. Introduction
From the past up to the present time, disasters always bring
loss to both lives and valuable properties. Tools that could help gather
data from various kinds of sources and present the data in a meaningful
way can have beneficial effects for handling disasters during the disaster
period and afterwards. Geographical Information System (GIS) is a wellknown tool regarding its flexibility and efficiency in both data gathering
and information displaying functionalities. For gathering data, GIS acts
as a reliable data repository accepting real-time data from various kinds
of data sources, e.g. social media networks, remote sensors, and specificpurpose mobile applications. For displaying information, GIS is a unique
tool for visualizing data with relating geographical information on maps.
In GIS, related data are grouped and specifically prepared into data
layers. In effect, users select the data layers of their desires to overlay on
a base map resulting in new and useful information. For instance, when
overlaying a data layer with locations of people asking for helps on top
of another layer with road condition information, operators can desire an
appropriate route to reach victims. These information support operators,
policy makers, and administrators when operating duties, planning, and
making decisions during disaster periods and disaster recovery time.
When integrated with the well-known web technology, the
base map and relevant data layers within a Geographic Information
System (GIS) can be readily available via web browsers. The result is
known as a web-based GIS or web GIS in short. Web GIS makes the data
and information accessible any time and every day. Web GIS could be
one of the reliable tools for disaster management due to their
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dynamic data layers is dynamically updated according to the Twitter
source.

created by Ushahidi can capture only location information. Unlike
Ushahidi, GCaaS’s deployments consist of both static and dynamic GIS
data layers that could display information of all types, i.e. Points for
location information, Lines for transportation information, and Polygons
for area information.

2.2. Oklahoma Tornadoes Underscore Importance of GIS
in Disaster Recovery Efforts

This work [6] aims at estimating the importance of GIS in
disaster recovery efforts by applying Geographical Information Systems
(GIS) to visualize damages after Oklahoma tornado. It was found that
GIS can help planning targeted recovery efforts since it supports detailed
aerial and satellite imagery demonstrating situations before and after
disasters. This work used ESRI provides ArcGIS Platform to create web
GIS. ArcGIS Platform also allows users to explore the path of the tornado
and its estimated damage radius and view shelters, relief locations and
charging stations. Users can also select additional data layers for schools
in the area, population density data and imagery, and can see the realtime effects of the tornado via social media posts.

(a) constructing web GIS using a typical manner

(b) constructing web GIS using GCaaS
Figure 1 Web GIS constructions.

3. GIS with Crowdsourcing as a Service (GCaaS)
We present how GCaaS provides services for creating and
maintaining web GIS in the following. Figure 2 illustrates the overall
system architecture of GCaaS. The architecture is comprised of three
layers: the Interface tier, the Application tier, and the Data Storage and
Management tier.
The Interface tier at top indicates that users can use GCaaS’s
services and access deployments via web browsers. This follows from
the fact that GCaaS not only provides services to create web applications
(web GIS) but also is a web application itself.
The bottom layer of the architecture is the Data Storage and
Management tier. This layer contains a set of software and tools for
managing databases and preparing data layers. These include
PostgreSQL [2], Quantum GIS (QGIS) [3], and GeoServer [1], just to
name a few. PostgreSQL [2] is an open-source object-relational database
management system. PostgreSQL DBMS together with its PostGIS
spatial database extender supports geographical objects. This results in
allowing spatial data to be maintained inside the database and enabling
location queries to be run in SQL. PostgreSQL is used to manage both
GCaaS’s database and that for each web GIS deployment constructed by
GCaaS. Next, Quantum GIS (QGIS) [3] facilitates handling huge
geospatial data sets. QGIS is used offline for preparing shapefiles
(geospatial vector data format) from public utility and infrastructure data
sets. GCaaS also invokes QGIS on-the-fly for preparing shapefiles based
on data sets filtered from social media networks. All shapefiles are
maintained in GCaaS’s and deployments’ databases. Finally, our
GCaaS’s map server contains a set of software collaborating in serving
geospatial data over the Internet. Particularly, GCaaS’s map server
transforms shapefiles into data layers ready to be displayed on web.
GeoServer [1] installed on GCaaS’s map server must be invoked when
transforming shapefiles corresponding to Polygons data sets.

Deployments resulted from GCaaS are distinctive compared
to those created by the related work [5] [6]. GCaaS’s deployments consist
of both static and dynamic GIS data layers that could display information
of all types, i.e. Points for location information, Lines for transportation
information, and Polygons for area information. In contrast to GCaaS’s
deployments, those resulted from the related work can mainly capture
only location information which is of type Points. Like GCaaS, ESRI
provides ArcGIS Platform [7] that constructing web GIS for visualizing
events and disasters of interest. For each deployment, ArcGIS platform
supports many base maps. It also supports filtering dynamic data from
social media networks. However, ArcGIS platform does not provide
static data layers with basis information based on coverage areas of
deployments. Besides, data displayed on the resulting web sites cannot
be updated dynamically by authoritative rescue teams or first responders.
Only administrators for each deployment can update data at the back end.
The rest of this paper is organized as follows. Section 2 briefly
discusses existing work relating to GCaaS. Section 3 will explain about
the overall architecture and methodology implemented in our GCaaS.

2. Related Work
In this section, we briefly discussed some major existing work
relating to GCaaS.

2.1 Ushahidi

Ushahidi [5] was developed to map reports of violence in
Kenya after the post-election violence in 2008. It supports constructing
web sites for manage incidents. Ushahidi can gather incidents and
disaster-related information for visualizing on base maps via
crowdsourcing (Twitter), e-mails, and SMS. Ushahidi also has
functionality automatic alerts when data changes. All the deployments
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4. Results
This section reports GCaaS’s major functions and presents
corresponding results. Figure 3 and Figure 4 firstly present home page
and log in page for GCaaS web application. Administrators who desire
for deploying a web GIS register to use GCaaS services and log in.
Afterwards, they can create their deployments and manage users of their
deployments (web GIS) as desired.

Figure 3 Home Page of GCaaS.

Figure 2 The overall system architecture of GCaaS.
The middle tier of the architecture is comprised of three
GCaaS modules for providing web GIS with crowdsourcing as a service.
These modules are called Deployment Manager, Social Media Post
Manager, and GIS Manager. All modules were written using PHP and
Python. The Deployment Manager module is responsible for creating
new deployments and maintaining existing deployments (web GIS) as
desired. For each deployment, the Deployment Manager module
generates a PostgreSQL database together with a set of files for handling
web GIS and managing the deployment’s database. The database is
initially filled with shapefiles corresponding to basic utility and
infrastructure information within the coverage area. These shapefiles
have been prepared a priori and kept inside GCaaS’s database. The Social
Media Post Manager module fetches data relating to disasters or events
of interest from social media network servers. The current version of
GCaaS supports filtering data from Twitter [4] based on pre-determined
hashtags. Deployments that wish to integrate data from Twitter must
specify the hashtags upon their creations. The Social Media Post
Manager module invokes QGIS to create shapefiles based on those data
filtered from Twitter. The resulting shapefiles are stored in deployments’
databases to be used in the future. As the name suggested, the GIS
Manager module is responsible for web GIS related tasks. These include
creating base maps of deployments, transforming shapefiles kept inside
deployments’ database into data layers, and enabling those data layers to
be displayed on web. The GIS Manager module relies on Google Map
services [8] to create base maps of deployments. On the other hand, the
GIS Manager module employs services from GCaaS’s map server (shown
in the bottom tier) to transform shapefiles into data layers and enable data
layers to be displayed on the web. Currently, the GIS Manager module
supports two types of data layers: static and dynamic data layers. Static
data layers are generated from shapefiles containing basic utility and
infrastructure information within the coverage area of deployments. On
the other hand, dynamic data layers are generated from shapefiles with
data sets filtered from Twitter. Recall that the Social Media Post Manager
module maintains these shapefiles inside deployments’ databases.

Figure 4 Log in page of GCaaS.
When creating new deployments using GCaaS,
administrators take only four simple steps shown in Figure 5 to Figure 8.
In the first step (Figure 5), administrators provide names, web addresses
(URLs), types, and brief descriptions of deployments. Next,
administrators specify the coverage areas and sources of dynamic data
layers for deployments in the second (Figure 6) and third (Figure 7) steps,
respectively. Administrators, then, verify the information about creating
deployments and finalize the creations in the final step (Figure 8). The
completed deployments (web GIS) will be accessible via the web
addresses specified in the first step. Figure 9 illustrates a web GIS created
and hosted by GCaaS.
GCaaS provides administrative pages for readily managing
existing deployments. Figure 10 shows an administrative page of a
deployment. The administrative page allows administrators to manage
users and update sources of dynamic data layers of deployments. Figure
11 presents the add new users administrative task.
GCaaS supports filtering data from Twitter based on predetermined hashtags. The filtered data will be used to create shapefiles
which will in turn be transformed into dynamic data layers for
deployments. Figure 12 demonstrates specifying Twitter hashtags of
deployments.
5. Conclusions
We have presented GIS with Crowdsourcing as a Service
(GCaaS) to alleviate difficulties and shorten delays in deploying a web
GIS. Employing GCaaS to compose a web GIS requires no specific
knowledge. The resulting web GIS is easy to access and could be used as
a reliable data repository accepting real-time data from various kinds of
data sources. In addition, the resulting web GIS could be a unique tool
for visualizing data with relating geographical information on maps.
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Figure 5 Deployment creations (Step 1):
specify deployment information.
Figure 10 Administrative pages for managing existing deployments.

Figure 6 Deployment creations (Step 2): specify coverage area.

Figure 11 Administrative page: add new users.

Figure 7 Deployment creations (Step 3):
specify sources of dynamic data layers.

Figure 12 Specifying Twitter hashtags of deployments.
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Figure 8 Deployment creations (final step).

Figure 9 Deployment created and hosted by GCaaS.
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การออกแบบสร้ างชุด Lower Limb Exoskeleton เพื่อช่ วยเดินโดยใช้ การควบคุมแบบ PID และกลไกแบบ Four Bar
Linkages
The Design of a Lower Limb Exoskeleton Suit for Walking Assistance Using PID Controller and Mechanism
of Four Bar Linkages
โอบนิธิ กรัณฑรัตน, ยุทธนา คิดใจเดียว
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุ ง 1 เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร 10520 โทรศัพท์: 02-329-8344 Email: o.karantarat@gmail.com

บทคัดย่อ

1. บทนา

ในงานวิจัยนี้ ได้ออกแบบชุ ด Lower Limb Exoskeleton สาหรั บ
ช่วยออกแรงทดแทนส่ วนที่ร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ เช่น ผูป้ ่ วยที่มี
ปั ญหาด้านการเดิ น ในการออกแบบชุ ด Exoskeleton จะใช้ PID controller
มาควบคุ มมอเตอร์ กระแสตรง และกลไกแบบ Four Bar Linkages เพื่อเพิ่ม
เสถี ย รภาพในช่ ว ง Stance phase และนอกจากนี้ ก ลไกที่ อ อกแบบยังลด
จ านวนมอเตอร์ ที่ ต้ อ งใช้ ล ง ท าให้ ส ามารถลดต้ น ทุ น ในการสร้ า งชุ ด
Exoskeleton ได้อี ก ด้ว ย หลัง จากที่ ไ ด้ออกแบบและจาลองผลแล้ว จึ ง น า
แบบจ าลองไปประยุ ก ต์ส ร้ า งเป็ นชุ ด Exoskeleton ของจริ ง ซึ่ งสามารถ
ควบคุมการเดินได้ตามที่ออกแบบไว้

ชุ ด Exoskeleton เป็ นชุ ดที่ ช่วยในการเคลื่อนไหวและช่ วยในการออก
แรงส่ วนต่างๆของร่ างกาย สาหรับชุด Exoskeleton ในงานวิจยั นี้จะเน้นไปที่
ทางการแพทย์ ซึ่ งใช้กบั ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาด้านการเดินจากโรคต่างๆทางระบบ
ประสาทและกล้ามเนื้ อ เช่ น โรคกล้ามเนื้ ออ่ อนแรง, โรคโปลิ โอ และโรค
อัมพาตครึ่ งซี ก เป็ นต้น จาเป็ นต้องใช้อุป กรณ์เพื่อช่ วยในการฟื้ นฟู บ าบัด
หรื อช่ วยออกแรงทดแทนส่ วนที่ ร่างกายไม่ สามารถเคลื่ อนไหวได้ ซึ่ งชุ ด
Exoskeleton เป็ นอีกวิธีการหนึ่งที่จะนามาใช้เพื่อช่วยเหลือผูป้ ่ วยเหล่านี้
งานวิจัยนี้ จึงได้พฒ
ั นาชุ ด Exoskeletonในส่ วนล่ าง หรื อ Lower Limb
Exoskeleton ที่ มีชื่อว่า Electro Armor 6 ใช้ในการผ่อนแรงในการเดิ น แบบ
ต้น ทุ น ต่ า แต่ ส ามารถใช้ง านได้ โดยประยุ ก ต์ใ ช้ห ลัก การของ Four Bar
linkages เพื่อลดจานวนของมอเตอร์ลง โดยสามารถลดจานวนมอเตอร์ลงได้
ข้างละ 1 ตัวในส่ วนของเข่า ซึ่ งกลไกที่ออกแบบนี้ ยังเพิ่มเสถียรภาพในช่ วง
Stance phase อีกด้วย และใช้การควบคุมแบบ PID เพื่อให้ชุดเคลื่อนไหวได้
อย่างนุ่มนวล ไม่กระตุก

คาสาคัญ ชุดช่วยเดิน, กลไกชิ้นต่อโยงสี่ ชิ้น, การควบคุมแบบพีไอดี

Abstract
In this study, the Lower Limb Exoskeleton was designed to
support non-moving body parts such as patients with walking problems.
The Exoskeleton design uses PID controller to control a DC motor and
mechanism of Four Bar Linkages to increase stability during the stance
phase. In addition, the designed mechanism reduces the number of motors
required. The cost of creating the Exoskeleton can also be reduced. This
model is applied to create a real Exoskeleton, which can control gait as
designed.
Keyword: Lower Limb Exoskeleton, Four bar linkages, PID control

รู ปที่ 1 ชุด Exoskeleton ต้นแบบ: Electro Armor 6
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2. ทฤษฎี และการออกแบบ
2.1 การเดินของมนุษย์

การเดิ นของมนุ ษย์น้ นั สามารถแบ่ งได้เป็ น 2 ช่ วง นัน่ คื อ ช่ วงที่ เท้า
สัมผัสพื้น (Stance phase) คิ ดเป็ นร้ อยละ 60 ของ 1 รอบการเดิน และช่วงที่
แกว่งเท้า (Swing phase) คิดเป็ นร้อยละ 40 ของ 1 รอบการเดิน ดังรู ปที่ 2 [1]
ส่ วนมุมในการเดินจะอ้างอิงจาก [2] ในรู ปที่ 3

d1

รู ปที่ 4 กลไกแบบ Four-bar linkages [4]
คันโยก

มอเตอร์ สะโพก

กล่องวงจรและแบตเตอรี่

l2

รู ปที่ 2 Gait Analysis [1]

หัวเข่ า

มอเตอร์ ข้อเท้า

l3

l1
d1

รู ปที่ 5 การออกแบบส่ วนกลไก Four Bar linkages ของชุด Exoskeleton
ในการออกแบบจาเป็ นต้องคานึ งถึ งสรี ระร่ างกายของมนุ ษย์ด้วย จึ ง
ออกแบบให้มุมองศาที่จะกวาดได้มีองศาจากัด ดังตารางที่ 1 เพื่อไม่ให้มีการ
บาดเจ็บจากการที่ชุด Exoskeleton ขยับเกินกว่าองศาที่ร่างกายมนุษย์ขยับได้
แต่ยงั ทาให้ชุด Exoskeleton สามารถเคลื่อนไหวองศาได้ครอบคลุมช่วงการ
เดิน มุมอ้างอิงจะเป็ นช่วงที่ยืนตรง เท้าจะขนานกับพื้น ส่ วนแข้งและต้นขา
จะตั้งฉากกับ พื้น ความยาวของชิ้ นส่ วนของต้นขา และความยาวของแข้ง
คานวณจากการวัดสัดส่ วนร่ างกายมนุษย์ (anthropometry) จาก [4]

รู ปที่ 3 องศาการเคลื่อนที่ของสะโพก, เข่า และข้อเท้า [2] มุมอิงจากขาที่แรง
เงาในรู ปที่ 2

2.2 Four Bar Linkages
กลไกแบบ Four Bar Linkages ใช้การส่ งกาลังของคาน โดยจะมี คาน
ส่ งกาลัง l2 , d1 เป็ น Frame, l1 คื อ ตัวขับ และ l3 คื อตัวถู กขับ ดังรู ปที่ 4 เมื่ อ
ตัวขับเชิ งมุ ม l1 หมุ น จะทาให้คาน l2 ขยับด้วย เราจะสามารถนากลไกแบบ
Four Bar linkages ไปออกแบบให้สามารถลดจานวนมอเตอร์ ที่ใช้ใ นการ
เดินได้ โดยนาไปใช้บริ เวณข้อเท้ากับหัวเข่า เพราะในเวลาเดิน มุมองศาการ
เคลื่อนที่ของข้อเท้าและหัวเข่าจะมีความสัมพันธ์กนั โดยให้ l1 เป็ นส่ วนน่อง,
d1 เป็ นส่ วนเท้า, O1 เป็ นส่ วนข้อเท้า และสร้ างส่ วนที่ ต้ งั ฉากกับ l2 เป็ นส่ วน
ต้นขา ดังรู ปที่ 5 ในงานวิจยั นี้จะใช้มุมองศาในการเดินจากเอกสารอ้างอิง [3]
และออกแบบให้มอเตอร์ ขับจะอยู่ตรงข้อเท้า เพื่อให้น้ าหนักถู กกระจายลง
บนฝ่ าเท้า การออกแบบลักษณะนี้จะทาให้ CG(Center of Gravity) ของชุดที่
วางมอเตอร์บริ เวณข้อเท้าจะอยู่ต่าลงมากกว่า CG ของชุดที่วางมอเตอร์ ไว้ที่
บริ เวณหัวเข่า ทาให้สามารถเพิ่มเสถียรภาพในช่วง Stance Phase ได้

(b)

(c)

- q2

หัวเข่า
มอเตอร์ขอ้ เท้า

(a)
- q3

รู ปที่ 6 (a) มุ มอ้างอิ งของขามนุ ษย์ [5] ให้การกวาดชิ้ นส่ วนในทิ ศทวนเข็ม
นาฬิ กาเป็ นบวก จะได้มุมสะโพก(q1), เข่ า(-q2), ข้อเท้า(-q3), Lt คื อความยาว
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ของต้นขา (Thigh), Ls คือความยาวของแข้ง (Shank), แกนอ้างอิงคือ ลูกศรสี
ส้ ม และแกนการแกว่ง คื อ ลู ก ศรสี น้ า เงิ น และ (b) -q2 = -3 องศา, -q3 = 5
องศา และ (c) -q2 = -50 องศา, -q3 = 30 องศา

2.4 PID Controller
การควบคุ ม แบบ PID เป็ นระบบควบคุ ม แบบป้ อนกลับที่ จ ะน าค่ า
ผิดพลาด E(s) จากผลต่างของมุมที่ตอ้ งการกับมุมที่ป้อนกลับจากระบบมาที่
อิ นพุต มาผ่านฟั งก์ชน่ั P, ฟั งก์ชั่นปริ พนั ธ์ I และฟั งก์ช่นั อนุพนั ธ์ D แล้วนา
สั ญ ญาณทั้ง หมดมารวมกันเพื่ อ ส่ ง ออกไปควบคุ ม อุ ป กรณ์ แต่ เ นื่ อ งจาก
ฟั งก์ชั่นอนุ พนั ธ์มีความไวต่ อสัญญาณรบกวนมาก เราจึ งต้องใส่ Filter ไป
เพื่ อ ขจัด สั ญ ญาณรบกวน ซึ่ งเราสามารถกาหนดอัต ราการขจัดสั ญญาณ
รบกวนโดยปรับค่า Filter coefficients (N) และสามารถปรับความเร็ วในการ
เข้าสู่ เป้ าหมายได้โดยการปรั บค่ า Kp, Ki, Kd ในการออกแบบการควบคุ ม
PID จะใช้สมการที่ (5) และ (6) ดังนี้
𝐸 (𝑠) = 𝑠𝑒𝑡𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 − 𝑓𝑒𝑒𝑑𝑏𝑎𝑐𝑘
(5)

ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบช่วงมุมองศา (degree) สู งสุ ดและต่าสุ ดใน 1 รอบการ
เดินของข้อต่อส่ วนต่างๆ ระหว่างมนุษย์กบั ชุด Exoskeleton ที่ออกแบบ
Minimum angle
มนุษย์ Exoskeleton
สะโพก (q1) -20
-15
เข่า (q2)
-2
3
ข้อเท้า (q3)
-25
-10

Maximum angle
มนุษย์ Exoskeleton
30
30
50
50
10
10

1

u(s) = E(s)(K p + K i 𝑆 + 𝐾𝑑

2.3 แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ของมอเตอร์ กระแสตรง

𝑁
1+𝑁

)

1
𝑠

(6)

ในการสร้ างชุ ด Exoskeleton จะนาแบบจาลองของมอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสตรงมาใช้ ดังรู ปที่ 8

วงจรของมอเตอร์ กระแสตรงและโหลดทางกลจะเป็ นดังรู ปที่ 7 ซึ่ ง
สมการอนุพนั ธ์ที่บรรยายพลวัตของส่ วนทางกล ให้การเคลื่ อนที่ของกลไก
เป็ นอุ ด มคติ อธิ บ ายได้โ ดยสมการที่ (1) และสมการความสั มพัน ธ์ของ
แรงดันไฟฟ้า ดังสมการที่ (2)
ia

รู ปที่ 7 มอเตอร์กระแสตรงที่ต่อกับโหลดทางกล [6]
𝐽𝜃̈ + 𝑏𝜃̇ = 𝜏 = 𝑘𝑡 𝑖𝑎
𝐿𝑖̇𝑎̇ + 𝑅𝑖𝑎 = 𝑉 − 𝑘𝑒 𝜃̇

รู ปที่ 8 การควบคุมแบบ PID ของชุด Exoskeleton

(1)

3. ผลการทดลอง

; 𝑘𝑒 = 𝑘𝑡 = 𝑘 (2)

นาสมการที่ (4) มาทดลองการควบคุม PID ในรู ปที่ 8 โดยใช้โปรแกรม
Simulink ใน MATLAB ได้ผลดังรู ปที่ 9

ทาการแปลงลาปลาซ แล้วจัดรู ปสมการ จะได้
𝜃(𝑠)

=
𝑉(𝑠)

𝑘
𝑠( (𝐽𝑠 + 𝑏)(𝐿𝑠+𝑅)+ 𝑘 2 )

(3)

แบบจ าลองของมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า กระแสตรงจะเป็ นดัง สมการที่ (3)
เลื อกใช้ DC Wiper Motor 12V เป็ นตัวขับ ค่ าพารามิ เตอร์ ที่เป็ นคุ ณสมบัติ
ของ Wiper Motor โดยอ้างอิงจาก [7] แทนค่า L = 9.6×10-10 H, R = 0.6 Ω, J
= 0.004 kgm2, b = 0.0185 Nm/(rad/s) และ k = 0.065 V/rpm ลงใน (3) จะได้
ฟังก์ชน่ั ถ่ายโอนของมอเตอร์กระแสตรง คือ
𝜃(𝑠)

1

= (5.9077×10−11 )𝑠 3+(0.0369)𝑠 2+0.235𝑠
𝑉(𝑠)

(4)

รู ปที่ 9 กราฟเปรี ยบเทียบระหว่างผลการตอบสนองของแบบจาลองมอเตอร์
กระแสตรงที่ ไม่ ใส่ ส่วนควบคุ ม PID (เส้นประสี เขี ยว) และกราฟผลการ
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ตอบสนองของแบบจาลองมอเตอร์กระแสตรงที่ ใช้การควบคุม PID (เส้นสี
น้ าเงิน) โดยกราฟเส้นสี แดง คือ อินพุต
ซึ่ งจะเห็นได้ว่า การควบคุ มแบบ PID สามารถตอบสนองได้เร็ วกว่า
และเกิด Overshoot น้อ ยกว่ า การลดการเกิด โอเวอร์ ชู้ต ก็เ พื่ อ ท าให้เ มื่ อ
น าไปใช้ใ นชุ ด Exoskeleton ไม่ เ กิด การกระตุ ก ในการทางานช่ วง Swing
phase จากการทดลองปรั บจูนค่ าพารามิเตอร์ ในโปรแกรม MATLAB สรุ ป
ได้ว่าใช้ค่า Kp = 2.88, Ki = 0.255 และ Kd = 0.32 และค่ า Filter coefficients
(N) = 106.84
จากนั้นจึงนาหลักการทั้งหมดที่กล่าวมาก่อนหน้า มาประยุกต์สร้างชุ ด
Exoskeleton โดยมีส่วนประกอบต่างๆ คือ 1. Potentiometer ใช้ในการวัดมุม
องศาการหมุ นของมอเตอร์ แต่ ละตัว 2. Gyroscope MPU6050 จะทาหน้าที่
วัด Zero Moment Point ของชุ ด Exoskeleton ตรวจจับว่าชุ ดมี การเอี ย งจน
เสี ยสมดุ ลหรื อ ไม่ ในช่ วง Terminal Stance phase ถ้าชุ ดเริ่ มมี ก ารโน้ ม ไป
ข้างหน้ามากเกินองศาที่กาหนดไว้ ก็จะให้มอเตอร์ ในส่ วนข้อเท้าและส่ วน
สะโพกหมุ น กลับไปในทางที่ ก ลับ มาสมดุ ล อี กครั้ ง 3. ไมโครคอนเลอร์
Arduino Mega 2560 ใช้ในการประมวลผล และ 4. DC Wiper Motor ขนาด
12V 55rpm 4 ตัว และ DC gear motor จานวน 2 ตัวในส่ วนสะโพก และ 5.
ใช้บอร์ดขับมอเตอร์กระแสตรง เบอร์ MD13S

(a)

(b)

(c)

รู ปที่ 10 ชุด Exoskeleton ขยับสะโพก (q1), เข่า (q2) และข้อเท้า (q3) ตามที่ได้
กาหนดค่ าไว้ (a) q1 = 0 องศา, q2 = 3 องศา และ q3 = -5 องศา, (b) q1 = -30
องศา, (c) q2 = 50 องศา และ q3 = -30 องศา
ในการควบคุมการทางานของชุด Exoskeleton จะมีอยู่ 2 วิธี นัน่ คือ 1.
ควบคุ มด้วยสวิตซ์ (ในสภาวะที่ ผูป้ ่ วยเดิ นไม่ ได้ แต่ ผูป้ ่ วยสามารถใช้แขน
ได้) เมื่ อทาการกดสวิตซ์กจ็ ะทาให้ชุด Exoskeleton เริ่ มเดิ นตามท่าทางที่ได้
โปรแกรมเอาไว้ 2. ควบคุ มโดยการใช้ Force sensor ที่ บริ เวณฝ่ าเท้า (ใน
กรณี ที่ผใู ้ ช้งานเป็ นผูท้ ี่ไม่สามารถใช้กล้ามเนื้อได้เต็มที่ หรื อในกรณี ของการ

กายภาพบาบัด) ในช่วงที่เริ่ มจะก้าวขา เช่น ขาขวา น้ าหนักตัวจะถูกทิ้งไปที่
เ ท้ า ข้ า ง ซ้ า ย เ มื่ อ ต ร ว จ จั บ แ ร ง ก ด ที่ บ ริ เ ว ณ Force Sensor ไ ด้
ไมโครคอนโทรลเลอร์กจ็ ะสั่งการให้กา้ วขาขวา และเป็ นอย่างนี้เช่นเดียวกับ
การทิ้งน้ าหนักที่เท้าข้างขวา แล้วก้าวขาข้างซ้าย

4. สรุป
ชุ ด Electro Armor 6 ที่ นาเสนอในบทความนี้ เป็ นชุ ด Exoskeleton ที่
นากลไกแบบ Four-bar linkages เข้ามาใช้เพื่อลดจานวนมอเตอร์ที่ใช้ในการ
เดิ นและเพิ่มเสถียรภาพในช่ วง Stance phase และใช้ PID controller เพื่อมา
ควบคุมมุมองศาของมอเตอร์แต่ละตัว จากผลการทดลอง Simulate ได้ค่า Kp
= 2.88, Ki = 0.255 และ Kd = 0.32 และค่ า Filter coefficients (N) = 106.84
เพื่อลดการเกิดโอเวอร์ ชู้ต ทาให้เมื่ อนาไปใช้ในชุ ด Exoskeleton จะไม่ เกิด
การกระตุ กในการทางานช่ วง Swing phase น้ าหนักโดยรวมของชุ ดเท่ากับ
17 กิโลกรัม ชุดนี้เหมาะสาหรับ คนที่ สูงในช่วง 165-170 cm สาหรับในการ
พัฒนาต่อในอนาคต จะมีการปรับปรุ งวิธีการควบคุ ม เพื่อให้ผปู ้ ่ วยสามารถ
นาไปใช้งานได้ง่ายขึ้น
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

เทคนิ คการวัดเรโซแนนซ์แม่เหล็กในนิ วเคลี ยสมีการใช้อย่าง
กว้างขวางในการวิเคราะห์ ธาตุ โมเลกุล รวมไปถึ งการถ่ ายภาพส่ องผ่าน
เพื่อใช้ในการแพทย์ บทความนี้ จะศึกษาความเป็ นไปได้ในการตรวจจับ
สัญญาณเรโซแนนซ์แม่เหล็กโดยใช้ตวั ปล่อยแสงเชิ งควอนตัมในเพชรชื่ อ
ว่า nitrogen-vacancy center โดยการวิ เคราห์ น้ ี ใช้ เทคนิ ค ทางควอนตัม
สัญญาณเรโซแนนซ์ไว้ในเฟส ของคิวบิต แล้วใช้ โมเดลชโรดิงเจอร์ เพื่อ
จาลองการเปลี่ยนไปของเฟสในระบบอิเล็กตรอนภายใต้สนามแม่เหล็ก
จากนิ วเคลี ยส หลังจากนั้นจะใช้ผลที่ ได้มาจาลองสัญญาณเรโซแนนซ์
แม่ เหล็ ก ที่ ค าดว่าจะวัด ได้ แ ละกล่ าวถึ งความเป็ นไปได้ ใ นการน าไป
ประยุกต์ใช้จริ ง

การวัดด้วยเทคนิ ค Nuclear magnetic resonance spectroscopy
หรื อ NMR เป็ นเทคนิ ค ที่ ใ ช้ อ าศัยปรากฏการทางควอนตัม อย่างหนึ่ ง
เรี ย ก ว่ า Larmor precession ห รื อ ก าร ห มุ น ข อ ง ส ปิ น เมื่ อ อ ยู่ ใ น
สนามแม่ เหล็ ก ธาตุ isotope ต่ างๆกัน ก็ จะมี คุ ณ สมบัติ เฉพาะที่ เรี ยกว่ า
magnetic moment แตกต่างกันไปซึ่งทาความเร็ วในการหมุนของสปิ นใน
นิ ลเคลียสแตกต่างกันออกไปด้วยเมื่ออยูใ่ นสนามแม่เหล็กค่าหนึ่ ง ความถี่
เชิ งมุมในการหมุน นี้ จึงเป็ นลักษณะเฉพาะของธาตุ isotope ต่างๆซึ่ งเรา
สามารถนาเทคนิ คนี้มาตรวจวัดยืนยันองค์ประกอบของสาร หรื อ โมเลกุล
ที่ ต้ อ งการศึ ก ษาได้ ซึ่ งเทคนิ คนี้ มี ก ารใช้ อ ย่ า งแพร่ หลายมากใน
อุ ต สาหกรรมต่ า งๆ ทั้ง ด้ า นเคมี และชี ว วิ ท ยา ขณะเดี ย วกัน ในด้ า น
การแพทย์ก็ มี ก ารใช้เทคนิ ค ที่ ค ล้ายคลึ งกัน กับ NMR เรี ยกว่า magnetic
resonance imaging หรื อ MRI ซึ่ งก็คือการวัด NMR ที่ ต่างๆแล้วนามาทา
เป็ นแผนภาพสามมิติของอวัยวะมนุ ษย์ที่ตอ้ งการศึกษา เนื่ องจากเทคนิ ค
MRI นี้ ใช่ เพียงสนามแม่เหล็ก การศึกษาจึงไม่เป็ นอันตรายต่อมนุ ษย์ ไม่
เหมือนกับการถ่ายภาพ x-ray ที่มีความอันตรายจากธาตุกมั มันตรังสี
แต่เนื่ องจากสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าจากนิ วเคลียสมีขนาด
เล็กมาก ดังนั้นการวัดที่ ทากัน อยู่ในปั จจุบ นั จึ งต้องใช้ ขดลวดแม่เหล็ ก
ขนาดใหญ่ และแม่เหล็ก ตัวน าไฟฟ้ ายิ่งยวด มาใช้ในการวัด รวมไปถึ ง
ต้อ งการจ านวนนิ ว เคลี ย สเป็ นจ านวนมาก และต้อ งใช้ เวลาวัด เฉลี่ ย
สัญญาณเป็ นเวลานานเพื่อหักล้างสัญญาณรบกวนออก จึงจะสามารถวัด
สัญ ญาณจากนิ ว เคลี ยสเหล่ านั้ น ได้ ท าให้ ก ารวัด ด้วยเทคนิ ค นี้ ต้อ งใช้
เครื่ องมือที่ซบั ซ้อน สิ้ นเปลืองทั้งพื่นที่และพลังงานมาก
ในไม่ กี่ ปี หลังนี้ ด้ ว ยการพัฒ นาด้า นความสามารถในการ
ควบคุมระบบควอนตัมเดี่ยว (single quantum system) เปิ ดโอกาสให้อาจ
มีการนาระบบควอนตัมเดี่ ยวมาใช้เป็ นตัวกลางในการวัดสัญญาณให้ มี
ความละเอี ยดสู งมากขึ้ น เมื่ อเที ยบกับ การวัด แบบเดิ ม ที่ อาศัยขดลวด
แม่ เหล็ ก ในการรั บ สั ญ ญาณ โดยที่ บ ทความนี้ จะเจาะจงไปที่ ร ะบบ
ควอนตัมที่เรี ยกว่า Nitrogen-vacancy center หรื อ NV center ในเพชร [1]
ซึ่ งเป็ นต าหนิ ช นิ ด หนึ่ งในผลึ ก ของเพชรซึ่ งประกอบไปด้ วยคาร์ บอน
ตามปกติ แต่ตาหนิ น้ ี จะเกิ ดขึ้ นเมื่ อ มี สารเจื อปน ไนโตรเจนอยู่ในผลึ ก

คาสาคัญ: เซนเซอร์ , เรโซแนนซ์ แ ม่ เหล็ ก ในนิ วเคลี ยส, เซนเซอร์ เชิ ง
ควอนตัม, การวัดความละเอียดสู ง, ไนโตรเจน-เวแคนซี เซ็น
เตอร์, เพชร

Abstract
Nuclear magnetic resonance is a widely used measurement
technique for identifying atoms and molecules as well as imaging in
medical applications. This article will explore a possible highly
sensitive nuclear magnetic resonance detection technique using
quantum emitters in diamond, nitrogen-vacancy center. The phase
accumulation of the electron spin under the influence of the nuclear
spin’s oscillating field is analyzed with time-dependent Schrodinger
equation modelling. The magnetic resonance signature is then
simulated. Furthermore, the possible measurement protocol and
applications will be discussed.
Keywords: sensors, nuclear magnetic resonance, quantum sensor, high
precision sensing, nitrogen-vacancy center, diamond
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และจับกับ ช่ องว่าง ไปแทนที่ อะตอมคาร์ บอน หนึ่ งคู่ ตามรู ปที่ 1a ซึ่ ง
ระบบนี้ มีอิเล็กตรอน 6 ตัว และสามารถจาลองได้ ด้วยระบบอิเล็กตรอน
สปิ น 1 หรื อ S=1 โดย NV center นี้ สามารถควบคุ มได้ ด้วยแสงเลเซอร์
ความยาวคลื่นย่านที่ตามองเห็ น [2] และยังสามารถควบคุม spin state ได้
ด้ว ยสนามไมโครเวฟอี ก ด้ว ย และที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ระดับ พลังงานของ
อิ เ ล็ ก ตรอนใน NV center เปลี่ ยนไปตามสนามแม่ เ ห ล็ ก [3] ของ
สิ่ งแวดล้ อ ม จึ ง มี ค วามเป็ นไปได้ ที่ จ ะน า NV center มาใช้ ว ัด คลื่ น
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจาก สปิ นของนิวเคลียสได้ [4]
บทความนี้ จะศึกษาความเป็ นไปได้ของการตรวจวัดสัญญาณ
NMR โดยการจาลองสัญญาณ โดยที่จะอาศัยเทคนิ คทางควอนตัมเปลี่ยน
สปิ นของ NV center เพื่อใช้หักล้างสัญญาณรบกวน และจะนาสัญญาณ
นั้นมาวิเคราะห์ เมื่อตัวสปิ นของ NV center อยู่ภายใต้อิทธิ พลของสปิ น
จากนิวเคลียส

ไปในเฟสของตัวสปิ นได้ ซี่ งเราสามารถจาลองไดนามิกของสปิ นได้จาก
การ พิจารณาเฟสของ superposition state ใน Bloch sphere โดยที่ เฟสที่
เปลี่ยนแปลงใน superposition state นี้ จะสามารถถูกวัดได้จากความน่ าจะ
เป็ นที่จะพบอิเล็กตรอนในระดับ |0> ในขั้นท้ายที่สุด
กระบวนการวัดเฟสถู ก แสดงในรู ป ที่ 2 โดยเริ่ มด้วยการน า
สปิ นไปอยู่ที่ ระดับ |0> โดยใช้แสงเลเซอร์ สี เขี ยว (ขั้นที่ 1) จากการนั้น
ควบคุมสปิ นให้อยูใ่ น superposition ระหว่าง |0> และ |1> (ขั้นที่ 2) โดย
ใช้สนามที่ ground state ไมโครเวฟ ที่มีความถี่เรโซแนนซ์กบั ระดับ

2. วิธีดาเนินการวิจยั
2.1 การสร้ างแบบจาลองของสปิ น
เนื่ องจาก NV center เป็ นระบบ สปิ น 1 เราจึงสามารถจาลอง
two-level system ที่มีระดับพลังานดังรู ป 1b ซึ่ง NV center ระดับพลังงาน
นี้ เปลี่ ยนแปลงไปตามสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าภายนอก โดยที่ พลังงานของ
ระ บ บ ส ปิ น นี้ ส าม าร ถ จ าล อ งไ ด้ ด้ ว ย ส ม ก าร Hamiltonian ใ น
สนามแม่เหล็กตามสมการ Hamiltonian
H = D0S2z+gµB S·B

(1)

โดย S คือ Pauli spin matrix และ g, µB คือค่าคงที่ทางแม่เหล็กของสปิ น
โดยที่สมการนี้ สามารถแก้หาพลังงานของระบบได้ (รู ป 1b) ตามสมการ
E = D0 + gµBBz จากสมการเราจึงสังเกตได้วา่ ระดับพลังงานขึ้นอยู่
กับอิทธิ พลของสนามแม่เหล็กในแนวแกน z หรื อแกนสมมาตรของ NV
center ในเบื้องต้นการเปลี่ ยนแปลงของระดับพลังงานนี้ สามารถวัด ได้
จากความถี่ ข องคลื่ นไมโครเวฟที่ กระตุ ้นเรโซแนนซ์ ก ับความต่ างของ
ระดับพลังงาน |0> และ |1> ซึ่ งสามารถนามาใช้วดั สนามแม่เหล็กได้ แต่
เนื่ อ งจากสนามแม่ เหล็ ก จากนิ ล เคลี ย สมี ข นาดเล็ ก มาก เราจึ งต้อ งใช้
เทคนิ คทางควอนตัมเรี ยกว่า dynamical decoupling เพื่อให้มีความเสถียร
จากสัญญาณรบกวน [5]

รู ป ที่ 1 a) โครงสร้ า งของต าหนิ NV center ในผลึ ก ของเพชรโดยที่
แผนภาพแสดง อะตอมคาร์ บ อน (น้ าเงิ น ), ไนโตรเจน (เหลื อ ง) และ
ช่องว่าง (เทา) b) ระดับพลังงานจาลองของ คิวบิต NV center
พลังงาน เป็ นระยะเวลา หนึ่ งในสี่ ขอบคาบการสัน่ Rabi Oscillations หรื อ
เรี ย กว่ า π/2-pulse จากนั้ น ปล่ อ ยให้ ส ปิ นบัน ทึ ก เฟสที่ ม าจากสนาม
ภายนอก (ขั้นตอนที่ 3) ต่อไปใช้ π-pulse ซึ่งมีความยาวครึ่ งหนึ่งของการ
สั่น Rabi Oscillations (ขั้นที่ 4) และปล่ อยให้สปิ นหมุนไปอีกข้างเป็ นเว
เลาเท่ากับขั้นที่ 3 และบันทึกเฟสที่มีค่าลบ (ขั้นที่ 5) ซึ่งขั้นตอนนี้จะทาให้
noise ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงช้ ากว่าความเร็ วของการ ควบคุ ม pulse ถู ก
หักล้างกันไป จึงทาให้มีการวัดสัญญาณได้แม่นยามากขึ้น หลังจากนั้นจึง
ใช้ π/2-pulse อี ก ครั้ งเพื่ อแปลงปริ มาณเฟสไปเป็ นความน่ าจะเป็ นของ
อิเล็กตรอนที่จะอยูใ่ นระดับ |0> โดยที่ดงั รู ป แสดงการเก็บเฟสของสปิ น

2.2 การใช้ เทคนิค dynamical decoupling
เนื่ องจาก NV center สามารถถูกควบคุม จากแสงเลเซอร์และ
ไมโครเวฟ เราสามารถควบคุมสปิ นของNV center ให้บนั ทึกสัญญาณลง
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เป็ นปริ ม าณ 90 องศา ท าให้ ห ลังจากขั้น ตอนที่ 6 จะสามารถวัดความ
น่าจะเป็ นที่อิเล็กครอนจะอยูใ่ นระดับ |0> ได้เป็ น 50% ซึ่ งตัวอย่างนี้แสดง
ให้เห็ นว่าปริ มาณเฟสที่ เกิ ดขึ้ นจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า จะท าให้ ความ
น่าจะเป็ นของที่อยูอ่ ิเล็กตรอนอยูใ่ นระดับ
ต่อมาพิจารณาสนามแม่เหล็กจากนิ วเคลี ยสซึ่ งสามารถจาลอง
ได้ดว้ ยคลื่น sine ซึ่ งมีความถี่ เท่ากับ Larmor frequency โดยที่เราสามารถ
นิยาม คาบของการสัน่ นั้น เป็ น T=1/fL

2.3 การจาลองสัญญาณ

รู ป ที่ 2 แผนภาพจาลอง Bloch sphere แสดงสถานะทางควอนตัวของ
สปิ น ลูกศรสี น้ างเงินคือสถานะปั จจุบนั ของแต่ละขั้น ส่ วนลูกสอนสี เทา
คือสถานะของสปิ นขั้นตอนก่อนหน้า
ดังนั้นการเปลี่ ยนเวลาบันทึ ก phase t จะทาให้สัญญาณเฟส
รวมกัน แบบเสริ ม หรื อ หั ก ล้างกัน ได้ เช่ น ถ้า t <T/4 สั ญ ญาณของ
นิ วเคลี ยสถู ก หัก ล้างกัน หมด แต่ ห ากt =T/2 จะท าให้ ช่ วงบัน ทึ ก เฟส
ช่วงแรก (ขั้นที่ 3) และ ช่ วงหลัง (ขั้นที่ 5) มี ทิศทาง กลับกันตามรู ป ที่ 2
และทาให้สญ
ั ญาณเฟสในสปิ นของอิเล็กตรอนรวมกันแบบเสริ มกัน

รู ปที่ 3 สัญญาณจาลองของการทดลอง โดยใช้ NV center วัดสนามNMR
จากนิ วเคลี ยส กราฟสี น้ าเงิ นแสดงกรณี ที่ไม่มีสนาม NMR ส่ วนกราฟสี
แดงแสดงกรณี ที่มีสนาม NMR และเกิ ดสัญญาณลดลงเมื่ อt=T/2 ตามที่
แสดงโดยเส้นประ

หากพิจารณากรณี ที่ไม่มีอิทธิ พลจากสนามแม่เหล็กภายนอก
เฟสที่ เก็บ ได้จึงหัก ล้างกัน หมดดังนั้น เราจึ งสามารถพิ จารณาสปิ นของ
อิเล็กตรอนอยู่ในกรอบอ้างอิ งเสมือนที่เหมื อนว่าเฟสไม่เปลี่ ยนแปลงใน
การหมุนที่ ปราศจากสนามภายนอก หรื อ rotating frame ซึ่ งจะไม่มี การ
เปลี่ ยนแปงของเฟสเลยในแบบจาลองนี้ ถา้ ไม่มีสนามไฟฟ้ า เพราะฉะนั้น
หลังจากกระบวนการ dynamical decoupling แล้วจะท าให้ ความน่ าจะ
เป็ นที่อิเล็กตรอนอยูท่ ี่ระดับ |0> เป็ น 1 เช่นเดิมไม่ว่า t จะยาวแค่ไหนก็
ตาม แต่เมื่ อพิจาณาสนามแม่เหล็กที่ เป็ น sine wave แต่เมื่ อ t=T/2 แต่ถ้า
หากเวลา t เป็ นค่ า อื่ น จะท าให้ เ ฟสหั ก ล้ า งกั น โดยเฉลี่ ย เนื่ อ งจาก
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากนิ วเคลียสหลายๆตัว เพราะเฟสของสนามจากแต่
ละนิ วเคลี ยสจะไม่มีความสัมพันธ์กนั เลย หรื อเป็ นแบบสุ่ ม ดังนั้นเราจึ ง
สามารถจาลองสัญญาณเรโซแนนซ์ ได้ดว้ ย Fourier analysis ของฟั งก์ชนั
การเปลี่ ยนแปลงของสปิ น ซึ่ งคือ ฟั งก์ชัน Lorentzian ที่ t=T/2 ดังนั้น
สัญญาณที่ จาลองออกมาได้จึงเป็ นตามรู ป ที่ 3 คื อ เมื่ อไม่มีสนาม NMR
จากนิ วเคลี ยส สัญญาณจะไม่มีการเปลี่ ยนแปลง (เส้นสี น้ าเงิน) แต่เมื่อมี
สนามNMR จะทาให้สญ
ั ญาณลดลงที่เวลา t=T/2 จากการเปลี่ยนไปของ
เฟสที่มีอิทธิพลมาจากสนาม NMR

2.7 การวิเคราะห์ ผล
จากสัญญาณที่ ได้ในรู ปที่ 3 เราจะสามารถวัด ค่าเวลาที่ ส ปิ น
ของอิเล็กตรอนตรวจจับสนามเรโซแนนซ์จากนิวเคลียสได้ โดยที่จากการ
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sensitivity diamond magnetometer with nanoscale resolution Nat.
Phys. 4 810-6 (2008).

กาหนดขนาดของสนามแม่เหล็กคงที่ในการทดลอง จะทาให้ได้ค่า Lamor
frequency ค่าหนึ่งตามสมการ f L  B / 2 โดยที่ B คื อสนามแม่เหล็ก
ที่ ใ ช้ใ นการทดลอง ประกอบกับ เวลาที่ วดั ได้จากการทดลองจะท าให้
ส าม ารถ ค าน วณ ห าค่ า gyromagnetic ratio  ได้ โด ยที่ T=1/ f L
ยกตัวอย่างเช่ นถ้าธาตุที่ตอ้ งการตรวจจับคือ 19F ซึ่ งมี gyromagnetic ratio
= 40.052 MHz/T หากสนามแม่เหล็กในการทดลองเป็ น 50 mT จะทาให้
Lamor frequency เป็ น 2.0 MHz ซึ่ งจะส่ งผลให้สัญญาณของ NV center
จะลดลงที่ t= 249.7 ns ในทางกลับกันเราสามารถยืนยันองค์ประกอบ
ของธาตุดว้ ยการหาเวลาที่ สัญญาณ NV center ลดลงแล้วนามาคานวณหา
gyromagnetic ratio เพื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับฐานข้อมูลได้

[4] Staudacher T., Shi F., et al. Nuclear magnetic resonance
spectroscopy on a (5-nanometer)3 sample volume. Science 339,
561–563 (2013)
[5] de Lange G, et al., Universal dynamical decoupling of a single
solid-state spin from a spin bath. Science. 2010 Oct
1;330(6000):60-3.

3. สรุป และ อภิปรายผล
บทความนี้ ได้คานวณและจาลองการนาสปิ นของ NV center
มาใช้ ว ัด สนาม NMR จากนิ ว เคลี ย ส เพื่ อ แทนที่ ก ารวัด ด้ ว ยขดลวด
แม่เหล็กธรรมดา จากการใช้เทคนิ ค dynamical decoupling เพื่อควบคุ ม
สปิ นของอิเล็กตรอนและบันทึกสัญญาณจากนิ วเคลียสลงไปในเฟสเพื่อ
และวัดค่าตอนสุ ดท้าย ซึ่ งสัญญาณจะลดลงที่ เวลา t ค่าหนึ่ งซึ่ งจาเพาะ
กับ gyromagnetic ratio ของธาตุแต่ละ ไอโซโทป
เนื่ องจากอิเล็กตรอนมี magnetic moment ที่ มีขนาดใหญ่ กว่า
นิ วเคลียสเกือบพันเท่า ประกอบกับเทคนิ คทางควอนตัมที่สามารถทาให้
สัญญาณรบกวนหักล้างกันไปเองได้ จึ งทาให้ การทดลองในลัก ษณะนี้
สามารถที่จะวัดสนาม NMR ได้ละเอียดกว่าการวัดด้วยขดลวดทัว่ ไป ที่มี
กาลังเท่ากัน นอกจากนี้ ขนาดของ NV center ที่ มีขนาดเพียงหนึ่ งพันธะ
ของเพชรยังสามารถเปิ ดโอกาสให้วดั NMR ในสารตัวอย่างที่มีขนาดเล็ก
ถึงระดับนาโนเมตรได้อีกด้วย
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the learning satisfaction of the students. The research found that the
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บทความวิจัยนี มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื อถ่ า ยทอดเทคโนโลยีผ่า น
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เรี ยนการสอนตามรู ปแบบที พัฒ นาขึ นมี ค่ า เฉลี ยอยู่ ใ นระดั บ มาก
นอกจากนีเป้ าหมายที ได้ของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในแต่ ละครั งคื อ
การเกิดนวัตกรรมหรื อสิ งประดิษฐ์ เพือช่วยเหลือชุ มชนตามสภาพปั ญหา
และความต้องการของชุมชน
คําสําคัญ: สะเต็มศึกษา, สิ งประดิษฐ์และนวัตกรรม

1. บทนํา
ในปั จ จุ บันโลกเข้า สู่ ยุ ค การพัฒนาจากการเปลี ยนแปลงตาม
เทคโนโลยี การสื อสารต้องติดตามข้อมูลข่าวสารรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เพือนํามาใช้ประโยชน์จนเกิด ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด จึ งจํา เป็ นอย่า งยิ งที
จะต้องเตรี ยมความพร้อมให้กบั ผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะทีจําเป็ น ส่ งผลแนวโน้ม
การจัด การเรี ย นการสอนต้อ งเน้น ผู้เ รี ย นเป็ นเป็ นสํา คัญ ต้อ งยึ ด หลั ก
ความสามารถของผูเ้ รี ยนและพัฒนาตนเองได้ถือว่าผูเ้ รี ยนสําคัญที สุ ด [1]
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
การสอน ทําให้มีเ นื อหาสาระและกิจ กรรมจะต้องสอดคล้อ งกับ ความ
สนใจ ความถนัด ความแตกต่างของผูเ้ รี ยน ฝึ กทักษะกระบวนการคิ ดและ
การประยุกต์ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ จากประสบการณ์จริ ง [2] ตามแนวทาง
ดัง กล่ า วได้จัด ให้มี ก ารศึ ก ษาตามวิ ธี ก ารใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน (Problem
Based Learning: PBL) ซึ งมี หลักสําคัญคื อ ผูส้ อนจะใช้สถานการณ์การ
ปั ญ หาเป็ นตั ว กระตุ ้น ให้ผู้เ รี ย นแสวงหาความรู้ เพื อนํา มาเป็ นแนว
ทางแก้ไขปั ญหาซึ งผูเ้ รี ยนเป็ นการกาํ หนดทิ ศทางเรี ยนรู้ ของตนเอง ซึ ง
ต่ างจากวิธีก ารสอนแบบบรรยาย โดยผูส้ อนนําปั ญ หามาให้ผเู้ รี ยนได้
ศึ กษาก่อ น เพือให้ผเู้ รี ย นได้เกิดการเรี ยนรู้ มาพัฒนาศัก ยภาพตนเองได้
สูงสุ ด หลักสูตรจะต้องมีการบูรณาการรายวิชาให้มีความเชื อมโยงกันกับ
สถานการณ์ปัญหาในปั จจุบนั ให้ได้มากทีสุ ด สําหรับการบูรณาการศึ กษา
โดยส่ วนใหญ่ ยงั ขาดทักษะการคิ ดเพราะมุ่ งเน้นให้ความรู้ มากแต่ ใช้ใ น
การสอบ ไม่สนใจสอนให้ผเู้ รี ยนเกิดทักษะทางความคิ ดที จะให้เกิดการ

Abstract
The objectives of this research the transfer technology
through community involvement and learning process which mainly
integrated. The STEM education using project electronics technology
majors model for Invention and Innovation consists of 4 activities,
consist of 1) Community needs survey for problem determination. 2)
Propose and analyze the meeting. 3) Planning for project based learning
and 4) The reflection knowledge perception in the community for
evaluation. The research tools included student satisfaction
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เชือมโยงความรู้ทีมีนาํ ไปใช้ในการแก้ไขปั ญหาในชี วิตประจําวันได้ ไม่
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยแลนด์ 4.0 การขับเคลื อน
ประเทศไทยในยุ ค ศตวรรษที 21 ต้ อ งใช้ก ารเรี ยนรู้ เ ชิ ง รุ ก (Active
Learning) จัดการเรี ย นการสอนที เน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นศู น ย์ก ลาง (Studentcentered) มีกจิ กรรมการเรี ยนการสอนทีหลากหลาย เพือกระตุน้ และจูงใจ
ให้ผเู้ รี ยนเกิดความสนใจใฝ่ เรี ยนรู้ ด้วยการลงมื อปฏิบัติ ทําให้ผเู้ รี ยนได้
ฝึ กทักษะทางการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการเพือหาข้อสรุ ป [3]
ต้องการให้เรี ยนรู้กระบวนการส่ งเสริ มพัฒนาทักษะหลายด้าน ยกตัวอย่าง
1) ทักษะการเรี ยนรู้ และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)
ผูเ้ รี ยนจะได้รับการส่ งเสริ มทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และ
การคิ ด แก้ปั ญ หา 2) ทั ก ษะเกียวกับ ข้อ มู ล ข่ า วสารการสื อสารและ
เทคโนโลยี (Iinformation, Media, and Technology Skills) ผู้เ รี ย น
สามารถเข้า ถึ งการจัด การเก็บข้อ มูล และทําการสื อสารต่ า งๆ อย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และ 3) ทัก ษะชี วิต และการประกอบอาชี พ (Life and
Career Skills) ผู้เรี ย นสามารถทํา งานเป็ นที มี ภาวะผู้น ํา และมี ความ
รับผิดชอบ [4][5]
“สะเต็ ม ศึ ก ษา” (Science Technology Engineering and
Mathematics Education : STEM Education) คื อ แนวทางการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์ โดยนําจุดเด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่
ละวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัว เพือให้ผเู้ รี ยนนําความรู้ทุกแขนงนําไป
แก้ไขปั ญหาทีพบเห็นในชีวิตจริ งเพือสร้างเสริ มประสบการณ์ ทักษะชี วิต
ความคิดสร้ างสรรค์และเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้กบั ผูเ้ รี ยนในการ
ปฏิบตั ิงานทีต้องใช้องค์ความรู้และทักษะกระบวนการนําไปสู่ การสร้ าง
นวัตกรรมในอนาคต เพือให้ได้เทคโนโลยีเป็ นผลผลิ ตจากกระบวนการ
การออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ งโดยทัวไปการสร้ างสรรค์ชิ นงานหรื อการ
แก้ไขปั ญหาเรื องใดเรื องหนึงจะต้องทําซําและต่ อเนื อง คําว่า เทคโนโลยี
และวิศวกรรม (Technology and Engineering) พบว่า เป็ นคําใหม่ ในขัน
การศึกษาพืนฐาน แต่กลับจะกล่าวเฉพาะในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
กล่าวคือ วิศวกรรมหมายถึง เกียวกับการออกแบบ วางแผน การแก้ปัญหา
เป็ นการใช้องค์ความรู้ จากศาสตร์ ต่างๆ มาสร้ างสรรค์ผลงาน เรี ยกรวม
กระบวนการว่ า กระบวนการออกแบบทางวิ ศ วกรรม (Engineering
Design Process) กระบวนการนีจะช่วยให้ผเู้ รี ยนเข้าใจถึงการทํางานอย่าง
เป็ นขันตอนรู้จกั วางแผนการแก้ปัญหา เข้าใจถึงกระบวนการที เหมาะสม
ที สุ ด เน้นให้เ กิด ประยุก ต์ใ ช้องค์ค วามรู้ เ พือแก้ปั ญหาหรื อ สร้ า งสรรค์
ผลงานออกมาในขณะที กระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ มักมุ่ ง ไปที การ
ได้มาซึ ง [6]
เพือให้ผสู้ อนได้นาํ กิจกรรมการเรี ยนรู้ ที เหมาะสมสอดคล้อง
กับการเรี ยนการสอนแบบสะเต็มศึ กษาไปผนวกองค์ประกอบที สําคัญ
ของการเรี ยนการสอนอย่างน้อย 2 ด้าน คือ 1) ด้านบริ บทซึ งเกียวข้องกับ

ชีวิตประจําวันของผูเ้ รี ยน และ2) ด้านเนื อหาเป็ นความรู้ พืนฐานที สําคัญ
ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ลึกซึ งยิ งขึน ซึ งแนวคิดการนําโครงงาน ที
เป็ นสิ งประดิ ษ ฐ์แ ละนวัต กรรม สํา หรั บผู้เรี ยนบางคนอาจเข้า ใจเพี ย ง
บางส่ วนไม่สามารถเชือมโยงความรู้ในระดับการออกแบบเชิ งวิศวกรรม
ได้ จากการสังเกตุพฤติกรรมทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนในวิชาสิ งประดิ ษฐ์
และนวัตกรรม พบว่า ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ชอบกิจกรรมการทดลองแต่ ผเู้ รี ยน
ยัง ไม่ ส ามารถใช้ทักษะในการแสวงหาความรู้ ไ ด้อ ย่ างถู กต้อง ผูส้ อน
อาจจะนําไปศึกษาปั ญหาจากสภาพจริ ง หรื อการสํารวจจากแหล่ งปั ญหา
ชุ ม ชนรอบเขตมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ร้ อ ยเอ็ ด โดยเฉพาะอย่ า งยิ งการ
แก้ปัญหาด้วยขันบูรณาการที จะทําให้ผเู้ รี ยนเข้าใจหลักวิธีการที แท้จริ ง
เพือแก้ไขปั ญหา สามารถเชือมโยงความรู้ ที ได้เรี ยนในห้องกับโครงงาน
หรื อนวัตกรรมต่างๆ ที มี การใช้ในชี วิตประจําวัน ผูว้ ิจัยจึ งสนใจที จะนํา
เนือหาเกียวกับ เครื องอบแห้งข้าวเปลื อกมาใช้การสร้ างกิจกรรมสะเต็ม
ศึ กษา เนื องจากเป็ นภายหลังการเก็บเกียวข้าวในชุ มชนจะมี ข้าวเปลื อก
จํานวนมากถูกนํามาลดความชื นด้วยวิธีธรรมชาติ บนถนนคอนกรี ต ซึ ง
จะช่ ว ยสร้ า งความสนใจในกิจ กรรมที มอบหมายให้ค้น คว้า ช่ ว ยฝึ ก
กระบวนการทํางานอย่าง เป็ นระบบร่ วมกับชุมชน รู้จกั การวางแผนการ
ทํางาน ได้เรี ยนรู้ วิธี การแก้ปั ญหาได้ออกแบบและสร้ าง ทํากิจ กรรมที
บูรณาการขึนเพือพิสูจน์สิงต่างๆ ด้วยตนเองได้

2. การดําเนินการวิจัย
กลุ่ ม ตัว อย่ า งใช้นัก ศึ ก ษาชั นปี ที 4 สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที ลงทะเบี ย นเรี ย นประจํา ปี การศึ ก ษา 2559 ในวิ ช า
สิ งประดิษฐ์และนวัตกรรม จํานวน 20 คน เป็ นวิชาที ต้องคิ ดค้นหาหัวข้อ
ปั ญหาสําหรั บการทําโครงงาน และงานวิจัย โดยได้เลื อกหัวข้อสําหรั บ
การวิจัยในครั งนี คื อ เครื องกระบะอบแห้งข้าวเปลื อก จากการสํารวจ
พืนทีในชุมชนพบว่าพืนทีตากข้าวเปลือกไม่เพียงพอ

Science: S

Technology: T

ความชืน และการระเหย

วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์

Engineering: E
วงจรควบคุม และออกแบบ

Mathematics: M
คํานวณค่าพลังงานจําเพาะ

รู ปที 1 การดําเนินงานวิเคราะห์ปัญหาจากแนวคิดสะเต็มศึกษา
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จากรู ปที 1 ในสาระเรี ยนรู้ในกิจกรรมยังได้สอดแทรกทังความรู้
ทั วไป และความรู้ ใ นเชิ ง เทคโนโลยี ต่ า งๆ เครื องมื อ ที ใช้ใ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจยั มีดงั นี
1) แผนการจัดการเรี ยนรู้เรื อง เทคโนโลยีอบแห้ง ซึ งเป็ นการบูร
ณาการใช้โครงงาน เครื องกระบะอบแห้งข้าวเปลื อกมาจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนแบบสะเต็มศึกษา จํานวน 1 แผน ใช้ระยะเวลาทังหมด 15
ชัวโมง แบ่งเป็ นสัปดาห์ล่ะ 3 ชัวโมง
2) แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจหรื อความสามารถทาง
สติปัญญาทีวัดความสามารถออกมาเป็ นคะแนน หลังจากการจัดกิจกรรม
ซึ งเป็ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนแบบปรนัย จํานวน 50 ข้อ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนหลังการเรี ยนการจัดกิจกรรมบูรณา
การตามแนวคิดสะเต็มศึกษากับเกณฑ์ร้อยละ 75
3) แบบสั ง เกตความคิ ด สร้ า งสรรค์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ สํา หรั บ ใช้ ว ัด ผลความคิ ด สร้ า งสรรค์ 3 ด้ า น คื อ
ความคิดริ เริ ม ความคิดยืดหยุ่น และความคิ ดคล่ องแคล่ ว โดยใช้แบบวัด
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สังเกตภายใน
ชั วโมงเรี ย นที ใช้ก ารจัด กิจ กรรมบูร ณาการตามแนวคิ ด สะเต็ ม ศึ ก ษา
ทังหมด 15 ชัวโมง

21 [7] เกิดทัศนคติทีดีต่อการเรี ยนรู้ดา้ นเทคโนโลยี ตลอดจนการเรี ยนรู้
ในทักษะวิชาการหลักๆ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์วิศวกรรม และ

รู ปที 3 ผูเ้ รี ยนเสนอแนวทางการเรี ยนรู้เทคโนโลยี
การประดิ ษฐ์ เพือให้กา้ วทัน เทคโนโลยี ความเปลี ยนแปลงของโลกที
เกิดขึนอย่างรวดเร็ วที มี อยู่ในปั จจุ บัน จากการศึ กษาสามารถสรุ ปผลได้
ดังนี
1) ประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัดการเรี ยนการสอนจากสาระเรี ยนรู้
โดยใช้สะเต็มศึ กษา มี ประสิ ทธิ ภาพเท่ ากับ 78.50/77.54 ซึ งเป็ นไปตาม
เกณฑ์ทีผูว้ ิจยั กาํ หนดไว้ แสดงว่าผลการจัดกิจกรรมการบูรณาการกับการ
เรี ยนการสอนโดยใช้สะเต็มศึกษามีประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการสูงกว่า
เกณฑ์กาํ หนดร้อยละ 75 สอดคล้องกับรายงานวิจัยของ [8] ศึ กษาผลการ
จัด การเรี ย นรู้ เรื อง วงจรไฟฟ้ า ตามแนวคิ ดวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ แ ละคณิ ตศาสตร์ ที เพิ มทักษะการคิ ด สร้ างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์
2) นักศึ กษาที ได้รับการจัดกิจกรรมการบูรณาการกับการเรี ยนการ
สอนโดยใช้สะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 เป็ นไปตามสมติฐานทีตังไว้
3) ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ของ
นักศึกษา จากการสังเกตความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิ ดริ เริ ม ความคิ ด
ยืดหยุ่น และความคิ ด คล่ องแคล่ ว โดยผูว้ ิ จัยสังเกตในชั วโมงการสอน
พบว่ านัก ศึ ก ษามี ค วามสนใจเสนอแนวคิ ดสร้ างสรรค์แปลกใหม่ ท าง
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพิ มขึ น โดยสังเกตจากพฤติ กรรมการ
ตอบคําถามในชันเรี ยน และนอกห้องเรี ยน พบว่า กิจกรรมการเรี ยนรู้ ตาม
แนวคิดสะเต็มศึ กษาจะเกิดคําถามตามมาเรื อยๆ ผูส้ อนต้องมี คาํ ตอบให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความคิดริ เริ มจนสามารถเชือมโยงความรู้ในวิชาต่างๆ

3. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลจากการดํา เนิ น งานวิจัย พบว่า นักศึ กษาจะได้เรี ยนรู้ ทังใน
ภาคทฤษฎีทีเกียวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เกิดแรงจูงใจ
การกระตุ ้น พร้ อมไปกับการสื บค้น แสวงหาข้อมูล ดังรู ป ที 2 จากการ
สังเกตพบว่า ผูเ้ รี ยนเกิดความสนใจที จะศึ กษาความรู้ ด้า นวิทยาศาสตร์
และวิศ วกรรมศาสตร์ ฝึ กออกแบบและสร้ างพื นฐานด้า นวิ ศ วกรรม
ตลอดจนการฝึ กคิดเพือการแก้ไขปั ญหาแบบครบวงจร ตังแต่ขนตอนการ
ั
วางแผน การออกแบบ ไปจนถึ ง ขันทดลอง ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข จนเป็ น
นวัตกรรมทีนักศึกษาช่วยกันสร้างขึนด้วยตนเอง

4. สรุปผล และอภิปรายผล
ผูเ้ รี ยนใช้แนวทางการออกแบบและสร้ างเชิ งวิศวกรรมของ
สิ งประดิ ษ ฐ์และนวัตกรรม หรื อ โครงงานวิ จัย เครื องกระบะอบแห้ง
ข้าวเปลื อกประกอบด้วย 1) ชุ ดกาํ เนิ ดความร้ อน 2) พัดลมดูดอากาศ 3)
กระบะบรรจุ ข้าวเปลื อก 4) ชุ ดวงจรไฟฟ้ า และ5) ท่ อ ลมกระแสกลับ

รู ปที 2 ความสนใจผูเ้ รี ยนสะเต็มศึกษา
จากรู ปที 3 ผูเ้ รี ยนสามารถชีให้เห็นถึงการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ ง
หรื อการนําไปสร้างเป็ นเทคโนโลยีต่างๆ ในการใช้ชีวิตในยุคศตวรรษที
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ดังรู ปที 4 ถูกนํามาสอนด้านสะเต็มศึกษา เน้นทักษะสําคัญในโลกาภิวฒั น์
หรื อทักษะทีจําเป็ นในยุคศตวรรษที 21 [9] [10] นักศึกษาทุกคนออกแบบ
ด้วยตัวเองได้ลงมื อปฏิบัติจริ ง เช่ น การสํารวจสถานการณ์สภาพปั ญหา
การตากข้าวเปลื อ กในชุ ม ชน นอกจากนี ยัง สามารถนํา ความรู้ ไปการ
บริ การสังคม เกิดความภาคภูมิใจในตนเองทีมีบทบาทช่วยแก้ปั ญหา และ
พัฒนาต่อยอดนวัตกรรม [11]
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รู ปที 4 เครื องกระบะอบแห้งข้าวเปลือก
เพื อตอบสนองความต้ อ งการหรื อแก้ไ ขปั ญ หาเกียวกับ
ชีวิตประจําวันจากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม นักศึกษามีความพึง
พอใจต่ อการเรี ยนรู้ ที บูรณาการแบบสะเต็ม ศึ กษาในระดับ มาก พบว่ า
นัก ศึ ก ษาพอใจมากด้า นการเปิ ดโอกาสสอบถาม วิ จ ารณ์ และเสนอ
แนวคิดสร้างสรรค์ รองลงมาคือช่วยสร้างองค์ความรู้ ใหม่ เป็ นประโชยน์
ต่ อการแก้ปั ญหาในชี วิต ประจําวัน โดยส่ วนใหญ่ นัก ศึ กษามี ความเห็ น
สอดคล้องกันว่ากิจกรรมการบูรณาการด้วยสะเต็มศึ กษาสามารถกระตุ ้น
ให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ได้ดีขึนมี 6 ประการดังนี
1) กิจกรรมเรี ยนรู้ทีบูรณาการเป็ นไปตามการจัดการเรี ยนรู้สะเต็มศึกษา
2) นักศึกษารู้จกั คิดอย่างรอบคอบ วิเคราะห์ปัญหาทีหลากหลาย
3) ฝึ กให้นกั ศึกษารู้จกั ใช้องค์ความรู้ทีมีนาํ มาใช้งานจริ งมากขึน จนทํา
ให้เกิดความเข้าใจลึกซึ งในวิชาการรู้ถึงความสําคัญในสิ งทีเรี ยน
4) รู้ลึกในเชิงเทคโนโลยีทงรู
ั ปแบบหลักการทํางานพืนฐาน และการ
ประยุกต์
5) เปิ ดโอกาสให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเชิงวิศวกรรม
การประเมินผลทีเน้นทักษะในเชิงของการ ใช้ความคิดในเชิงปฏิบตั ิ
6) เน้นฝึ กฝนนักศึกษาสามารถเรี ยนรู้ได้ดว้ ยตนเอง (Self-Directed
Learning) เป็ นหลัก โดยผูส้ อนทําหน้าทีเป็ นผูค้ อยให้คาํ แนะนํา

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด
ที ให้ทุ นสนับ สนุ น การวิ จัย ประจําปี งบประมาณ 2560 ขอขอบคุ ณ
นักศึ กษาทุ กท่ า นที เข้าร่ ว มกิจกรรม และเกษตรกรชุ ม ชนบ้านท่ า ม่ ว ง
ตําบลท่าม่วง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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ชุดวัดประสิทธิภาพโปรโตคอลไอโอที
สาหรับการทดสอบโดยใช้ อปุ กรณ์จริงหรื ออุปกรณ์จาลอง
IoT Protocol Performance Testing Suite for Real Equipment or Virtual Equipment
วิปัศย์ ปุยสาลี1 วัชระ ฉัตรวิริยะ1
1
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระทัง
1 ซอยฉลองกรุ ง 1 เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร 10520

บทคัดย่อ

บทนา

วิธี ก ารทดลองวัดประสิ ท ธิ ข องโปรโตคอลไอโอที โ ดยใช้
อุปกรณ์จริ งหรื ออุปกรณ์จาลอง ยังเป็ นวิธีที่นิยมกันในปั จจุบันเนื่องจาก
เป็ นการวิธีที่ สะดวกและให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่ อถื อ จากการศึ กษางานวิจัยที่
เกีย่ วข้องพบว่าส่ วนใหญ่ แล้วผูว้ ิจยั จะต้องพัฒนาโปรแกรมเพื่อดาเนินการ
การทดลอง เช่น ควบคุมการรับส่ งข้อมูล ควบคุมสภาพแวดล้อมเครื อข่าย
การเก็บผล และการแสดงผล ซึ่ งงานวิจัยนี้ เล็งเห็นถึ งความซับ ซ้อนและ
ภาระในการเตรี ยมการทดลองจึ ง ได้ พ ั ฒ นาชุ ด วั ด ป ระสิ ทธิ ภาพ
โปรโตคอลไอโอที สาหรับการทดลองโดยใช้อุปกรณ์จริ งหรื ออุ ปกรณ์
จาลอง โดยชุ ดทดลองจะมี ส่ ว นควบคุ ม การทดลอง ส่ วนควบคุ ม การ
รับส่ งข้อมู ล ส่ วนควบคุ มสภาพแวดล้อมเครื อข่ าย ส่ วนการเก็บผล และ
ส่ ว นแสดงผลลัพ ธ์ พร้ อ มด าเนิ น การทดลองในเงื่ อ นไขต่ า ง ๆ แบบ
อัตโนมัติ ชุดทดลองจะให้ผลการทดลองพื้นฐานที่ ครบถ้วน อาชิเช่น ค่ า
เวลาไปกลับ(RTT) อัตราการสู ญหายของข้อมูล (Loss rate) ค่าหน่ วงเวลา
ไม่คงที่ (Jitter) ส่ วนเกินข้อมูลจากการส่ ง (Overhead)

อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ ง(Internet of thing : IoT) เรี ยกสั้นๆว่า
ไอโอที [1] คือแนวคิดที่ จะเชื่อมต่อสิ่ งต่าง ๆ เข้าด้วยกันด้วยเครื อข่ าย เพื่อ
แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ที่ จ าเป็ น เช่ น รถยนต์ส ามารถบอกความเร็ ว ให้ก บั
รถยนต์คันหลัง เซ็นเซอร์ วดั ความชื่ นในดิ นสามารถสั่งการหัวฉี ดน้ าให้
รดน้ า หรื อกระทั้งส่ งข้อมู ลไปยังศู นย์กลางข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
เนื่องจากอุปกรณ์เครื อข่ายในปั จจุบนั มีขนาดเล็ก บริ โภคพลังงานต่า ราคา
ไม่ สูง ส่ งเสริ ม แนวคิ ดไอโอที เป็ นอย่างดี ซึ่ งเทคโนโลยีไ อโอที มี การ
ออกแบบโปรโตคอล(Protocol)สื่ อสารใหม่ แ ยกออกจากโปรโตคอล
เครื อข่ ายเดิ ม อุ ปกรณ์ ไอโอที ส่ วนมากมี ความเร็ วประมวลผลต่ า หน่ วย
ความต่ า และอาจใช้พลังงานแบตเตอร์รี่ ดังนั้นจาเป็ นต้องท างานให้น้อย
ที่สุดเพื่อยืดอายุการใช้งาน จึงมีการสร้างและออกแบบโปรโตคอลไอโอที
โดยโปรโตคอลเหล่ านี้ จะมี ข นาดหัว โปรโตคอลเล็ ก(header) และการ
ทางานที่แตกต่างกันออกไป
เนื่องจากปั จจุบันมี โปรโตคอลไอโอทีมากมายให้เลือกใช้ ซึ่ ง
แต่ละโปรโตคอลไอโอทีมีความเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งานแตกต่าง
กันจึงมีงานวิจยั ทดลองวัดประสิ ทธิ ภาพไอโอที โปรโคตอล โดยทดลอง
กับอุปกรณ์จริ งหรื ออุปกรณ์จาลอง(Virtual box, VMWare )[2]

Abstract
The Internet of Thing performance testing based on real or
virtual equipment are popular solutions due to convenience and reliable
result. However, from survey, the researchers had to develop the
program implementing with process to simulate specific environment,
such as packet sending and receiving management, network
environment management, result calculating and result display. It might
take several times on doing them. To reduce these workload and make it
less complicated, the IoT performance testing suite for real or virtual
equipment is, therefore, given in this research. With this testing suite,
process management, packet sending and receiving management,
network environment management, result calculating result display and
automate case process testing are included. And the results could
deliver in form of round trip time(RTT), loss rate, Jitter and Overhead.

รู ปที่ 1 การทดลองโดยใช้อุปกรณ์จริ ง[3]
โดยมีเงื่ อนไขในการทดลองแตกต่างกัน ซึ่ งก่อนทาการทดลองจะพัฒนา
โปรแกรม ควบคุ มกระบวนการทดลองเช่ น การรั บ หรื อส่ งข้อมู ล การ
ควบคุ ม สภาพแวดล้อ มของเครื อ ข่ าย วิ ธี ค านวณผลลัพ ธ์ การเก็บ ผล
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รวมถึ งวิธีการแสดงเพื่อให้ง่ายต่ อการวิเคราะห์ผล กระบวนการเหล่ านี้ยงั
ไม่ มี ชุ ด ทดลองส าเร็ จ ให้ ใ ช้ ง าน ผู ้วิ จั ย จะต้ อ งพัฒ นาขึ้ นเอง ดั ง นั้ น
จุดประสงค์ของงานวิจัย นี้คือการพัฒนาชุ ดวัดประสิ ทธิ ภาพโปรโตคอล
ไอโอที สาหรั บ อุ ป กรณ์ จริ งหรื ออุ ปกรณ์จ าลอง ที่ จ ะช่ วยลดภาระและ
ระยะเวลาในการเตรี ยมการและการทดอลง

หรื อแบนด์วิธ (bandwidth) อาทิเช่น 100Kbps 1000kbps หรื อ 1 Gbps ตัว
แปรตั้งต้นที่ 1 2 และ 3 เป็ นตัวแปรตั้งต้นกับ การส่ งข้อมูล ส่ วน 4 5 และ
6 เป็ นตัวแปรตั้งต้นสภาพแวดล้อมเครื อข่าย
ตัวแปรวัดผล 1) เวลาในการส่ งข้อมู ลไป/กลับ(RTT :: Round
Trip Time) บางงานวิจัยเรี ยกว่าเวลาหน่ วง End-to-End[6] คานวณได้จาก
ผลต่างของเวลาที่ได้รับแพ็คเกจกับเวลาที่ส่งแพ็คเกจ 2) อัตราการสู ญหาย
ข้อมู ล(Loss rate) คื อร้ อยละของจานวนแพ็คเกจที่ ส่งกับจานวนที่ ได้รับ
จริ ง 3) ค่ าเวลาหน่ วงไม่ ค งที่ [4] (Jitter) การส่ งข้อ มู ล แต่ ล ะครั้ งมัก มี ค่ า
เวลาแฝงซึ่ งในอุดมคติจะเท่ากันทุกครั้งที่ส่งแต่ในความเป็ นจริ งจะมีปัจจัย
อื่นที่ มีผลต่ อค่าเวลาแฝงซึ่ งทาให้เวลาหน่ วงไม่คงที่ โดยสามารถคานวณ
ได้จากสมากรที่ 1

เครื่ องมือดั้งเดิมในงานวิจัยที่ผ่านมา
หัว ข้อ นี้ จะพู ด ถึ ง งานวิ จัย เกี่ย วกับ การทดลองทดสอบวัด
ประสิ ทธิ ภาพโปรโตคอลไอโอทีและเครื่ องมือที่ใช้ดาเนินการทดลองโดย
เริ่ มจากงานวิ จั ย แรก Yuang Chen และ Thomas Kunz เปรี ยบเที ย บ
โปรโตคอล MQTT CoAP และ DDS ในเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายที่ จ ากัด [3]
ทดลองโดยใช้อุปกรณ์จริ ง นาเสนอผลลัพธ์ อัตราการสู ญหายข้อมูล (loss
rate) เวลาส่ งข้อมูลไปกลับ(RTT) การบริ โภคแบนด์วิธ ในสภาพแวดล้อม
เครื อ ข่ ายต่ า ง ๆ โดยใช้ NetEM เป็ นตัว ควบคุ ม สภาพแวดล้อ ม TBF
ควบคุมแบนด์วิธ งานวิจยั ที่สอง Thangavel D. และคณะทาการทดลองวัด
ประสิ ทธิ ภาพโปรโตคอล MQTT และ CoAP เมื่ อใช้ทางออกร่ วมกัน [2]
ทดลองโดยใช้อุปกรณ์จริ งและอุปกรณ์จาลอง นาเสนออัตราการสู ญหาย
ข้อมูล(loss rate) เวลาส่ งข้อมูลไปกลับ(RTT) และใช้ WireShark[11] วัด
ข้ อ มู ล ส่ วนเกิ น การส่ งข้ อ มู ล (Overhead) โดยใช้ WANem ควบคุ ม
สภาพแวดล้อมเครื อ ข่ าย งานวิ จัยที่ ส าม Jorge E. Luzuriage และคณะ
ทดลองวัด ประสิ ท ธิ ภ าพโปรโตคอล AMQP กับ MQTT ในเครื อ ข่ า ย
อุปกรณ์ไร้สายที่ไม่มีเสถียรภาพ[4] โดยทดลองด้วยอุปกรณ์จริ ง นาเสนอ
การวัดผลค่ าเวลาไม่ที่ไม่คงที่ (Jitter) โดยทาการตัดสัญญาณสื่ อสารด้วย
วิธีการสลับจุ ดรั บ สัญ ญาณ(Access point) จากจุ ดหนึ่ งไปยังอี กจุ ด หนึ่ ง
งานวิจยั ที่ สี่ Shinho Lee และคุณ ศึ กษาความสัมพันธ์ของคุ ณภาพบริ การ
(QoS) กับ เวลาการรั บ ส่ ง ข้อ มู ล ของโปรโตคอล MQTT[5] โดยการ
ทดลองเลือกใช้อุปกรณ์จริ งแต่ใช้เครื่ องแม่ข่ายที่อยู่ในอินเตอร์เน็ต

J n = (t 'n − t 'n −1 ) − T

Jn
t 'n
t 'n −1
T

(1)

= ค่าเวลาหน่วงไม่คงที่ของแพ็คเกจ n (Jitter)
= เวลามาถึงของแพ็คเกจที่ n
= เวลามาถึงของแพ็คเกจที่ n
= ค่าหน่วงเวลาส่ ง

4) ข้อมูลส่ วนเกินจาการส่ ง[2] (Overhead) คื อจานวนข้อมู ลจริ งที่ ได้รับ
ซึ่ งตานวนได้ดงั สามารถที่ 2

oh = dr − d

(2)

oh = ขนาดของ Overhead
dr = ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากการ์ดเครื อข่าย
d = ข้อมูลที่ตอ้ งการส่ ง

ตัวแปรที่เกี่ยวข้ อง

การออกแบบและพัฒนาชุดทดลอง

จากการศึ ก ษางานวิ จัย พบตัว แปรที่ ใ ช้ใ นการทดลอง แบ่ ง
ออกเป็ น 2 ชนิด คือ ตัวแปรตั้งต้น และ ตัวแปรวัดผล ดังนี้
ตัวแปรตั้งต้น ประกอบดัวย 1) ขนาดแพ็คเก็ต(Packet size) คือ
ขนาดข้อมูลที่ ใช้รับ/ส่ งส่ วนมากมีหน่ วยเป็ นไบต์(byte) 2) ความถี่ในการ
ส่ ง แพ็ ค เก็ต เช่ น 10ms/packet 50ms/packet 100ms/packet 3) คุ ณ ภาพ
บริ การ(QoS) บางโปรโตคอลไอโอที มี การการัน ตี การรั บส่ งข้อ มู ลเช่ น
โปรโตคอล MQTT มี คุณภาพบริ การอยู่ 3 ระดับ โปรโตคอล CoAP มี 2
ระดับ 4) อัตราการสู ญ หายข้อมู ล (Loss rate) หรื อ ร้ อยละของข้อมู ลสู ญ
หายเช่นร้อยละ 5, 10, 20 5) ค่าเวลาแฝงการรับ/ส่ งข้อมูล(Latency time)
ในการรับส่ งข้อมูล จะมีกระบวนการทางานหลายส่ วนกว่าที่ ข้อมู ลจะถู ก
ส่ งออกจากต้นทางไปยังปลายทางเวลาส่ วนนี้ คือเวลาที่ แฝงอยู่ในระบบ
เช่น 50ms, 100ms, 200ms 6) ปริ มาณการรั บ/ส่ งข้อมู ลของการ์ ดเครื อข่าย

จากการศึกษาการทดลองวัดประสิ ทธิ ภาพโปรโตคอลไอโอที
และกระบวนการทดลองซึ่ งพบวิธีดาเนินการที่คล้ายคลึงกัน แบ่งออกเป็ น
4 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนควบคุมการส่ ง /รับ ข้อมูล ส่ วนควบคุ มสภาพแวดล้อม
เครื อข่ าย ส่ วนการเก็บผลลัพธ์ และการแสดงผลลัพธ์ แต่ ชุดทดลองจะ
เพิ่มส่ วนควบคุมการทดลองให้สามารถทางานแบบอัตโนมัติ จึงออกแบบ
ชุดทดลองดังรู ปที่ 2 ประกอบด้วยตัวส่ งข้อมูล(A) ตัวรับข้อมูล(B) ซึ่ งใช้
อุปกรณ์จริ งหรื ออุ ปกรณ์จาลอง อุ ปกรณ์เครื อข่ ายแบบสาย ไร้ สาย หรื อ
แบบผสมและเป็ นแบบท้องถิ่นหรื อ อินเตอร์เน็ตก็ได้ดังรู ปที่ 3 ชุดทดลอง
รับรองตัวส่ งและตัวรับข้อมูลอย่างละ 1 อุปกรณ์ ถัดมาจะอธิ บายในแต่ละ
ส่ วนดังนี้ 1) ตัวควบคุ มการส่ ง /รั บข้อมู ล แบ่ งเป็ น 2 ส่ วนคื อตัวส่ งและ
ตัว รั บ ตัวส่ ง จะส่ งแพ็ค เก็ต ไปยังตัว รั บ ด้ว ยโปรโตคอลไอโอที ที่ ผู ้ใ ช้
ก าหนด และตั ว รั บ จะส่ งรั บ แพ็ ค เก็ต กลั บ มายัง ตั ว ส่ งเป็ นอั น จบ
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กระบวนการ ส่ วนนี้ ยังก าหนดจ านวนรอบในการทดลอง(Loop) ตั ว
จัดการแพ็คเกจ ขนาดของแพ็ตเก็ต(packet size) ไอดีของแพ็คเกจ และ
การบันทึ กเวลาในการส่ งหรื อรั บ ค่ าคุณภาพบริ การ(QoS) ดังในรู ปที่ 4
2) ส่ วนควบคุ มสภาพแวดล้อมเครื อข่ าย ประกอบด้วยการควบคุ ม อัตรา
การสู ญ หายข้อมู ล (loss rate) ค่ าเวลาแฝง (latency time) และแบนด์วิ ธ
(bandwidth) โดยตัวควบคุมนี้จะทางานร่ วมกับ NetEM

3) ส่ วนการเก็บผลลัพธ์ รวมถึ งคานวนผลลัพธ์ของตัวแปรวัดผล เวลาไป
กลับของแพ็คเกจ(RTT) ค่าหน่วงเวลาไม่คงที่ (Jitter) และข้อมูลส่ วนเกิน

รู ปที่ 6 โครงสร้างส่ วนการเก็บผลลัพธ์
จากการส่ ง(Overhead) จากนั้นเก็บลงฐานข้อมูลดังรู ปที่ 6 และสุ ดท้าย 4)
ส่ วนการแสดงผลลัพธ์ สามารถดู ผลลัพธ์ได้ทันทีเมื่อ การทดลองเสร็ จสิ้ น
เลื อ กเปรี ยบเที ยบตัวแปรตั้งต้นกับ ตัว แปรวัดผลได้ส ะดวกในรู ป แบบ
กราฟเส้นหรื อกราฟแท่งโดยใช้ plotly[12] ซึ่ งใช้งานผ่านบาวร์เซอร์ ดงั รู ป
ที่ 7

รู ปที่ 2 โครงสร้างการดาเนินการของชุดทดลอง

รู ปที่ 3 รู ปแบบเครื อข่ายที่ชุดทดลองรองรับ

รู ปที่ 7 โครงสร้างส่ วนการแสดงผลลัพธ์

ชุดทดลองที่พัฒนาเสร็จสิ้ นและวิธีใช้ งาน
ชุ ด ทดลองโปรโตคอลไอโอที ที่ พ ั ฒ นาขึ้ นจ าเป็ นต้ อ งมี
โปรแกรมอื่น ๆ ประกอบการใช้งาน เพื่อให้ระบบสามารถทางานได้ ดังนี้
ติดตั้ง Python[7] NodeJs[8] XAMPP[9] และ NetEM[10] ในอุ ปกรณ์ ตัว
ส่ งเนื่องจากอุปกรณ์ตวั ส่ งเป็ นตัวควบคุ มการทดลอง ควบคุ มการรับ /ส่ ง
ข้อมูล ควบคุมสภาพแวดล้อมเครื อข่าย เก็บผลลัพธ์ และแสดงผลเมื่อการ
ทดลองเสร็ จสิ้ น การใช้งานชุ ดทดลองโปรโตคอลไอโอทีผูใ้ ช้จะต้องนา
โปรโตคอลที่ ต้องการทดสอบรวมเข้ากับ ไฟล์ Sender.py ซึ่ งอยู่ที่ตัวส่ ง
และ Receiver.py ซึ่ งอยู่ที่ตวั รับโดยสามารถกาหนดค่ าตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้
ในการทดสอบในไฟล์ Sender.py ซึ่ งประกอบด้วย จานวนรอบในการ
ทดสอบแต่ ล ะกรณี ( loop case) ขนาดของแพ็ ค เกจที่ ส่ ง (packet size)
ระดับ คุ ณภาพบริ การ(QoS) อัตราการสู ญ หายของข้อ มู ล (loss rate) ค่ า
เวลาแฝงในเครื อข่าย(latency delay) ความกว้างของเครื อข่าย(Bandwidth)
การกาหนดค่าตัวแปรตั้งต้นสามารถกาหนดได้มากว่าหนึ่งค่า ชุดทดลอง
จะตรวจสอบกรณี แ ละด าเนิ น การจนครบทุ ก กรณี ถัด มาก าหนดชื่ อ
ฐานข้อมูลชื่อตารางที่ไฟล์ System.js เมื่อนาเข้าโปรโตคอลและกาหนด

รู ปที่ 4 โครงสร้างส่ วนควบคุมการส่ ง/รับข้อมูล

รู ปที่ 5 โครงสร้างส่ วนควบคุมสภาพแวดล้อมเครื อข่าย
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สรุป
การพัฒ นาชุ ด ทดลองวัด ประสิ ท ธิ ภ าพไอโอที โ ปรโตตอล
สาหรั บ อุ ป กรณ์ จ ริ งหรื ออุ ปกรณ์ จาลอง ซึ่ ง มี ส่ วนควบคุ ม การทดลอง
ส่ วนตัวควบคุ ม การส่ ง/รั บ ข้อมู ล ส่ วนควบคุ มสภาพแวดล้อมเครื อข่ าย
ส่ ว นการเก็บ ผลลัพ ธ์ ส่ ว นการแสดงผล พร้ อ มท างานได้ทั น ที ท าให้
ผูใ้ ช้งานไม่ ต้องดาเนิ นการพัฒนาโปรแกรมขึ้ นเองทาให้ลดภาระงานลง
ได้ อี กทั้งสามารถท าการทดลองแบบอัตโนมัติท าให้การทดลองรวดเร็ ว
ขึ้ น ซึ่ งในการพัฒนาต่ อ ไป ตั้งใจพัฒ นาการทดลองแบบอุ ปกรณ์รับส่ ง
มากกว่า 1 ตัว

รู ปที่ 8 โครงสร้างไฟล์ชุดทดลอง
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รู ปที่ 9 การกาหนดค่าตัวแปรต่าง ๆ
ค่ าตัว แปรต่ าง ๆ เรี ยบร้ อ ยแล้วสามารถเริ่ ม กระบวนการทดสอบด้ว ย
โปรแกรม Run.sh ชุดทดลองจะเริ่ มทดลองโดยอัตโนมัติจนกระทั้งครบ
ทุกกรณี ที่ได้กาหนดไว้ เมื่อการทดสอบสิ้ นสุ ดลงสามารถดูผลการทดลอง
ได้ ที่ http://localhost/iotprotocaltest:8888 จะปรากฏเว็บ แอพพลิ เคชั่ น
สาหรั บแสดงผลการทดลองต่ าง ๆ ซึ่ งสามารถเลื อ กความสาพันธ์ ของ
ค่าตัวแปรต่าง ๆ ได้ตามที่ตอ้ งการ ในรู ปแบบกราฟเส้นหรื อแบบแท่ง

รู ป 10 โปรแกรมเลือกแสดงผลของผลการทดลอง

รู ป 11 การแสดงผลลัพธ์จากชุดทดลอง
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การเพาะปลูกอัตโนมัติขนาดเล็กโดยใช้แบบอิงจากเครื่องซีเอ็นซีแบบ 3 แกน
A Mini Automated Farming based on 3-Axis CNC Machine
ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์
สถาบันนวัตกรรมมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 02-9883655 E-mail: chonrat@mutacth.com
ความดัน เซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง เซ็นเซอร์วัดภาวะความเป็นกรดหรือ
ด่างของดิน เพื่อใช้ในการวางแผนค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกให้ต่าที่สุด
และเพิ่มผลผลิตการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมจริง [3]
การใช้ Internet of Things ร่วมกับการเพาะปลูก เพื่อการควบคุมการฉีดยา
กาจัดวัชพืชระยะไกลแบบอัตโนมัติหรือแบบแมนนวล พร้อมทั้งมีการวัด
อุณหภูมิ และความชื้นในดินเพื่อควบคุมการรดน้าพืช แบบอัตโนมัติ [4]
การเพาะปลูกมะเขือเทศอย่างชาญฉลาดโดยใช้สี ขนาด และรูปร่างของ
มะเขื อเทศโดยใช้ขั้นตอนวิธี ฟัซซี ลอจิกวิเคราะห์เ พื่อเพิ่มผลผลิตการ
เพาะปลู ก [5] การเพาะปลู ก สวนมะม่ ว งในอิ นเดี ยโดยใช้ เ ครื อข่ า ย
เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินแบบไร้สายเพื่อ เพิ่มผลผลิต [6] ส่วนงานวิจัย
นี้นาเสนอการเพาะปลูกอัตโนมัติขนาดเล็กซึ่งสามารถดูดเมล็ดลงดิน รด
น้าพืชแบบอัตโนมัติทาให้พืชเจริญเติบโตได้

บทคัดย่อ
บทความนี้กล่าวเกี่ยวกับการเพาะปลูกอัตโนมัติขนาดเล็กโดย
ใช้แบบอิงจากเครื่องซีเอ็นซีแบบ 3 แกนด้วยการออกแบบทางเมคคานิกส์
โดยใช้แบบอิงจากเครื่องซีเอ็นซีสาหรับระบบอัตโนมัติในการเพาะปลูก
ซึ่งระบบอัตโนมัติในการเพาะปลูกมีส่วนประกอบได้แก่ พีแอลซีมิตซูบิชิ
ทาหน้าที่เ ป็นตัวควบคุ ม หลัก มอเตอร์สเต็ปปิ้ ง และหน้าจอสัมผัสท า
หน้าที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับตัวเครื่อง สุดท้ายใช้เวลาในการเพาะปลูก
น้อยกว่า 7 นาทีในโหมดอัตโนมัติ
คาสาคัญ: การเพาะปลูก อัตโนมัติ เครื่องซีเอ็นซีแบบ 3 แกน ระบบ
อัตโนมัติ

Abstract

2. การทางานของระบบที่นาเสนอ

This article describes a mini automated farming based on 3axis CNC machine. With design of mechanics based on CNC machine
for farming automation. This farming automation comprises of the
MITSUBISHI PLC is main controller, the stepping motors, and a touch
screen for human-machine interface. Finally, the farming time less than
7 minutes to use automatic mode.

การทางานของระบบการเพาะปลูกอัตโนมัติขนาดเล็กโดยใช้
แบบอิงจากเครื่องซีเอ็นซีแบบ 3 แกนมีหน้าจอสัมผัสแสดงหน้าต่างการ
ควบคุมการทาฟาร์ม เพาะปลูก เพื่อให้ผู้ใ ช้สามารถใช้งานได้สะดวกซึ่ง
หน้าจอสัมผัสนี้เชื่อมต่อกับพีแอลซีทางพอร์ตอนุกรม โดยมีพีแอลซีเป็น
ตัวควบคุมการทางานหลักเพื่ อสั่งงานให้กับเมคคานิกส์ เคลื่อนที่สาหรับ
อุปกรณ์หยอดเมล็ดเคลื่อนที่แบบ 3 แกนตามหลักการของเครื่องซีเอ็นซี
ด้วยมอเตอร์สเต็ปปิ้ง โดยแกน x และ y เป็นการเคลื่อนที่ในแนวราบแบบ
ซ้าย-ขวา และแกน z เป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง พีแอลซีสามารถสั่งงาน
ปั๊ม สุ ญ ญากาศเพื่ อ ให้ เ มคคานิก ส์ ข องอุ ป กรณ์ ดู ด -หยอดเมล็ ดท างาน
พร้อมทั้งสามารถสั่งงานให้ปั๊มน้าทางานเพื่อ การเพาะปลูกพืชได้ดังรูปที่
1

Keywords: Automated farming, 3-Axis CNC machine, Automation.

1. บทนา
ปัจจุบันการเพาะปลูกอัตโนมัติมีความสาคัญเนื่องจากสามารถ
ลดเวลาการท างานของมนุ ษย์ แ ละลดจ านวนทรัพ ยากรมนุษ ย์ใ นการ
เพาะปลูกแบบดังเดิมได้ โดยมีงานวิจัยที่นาเสนอหลายวิธีอาทิเช่น การ
ควบคุมการเพาะปลูก ด้วยระบบควบคุ มระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟนซึ่ง
สามารถควบคุมการรดน้าพืชแบบอัตโนมัติด้วยการวัดความชื้นในดิ นได้
[1] การเพาะปลูกผักไร้ดินในโรงเรือนปิดอัจฉริยะที่สามารถควบคุมความ
เป็ น กรดเป็ น ด่ า งของน้ าได้ แ บบอั ต โนมั ติ ส ามารถเพิ่ ม ผลผลิ ต การ
เพาะปลูกในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ [2] ระบบทาการเพาะปลูกแบบ
ฉลาดซึ่งใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ เซ็นเซอร์วัด

รูปที่ 1 ระบบการเพาะปลูกอัตโนมัตโิ ดยใช้แบบอิงจากเครื่องซีเอ็นซี
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3. การออกแบบ
3.1 การออกแบบโครงสร้างเพาะปลูกอัตโนมัติขนาดเล็ก
การออกแบบโครงสร้างเพาะปลูกอัตโนมัติ ขนาดเล็กโดยใช้
แบบอิงจากเครื่องซีเอ็นซีแบบ 3 แกนมีขนาดความกว้าง 0.5 เมตร ยาว 1.0
เมตร สูง 1.0 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งหมายเลข 1 เป็นภาชนะใส่เมล็ด
หมายเลข 2 มอเตอร์สเต็ปปิ้งของแกน x สาหรับเคลื่อนที่ในแนวแกนราบ
หน้า-หลัง หมายเลข 3 มอเตอร์สเต็ปปิ้งของแกน y สาหรับเคลื่อนที่ใน
แนวแกนราบซ้าย-ขวา หมายเลข 4 มอเตอร์สเต็ปปิ้งของแกน z สาหรับ
เคลื่อนที่ใ นแนวแกนดิ่งบน-ล่าง หมายเลข 5 ปั๊ม สุญญากาศเพื่อสร้าง
สุญญากาศให้กับหัวดูดเมล็ด หมายเลข 6 ลิมิตสวิตช์ทาหน้าที่หยุดการ
เคลื่อนที่ของมอเตอร์สเต็ปปิ้ง หมายเลข 7 หัวดูด-หยอดเมล็ดทาหน้าที่ดูด
เมล็ดแล้วนาไปปลูกยังตาแหน่งที่ผู้ใช้ต้องการ หมายเลข 8 หัวรดน้าทา
หน้าที่กระจายน้าเพื่อเพาะปลูก หมายเลข 9 ปั๊มน้าทาหน้าที่ส่งน้าไปยังหัว
รดน้าเพื่อเพาะปลูก
การออกแบบระบบควบคุมของการเพาะปลูกอัตโนมัติขนาด
เล็กโดยใช้พีแอลซีเป็นตัวควบคุมหลัก ซึ่งตาแหน่ง a. คือเบรกเกอร์มี
หน้าที่ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ตาแหน่ง b. แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง 24
โวลต์ และ 12 โวลต์ ตาแหน่ง c. พีแอลซียี่ห้อ MITSUBISHI เป็นตัว
ควบคุมหลัก ตาแหน่ง d. ชุดขับมอเตอร์สเต็ปปิ้ง ตาแหน่ง e. วงจรรีเลย์
ตาแหน่ง f. แผงจุดต่อร่วมของสายไฟฟ้าดังแสดงในรูปที่ 3
การออกแบบอินพุต/เอาต์พุตของพีแอลซีรุ่น FX3U-48MTES ซึ่งมีอินพุต 24 อินพุต (X0-X27) มีเอาต์พุต 24 เอาต์พุต (Y0-Y27)
โดยออกแบบให้ อินพุต X0,X1 เป็นปุ่มควบคุมการเคลื่อนที่แนวแกน x
อินพุต X2,X3 เป็นปุ่มควบคุมการเคลื่อนที่แนวแกน y อินพุต X4,X5 เป็น
ปุ่มควบคุ มการเคลื่อนที่แ นวแกน z อินพุต X6 เป็นปุ่ มสตาร์ทปั๊ ม
สุญญากาศ อินพุต X7 เป็นปุ่มสตาร์ทระบบ อินพุต X11 เป็นลิมิตสวิตช์
เพื่อทาการ Home ให้ระบบ อินพุต X12 เป็นปุ่มหยุดฉุกเฉิน อินพุต X13
เป็นลิมิตสวิตช์เพื่อหยุดการเคลื่อนที่แนวแกน x ด้านหน้า อินพุต X14
เป็นลิมิตสวิตช์เพื่อหยุดการเคลื่อนที่แนวแกน x ด้านหลัง อินพุต X15
เป็นลิมิตสวิตช์เพื่อหยุดการเคลื่อนที่แนวแกน y ด้านซ้าย อินพุต X16
เป็นลิมิตสวิตช์เพื่อหยุดการเคลื่อนที่แนวแกน y ด้านขวา อินพุต X17 เป็น
ลิมิตสวิตช์เพื่อหยุดการเคลื่อนที่แนวแกน z ด้านบน อินพุต X20 เป็นลิมิต
สวิตช์เพื่อหยุดการเคลื่อนที่แนวแกน z ด้านล่าง อินพุต X27 เป็นปุ่ม
สตาร์ทปั๊มน้า ส่วนเอาต์พุต Y0,Y4 เชื่อมต่อกับมอเตอร์สเต็ปปิ้งแนวแกน
x เอาต์พุต Y1,Y5 เชื่อมต่อกับมอเตอร์สเต็ปปิ้งแนวแกน y เอาต์พุต
Y2,Y6 เชื่อมต่อกับมอเตอร์สเต็ปปิ้งแนวแกน z เอาต์พุต Y10 เชื่อมต่อปั๊ม
น้า และเอาต์พุต Y11 เชื่อมต่อปั๊มสุญญากาศ

รูปที่ 2 ตาแหน่งอุปกรณ์การเพาะปลูกอัตโนมัตขิ นาดเล็ก

รูปที่ 3 แผงควบคุมการเพาะปลูกอัตโนมัติขนาดเล็กโดยใช้พีแอลซี

3.2 การออกแบบหน้าจอสัมผัส
การออกแบบหน้าจอสัมผัส MONITOUCH รุ่น TS1070i โดย
มี 3 หน้าต่างหลักคือ หน้าต่างหน้าจอสัมผัสโหมดอัตโนมัติสามารถเลือก
ระยะห่างระหว่างหลุมปลูก 2 ระยะคือ 10 ซม. หรือ 15 ซม. มีหลุมปลูก
สูงสุด 12 หลุม พร้อมสามารถเลือกเมล็ดพืชได้ 3 ช่องเก็บเมล็ดดังแสดง
ในรูปที่ 4 ซึ่งโหมดอัตโนมัติต้องทางานควบคู่กับหน้าต่างหน้าจอสัมผัส
ตั้งค่าพารามิเตอร์ที่สามารถตั้งเวลารดน้า ความเร็วและความเร่งในการ
เคลื่อนที่แบบ 3 แกนดังแสดงในรูปที่ 5 ส่วนหน้าต่างหน้าจอสัมผัสโหมด
ควบคุมด้วยมือสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ทั้ง 3 แกนได้ตามผู้ใช้ดัง
แสดงในรูปที่ 6
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ปรับอัตราเร่งของมอเตอร์ได้โดยปรับที่คาสั่ง K0 จากนั้นจะได้ผลการ
ทดสอบสัญญาณพลัสความถี่ 1 กิโลเฮิร์ตที่เอาต์พุต Y0 ของพีแอลซีดัง
แสดงในรูปที่ 8 และสามารถสั่งให้เมคคานิกส์เคลื่อนที่โดยการใช้คาสั่ง
Timer ด้วย (T1 K20) ดังแสดงในรูปที่ 9 สามารถทาให้เมคคานิก ส์
เคลื่อนที่ด้วยมอเตอร์สเต็ปปิ้งเป็นระยะทาง 19.1 ซม.ในเวลา 2 วินาทีดัง
แสดงในรูปที่ 10

รูปที่ 4 หน้าต่างหน้าจอสัมผัสโหมดอัตโนมัติ
รูปที่ 7 คาสั่งสร้างสัญญาณพลัสความถี่ 1 กิโลเฮิร์ต

รูปที่ 5 หน้าต่างหน้าจอสัมผัสตั้งค่าพารามิเตอร์
รูปที่ 8 ผลการทดสอบสร้างสัญญาณพลัสความถี่ 1 กิโลเฮิร์ตด้วยพีแอลซี

รูปที่ 9 คาสั่งตั้งเวลา 2 วินาทีมอเตอร์สเต็ปปิ้งหมุนที่ความถี่ 1 กิโลเฮิร์ต

รูปที่ 6 หน้าต่างหน้าจอสัมผัสโหมดควบคุมด้วยมือ

4. การทดสอบ และผลการทดสอบ
4.1 การทดสอบสร้างสัญญาณพัลส์สาหรับเมคคานิกส์เคลื่อนที่
การทดสอบสร้างสัญญาณพลัสด้วยพีแอลซีที่ใช้ภาษา Ladder
ให้กับมอเตอร์สเต็ปปิ้งในการขับเมคคานิกส์ให้เคลื่อนที่ทั้ง 3 แกน โดย
นาเสนอที่การเคลื่อนที่แนวแกน x ด้วยคาสั่ง [DPLSR K1000 D100
K100 Y000] ดัง แสดงในรู ปที่ 7 การสร้ างสัญญาณพัล ส์โดยใช้ค าสั่ ง
DPLSR สามารถปรั บ ความเร็ ว การหมุ น ของมอเตอร์ ไ ด้ โ ดยปรั บ
ค่าความถี่ที่ K1000 ส่วนคาสั่ง D100 คือค่าพัลล์ที่ได้ทาการนาข้อมูลมา
เก็บไว้ซึ่งมาจากการใช้คาสั่ง DMOV มีค่าคงที่เท่ากับ 5000 และสามารถ

รูปที่ 10 ผลการทดสอบการเคลื่อนที่ด้วยมอเตอร์สเต็ปปิ้ง
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4.2 การทดสอบการเพาะปลูกอัตโนมัติขนาดเล็กโดยใช้แบบอิง
จากเครื่องซีเอ็นซีแบบ 3 แกน

5. สรุป
การเพาะปลูก อัตโนมัติ ข นาดเล็ก โดยใช้แ บบอิง จากเครื่อ ง
ซีเอ็นซีแบบ 3 แกน ถ้าทาการปลูกต้นถั่วเขียวจานวน 12 หลุมแต่ละหลุม
มีระยะห่าง 10 ซม. ใช้เวลาทั้งหมดในการปลูกต้นถั่วเขียวคือ 7 นาที มีค่า
ความคลาดเคลื่อนในการเคลื่อนที่ด้วยมอเตอร์สเต็ปปิ้งทั้ง 3 แกนอยู่ที่
ระยะไม่เกิน ± 5 มม. สามารถตั้งเวลารดน้าตั้งแต่ 1 นาทีถึง 6 ชั่วโมง หัว
ดูดเมล็ดสามารถดูดเมล็ดพริก เมล็ดถั่วเขียว เมล็ดทานตะวันได้ ซึ่งเหมาะ
สาหรับผู้ที่ต้องการทาฟาร์มเกษตรขนาดเล็กแบบอัตโนมัติเพื่อตอบสนอง
นโยบายประเทศไทย 4.0

จากการทดสอบการเพาะปลูกอัตโนมัติขนาดเล็กโดยใช้แบบ
อิงจากเครื่องซีเ อ็นซีแ บบ 3 แกนด้วยการปลูก ต้นถั่วเขียว โดยตั้งค่ า
จานวนหลุมเพาะปลูก 12 หลุม ระยะห่างต่อหลุมที่ 10 ซม. เวลารดน้าทุก
6 ชั่วโมงดังแสดงในรูปที่ 11 ได้ผลการทดสอบการเจริญเติบโตต้นถั่ว
เขียวสูงประมาณ 4 เซนติเมตรใช้ระยะเวลาการเพาะปลูกอัตโนมัติ 7 วัน
ดังแสดงในรูปที่ 12

6. กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความวิจยั นี้ นาเสนอวงจรกรองผ่านแถบแบบคาวิต้ ี (Cavity
Bandpass Filter) ที่สามารถใช้งานเพื่อลดทอนสัญญาณรบกวนจากสถานี
วิท ยุก ระจายเสี ย งได้ วงจรกรองผ่ านแถบที่ น าเสนอสร้ า งจากวัส ดุ ที่
สามารถหาได้ง่ายในประเทศไทย มีโครงสร้ างไม่ซบั ซ้อน ราคาถูก และมี
การสู ญเสี ยต่า ผลการทดสอบในห้องปฏิบตั ิการพบว่ามีสัมประสิ ทธิ์ การ
สะท้อนกลับ (S11) -36.41 dB การสู ญเสี ย 0.25 dB และมี 3dB แบนด์วิธ
1.36 MHz สามารถลดทอนที่ ความถี่ ห่ างออกไป 10 MHz จากความถี่ กลาง 28.12 dB และสามารถลดทอนที่ความถี่ ห่างออกไป 20 MHz จาก
ความถี่ ก ลาง 45.29 dB ตามล าดับ วงจรกรองผ่านแถบสามารถส่ งผ่าน
ความถี่วิทยุขนาดกาลังส่ ง 500 วัตต์ได้

กิ จ การวิ ท ยุ ก ารบิ น ในประเทศไทยถู ก รบกวนจากสถานี
วิทยุกระจายเสี ยงอย่างต่อเนื่ องจนถึงปั จจุบนั การรบกวนที่เกิ ดขึ้นส่ งผล
กระทบต่อการติดต่อสื่ อสารระหว่างสถานี ควบคุมภาคพื้นดิ นกับนักบิ น
ที่ บ ังคับ เครื่ องบิ น อยู่ในขณะนั้น ซึ่ งหากนัก บิ น ขาดการติ ด ต่ อสื่ อ สาร
จะส่ งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชี วิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น ด้วยย่าน
ความถี่ ข องวิทยุก ระจายเสี ยง (88-108 MHz) อยู่ติดกับ ย่านความถี่ วิท ยุ
การบิน (108-137 MHz) จึงทาให้เครื่ องส่ งของวิทยุกระจายเสี ยงสามารถ
สร้ างสั ญ ญาณอิ น เตอร์ ม อดู เลชัน (Intermodulation) ล้ าเข้า ไปในย่า น
ความถี่วิทยุการบินได้ อินเตอร์ มอดูเลชันเกิ ดจากวงจรขยายกาลัง (Power
Amplifier) ของเครื่ องส่ งวิ ท ยุ ที่ ไ ม่ เ ป็ นเชิ งเส้ น (Non-linear) และมี
สัญ ญาณอิ น พุ ต มากกว่ าหนึ่ งความถี่ ข้ ึ น ไป ซึ่ งจะก่ อ ให้ เกิ ด สั ญ ญาณ
ความถี่ ใหม่ จากเครื่ องส่ งวิ ท ยุน อกเหนื อจากความถี่ อิน พุต ในประเทศ
ไทยมี จ านวนสถานี วิ ท ยุก ระจายเสี ย งมากกว่ า 4,000 สถานี ซึ่ งไม่
สอดคล้ อ งกั บ พื้ นที่ ของประเทศไทย ท าให้ ใ นบางพื้ นที่ มี ส ถานี
วิทยุก ระจายเสี ยงตั้งอยู่ใกล้ก ันและมีสถานี วิทยุที่ออกอากาศ 2 ความถี่
พร้อมกัน รู ปที่ 1 แสดงให้เห็ นว่าเมื่อสถานี วิทยุกระจายเสี ยงตั้งอยูใ่ กล้กนั
ท าให้ สั ญ ญาณของสถานี วิ ท ยุ 1 สามารถแพร่ ไ ปยัง สถานี วิ ท ยุ 2 ได้
สัญ ญาณดังกล่ า วสามารถเดิ น ทางเข้าไปยังวงจรขยายก าลังผ่ านทาง
สายอากาศและสายนาสัญญาณ ซึ่ งจะรวมกับสัญญาณเดิ มของสถานี วิทยุ
(เสมื อ นป้ อ นอิ น พุ ต 2 ความถี่ ) ท าให้ ว งจรขยายก าลังสร้ างสั ญ ญาณ
อินเตอร์ มอดู เลชันออกมา ปรากฏการณ์ น้ ี ว่า “Reverse Intermodulation
(RIM)” [1].
วงจรกรองผ่านแถบ (Band Pass Filter: BPF) จึ งถู ก น ามาใช้
เพื่อป้ องกันการเกิ ดอิ นเตอร์ มอดูเลชันของเครื่ องส่ งวิทยุ ด้วยคุ ณสมบัติ
ของวงจรกรองผ่ า นแถบที่ ใ ห้ สั ญ ญาณผ่ านได้เพี ย งความถี่ เดี ย วและ
ลดทอนสัญญาณที่ ไม่ตอ้ งการออกไป ดังนั้นสัญญาณจากสถานี วิทยุอื่น
ที่ยอ้ นกลับเข้ามาจะถูกลดทอนลงด้วยวงจรกรองก่อนที่สญ
ั ญาณดังกล่าว
จะเดิ น ทางไปถึ งวงจรขยายก าลัง เมื่ อสัญ ญาณที่ ยอ้ นกลับ เข้ามาลดลง
จะทาให้ความแรงของสัญญาณ RIM ที่ ออกจากเครื่ องส่ งวิทยุลดลงด้วย

คาสาคัญ: วงจรกรองผ่านแถบแบบคาวิต้ ี, รี เวิร์สอินเตอร์มอดูเลชัน

Abstract
This paper proposes a high power cavity bandpass filter
(BPF) that can be used to reduce interference signal from FM broadcast
stations. The filter can be fabricated by material easily found in
Thailand. The filter is simple to structured, low cost and low insertion
loss. The experimental results show -36.41 dB of return loss (S11).
Insertion loss is 0.25 dB and 3dB bandwidth is 1.36 MHz. Attenuation
at 10 MHz above the center frequency is 28.12 dB and at 20 MHz
above the center frequency is 45.29 dB. The filter can be used to pass
RF power 500 watts.
Keywords: A cavity band pass filter, Reverse Intermodulation
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ทางด้านขาออก ซึ่ งความถี่ ที่จะส่ งผ่านพลังงานได้จะขึ้นอยูก่ บั ความยาว
ของแท่งโลหะภายในตัวถัง

เช่ นกัน สัญญาณที่ ออกจากเครื่ องส่ งวิทยุกระจายเสี ยงจะผ่านการกรอง
สัญญาณอีก ครั้ง เพื่อให้ สัญญาณ RIM ที่เหลื ออยู่ถูก กรองออกจนหมด
เหลื อเพียงสัญญาณที่ตอ้ งการส่ งกระจายเสี ยงเท่านั้น งานวิจยั นี้ นาเสนอ
วงจรกรองผ่านแถบแบบคาวิ ต้ ี (Cavity Bandpass Filter) โดยสร้ างจาก
การประยุกต์ใช้วสั ดุที่สามารถหาได้ง่ายในประเทศไทย สามารถส่ งผ่าน
กาลังความถี่วิทยุ (RF Power) ได้ 500 วัตต์ มีน้ าหนักเบา โครงสร้ างและ
การประกอบไม่ซบั ซ้อน มีความทนทาน ราคาถูก มีการระบายความร้อน
ที่ดี และสามารถทางานได้ตลอดย่านความถี่วิทยุกระจายเสี ยง

Coupling
Loops

Cavity

Input

Output

Resonator

รู ปที่ 2 ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานของวงจรกรองผ่านแถบ

2.2 วงจรกรองผ่านแถบทีน่ าเสนอ
วงจรกรองผ่านแถบที่นาเสนอในงานวิจยั นี้ แสดงดังรู ปที่ 3(ก)
โดยภายนอกสร้างจากวัสดุอลูมิเนี ยมหนา 1.6 มิลิเมตร เพื่อให้มีน้ าหนัก
เบาและสามารถระบายความร้ อ นได้ดี ขึ้ น รู ป ให้ มี ล ัก ษณะเป็ นกล่ อ ง
สี่ เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 15 x 15 x 90 เซนติเมตร มีฝาปิ ดที่ทาจากอลูมิเนี ยม
ขนาดเท่ากันเพื่อให้สามารถเปิ ด-ปิ ดได้

รูปที่ 1 แบบจาลองการเกิด Reverse Intermodulation (RIM)
ของสถานี วิทยุกระจายเสี ยงที่อยูใ่ กล้กนั

จุดยึดท่อทองแดง

กล่องอลูมิเนียม

2. ออกแบบและสร้ างวงจรกรองผ่านแถบ
2.1 โครงสร้ างของวงจรกรองผ่านแถบแบบคาวิตี้

ฝาปิ ด

ในงานวิจยั นี้ ได้ออกแบบวงจรกรองผ่านแถบโดยมุ่งเน้นเพื่อ
ป้ องกันการเกิดอินเตอร์ มอดูเลชันจากสถานี วิทยุที่อยูใ่ กล้กนั วงจรกรอง
ผ่านแถบจึ งจาเป็ นต้องมีแ บนด์วิธ (Bandwidth) ที่ แ คบ เพื่อให้ สามารถ
ส่งผ่านสัญญาณได้เฉพาะความถี่ ที่ตอ้ งการและลดทอนสัญญาณที่ความถี่
ใกล้เคียงกับความถี่ ใช้งานให้ได้มากที่สุด ดังนั้นจาเป็ นต้องมี ค่า Quality
Factor (Q) สู ง จึงสร้างด้วยวัสดุอลูมิเนี ยมที่ มีลกั ษณะเป็ นกล่องเพื่อสร้ าง
ปริ ม าตรในการเก็ บ พลังงาน โดยทั่ว ไปเรี ยกวงจรกรองประเภทนี้ ว่ า
“วงจรกรองแบบคาวิต้ ี (Cavity Filter)”
ลัก ษณะโครงสร้ า งทั่ว ไปของวงจรกรองผ่ านแถบแสดง
ดัง รู ป ที่ 2 ประกอบด้ว ยตัว ถัง โลหะ (Cavity) ที่ ท าหน้ า ที่ เป็ นตัว เก็ บ
พลังงาน ขดลวด (Coupling Loops) ทางด้านขาเข้าและขาออกทาหน้าที่
เปลี่ ย นพลั ง งานความถี่ วิ ท ยุ ใ ห้ เป็ นสนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ส่ งไปยัง
แท่ งโลหะ (Resonator) โดยแท่ งโลหะท าหน้า ที่ เรโซแนนซ์ ค วามถี่ ที่
ต้อ งการให้ ส่ งผ่ า นพลัง งานจากขดลวดทางด้านขาเข้า ไปยังขดลวด

จุดเชื่อมต่อ

90 cm

เอาต์พุต

อินพุต
ขดลวด
ทองแดง
ท่อทองแดง
ขนาด 1 นิ้ว

15 cm
(ก)

15 cm

(ข)

รู ปที่ 3 (ก) ลักษณะภายนอกของวงจรกรองผ่านแถบ
(ข) ลักษณะภายในของวงจรกรองผ่านแถบ
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รู ป ที่ 3(ก) ภายในประกอบด้ว ยท่ อทองแดงขนาดเส้ น ผ่ าน
ศูนย์กลาง 1 นิ้ว ความยาว 100 เซนติเมตร อยูต่ าแหน่ งกึ่ งกลางของกล่อง
อลู มิ เนี ยม จุ ด อิ น พุ ต และเอาต์พุ ต ประกอบด้ว ยขดลวดทองแดงหนา
3 มิลลิเมตร ยาว 120 มิลลิเมตร ทาหน้าที่เปลี่ยนพลังงานความถี่วิทยุเป็ น
สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าเพื่อส่ งต่อไปยังท่อทองแดงที่ อยูก่ ่ ึ งกลาง ความยาว
ของท่อทองแดงภายในจะทาหน้าที่ เรโซแนนซ์ (Resonance) ความถี่ ที่
ต้องการใช้งานให้สามารถส่ งผ่านพลังงานไปได้ ดังนั้นสามารถเลื่อนท่อ
ทองแดงขึ้ น -ลงเพื่ อปรั บให้ ตรงกับ ความถี่ ที่ ต้องการ เพื่ อรองรั บ ก าลัง
ความถี่วิทยุ (RF Rower) ได้ไม่นอ้ ยกว่า 500 วัตต์และเกิดการสู ญเสี ยน้อย
ที่ สุ ด ในขณะส่ งผ่านพลังงานจากขดลวดทางด้านขาเข้าไปยังขดลวด
ทางด้านขาออก ดังนั้นขดลวดทั้ง 2 ด้านจะถูก เชื่ อมติดกันและจุดเชื่ อม
จะต้องยึดติดกับกล่องอลูมิเนี ยมอย่างแนบสนิ ทเพื่อให้ความร้ อนสะสม
ที่ ข ดลวดทองแดงถ่ ายเทไปยังกล่ อ งอลู มิ เนี ย มและระบายออกไปยัง
ภายนอกได้ง่าย

รู ปที่ 5 สัมประสิ ทธิ์ การส่ งผ่าน (Transmitted power) อัตราการสูญเสี ย
(Insertion Loss) และ 3dB แบนด์วิธ (Bandwidth)

3. ผลการทดสอบ
ในงานวิจยั นี้ ทดสอบคุ ณ สมบัติ ข องวงจรกรองผ่ านแถบที่
สร้ างขึ้ น ด้วยเครื่ อง Network Analyzer ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบ
ในย่านความถี่วิทยุกระจายเสี ยง ซึ่ งประกอบด้วยความถี่เริ่ มต้น (88 MHz)
ความถี่กลาง (98 MHz) และความถี่ สุดท้าย (108 MHz) รู ปที่ 5 แสดงผล
การทดสอบวงจรกรองผ่ า นแถบที่ ค วามถี่ 98 MHz ประกอบด้ ว ย
สัมประสิ ทธิ์ การส่งผ่าน (Transmitted power) อัตราการสู ญเสี ย (Insertion
Loss) และ 3dB แบนด์วิธ (Bandwidth) และรู ป ที่ 6 แสดงการลดทอน
ที่ความถี่ห่างออกไป 10 MHz และ 20 MHz จากความถี่ใช้งาน
จากการทดสอบแสดงให้เห็ นว่าวงจรกรองผ่านแถบที่นาเสนอ
สามารถใช้งานได้ตลอดย่านความถี่วิทยุกระจายเสี ยง โดยผลการทดสอบ
ที่ความถี่ 98 MHz ซึ่ งเป็ นความถี่ กลางของย่านความถี่ วิทยุกระจายเสี ยง
แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ การสะท้อนกลับ (S11) -36.41 dB อัตราการสูญเสี ย
0.23 dB มีแบนด์วิธ 1.36 MHz การลดทอนที่ความถี่ ห่างออกไป 10 MHz
จากความถี่ ใ ช้งานเท่ ากับ 28.12 dB และห่ างออกไป 20 MHz เท่ ากับ
45.29 dB

รู ปที่ 6 การลดทอนที่ความถี่ห่างออกไป 10 MHz (ความถี่ 108 MHz)
และ 20 MHz (ความถี่ 118 MHz) จากความถี่ใช้งาน

4. สรุป

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบวงจรกรองผ่านแถบ
Frequency
(MHz)

S11
(dB)

Insertion
Loss
(dB)

88
98
108

-36.51
-36.41
-39.81

0.26
0.23
0.24

Bandwidth
(MHz)
1.07
1.36
1.66

การลดทอนที่ความถี่
ที่ห่างออกไป
10 MHz 20 MHz
(dB)
(dB)
31.67
54.45
28.12
45.29
25.31
37.34

งานวิ จ ัยนี้ น าเสนอวงจรกรองผ่ านแถบแบบคาวิ ต้ ี (Cavity
Bandpass Filter) เพื่ อ ใช้ ใ นการกรองสั ญ ญ าณ อิ น เตอร์ มอดู เ ลชั น
จากเครื่ องส่ งวิทยุกระจายเสี ยงไม่ให้ไปรบกวนการติดต่อสื่ อสารในย่าน
วิท ยุก ารบิ น การออกแบบมุ่ งเน้ น ให้ ว งจรกรองผ่ านแถบมี ข นาดเล็ ก
น้ าหนักเบา ราคาถูก มีการระบายความร้อนที่ดี สามารถหาวัตถุดิบในการ
สร้ างได้ง่ายในประเทศไทย ผลการทดสอบวงจรกรองของงานวิ จยั นี้
พบว่ า สามารถปรั บ ความถี่ ใ ห้ ส ามารถใช้ ง านได้ ต ลอดย่ า นความถี่
วิทยุก ระจายเสี ยง (88-108 MHz) คุ ณสมบัติข องวงจรกรองความถี่ ผ่าน
แถบที่ ค วามถี่ 98 MHz พบว่ า มี สั ม ประสิ ท ธิ์ การสะท้อ นกลับ (S11)
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-36.41 dB การสู ญ เสี ย (Insertion loss) 0.25 dB มี 3dB แบนด์วิธ 1.36
MHz และสามารถลดทอนที่ความถี่ห่างออกไป 10 MHz จากความถี่ที่ใช้
งาน 28.12 dB และสามารถลดทอนที่ ค วามถี่ ห่ า งออกไป 20 MHz
สามารถลดทอนได้ 45.29 dB
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ระบบตอบคาถามแบบหลายตัวเลือกสาหรับห้ องเรียนกลับทาง
Multiple–choice quiz system for flipped classroom
ตุลยา ลิมปิ ติ, สุ ภชา เชื้อบุญชัย, เสฏฐวิชญ์ สุ กจิ พิทยานนท์ , อัญชลี ใจซื่ อ และ ณัฐกานต์ พุทธรักษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุ ง 1 เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10520โทรศัพท์ 02-329-8324 E-mail: tulaya.li@kmitl.ac.th

ผูเ้ รี ยนศึกษาบทเรี ยนด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีและสื่ อการสอนออนไลน์
และผูส้ อนใช้กิจกรรมหลากหลายภายในห้องเรี ยนเพื่อทดสอบและเสริ ม
ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนเกี่ ยวกับเนื้ อหาที่มอบหมาย [1, 2] เช่ น การถามตอบ การอภิ ป รายกลุ่ ม หรื อ การเล่ น เกม การท าแบบทดสอบโดยใช้
คาถามแบบหลายตัวเลือก (multiple-choice quiz) เป็ นกิ จกรรมหนึ่ งที่ใช้
เพื่อเพิ่มความเข้าใจของผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับเนื้ อหาของรายวิชา [3] หรื อใช้เพื่อ
กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนศึ กษาบทเรี ยนมาล่ วงหน้า [4] อย่างไรก็ตาม ถึ งแม้ว่า
ประเทศไทยจะเริ่ มนาเอาการเรี ยนในลักษณะนี้ มาใช้ [5] อุปกรณ์และสื่ อ
การสอนที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ สาหรับห้องเรี ยนกลับทางยังมีไม่มาก ส่ วน
ใหญ่จะเป็ น online platform หรื อ application-based ด้วยเหตุน้ ี ระบบ
ตอบค าถามแบบหลายตัวเลื อกจึ งถู ก พัฒนาขึ้ น โดยมีวตั ถุประสงค์เ พื่อ
พัฒนาให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมกับกลุ่มผูเ้ รี ยนที่อาจจะไม่มี
หรื อไม่สะดวกในการใช้สมาร์ทโฟน

บทคัดย่ อ
บทความนี้นาเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบตอบคาถาม
หลายตัวเลื อกสาหรับใช้ใ นห้ องเรี ยนกลับทางในประเทศไทย เพื่อให้
กิจกรรมการเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยระบบดังกล่าว
ประกอบไปด้ ว ยส่ วนของอุ ป กรณ์ ต อบค าถาม แอปพลิ เ คชั น บน
ระบบปฏิ บตั ิก ารแอนดรอยด์ และส่ วนต่อประสานกราฟิ กผูใ้ ช้ สาหรั บ
ผูส้ อน ผู้เ รี ย นสามารถตอบค าถามหลายตัวเลื อ กโดยใช้อุ ป กรณ์ ต อบ
คาถามซึ่ งส่ งข้อมูลแบบไร้ สายผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ หรื อใช้แอป
พลิ เ คชัน ในการตอบค าถามและส่ ง ข้อ มู ล ผ่ า นเครื อ ข่ า ยไปเก็ บ ไว้ย งั
ฐานข้อมูล ข้อมูลที่เก็บไว้จะถูกนามาประมวลผลเก็บเป็ นค่าสถิ ติที่เป็ น
ประโยชน์ในการวัดความเข้าใจของผูเ้ รี ยน โดยสามารถแสดงผลผ่าน
ส่วนต่อประสานกราฟิ กผูใ้ ช้ อุปกรณ์ตอบคาถาม และแอปพลิเคชัน จาก
การทดสอบการใช้งานกับห้องเรี ยนขนาดเล็ก พบว่าระบบสามารถใช้งาน
ได้ดี โดยค่ า หน่ ว งเวลาในการรั บ ส่ ง ข้อ มู ล และการประมวลผลไม่ มี
นัยสาคัญต่อการใช้งาน

2. การออกแบบ
ระบบตอบคาถามแบบหลายตัวเลื อกสาหรับห้ องเรี ยนกลับ
ทางเริ่ มต้นจากผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบโดยเลือกใช้อุปกรณ์ตอบคาถามที่
ติดตั้งในห้องเรี ยน หรื อแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบตั ิการ
แอนดรอยด์ของตนเอง ข้อมูลคาตอบจะถูกส่ งแบบไร้สายไปยังฐานข้อมูล
เพื่อประมวลผล ก่อนคะแนนและสถิติอื่นๆ จะถูกนามาแสดงผลบนส่ วน
ต่อประสานกราฟิ กผูใ้ ช้ (GUI) สาหรับผูส้ อน และบนแอปพลิเคชันหรื อ
อุปกรณ์ตอบคาถามของผูเ้ รี ยน โดยแผนภาพของระบบแสดงได้ดงั รู ปที่ 1

Abstract
This paper proposes a design and development of a multiplechoice quiz system for flipped classrooms in Thailand, so that it is
better equipped for in-class activities. The system consists of a quiz
device, an Android application, and an instructor graphical user
interface (GUI). Students answer the quizzes using either the device or
the application. The microcontroller and application send the answers
wirelessly to the database. The data is processed for scores and class
statistics to evaluate students’ understanding of class materials. The
results are displayed on the GUI, the quiz device, and the application.
The system is tested in a small classroom. It is found that the system
works seamlessly with negligible transmission delays and processing
times.

รู ปที่ 1 แผนภาพของระบบ

1. บทนา

2.1 การออกแบบอุปกรณ์ ตอบคาถาม (Quiz device)

ห้องเรี ยนกลับทาง (flipped classroom) เป็ นนวัตกรรมการ
เรี ยนการสอนแบบใหม่ ที่ สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดย

อุปกรณ์ตอบคาถามแบบหลายตัวเลือกถูกออกแบบดังรู ปที่ 2
หมายเลข 1 คือจอแสดงผล TFT LCD ขนาด 2.2 นิ้ ว หมายเลข 2 คื อ
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สวิตช์ปมกดส
ุ่
าหรับเลือกคาตอบ โดยการทางานคืออุปกรณ์จะดึงคาถาม
และตัวเลื อกจากฐานข้อมูล มาแสดงบนจอแสดงผล ผูเ้ รี ยนเลื อกตอบ
คาถามที่ปรากฏบนจอโดยกดปุ่ มตัวเลือก A B C D หรื อ E ปุ่ ม Forward
(ลูกศรสี เ ขียว) และปุ่ ม Backward (ลูกศรสี แดง) ใช้ในการเลื่ อนไปยัง
ค าถามข้อต่ างๆ และปุ่ ม OK (สี น้ าเงิ น ) ใช้สาหรั บ ส่ ง ค าตอบผ่า น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไปเก็บยังฐานข้อมูล

การใช้งานในสถานะผูส้ อนถูกออกแบบไว้ดงั รู ปที่ 4 ผูส้ อน
ต้องเข้าสู่ ระบบเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานเช่นเดียวกัน เมื่อเลือกชุด
แบบทดสอบ แอปพลิเคชันจะแสดงคะแนนของผูเ้ รี ยนทุกคนที่ทาแบบ
ทดสอบนั้นๆ ผูส้ อนสามารถคลิกบนรหัสผูเ้ รี ยนเพื่อดูรายละเอียดคาตอบ
แยกเป็ นรายบุคคลได้อีกด้วย โดยคาตอบข้อที่ถูกต้องจะแสดงด้วยพื้น
หลังสี เขียว

1
2

รู ปที่ 2 อุปกรณ์ตอบคาถามแบบหลายตัวเลือก

2.2 การออกแบบแอปพลิเคชัน
แอปพลิเคชันถูกออกแบบให้ผใู้ ช้งานมี 2 สถานะ คือสถานะ
ผูเ้ รี ยนหรื อผูส้ อน ซึ่ งหน้าแรกของแอปพลิเคชันจะแสดงปุ่ มเพื่อเลือก
สถานะ รู ปที่ 3 แสดงหน้าต่างแอปพลิ เคชันสาหรับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนต้องเข้า
สู่ระบบเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานและเลือกชุดแบบทดสอบ โดย
แอปพลิเคชันจะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเพื่อดึงคาถามและตัวเลือกมาแสดง
บนหน้าจอ เมื่อผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบครบแล้วจะแสดงหน้าต่างสรุ ป
คาตอบ หลังจากกดส่ งคาตอบระบบจะส่ งข้อมูลคาตอบไปยังฐานข้อมูล
และประมวลผลคะแนนมาแสดงผลทันที

รู ปที่ 4 แอปพลิเคชันสาหรับผูส้ อน

2.2 การออกแบบ GUI สาหรับผู้สอน

รู ปที่ 5 หน้าต่างหลักของ GUI
หน้าต่างหลักของ GUI แสดงดังรู ปที่ 5 ผูส้ อนสามารถกด
เลื อกไปยัง หน้าต่างย่อย 7 หน้าต่าง คื อ 1) Register Students ใช้
ลงทะเบียนผูเ้ รี ยนก่ อนใช้งานอุปกรณ์ตอบคาถามและแอปพลิ เคชัน 2)
Register Teacher Account ใช้ลงทะเบียนผูส้ อนเพื่อเข้าใช้งาน GUI 3)
Insert Question ใช้ เ พิ่ มชุ ด แบบทดสอบลงในฐานข้อ มูล 4) Insert
Solution ใช้เพิ่มเฉลยของแบบทดสอบแต่ละชุ ด 5) Student Score ใช้
แสดงคะแนนของผูเ้ รี ยน 6) Student Answer ใช้แสดงรายละเอียดคาตอบ
จากอุปกรณ์ตอบคาถามและแอปพลิ เคชัน และ 7) Histogram หน้าต่าง

รู ปที่ 3 แอปพลิเคชันสาหรับผูเ้ รี ยน
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แสดงคะแนนและสถิติคาตอบในรู ปแบบของกราฟฮิสโทแกรม เมื่อกด
ปุ่ ม Exit จะจบการทางานของ GUI

3. ผลการทดสอบระบบ

(ก)

ผูจ้ ดั ทาได้ทดสอบการทางานของระบบในห้องเรี ยนขนาดเล็ก
โดยใช้ GUI ในการลงทะเบียนอุปกรณ์และแอปพลิเคชันของผูเ้ รี ยนดังรู ป
ที่ 6 เพิ่มคาถามและตัวเลือกของแบบทดสอบดังรู ปที่ 7 และเพิ่มเฉลยของ
แบบทดสอบดังรู ปที่ 8 ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่ งไปเก็บยังฐานข้อมูลดังรู ปที่
9, 10 และ 11 ตามลาดับ

(ข)
รู ปที่ 9 ฐานข้อมูลผูเ้ รี ยน (ก) อุปกรณ์ตอบคาถาม (ข) แอปพลิเคชัน

รู ปที่ 10 ฐานข้อมูลคาถามและตัวเลือกของแบบทดสอบ
รู ปที่ 6 หน้าต่าง Register Students

รู ปที่ 11 ฐานข้อมูลเฉลยของแบบทดสอบ

รู ปที่ 7 หน้าต่าง Insert Question
รู ปที่ 12 จอแสดงผลของอุปกรณ์ตอบคาถามระหว่างการใช้งาน
ตัว อย่า งผลการท าแบบทดสอบผ่ า นอุ ป กรณ์ ต อบค าถาม
แสดงในรู ปที่ 12 เมื่อกดปุ่ ม Forward เพื่อเริ่ มทาแบบทดสอบ จะเห็ นว่า
คาถามและตัวเลือกถูกแสดงผลที่หน้าจอของอุปกรณ์ เมื่อทาแบบทดสอบ
เสร็ จจะแสดงหน้าจอสรุ ปคาตอบ และสุ ดท้าย เมื่อกดปุ่ ม OK คาตอบจะ
ถู ก ส่ งไปยังฐานข้อมู ล จากนั้น ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะดึ งเฉลยจาก
ฐานข้อมูลมาคานวณคะแนนและแสดงผลบนหน้าจอ ก่ อนจะส่ งข้อมูล
คะแนนรวมไปเก็บยังฐานข้อมูลอี กครั้ง รู ปที่ 13 แสดงฐานข้อมูลของ
คาตอบของผูเ้ รี ยนสาหรั บแบบทดสอบนั้นๆ ซึ่ งผูส้ อนสามารถเรี ยกมา

รู ปที่ 8 หน้าต่าง Insert Solution
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แสดงผลได้บนหน้าต่าง GUI ดังรู ปที่ 14 นอกจากนี้ ผูส้ อนยังสามารถดู
คะแนนของผูเ้ รี ยนและสถิ ติค าตอบสาหรั บแต่ ละข้อคาถามในรู ปแบบ
ของกราฟฮิสโทแกรม ดังแสดงในรู ปที่ 15 คาตอบที่ถูกต้องจะแสดงด้วย
แท่งกราฟสี เขียว ทาให้ผสู ้ อนสามารถวัดผลได้วา่ กลุ่มผูเ้ รี ยนเข้าใจเนื้ อหา
ในส่วนใด และต้องการการอธิ บายเพิม่ เติมในจุดใด

พบว่าระบบสามารถใช้งานได้ดี ไม่มีปัญหาในการทางานร่ วมกันระหว่าง
อุปกรณ์ แอปพลิเคชัน และ GUI โดยค่าหน่ วงเวลาในการสื่ อสารข้อมูล
กับฐานข้อมูลและการประมวลผลไม่มีนยั สาคัญต่อการใช้งาน
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รู ปที่ 13 ฐานข้อมูลคาตอบของผูเ้ รี ยน
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การแปลภาษาไทยเป็ นภาษามือไทยด้ วยเทคนิคการสร้ างกฎ
A translation of Thai Language to Thai Sign Language with Rule-based technique
ชยานนท์ บัวงามดี1 และจรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล1
1
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก 65000

measured based on accuracy is 90.67 percent. The Thai sign Language
animation is developed using Thai Sign Language clip video database
from Thai Sign dictionary website (www.e-tsl.com). The quality and
accuracy of the animation is evaluated by to Thai sign Language
specialists and deaf students with a score 3.97.

บทคัดย่อ
งานวิ จัย นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ออกแบบและพัฒ นาตั ว แปล
ภาษาไทยเป็ นภาษามือไทยด้วยเทคนิคการสร้างกฎ (Rule-based Machine
Translation) โดยประโยคภาษามื อไทยที่ ได้จะถู กนามาประยุก ต์ใช้เพื่ อ
พัฒนาภาพเคลื่ อนไหวภาษามื อไทย และต่อยอดเป็ นเว็บแอปพลิ เคชัน ที่
สนับสนุนการสื่ อสารระหว่างคนปรกติกบั ผูพ้ ิการทางการได้ยินที่ ทางาน
และแสดงผลบนสมาร์ ตโฟนได้ จึ งสามารถใช้งานได้สะดวก ทุ กที่ ทุ ก
เวลา โดยประโยคที่ ใ ช้ในการศึ ก ษานี้ ไ ด้แก่ ประโยคความเดี ยว และ
ประโยคความรวม โดยประสิ ทธิ ภาพของตัวแปลภาษาด้วยเครื่ องแบบใช้
กฎที่ ได้ออกแบบไว้มี ค่าความถู กต้องร้ อยละ 90.67 และประสิ ท ธิ ภาพ
ของภาพเคลื่อนไหวภาษามือไทยที่ พฒั นาขึ้นโดยใช้ฐานข้อมูลคลิปวีดีโอ
ภาษามื อไทยจากเว็บไซต์พ จนานุ กรมภาษามื อไทยอิ เล็กทรอนิ กส์ มีผ ล
ประเมินระดับความเข้าใจภาพเคลื่ อนไหวภาษามือไทยเฉลี่ยเท่ากับ 3.97
จาก 5 คะแนน ซึ่ งในงานวิจัยนี้ ได้นาเสนอต้นแบบของการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ มีอ ยู่ในปั จจุ บัน เพื่อ พัฒ นาและออกแบบ
ระบบ

Keywords: Thai sign language, Animation Thai sign language , Hearing
impaired, Rule-based Machine Translation

1. บทนา
จากข้อมู ลการสารวจโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่น คงของมนุ ษ ย์เมื่ อ ปี พ.ศ. 2559 พบว่า ประเทศไทยมี ผู ้พิ ก ารที่ ข้ ึ น
ทะเบียนไว้ท้ งั หมด 1,657,438 คน โดยมี ผูพ้ ิการทางการเคลื่ อนไหวหรื อ
ทางร่ างกายมากที่ สุดร้ อยละ 48.37 รองลงมาเป็ นผูพ้ ิ ก ารทางการได้ยิน
หรื อสื่ อความหมายคิดเป็ นร้อยละ 18.28 และผูพ้ ิการทางการมองเห็นร้อย
ละ 10.69 [1] ผู ้พิ ก ารทางการได้ยิ น หรื อ สื่ อ ความหมายจะมี ลั ก ษณะ
แตกต่ างจากผูพ้ ิการประเภทอื่ น กล่ าวคื อ เมื่ อสังเกตจากลักษณะร่ างกาย
ภายนอกเราอาจไม่ สามารถระบุ ได้ว่าเป็ นผูพ้ ิ การ โดยในบางกลุ่ มของผู ้
พิการทางการได้ยินหรื อสื่ อความหมายอาจใช้เครื่ องช่วยฟังช่ วยในการรั บ
ฟั ง แต่ ในผูพ้ ิการทางการได้ยินหรื อสื่ อความหมายแต่ กาเนิ ด เครื่ องช่ วย
ฟังจะไม่ สามารถใช้ได้ ดังนั้นข้อจากัดหลักในการใช้ชีวิตประจาวันของผู ้
พิการทางการได้ยินหรื อ สื่ อความหมายมี เพี ยงการสื่ อสาร หากสามารถ
จัดการกับ ข้อ จากัดนี้ แล้วผู ้พิการทางการได้ยิน หรื อสื่ อ ความหมายก็จ ะ
สามารถใช้ชีวิตประจาวันและทางานต่ างๆ ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ไม่ต่างกับคน
ปรกติ
ทัก ษะการฟั งและการพู ด เป็ นเครื่ อ งมื อ หลักในการสื่ อสาร
โต้ตอบระหว่างกันในคนทัว่ ไป แต่สาหรับผูพ้ ิการทางการได้ยินหรื อสื่ อ
ความหมายภาษามื อเป็ นเครื่ องมื อหลักในการสื่ อสาร ภาษามือเป็ นภาษา
ของชุมชนคนหู หนวกโดยอาศัยท่ าทางการเคลื่อนไหวของมื อ ตาแหน่ ง
ของมือ ท่ามือ ลาตัว สี หน้า และตาแหน่งของร่ างกาย ซึ่ งในแต่ละประเทศ

คาสาคัญ: ภาษามือไทย ภาพเคลื่ อนไหวภาษามื อ ผูพ้ ิการทางการได้ยิน
เทคนิคการแปลภาษาด้วยกฎ

Abstract
The objective of this research is to design and develop the
rule-based machine translator for Thai to Thai sign sentences. The Thai
sign sentences obtained are furtherly used and extended into a form of
Thai sign language animation, and then the web-based application was
designed and developed to support one-way communication between a
normal Thai and deaf and hearing-impaired people. This application
was designed to work on mobile to be easily and conveniently used at
any time. The sentences used in this study are simple and compound
sentences. The performance of Rule-based Machine Translation
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จะมี ภาษามื อเป็ นของตัวเอง ดังเช่ น ภาษามื ออเมริ กา ภาษามื อสเปนและ
ภาษามื อไทย เป็ นต้น โดยภาษามื อไทยจะแบ่ งลักษณะภาษาเป็ น 2 ส่ วน
คื อ ส่ วนภาษามื อที่ ใช้ท่ าทางต่ าง ๆ เพื่ อ การสื่ อ ความหมาย และส่ ว น
ภาษามือที่แทนตัวอักษรไทยซึ่ งจะใช้นิ้วมือประดิษฐ์แทนตัวอักษร
ปั จจุบนั ในประเทศไทยจะเน้นใช้ล่ามภาษามือเป็ นคนกลางใน
การสื่ อ สารระหว่ างคนปรกติ แ ละผู ้พิ ก าร ดัง เช่ น ล่ ามภาษามื อ ในการ
บรรยายข่าวทางที วี แต่ ปัจจุ บนั พบว่าประเทศไทยมี ล่ามภาษามืออยู่เพียง
552 คน [2] ซึ่ งไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามหน่วยงานและงานวิจยั หลายแห่ ง
ได้พยายามที่ จะนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ สนับสนุ นการสื่ อสารกับผูพ้ ิการ
ทางการได้ยิน ดังเช่น เว็บไซต์พจนานุ กรมภาษามือไทยอิ เล็กทรอนิ กส์ที่
พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลพจนานุ กรมภาษามือไทยผ่านเว็บ ไซต์ [3]
การพัฒนาตู ้ TTRS ที่ ช่วยในการสื่ อสารระหว่างผูพ้ ิการทางการได้ยินกับ
คนปรกติทั่วไป ผ่านการสนทนาทางวีดีโอโดยจะมี เจ้าหน้าที่ ล่ามภาษาที่
ปลายทางของศูนย์บริ การเป็ นคนกลางในการสื่ อสาร [4] การพัฒนาระบบ
แปลข้อมูลการเดินทางของรถทัวร์เป็ นภาษามื อสเปนเพื่อบริ การข้อมูลที่
สาคัญกับผูพ้ ิการทางการได้ยินที่ตอ้ งการเดินทาง [5] เป็ นต้น
การศึ กษานี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ พัฒ นาตัวแปลภาษาไทยเป็ น
ภาษามื อ ไทยด้ ว ยการสร้ า งกฎ เพื่ อ ที่ จะน าภาษามื อ ไท ยที่ ไ ด้ ไ ป
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาภาพเคลื่อนไหวภาษามือไทยต่ อไป โดยเทคนิคการ
แปลภาษาด้วยเครื่ องแบบใช้กฎเป็ นการนาความรู ้ ทางภาษาศาสตร์ของทั้ง
ภาษาต้ น ทางและปลายทางมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ส าหรั บ สร้ า งกฎในการ
แปลภาษา [6] โดยในงานนี้ ผู ้ศึ ก ษาเน้น ประยุ ก ต์ใ ช้ เทคโนโลยี แ ละ
สารสนเทศที่ มีการจัดทาและเผยแพร่ กอ่ นหน้ามาพัฒนาต่ อยอด โดยได้
น าข้ อ มู ล คลิ ป วี ดี โ อ ภาษามื อ ใน [3] มาป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นา
ภาพเคลื่ อนไหวภาษามื อไทยในรู ปแบบเว็บแอปพลิ เคชัน ที่ รองรั บการ
แสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่ อนที่ เพื่อการใช้งานง่าย สะดวกและเข้าถึงได้ทุก
ที่ ทุกเวลา โดยหวังว่าการศึ กษานี้ จะสามารถใช้เป็ นต้น แบบเพื่อพัฒนา
ภาพเคลื่อนไหวภาษามือไทยแบบอัติโนมัติ ที่สามารถใช้เพื่อการบรรยาย
การโฆษณาของรายการทีวีได้ และช่วยในการสื่ อสารกับคนพิการทางการ
ได้ยินหรื อสื่ อความหมายได้ง่ายขึ้น

รู ปที่ 1 การออกแบบระบบตัวแปลภาษา

2.1 การตัดคาและจาแนกลักษณะคา
เมื่ อได้รับประโยคภาษาไทยเข้ามาระบบจะทาการตัดคาและ
จาแนกลักษณะคา โดยใช้โปรแกรม SWATH [7] ซึ่ งนอกจากตัดคาแล้ว
SWATH สามารถระบุลกั ษณะคาหรื อที่เรี ยกว่า POS Tag (Part-of-Speech
Tag set) มาให้ด้วย โดย POS Tag แต่ ละตัว จะมี ความหมายตามลักษณะ
คาในภาษาอัง กฤษโดยตัว อย่ าง POS Tag แสดงในตารางที่ 1 โดยจาก
POS Tag ที่ ไ ด้จ ะถู ก น ามาวิ เคราะห์ใ นการสร้ า งโครงสร้ า งประโยค
ภาษาไทยต่อไป
ตารางที่ 1 ตัวอย่าง POS Tag จากโปรแกรม SWATH
POS Tag
ความหมาย
ตัวอย่าง
NPRP
Proper noun
โค้ก พระอาทิตย์
VACT
Active verb
ทางาน ร้องเพลง
VATT
Attributive verb อ้วน ดี
NEG
Negator
ไม่ ไม่ได้

2.2 การสร้ างโครงสร้ างประโยค
เพื่อให้การแปลมีความถูกต้องและแม่นยามากขึ้ นในที่ น้ ีผวู ้ ิจัย
จะทาการแบ่ งประโยคออกเป็ นประโยคที่ เล็กที่ สุดเท่ าที่ จะแบ่ งได้ โดย
การแบ่งประโยคจะแบ่งจากตาแหน่งของคาเชื่อมและบริ บทของประโยค
จากนั้น จึงทาการรวมคาในแต่ ละประโยคที่ สามารถรวมให้ เป็ นกลุ่ มค า
หรื อ วลี เดี ย วกัน ได้ เพื่ อ เป็ นการเตรี ย มประโยคย่ อ ยก่อ นท าการแปล
โครงสร้ างประโยคภาษาไทยเป็ นภาษามื อไทยด้ว ยการแปลภาษาด้ว ย
เครื่ องแบบใช้กฎ ซึ่ งตัวอย่างการรวมคาจากกระบวนการที่กล่ าวมาแสดง
ในตารางที่ 2 โดยกาหนดสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น SEN คือประโยคภาษาไทย
S คื อ ประธาน V คื อ กริ ยา O คื อ กรรม INO คื อ กรรมรอง CON คื อ

2. การออกแบบและพัฒนาตัวแปลภาษาไทยเป็ นภาษามือไทย
การแปลประโยคภาษาไทยเป็ นภาษามื อไทยประกอบด้ว ย
กระบวนการย่อยทั้งหมด 4 ขั้นตอนได้แก่ การตัดคาและจาแนกลักษณะ
คา การสร้ างโครงสร้ างประโยค การเปลี่ ย นโครงสร้ างประโยคเป็ น
ประโยคภาษามื อไทย และการเตรี ยมประโยคภาษามื อไทย ดังแสดงใน
รู ปที่ 1
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คาเชื่อม ADJ คื อคาขยาย NUM คื อตัวเลขหรื อจานวนนับ PRE คื อคาบุ พ
บท และ CL คื อลักษณนาม เป็ นต้น โดยโครงสร้ างเหล่านี้จะนาลักษณะ
คาที่ได้จาก POS Tag (แสดงด้วยตัวเอียง) มาเขี ยนเป็ นไวยากรณ์ ดังแสดง
ในตารางที่ 2

ภาษาไทยมัก ขึ้ น ต้น ประโยคด้ว ยประธานและเน้น ย้ าการกระท าของ
ประธานว่าท าอะไร ที่ ไ หน อย่างไร ในขณะที่ ภาษามื อ ไทยมักขึ้ นต้น
ประโยคด้วยกรรมเพื่อให้ผูพ้ ิการทางการได้ยินสามารถจิ นตนาการภาพ
และเข้าใจความหมายของประโยคได้ง่ายขึ้ น ซึ่ งในงานนี้ ผวู ้ ิจัยใช้เทคนิ ค
การแปลภาษาด้ว ยเครื่ อ งแบบใช้ก ฎซึ่ งกฎประกอบไปด้ว ยกฎระดับ
ประโยคทั้งหมด 8 กฎ ดังแสดงในตารางที่ 3
ตัวอย่างการใช้กฎเพื่อการแปลประโยคภาษาไทยเป็ นภาษามื อ
ไทย เช่น “แม่ชงกาแฟ” ในภาษาไทยเป็ น “กาแฟ + แก้ว + แม่ + ชง” ใน
ภาษามือไทย ตามกฎในลาดับที่ 2

ตารางที่ 2 ตัวอย่างการออกแบบไวยากรณ์ภาษาไทย
ลาดับ
ไวยากรณ์
1
SEN
-> S + V | S + V + O | S + V + PRE + INO |
S + V + O + PRE | S + NEG + V
| S + NGE + V + O | S + NEG + V +
PRE + O | S + NEG + V + O + PRE +
INO | SEN + CON + SEN
2
S
-> S + ADJ | S + CL + ADJ | S + NUM +
CL | S + CON + S | PPRS | NCMN
3
O
-> O + NUM + CL | O + CL + ADJ | O +
ADJ | O + CON + O | PPRS | NCMN
4
V
-> V + V | V + CON + V | V + ADJ |
VACT | VSTA | VATT
...
...
...
10
PPRS -> “ฉัน” | “เขา” | “คุณ” | ...
11
NCMN -> “หนังสื อ” | “อาหาร” | “คน” | ...
12
VACT -> “ทางาน” | “ร้องเพลง” | “กิน” | ...
13
VSTA -> “เห็น” | “รู ้” | “คือ” | ...

ตารางที่ 3 กฎเพื่อแปลงโครงสร้างประโยคภาษาไทยเป็ นภาษามือไทย
ลาดับ ประโยคภาษาไทย
ประโยคภาษามือไทย
1
S+V
S+V
2
S+V+O
O + CL + S + V
3
S + V + PRE + INO
INO + S + V
4
S + V + O + PRE + INO
INO + CL(INO) + O + PRE +
CL(O) + S + V
5
S + NEG + V
S + NEG + V
6
S + NEG + V + O
O + CL + S + V + NEG
7
S + NEG + V + PRE + INO INO + S + V + NEG
8
S + NEG + V + O + PRE + INO + CL(INO) + O + PRE +
INO
CL(O) + S + V + NEG
2.4 การเตรียมประโยคภาษามือไทย
การเตรี ยมประโยคภาษามื อไทยแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน คื อ การเพิ่ม
คาลักษณนามและการรวมประโยค เนื่องจากประโยคภาษามือไทยจะเน้น
เรื่ องการใช้คาลักษณนาม โดยถ้าสังเกตโครงสร้ างประโยคภาษามื อไทย
จากตารางที่ 3 จะพบว่าหลังกรรม (O) จะตามด้ว ยคาลักษณนามเสมอ
(CL) ดังนั้นจึ งจาเป็ นที่ ตอ้ งตรวจสอบว่าในประโยคมี คาลักษณนามครบ
ตามที่ จาเป็ นหรื อไม่ ถ้าไม่ ครบจะต้องเพิ่มคาลักษณนาม โดยคาลักษณ
นามเหล่ านี้ ถู ก จัด เก็บ ไว้ใ นฐานข้อ มู ล ค าลัก ษณนามที่ ส อดคล้อ งกับ
คานาม เมื่ อเพิ่มคาลักษณนามแล้วจะตามด้วยการรวมประโยคย่อย ๆ ให้
เป็ นประโยคเดี ย ว โดยหลัก การรวมประโยคจะเป็ นดังตารางที่ 4 โดย
SEN1 และ SEN2 หมายถึงประโยคลาดับที่ 1 และ 2 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 การรวมประโยค
ลาดับ ประโยคภาษาไทย
ประโยคภาษามือไทย

ในการศึกษานี้วิเคราะห์ประโยคเพียง 4 ประเภท ได้แก่
1. ประโยคความเดี ยวแบบง่ าย คื อ ประโยคที่ ป ระกอบด้ว ย
ประธาน กริ ยา และกรรม อย่างละ 1 คา
2. ป ระ โย ค ความ เดี ย วแ บ บ ซั บ ซ้ อน คื อ ป ระ โยค ที่
ประกอบด้วย ประธาน กริ ยา กรรม คาขยาย คาลักษณนาม ตัวเลข และคา
บุพบท อย่างละไม่เกิน 1 คา
3. ประโยคความรวมแบบง่ าย คื อ ประโยคที่ ป ระกอบด้ว ย
ประธาน กริ ยา กรรมอย่างละไม่เกิน 2 คา และคาเชื่อม 1 คา
4. ประโยคความรวมแบบซับซ้ อน คือประโยคที่ประกอบด้วย
ประธาน กริ ยา กรรม คาเชื่ อม คาขยาย คาลักษณนาม ตัวเลข และคาบุ พ
บทอย่างละ 1 คาขึ้นไป

2.3 การเปลีย่ นโครงสร้ างประโยคจากภาษาไทยเป็ นภาษามือไทย

1
2
3

เนื่ องจากโครงสร้ างประโยคภาษาไทยและประโยคภาษามื อ
ไทยมี ความแตกต่ างกัน ดังนั้น จึ งจาเป็ นต้อ งแปลงโครงสร้ างประโยค
ภาษาไทยให้ ส อดคล้อ งกับ โครงสร้ างประโยคภาษามื อ ไทย ประโยค

SEN1 + “และ” + SEN2
SEN1 + “หรื อ” + SEN2
SEN1 + “เพราะ” + SEN2
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3. การสร้ างภาพเคลื่อนไหวจากภาษามื อไทย
เพื่อการสื่ อสารภาษามือไทยอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพผูว้ ิจัยจึ งนา
ผลลั พ ธ์ ข องป ระโยคภาษามื อ ไท ยที่ ไ ด้ ก ่ อ นหน้ า มาพั ฒ นาเป็ น
ภาพเคลื่อนไหวภาษามือไทย โดยผูว้ ิจัยได้ใช้คลิ ปวีดีโอภาษามื อไทยจาก
[3] จ านวน 1,756 ข้อมู ล มาใช้ โดยส่ ง ประโยคภาษามื อ ไทยเข้าไปใน
กระบวนการนี้ จนได้ผลลัพ ธ์ เป็ นภาพเคลื่ อนไหวจากภาษามื อ ไทยดัง
แสดงในรู ปที่ 2 โดยการนาคาที่แยกได้ไปค้นหาคลิปวีดีโอที่เกีย่ วข้องใน
ฐานข้อมู ล ซึ่ งในครั้งแรกจะนาคาไปเปรี ยบเที ยบกับฟิ ลด์ขอ้ มู ลคาศัพท์
ถ้าไม่ พบในฟิ ลด์ข้อมู ลคาศัพท์จะทาการค้นหาอี กครั้ งในฟิ ลด์ข้อมู ลคา
เหมื อนหรื อใกล้เคียง เนื่ องจากในภาษามือไทยบางคาจะใช้ท่าภาษามือที่
เหมื อนกัน และบางคาสามารถใช้ท่าภาษามื อทดแทนกันได้ จากนั้น จะ
รวมคลิปวีดีโอทั้งหมดเพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวภาษามือไทย

รู ปที่ 2 การสร้างภาพเคลื่อนไหวจากภาษามือไทย

5. สรุป
จากการออกแบบและพัฒนาตัวแปลจากภาษาไทยเป็ นภาษา
มื อไทยด้วยเทคนิ คการสร้ างกฎที่ ส ามารถแปลประโยคความเดี ยวและ
ประโยคความรวมได้ โดยมีความถูกต้องในการแปลร้อยละ 90.67 ซึ่ งการ
แปลยัง มี ข้อ จ ากัด ได้แ ก่ ความครอบคลุ ม ของกฎการแปล และความ
ซับซ้อนและความกากวมของประโยค ซึ่ งผูว้ ิจยั จะต้องปรับปรุ งกฎหรื อ
เพิ่มเทคนิ คอื่นๆ เพื่อให้ได้ความถูกต้องที่ ดีข้ ึน นอกจากนี้ผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นา
เว็บแอปพลิเคชันที่ประยุกต์ใช้ประโยคภาษามือไทยที่ได้จากการแปลมา
พัฒนาเป็ นต้นแบบการสร้ างภาพเคลื่ อนไหวภาษามือไทยแบบอัติโนมัติ
ซึ่ งเหมาะกับงานบรรยาย ซึ่ งได้มีการทดสอบเว็บแอปพลิเคชันและพบว่า
ผูใ้ ช้งานที่ เกีย่ วข้องมี ความพอใจและสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อการ
สื่ อสารหรื อการเรี ยนการสอนภาษามือไทยได้

เอกสารอ้ างอิง

4. การประเมินผล
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภาพการแปลประโยคภาษาไทยเป็ น
ประโยคภาษามื อ ไทยด้ว ยการสร้ า งกฎ ผูว้ ิ จัยได้ ท ดสอบการแปลกับ
ประโยคภาษาไทยทั้ งหมด 75 ประโยค โดยให้ ผู ้ เชี่ ย วชาญเป็ นผู ้
ตรวจสอบความถูกต้องดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความถูกต้องในการแปลแยกตามประเภทประโยค
ประเภทประโยค
ประโยค
ประโยค
ทั้งหมด
ที่ถูกต้อง
ประโยคความเดียวง่าย
12
10
ประโยคความเดียวแบบซับซ้อน
41
38
ประโยคความรวมแบบง่าย
17
17
ประโยคความรวมแบบซับซ้อน
5
3
รวม
75
68

คน โดยคัดเลือกประโยคทดสอบมา 12 ประโยค โดยประเมินความเข้าใจ
ของภาพเคลื่ อ นไหวเป็ น 5 ระดับ ซึ่ งค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ความเข้ า ใจของ
ภาพเคลื่อนไหวที่ได้มีค่าเท่ากับ 3.97 โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.535

ร้อยละ
83.33
92.38
100.00
60.0
90.67

โดยระบบสามารถแปลได้ถูกต้อง 68 ประโยค คิดเป็ นร้ อยละ
90.67 โดยประโยคความรวมแบบซับซ้อนจะให้ร้อยละความถู กต้องที่
ต่ า สุ ด น อก จาก นี้ ได้ ท าการป ระเมิ นค วามถู ก ต้ อ งในส่ วนข อ ง
ภาพเคลื่อนไหวและเว็บแอปพลิ เคชัน ที่ พฒ
ั นาขึ้ นกับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่
ผูส้ อนและนักเรี ยนผูพ้ ิการทางการได้ยินหรื อสื่ อความหมายจานวน 19

[1] พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาชีวิตคนพิการ,พระราชบัญญัติ,
เล่ม 124, 2550.หน้า 8 – 24.
[2] กรมส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. (2560). สานักงาน
ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ. Retrieved 10
มกราคม 2560, from http://nep1.dep.go.th/sign
[3] คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ. (2559). Retrieved 29 กรกฎาคม 2558, from
http://e-tsl.com/
[4] ศูนย์บริ การถ่ายทอดการสื่ อสารแห่งประเทศไทย.
(2558).
ศูนย์บริ การถ่ายทอดการสื่ อสารแห่งประเทศไทย Retrieved 18
พฤศจิกายน 2558, from http://www.ttrs.or.th/
[5] López-Ludeña, V., González-Morcillo, C., López, J. C., BarraChicote, R., Córdoba, R., & San-Segundo, R. (2014). Translating
bus information into sign language for deaf people. Engineering
Applications of Artificial Intelligence, 32, 258-269.
[6] ณัฐพงษ์ จุฑางกูร, นราทิป เที่ยงแท้. (2553). การพัฒนาระบบ
แปลภาษาด้วยเครื่ องแบบออนไล์สาหรับภาษาไทย-ญี่ปุ่น. วารสาร
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[7] ไพศาล เจริ ญพรสวัสดิ์. (2541). การตัดคาภาษาไทยโดยใช้
คุณลักษณะ. (มหาบัณฑิต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
100

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand

เครื่ องเขย่าอัตโนมัติ 3 มิติ สาหรับการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อกล้ วยไม้
Three Dimensions Automatic Shaker for Orchid Tissue Culture.
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บทคัดย่ อ
การวิจยั เครื่ องเขย่าอัตโนมัติ 3 มิ ติสาหรับการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อ
กล้วยไม้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างเครื่ องเขย่าอัตโนมัติ 3 มิติ สาหรับการ
เพาะเลี้ยงเนื้ อเยื้อกล้วยไม้และทดสอบประสิ ทธิภาพการทางานด้าปริ มาณ
และระยะเวลาในการทางานของเครื่ อง ลัก ษณะการท างานของเครื่ อง
ขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์แบบ Two in One มีระบบควบคุมการทางาน
อัตโนมัติด้วย Twin timer และมีระบบเพลาหมุนทางเดี ยวแบบ one way
ball bearing ตัวเครื่ องมีการเคลื่อนที่ตามแนวระนาบและแนวดิ่งไปพร้อม
กัน การวัด ประสิ ทธิ ภ าพการท างานใช้ ท ดสอบในห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก าร
เพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
โดยให้อาจารย์และนักศึกษาทดลองใช้ ผลการทดลองพบว่าเครื่ องเขย่า
อัต โนมัติ 3 มิ ติ ส าหรั บ การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ กล้ว ยไม้ มี ก ารท างานที่
แตกต่างจากเครื่ องที่จาหน่ ายในท้องตลาด การเขย่ามีมิติที่แตกต่างกันทา
ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการทางานสู งขึ้น ทาให้ผูใ้ ช้งานมี ความพึงพอใจ
ระยะเวลาในการทางานของเครื่ องสามรถใช้งานได้อย่างต่อเนื่ องไม่ตอ้ ง
พักเครื่ อง ตัวเครื่ องใช้งานได้สะดวก แข็งแรง ทนทาน วางขวดได้ครั้งละ
100 ใบ สามารถนาไปพัฒนาเป็ นเชิ งพาณิ ชย์ได้เป็ นอย่างดี
คาสาคัญ : เครื่ องเขย่าอัตโนมัติ, เนื้อเยื้อกล้วยไม้

Abstract
The purpose of this research was to build a three dimensional automatic
shake for orchid tissue growth and to test the efficiency of quantities
and working times. The machine uses a two in one motor, controlled by
twin timers and an one way ball bearing. The machine simultaneously
moves by horizontal and vertical axes. The proficiency was evaluated
by professors and students at the tissue culture lab, science major,
faculty of science and technology.
The results show that a three dimensional shaker proves to be
more efficient than a two dimensional shake, users were highly satisfy.

It also shows machine wear is reduced. The increased volumes now up
to 100 bottles at a time, so it means it can now be developed for
commercial use.
Keyword: Automatic shaker, Orchid tissue culture.

1. บทนา
อุตสาหกรรมกล้วยไม้ของประเทศไทย ได้เจริ ญก้าวหน้าอย่าง
มาก และท ารายได้เข้าสู่ ป ระเทศเป็ นอัน ดับ หนึ่ งในจานวนไม้ด อกไม้
ประดับทั้งหมด จากรายงานของกรมเศรษฐกิจการพาณิ ชย์รายงานปริ มาณ
การส่ งออกกล้ว ยไม้ปี 2551 มี ย อดการส่ งออกกล้ว ยไม้คิ ด เป็ นวงเงิ น
2,834.5 ล้านบาท และมี แนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่การขยายพันธ์โดยทัว่ ไปไม่
สามารถเพิ่ ม ปริ ม าณผลผลิ ต ได้ ม ากพอกับ ความต้อ งการ จึ งมี ค วาม
จาเป็ นต้องนาเทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อเข้ามาช่ วยในการผลิ ต
และการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยือ่ ในห้องปฏิบตั ิการต้องอาศัยการเขย่าตากล้วยไม้
ในอาหารเหลวในวงการกล้วยไม้เรี ยกว่าว่า “การปั่ น ตา” ซึ่ งต้องอาศัย
เครื่ องมือต่างๆที่นาเข้าจากต่างประเทศ
เครื่ องเขย่ า (Shaker) เป็ นเครื่ องมื อ ที่ มี ค วามส าคัญ มากใน
ก ารเพ าะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อ ก ล้ ว ยไม้ เพ ราะจะต้ อ งท างาน โดยก าร
เขย่า (Shake) ตาของกล้วยไม้ในอาหารเหลวปลอดเชื้ อเพื่อให้สามารถ
พัฒ นาจนเกิ ด ก้อนโปรโตคอร์ ม (Protocorm like body) ซึ่ งปกติ จะต้อ ง
เขย่าตลอดเวลาเป็ นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 4-6 เดือน เพื่อให้เซลล์ได้รับ
อาหารและออกซิ เจนอย่างทัว่ ถึง แล้วตรวจดูพฒั นาการของโปรโตคอร์ ม
และย้ายลงในอาหารแข็งต่อไป หรื อเขย่าต่อไปเพื่อให้เกิ ดโปรโตคอร์ ม
ปริ มาณมาก จนได้ปริ มาณตามที่ตอ้ งการจึงย้ายลงสู ตรอาหารให้พฒั นา
เกิดราก และเป็ นต้นสมบูรณ์ต่อไป เครื่ องเขย่าจึงเป็ นหัวใจของการปั่ น
ตา ที่ตอ้ งทางานติดต่อกันเป็ นเวลานาน ๆ หลายเดือนอย่างต่อเนื่ อง และ
มีความจาเป็ นต้องมีสภาพเครื่ องที่ทนทานต่อการใช้งานระยะยาว และมี
การเคลื่อนที่หลายทิศทาง
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จากการศึกษาเครื่ องเขย่าที่จาหน่ ายในท้องตลาดพบว่ามีปัญหาที่
ต้องปรับปรุ งใน 2 ประการหลักคือ
1. เครื่ อ งมี ม อเตอร์ ต ัว เดี ย ว เมื่ อ เขย่าได้ 6 ชั่วโมงต้อ งหยุด
เครื่ องและทาการย้ายขวด ลงไปใส่ ในอีกเครื่ อง ทาให้ตอ้ งเสี ยเวลา และ
เสี่ ยงต่อการเสี ยหาย และต้องซื้อถึง 2 เครื่ อง
2.ที่รัดขวดใช้ขาเหล็กทาให้เกิ ดข้อเสี ยคื อทาความสะอาดแผ่น
พื้นยาก
จากปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงคิดประดิ ษฐ์เครื่ องเขย่า 3 มิติข้ ึนเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานให้ ม ากขึ้ นโดยทาการติ ดตั้งระบบตั้งเวลา
Twin time ให้ ท างานอย่างต่ อเนื่ อ ง และเพิ่ ม มอเตอร์ เป็ น 2 ตัว ท างาน
สลับกันเพื่อลดการทางานของมอเตอร์ แต่ละตัวและเครื่ องสามารถทางาน
ได้อย่างต่อเนื่ อง ทาความสะอาดง่าย ทนการกัดกร่ อน กันสนิ ม เพิ่ ม
จานวนตากล้วยไม้ใ ห้ มี ป ริ ม าณมากขึ้ น ลดการน าเข้าเครื่ อ งจัก รจาก
ต่ างประเทศที่ ร าคาสู ง สร้ างรายได้ ใ ห้ ก ับ ชุ ม ชนและผู ้ป ระกอบการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืชในประเทศไทยต่อไป

2. เนื้อความหลัก
2.1 หลักการ ทฤษฏี ตัวแบบ แนวเหตุผล หรื อสมมุตฐิ าน
2.2.1 การเพาะเนื้อเยือ่ กล้วยไม้
การเพาะเนื้ อเยื่อกล้วยไม้หรื อที่เรี ยกกันว่า "การปั่ นตา"เป็ นการ
ขยายพันธุ์กล้วยไม้ที่ทาให้ได้ตน้ ที่มีลกั ษณะพันธุ์เหมือนเดิมเป็ นปริ มาณ
มากในเวลาอันรวดเร็ วโดยการนาเนื้อเยือ่ จากส่ วนต่างๆ ของกล้วยไม้ เช่ น
ตายอด ตาข้าง ปลายใบอ่อน มาเลี้ ยงด้วยอาหารสังเคราะห์ในสภาพปลอด
เชื้ อและมี ก ารควบคุ มสภาพแวดล้อม เช่ น แสง อุ ณ หภู มิใ ห้ เหมาะสม
ระยะเวลาในการเพาะเลี้ ยงเนื้อเยือ่ ตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงนาไปปลูกได้ตอ้ งใช้
เวลาอย่างน้อยประมาณ 10 เดื อนแต่ส่วนใหญ่จะใช้เวลานานกว่านี้ ขึ้นอยู่
กับชนิ ดของกล้วยไม้ ความสมบู รณ์ ของหน่ อ เทคนิ ค ในการเพาะเลี้ ยง
เนื้ อเยื้อ สู ตรอาหารสังเคราะห์ และสภาพแวดล้อม ขั้นตอนสาคัญในการ
เพาะเนื้ อ เยื่ อ กล้ว ยไม้ พอสรุ ป ได้ดังนี้ เลื อ กชิ้ น ส่ วนของกล้วยไม้ที่ มี
เนื้ อเยื่อเจริ ญที่สามารถพัฒนาเป็ นต้นอ่อน โดยฟอกฆ่าเชื้ อที่ ผิวชิ้ นส่ วน
กล้วยไม้ให้ปลอดเชื้ อจุลิ นทรี ยก์ ่ อนตัดส่ วนเยื่อเจริ ญออกไปเพาะเลี้ ยง
การเลี้ ยงชิ้ นส่ วนหรื อตาในระยะแรก เมื่ อฟอกฆ่าเชื้ อแล้วใช้มีดเจาะตา
ขนาดเล็กไม่เกิน 0.5 เซนติเมตรนาไปเลี้ยงในอาหารเหลวหรื ออาหารแข็ง
สู ตรที่ เหมาะสม ตาจะมี โปรโตคอร์ ม (protocorm) สี เขี ยวแตกออกมา
รอบๆ ระยะนี้ ตอ้ งเปลี่ ยนอาหารทุกสองสัปดาห์ การเพิ่มจานวนโปรโต
คอร์ มโดยคัดเลื อกโปรโตคอร์ มที่ เป็ นก้อนกลมไม่มีใบยอด ไปเลี้ ยงใน
อาหารสู ตรที่ เหมาะสมเพื่อเพิ่มจานวนโปรโตคอร์ ม แล้วย้ายไปเลี้ยงใน
อาหารแข็งสู ตรที่เหมาะสม เมื่อต้นสู งประมาณ 2-3 เซนติเมตรก็คดั แยก
แต่ละต้นย้ายไปเลี้ยงในวุน้ อาหาร เพื่อให้เจริ ญเติบโตแข็งแรงพร้อมที่จะ
นาออกปลูกภายนอกได้

2.2.2. ทฤษฎีการทาเครื่ องเขย่าปั่ นตากล้วยไม้
ทฤษฎีของการเขย่าปั่ นตากล้วยไม้ 3 มิติ อาศัยหลักการหมุนรอบ
แกนหมุน 2 แกนโดยอาศัยมอเตอร์ ห ลัก 2 ชุ ด แต่ ล ะชุ ด ประกอบด้วย
มอเตอร์ 2 ตัวแต่ละตัวหมุนตามแกนหมุนในแนวแกน Z (เคลื่อนที่หมุน
ส่ ายในระนาบ XY) และ แกนหมุน(เคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบ (YZ)
ดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 แบบจาลองการเขย่าตากล้วยไม้
2.2.2.1 การเขย่าในแนวนอนขนานกับพื้นระนาบก็ใช้หลักการ
มอเตอร์ หมุนพูเลย์ขบั ทดรอบพูเลย์ตามการเขย่าแนวราบวนเป็ นวงกลม
โดยใช้ ลู ก เบี้ ย วติ ด ที่ แ ป้ น เขย่า ความเร็ ว รอบในการเขย่ า 120 รอบ
ต่ อ น าที ตามท ฤษ ฎี ค าน วน จากพู เ ลย์ ด ั ง นี้ พู เ ล ย์ ข ั บ ที่ มอเตอร์
เส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลาง 2 นิ้ ว ขับ เพลาชุ ด One way ball bearing พู เลย์
3 นิ้ว โดยด้านปลายอีกข้างของเพลาเป็ นพูเลย์ขนาด 2½ นิ้ว ไปขับพูเลย์
ตาม ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้ ว และความเร็ วรอบสุ ดท้าย คาณวน
ได้จากอัต ราทดในชุ ด ที่ 1 และ ชุ ด ที่ 2 หารด้ว ยความเร็ ว รอบตั้งต้น
ของมอเตอร์
อัต ราทดชุ ด ที่ 1 พู เลย์ต ามเส้ น ผ่ าศู น ย์ก ลาง3 นิ้ ว พู เลย์ข ับ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว
อัตราทด = พูเลย์ตาม / พูเลย์ขบั = 3/2 = 1.5
อัตราทดชุ ดที่ 2 พูเลย์ตามเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้ ว พูเลย์ขบั
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว
อัตราทด = พูเลย์ตาม / พูเลย์ขบั
= 20/2.5
=8
ทาให้ได้อตั ราทดรวมชุดที่ 1 และ 2 = 1.5 X 8
= 12
ความเร็ วรอบของพูเลย์ตามสุดท้าย = ความเร็ วรอบมอเตอร์ ต้ งั ต้น
อัตราทดรวม
= 120.83 รอบ/ต่อนาที
2.2.2.2 การเขย่าอย่างต่อเนื่ องโดยใช้ Twin timer ควบคุมการ
ท างาน ข อ งม อ เต อ ร์ 2 ตั ว แ ล ะ ใช้ ระ บ บ ร อ งเพ ล าห มุ น ท าง
เดี ย ว One way ball bearing เนื่ องจากต้ อ งเขย่ า ต่ อ เนื่ องเป็ นเวลา
ติ ด ต่ อกัน นาน 4 – 6 เดื อ น การลดภาระของมอเตอร์ จึงเป็ นสิ่ งส าคัญ
ที่สุด การใช้ Twin timer และ One way ball bearing เป็ นชุ ดควบคุม
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การทางานโดยอัตโนมัติโดยต่อจากวงจร Twin timer เข้าแผงควบคุมไป
ที่มอเตอร์ ท้ งั 2 ตัว สามารถตั้งเวลาสลับการทางานได้ต้ งั แต่ 1 วินาที
จนถึง 30 ชัว่ โมง
2.2.2.3 การเขย่าในแนวแกน Z โดยใช้หลักการเคลื่อนที่แบบ
คาบ (harmonic motion : oscillation) คือการเคลื่ อนที่กลับไปกลับมาซ้ า
ทางเดิม ตามสมการดังนี้
x = Acos(ωt + )
v = -Aωsin(ωt + )
a = -Aω2cos(ωt + )
พิ จ ารณาการเคลื่ อ นที่ แ บบวงกลมในแนวดิ่ ง ลัก ษณะการ
เคลื่อนที่จะไม่เหมือนกับการเคลื่ อนที่เป็ นวงกลมแบบสม่าเสมอ เช่น ลูก
บอลผูกติดกับเชื อกยาว R หมุนเป็ นวงกลมในแนวดิ่ ง ความเร็ วของลู ก
บอลจะเพิ่มขึ้ นขณะหมุนลง และลดลงขณะหมุนขึ้ น ความเร็ วของการ
เคลื่อนที่จึงไม่สม่าเสมอ ในกรณี น้ ี ความเร่ งของการเคลื่อนที่มี 2แนว คือ
แนวสัมผัสการเคลื่อนที่แบบวงกลม (a||) และ แนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่
แบบวงกลม ( a  ) ดังนั้นแรงในการเคลื่ อนที่ เป็ นวงกลมจึงมี 2 แนวคื อ

2.2 วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นงานวิจยั เพื่อสร้ างเครื่ องเขย่าอัตโนมัติ 3 มิ ติ
สาหรั บการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื้อกล้วยไม้ซ่ ึ งมีคุณลักษณะเฉพาะของผลงาน
สิ่ งประดิษฐ์
2.2.1 ออกแบบสิ่ งประดิษฐ์ โดยใช้หลักการเคลื่อนที่บนระนาบ
xy และการสัน่ ตามแกน z พร้อมกันดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 รู ปแบบเครื่ องเขย่าอัตโนมัติ 3 มิติ
2.2.2 วิธีการสร้างและประกอบชิ้นส่ วน
การประกอบมอเตอร์ และชุดเกียร์

แรงลัพ ธ์ใ นแนวสัมผัส การเคลื่ อนที่ แ บบวงกลม (F|| )และแรงลัพ ธ์ใ น
แนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่แบบวงกลม ( F ) ดังรู ปที่ 2

R
o
T

q

q

mg cosq

mg sinq
w = mg

รู ปที่ 4 การประกอบมอเตอร์ และชุดเกียร์

v

รูปที่ 2 การที่เคลื่อนที่เป็ นวงกลมในแนวดิ่ง

การประกอบชุด Twim timer

แรงลัพธ์ในแนวสัมผัสการเคลื่อนที่แบบวงกลม (F| | ) = mg sinq
แรงลัพธ์ในแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่แบบวงกลม
( F ) = T – mg cosq
จากกฎข้อที่สองของนิ วตันพบว่าความเร่ งในแนวสัมผัสการเคลื่อนที่
แบบวงกลม (a| | ) = g sinq
ความเร็ วน้อยที่สุดที่ทาให้สามารถเคลื่อนที่เป็ นวงกลมได้พอดี
เป็ นความเร็ วที่ส่งผลให้แรงเข้าสู่ ศูนย์กลางมีค่าประมาณศูนย์
 v2

0  m  g 
R


ดังนั้น

v

รู ปที่ 5 การประกอบชุด Twin timer

Rg
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2.3 ผลการวิจยั
ห ลั ง จาก สร้ างเค รื่ องท างผู้ วิ จ ั ย ได้ น าม าท ดล องจริ งใน
ห้ องปฏิ บ ัติก ารโดยให้ ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์อมรพัน ธ์ แก้วศรี น วลและ
อาจารย์ในสาขาชีวะวิทยาทดสอบเหวี่ยงสารและเนื้อเยื้อพืชชนิ ดต่างๆ

เคลื่ อนย้ายได้สะดวกไม่ส่งผลต่อความคลาดเคลื่ อน จากการวิจยั สามารถ
นาเครื่ องต้นแบบไปพัฒนาเป็ นเชิ งพาณิ ชย์เพื่อใช้งานในห้องปฏิ บตั ิการ
ทางวิทยาศาสตร์ ได้ และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์การทาเครื่ องแก่ผู ้
ประกอบ การหรื อชุมชนได้เป็ นอย่างดี
ข้ อเสนอแนะ
จากการทดลองผู้ใ ช้ งานได้เสนอให้ ป รั บ ปรุ ง เครื่ อ งเล็ ก น้ อ ย
ในส่ วนของการเขย่าในแนวดิ่งโดยเพิ่มความแรงของการเขย่าให้มากขึ้น

4. กิตติกรรมประกาศ

รูปที่ 6 การทดสอบนาขวดมาเขย่า
2.3.1 วิจารณ์การทดลอง
จากการทดลองเครื่ องเขย่าอัตโนมัติ 3 มิ ติสาหรับการเพาะเลี้ยง
เนื้ อเยือ่ กล้วยไม้ โดยให้อาจารย์และนักศึกษาใช้ในห้องปฏิ บตั ิการ พบว่า
ประสิ ทธิ ภาพการทางานของเครื่ องแตกต่ างกับที่ จาหน่ ายในท้องตลาด
คื อ เครื่ อ งที่ มีจ าหน่ ายโดยทั่ว ไปจะเขย่าตามแนวระนาบอย่างเดี ยวแต่
เครื่ องที่ สร้ างขึ้นจะเขย่า ทั้งแนวระนาบและแนวดิ่ งไปพร้ อมกัน ทาให้
การเขย่าสารและเนื้ อเยือ่ มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ในการจัดว่าง
ขวดยังได้จานวนมาก สะดวกและรวดเร็ ว เครื่ องสามารถทางานได้อย่าง
ต่อเนื่องไม่ตอ้ งมีการพักเครื่ อง
2.3.2 ประโยชน์ ที่รับจากการวิจัย
ได้เครื่ องเขย่า อัต โนมัติ 3 มิ ติ ส าหรั บ การเพาะเลี้ ยงเนื้ อ เยื่ อ
กล้วยไม้ที่มีป ระสิ ทธิ ภาพ สามารถเพิ่ ม ผลผลิ ตได้ม ากกว่าเดิ มและลด
ต้นทุน

รายงานการวิ จ ัย นี้ ได้ รั บ อุ ด หนุ น จากงบประมาณแผ่ น ดิ น
ประจาปี 2554 ทางผูจ้ ดั ทาขอขอบคุณผูช้ ่ วยศาสตราจารย์อมรพันธ์ แก้ว
ศรี นวลและอาจารย์อุไรวรรณ วันทอง ที่ให้คาปรึ กษา แนะนา รวมถึงการ
ออกแบบและร่ วมทาการวิจยั จนสาเร็ จ ขอขอบคุณนายสัญญา ยอดธรรม
ที่ให้ ค วามอนุ เคราะห์ สถานที่ในการสร้ างและประกอบเครื่ องจนเสร็ จ
สมบูรณ์
ขอขอบคุณทางคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิ ชัย ที่ ใ ห้ ก ารสนับ สนุ น งบประมาณและ
สถานที่ นอกจากนี้ ยงั ให้ความสาคัญในการทาวิจยั ของบุคลากร และคอย
ติดตามความก้าวหน้าจนทาให้การวิจยั สาเร็ จลุร่วงไปด้วยดี
คุณค่าและประโยชน์ใดๆที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้ ขอมอบให้
เป็ นส่ วนหนึ่ งในการจัด การเรี ยน การสอนของคณะวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีและผูท้ ี่สนใจในโอกาสต่อไป
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Detection of Water Adulteration in Raw Milk Using Interdigital Capacitor Sensor
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บทคัดย่ อ
บทความวิจยั นี้ นาเสนอการตรวจสอบการเจอปนของน้ าใน
น้ านมดิ บ โดยใช้ เ ซนเซอร์ แ บบอิ น เตอร์ ดิ จิ ต อล คาปาซิ เ ตอร์ การ
ตรวจสอบประกอบด้ว ย เซนเซอร์ อิ น เตอร์ ดิ จิ ต อล คาปาซิ เ ตอร์ แ ละ
เครื่ องวัดค่าความจุไฟฟ้ าที่ ความถี่ 1KHz และ 100KHz แรงดันไฟฟ้ า 1
โวลต์ วัตถุประสงค์การตรวจสอบคือ การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างการ
เจื อปนของน้ ากับน้ านมดิ บ มี ปริ ม าตร 500 มล. โดยการเติ ม น้ าลงใน
น้ านมดิ บจะเติมครั้งละ 10% ถึ ง 100% ผลการทดลองมี ค่าสัมประสิ ทธิ์
การตัดสิ นใจ R² = 0.999 และ R² = 0.9992 เมื่ อใช้ค วามถี่ 1KHz และ
100KHz ตามลาดับ ผลการทดลองแสดงให้เห็ นว่ามีความเป็ นไปได้ที่จะ
ใช้เซนเซอร์แบบอินเตอร์ ดิจิตอล คาปาซิ เตอร์ ตรวจวัดการปนเปื้ อนน้ าใน
น้ านมดิบ เซ็นเซอร์ ได้รับการประดิษฐ์เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพการรับรู ้ที่ดี
ข้อได้เปรี ยบของเซ็นเซอร์ คือโครงสร้างที่เรี ยบง่ายและราคาไม่แพง
คาสาคัญ: น้ านมดิบ; เซนเซอร์แบบอินเตอร์ดิจิตลั คาปาซิเตอร์ ; ค่าความจุ
ไฟฟ้า

Abstract
This research paper presents a detection of water adulteration
in raw milk using interdigital capacitor sensor.The detection consists of
a interdigital capacitor sensor and the capacitance measurement is 1V.
10KHz and 100KHz. The raw milk was 500 ml. The objective of this
detection is relationship between the water adulteration by adding water
will added each 10% until 100% . The experimental results of the
coefficient of R2 = 0.999, R2 = 0.9992 and using frequency 1KHz and
100KHz respectively. The experimental also results show there is
possibility of a sensor for Water Adulteration in Raw Milk generally. A
sensor has been fabricated to have better sensing performance. The
advantage of this sensor is a very simple structure and inexpensive.

Keywords: Raw milk, Interdigital Capacitor sensor, Capacitance,

1.บทนํา
น้ านมดิ บ(raw milk) เป็ นแหล่งอาหารที่มีความสาคัญต่ อการ
เจริ ญ เติ บ โตของร่ า งกาย มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาโดยเฉพาะหญิ ง มี ค รรภ์
ผูส้ ู งอายุและในเด็ก ซึ่งช่วยในการพัฒนาการด้านสมองให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น การบริ โภคนมมีเพิ่มขึ้นทัว่ โลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
กาลังพัฒนา [1] เพราะน้ านมดิบและผลิตภัณฑ์น้ านมมีแคลเซี ยม โซเดียม
และแมกนี เซี ยมอยู่ในรู ปของฟอสเฟตคลอไรค์และเคซี นเอท มี มากใน
น้ านมปกติ [2] การผลิ ตน้ านมดิ บให้มีคุณภาพดี น้ นั มี ปัจจัยที่ควบคุ มได้
และควบคุ มไม่ ได้ เช่ น ชนิ ด ของพัน ธุ์ (Breed) อายุ (Age) วัวแต่ ล ะตัว
(Individuality) ช่ ว งระยะเวลาระหว่ า งการรี ดนม (Time of Milking)
ระยะเวลาที่ แ ม่ ววั ให้ น้ านม (Lactation period) และปั จจัยอื่ น ๆ ได้แ ก่
ฤดู ก าล อาหาร ความสมบู ร ณ์ ข องแม่ ว วั ขณะมี ลู ก อ่ อ น โรคหรื อการ
เจ็บป่ วยของแม่ววั และภาวะของเต้านม น้ านมดิ บยังเป็ นวัตถุดิบหลักเพื่อ
การแปรรู ป เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์น มหลายชนิ ด เช่ น น้ านมพาสเจอไรซ์ นม
เปรี้ ยว โยเกิ ร์ ต นมผง เนยแข็ ง ซึ่ งคุ ณ ภาพน้ า นมดิ บ มี ผ ลโดยตรงต่ อ
คุ ณภาพของผลิ ต ภัณฑ์ น้ านมที่ มี คุ ณภาพต้อ งสะอาดไม่ มี ย าหรื อสาร
ตกค้างในน้ านม ไม่มีเชื้ อโรคติดต่อถึ งคน มีรสหวานเล็กน้อย มีกลิ่นหอม
ของน้ านม มีปริ มาณไขมันเนย (Fat) โปรตีนนม (Protein) เนื้ อนมพร่ อง
มันเนย (Solid not Fat : SNF) และเนื้ อนม (Total Solid : TS) ตามเกณฑ์
มาตรฐานสิ นค้าการเกษตร มกษ. 6003-2553 กาหนดองค์ประกอบน้ านม
เพื่อการบริ โภคที่มีผลต่อสุ ขภาพอนามัยและคุณประโยชน์ที่ผบู้ ริ โภคจะ
ได้รับ ส่ วนประกอบของน้ านมคือ น้ าซึ่ งมีอยูป่ ระมาณ 87% ส่ วนที่เหลือ
คือไขมันนมและของแข็ง ในน้ านมที่ ไม่รวมไขมัน (milk solid not fat)
ซึ่ งประกอบด้วย โปรตี น น้ าตาลแล็ ก โทส เกลื อแร่ วิ ตามิ น การตรวจ
คุณภาพน้ านมเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมนม เพราะสามารถ
บอกว่ า น้ า นมเหมาะสมจะน ามาบริ โ ภคหรื อท าผลิ ต ภัณ ฑ์ น มต่ อ ไป
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หรื อไม่ การตรวจคุณภาพน้ านมอาจจาแนกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
การตรวจคุณภาพน้ านมเบื้องต้น เป็ นการตรวจคุณภาพน้ านมดิ บก่อนเข้า
สู่ ขบวนการผลิ ตเพื่อป้ องกันน้ านมดิ บที่ มีคุ ณภาพไม่ ดีเ จื อปนลงไปใน
น้ านมคุณภาพดีและตรวจสอบว่าน้ านมดิ บเหมาะสมจะนามาบริ โภคหรื อ
ทาผลิตภัณฑ์หรื อไม่ และการตรวจคุณภาพน้ านมในห้องปฏิ บตั ิการ เพื่อ
ตรวจหาจานวนแบคทีเรี ยในน้ านมรวมทั้งสิ่ งเจื อปน ปั จจุบนั การเติ มน้ า
เป็ นส่ วนหนึ่ งของการเจือปนนมพบบ่อยที่สุด การเพิ่มขึ้นของน้ าอาจเกิด
จากการเจื อ จางของนมที่ ต้ ัง ใจหรื ออาจเกิ ด ขึ้ น ที่ โ รงงานผลิ ต นมใน
กระบวนการผลิตสาหรับการล้างสายการผลิต [3] น้ านมดิ บที่ถูกเจือจาง
ด้วยน้ าทาให้ในความเข้มข้นของเกลื อแร่ และแลคโตสลดลง มีผลในการ
เปลี่ ยนแปลงของสมบัติทางไฟฟ้ าของนม เช่ น ความสามารถในการนา
ไฟฟ้ าลดลง [4][5] อี ก ทั้งการมี ส่วนผสมของน้ าเพิ่ ม ขึ้ น สร้ างปั ญหาที่
สาคัญให้ก ับอุตสาหกรรมนม นาไปสู่ ค วามสู ญเสี ยทางเศรษฐกิ จ การ
เสื่ อมสภาพ คุณภาพของผลิ ตภัณฑ์และเสี่ ยงต่อความต้องการและความ
ปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค วิธีการตรวจคุณภาพของน้ านมที่ผ่านมา สามารถ
ตรวจสอบผ่านการวัดจุดเยือกแข็งของนมหรื อการเปลี่ ยนแปลงของการ
หักเหของแสงจากส่ วนประกอบของนมหลังจากการกาจัดส่ วนประกอบ
ไขมัน [6] การวิ เ คราะห์ สี การประเมิ นความเป็ นกรด การตรวจวัด
ปริ ม าณจุ ลิ น ทรี ย ์ (Microbial population count) การตรวจหาไขมัน ใน
น้ านมดิ บ เป็ นต้น วิธี ก ารตรวจคุ ณภาพดังกล่ าวตัวอย่างน้ านมต้องถู ก
นาไปตรวจสอบในห้องทดลองหรื อห้องปฏิบตั ิการ อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน
มีความแม่นยา มีราคาแพงและใช้เวลานาน จากการศึกษาคุณสมบัติของ
น้ านมดิบพบว่ามีคุณสมบัติเป็ นสื่ อกระแสไฟฟ้า เนื่ องจากมีสารประกอบ
ประจุไฟฟ้ า เช่ น เกลื อที่ประกอบด้วยอนุ ภาคขนาดเล็กมาก (Colloidal
particles) กระจายทัว่ ไปในตัว กลาง (Continuous phase) ซึ่ งมี อิ ท ธิ พ ล
สาคัญต่อค่าการนาไฟฟ้าของน้ านม [7] คือ ค่าความจุไฟฟ้า
จากการศึกษาการใช้เซนเซอร์แบบอินเตอร์ดิจิทลั คาปาซิเตอร์
(Interdigital Capacitor Sensor: IDCs) พบว่ามี ค วามคุ ณสมบัติ รู ปแบบ
โครงสร้างที่ประดิษฐ์ง่ายโดยใช้แผ่นวงจรพิมพ์(PCB) มีราคาถูก เนื่องจาก
การทางานและใช้งานไม่ซับซ้อน [8] อี กทั้งถูกนาไปใช้งานทัว่ ไป เช่ น
เซนเซอร์ แบบสัมผัส [9] เซนเซอร์ แรงกด [10] การตรวจสอบสารเคมี
[11] งานด้านความชื้นและเซ็นเซอร์ ตรวจจับก๊าซ [12] การตรวจสอบการ
ปนเปื้ อนสารพิษที่เป็ นอันตรายในอาหารทะเล [13] การวิเคราะห์ปริ มาณ
น้ าตาลโดยใช้อินเตอร์ ดิจิทลั คาปาซิ เตอร์ [14] การตรวจสอบการเจือปน
ของน้ าในน้ าผึ้ง [15] บทความนี้ นาเสนอผลการศึ ก ษาระดับของน้ าใน
น้ านมดิ บ ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในองค์ประกอบที่ แสดงคุณสมบัติข องความเข้ม
และคุณภาพของน้ านมดิบ โดยศึกษาผลความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ าที่
เจิ อ ปนในน้ า นมดิ บ การวิ เ คราะห์ ใ ช้ ส มการถดถอยเชิ ง เส้ น (Linear
Regression)

2. อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจยั
การศึกษาใช้น้ านมดิ บได้จากสหกรณ์โคนมวาริ ชภูมิ จากัด อ.
วาริ ชภูมิ จ.สกลนคร มีค่าความเป็ นกรด (pH) 6.80 การศึกษาใช้เซนเซอร์
แบบอินเตอร์ ดิจิทลั คาปาซิ เตอร์ มีโครงสร้างคล้ายซี่ หวี (Comb) ทาโดย
ใช้แ ผ่น วงจรพิ มพ์ (PCB) ด้านเดี ยวชนิ ดเกรด FR-4 (Woven glass and
epoxy) ความหนาของวัสดุฐานรอง (t) = 0.764 µm ค่าไดอิ เล็กทริ กของ
วัสดุฐานรอง (  s ) = 4.3 ความหนาของทองแดงบน PCB เท่ากับ 35μm
เซนเซอร์ ป ระกอบด้วยแผ่น ตัวน าทองแดงที่ เ ป็ นขั้วไฟฟ้ า 3 ชุ ด มี สอง
ขั้วบวกและขั้วลบ ความยาวของแผ่นตัวนา (L) เท่ากับ 10 มม. ช่ องว่าง
ระหว่างแผ่นและความกว้างตัวนา (a) เท่ากับ 3 มม. จานวนเซนเซอร์ 1
ชุ ด (b) เท่ากับ 4a เท่ากับ 12 มม. N จานวนซี่ เท่ากับ 32 ซี่ และความสู ง
เท่ ากับ 100 มม. แสดงในรู ปที่ 1 การทดลองโดยน้ านมดิ บบรรจุ อยู่ใน
ภาชนะ (Beaker) ขนาด 500 มล. การเติมน้ าลงในน้ านมดิ บจะเติมครั้งละ
10% ถึง 100% การทดลองจะนาเซนเซอร์ ไปจุ่มลงไปในน้ านมดิบ ดังรู ป
ที่ 2 และต่ อขั้วของแรงดัน ไฟฟ้ า จากเครื่ องวัด LCR Meter ยี่ห้ อ Good
Will รุ่ น 6100 ค่าความผิดพลาด 0.05%
L

a
aaa b
a

+

-

+

(a) โครงสร้างเซนเซอร์ (b) เซนเซอร์ที่ใช้ทดลอง
รู ปที่ 1 เซนเซอร์แบบอินเตอร์ดิจิทลั คาปาซิเตอร์

รู ปที่ 2 การจุ่มเซนเซอร์ ลงไปในน้ านมดิบ
การต่อขั้วบวกและขั้วลบของเซนเซอร์ จากเครื่ องวัด แสดงดัง
รู ปที่ 3 ใช้ความถี่ 1KHz แรงดันกระตุน้ 1 โวลต์ นาเซนเซอร์ จุ่มลงในบีก
เกอร์ แล้วทาการเติ มน้ าในน้ านมดิ บในช่ วง 10 ถึ ง 100% การทดลองซ้ า
จานวน 10 ครั้ง นาค่าความจุไฟฟ้ าที่ อ่านได้หาความสัมพันธ์ระหว่างค่า
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ความจุไฟฟ้ าของน้ านมดิ บและน้ านมดิ บที่ มีน้ าเจื อปน จากนั้น ท าการ
ทดลองเหมื อ นเดิ ม แต่ เ ปลี่ ย นแปลงค่ า ความถี่ ที่ เ ครื่ อ งวัด LCR เป็ น
100KHz และนาที่วดั ค่าได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล

รู ปที่ 4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความจุไฟฟ้ าของ
น้ านมดิ บและน้ านมดิ บที่มีน้ าเจือปนอยูใ่ นช่ วง 10 ถึ ง 100% ความถี่จาก
เครื่ องมื อวัด LCR มิ เ ตอร์ คื อ 1KHz พบว่า ค่ าความจุ ไฟฟ้ าอยู่ระหว่าง
937nF ถึ ง 1092nF โดยน้ า นมดิ บ ที่ มี ไ ม่ มี น้ า เจอปนมี ค่ า ความจุ ไ ฟฟ้ า
เท่ากับ 1092nF น้ านมดิบที่มีไม่มีน้ าเจอปน 10% มีค่าความจุไฟฟ้ าเท่ากับ
1078nF น้ านมดิบที่มีไม่มีน้ าเจอปน 20% มีค่าความจุไฟฟ้าเท่ากับ 1062nF
น้ านมดิ บที่มีไม่มีน้ าเจอปน 30% มีค่าความจุไฟฟ้ าเท่ากับ 1050nF น้ านม
ดิบที่มีไม่มีน้ าเจอปน 40% มีค่าความจุไฟฟ้ าเท่ากับ 1034nF น้ านมดิบที่มี
ไม่มีน้ าเจอปน 50% มีค่าความจุไฟฟ้าเท่ากับ 1018nF น้ านมดิบที่มีไม่มีน้ า
เจอปน 60% มีค่าความจุไฟฟ้าเท่ากับ 1002nF น้ านมดิบที่มีไม่มีน้ าเจอปน
70% มีค่าความจุไฟฟ้ าเท่ากับ 986nF น้ านมดิ บที่มีไม่มีน้ าเจอปน 80% มี
ค่าความจุไฟฟ้าเท่ากับ 969nF น้ านมดิบที่มีไม่มีน้ าเจอปน 90% มีค่าความ
จุ ไ ฟฟ้ า เท่ า กับ 953nF น้ า เปล่ า มี ค่ า ความจุ ไ ฟฟ้ า เท่ า กับ 937nF ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจ R² = 0.999 สมการเส้นตรง Y = -15.582x
+1109.9

ผูว้ ิจยั ได้ท าการทดลองเพื่ อศึ ก ษาความสัม พันธ์ ระหว่ า งค่ า
ความจุไฟฟ้ าของน้ านมดิ บและน้ านมดิ บที่ มีน้ าเจื อปนอยู่ในช่ วง 10 ถึ ง
100% ใช้น้ านมดิบปริ มาตร 500 มล. โดยใช้เซนเซอร์ แบบอินเตอร์ ดิจิตลั
คาปาร์ ซิ เ ตอร์ ความถี่ จ ากเครื่ อ งมื อ วัด LCR มิ เ ตอร์ คื อ 1KHz และ
100KHz ผลการทดลองจาแนกออกได้เป็ น
3.1 ค่าความจุไฟฟ้ าของน้ านมดิ บที่ มีน้ าเจื อปนอยู่ในช่ วง 10
ถึง 100% แรงดันกระตุน้ 1 โวลต์ ใช้ความถี่จากเครื่ องมือวัด LCR มิเตอร์
คือ 1KHz และ 100KHz
3.2 เปรี ยบเทียบความเป็ นเชิ งเส้น โดยใช้สมการถดถอยเชิ ง
เส้ น (Linear Regression) เพื่ อ หาสมการการถดถอยเชิ ง เส้ น และค่ า
สัมประสิ ทธิ์การตัดสิ นใจ (R2) ของความสัมพันธ์ระหว่างค่าความจุไฟฟ้า
ของน้ านมดิบกับน้ านมดิบที่มีน้ าเจือปนอยูใ่ นช่วง 10 ถึง 100%

รู ปที่ 5 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความจุไฟฟ้ าของน้ านมดิบ
และน้ านมดิบที่มีน้ าเจือปนอยูใ่ นช่วง 10 ถึง 100% ใช้ความถี่ 100KHz

Capacitance

LCR meter

Sensor
Raw milk

Beaker

รู ปที่ 3 การติดตั้งเครื่ องมือเพื่อทาการทดลอง

รู ปที่ 4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความจุไฟฟ้ าของน้ านมดิบ
และน้ านมดิบที่มีน้ าเจือปนอยูใ่ นช่วง 10 ถึง 100% ใช้ความถี่ 1KHz

รู ปที่ 5 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความจุไฟฟ้ าของ
น้ านมดิ บและน้ านมดิ บที่ มีน้ าเจื อปนอยู่ในช่ วง 10 ถึ ง 100% ใช้ความถี่
จากเครื่ องมือวัด LCR มิเตอร์ คือ 1KHz พบว่า ค่าความจุไฟฟ้าอยูร่ ะหว่าง
939nF ถึ ง 1095nF โดยน้ า นมดิ บ ที่ มี ไ ม่ มี น้ า เจอปนมี ค่ า ความจุ ไ ฟฟ้ า
เท่ากับ 1095nF น้ านมดิบที่มีไม่มีน้ าเจอปน 10% มีค่าความจุไฟฟ้ าเท่ากับ
1080nF น้ านมดิบที่มีไม่มีน้ าเจอปน 20% มีค่าความจุไฟฟ้าเท่ากับ 1064nF
น้ านมดิ บที่มีไม่มีน้ าเจอปน 30% มีค่าความจุไฟฟ้ าเท่ากับ 1052nF น้ านม
ดิบที่มีไม่มีน้ าเจอปน 40% มีค่าความจุไฟฟ้ าเท่ากับ 1036nF น้ านมดิบที่มี
ไม่มีน้ าเจอปน 50% มีค่าความจุไฟฟ้าเท่ากับ 1020nF น้ านมดิบที่มีไม่มีน้ า
เจอปน 60% มีค่าความจุไฟฟ้าเท่ากับ 1004nF น้ านมดิบที่มีไม่มีน้ าเจอปน
70% มีค่าความจุไฟฟ้ าเท่ากับ 988nF น้ านมดิ บที่มีไม่มีน้ าเจอปน 80% มี
ค่าความจุไฟฟ้าเท่ากับ 971nF น้ านมดิบที่มีไม่มีน้ าเจอปน 90% มีค่าความ
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จุ ไ ฟฟ้ า เท่ า กับ 955nF น้ า เปล่ า มี ค่ า ความจุ ไ ฟฟ้ า เท่ า กับ 939nF ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจ R² = 0.9992 สมการเส้นตรง Y = -15.627x
+1112.3

4. สรุป

[6]

การตรวจสอบการเจื อปนของน้ าในน้ านมดิ บเป็ นสิ่ งส าคัญ
เพราะน้ าทาให้คุณภาพของน้ านมดิ บเปลี่ ยนไปหรื อคุณภาพลดลง ส่ งผล
ต่อการนาไปบริ โภค การตรวจสอบน้ านมดิบทัว่ ไปต้องใช้ห้องปฏิบตั ิการ
บุ ค ลากรและมี ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง อี ก ทั้ง ระยะเวลาในการตรวจสอบนาน
บทความวิจยั นี้นาเสนอผลการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ าที่เจือปนกับ
น้ านมดิ บ โดยใช้เ ซนเซอร์ แ บบอิ นเตอร์ ดิจิตลั คาปาซิ เ ตอร์ ที่ มี ค วาม
คุณสมบัติ รู ปแบบ โครงสร้างที่ประดิษฐ์ง่ายโดยใช้แผ่นวงจรพิมพ์(PCB)
มีราคาถูก เนื่ องจากการทางานและใช้งานไม่ซบั ซ้อน ผลการทดลองมีค่า
สัม ประสิ ท ธิ์ การตัด สิ น ใจ R² = 0.999 เมื่ อ ใช้ค วามถี่ 1KHz และ R² =
0.9992 เมื่อใช้ความถี่ 100KHz

[7]
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เครื่ องให้ อาหารกุ้งสวยงามแบบอัตโนมัติโดยอาดุยโน่
Automatic Shrimp Feeding Machine Based on Arduino
วิทยา ศรีกลุ 1 วัชรีภรณ์ แสงใสรัตน์ 1 พุทธาวุฒิ ลีกลุ ธร1 สุ ภทั รา เกิดเมฆ1
1
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา 30000 โทรศัพท์ 06-2352-8222 E-mail: Witaya@rmuti.ac.th

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอเครื่ องเลี้ ยงกุ้งแบบแยกเลี้ ยงเดี่ ยว ซึ่ งเป็ น
การเลี้ ยงกุ้งแบบคอนโด โดยนาเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิ ก ส์ประสาน
กับ ระบบสมองกล ช่ วยในการเลี้ ยงกุ้งแบบแยกเลี้ ยงเดี่ ยว เพื่ อลดการ
สู ญเสี ยจากการทาร้ าย และกิ นกันเองของกุ้ง และ มีวตั ถุประสงค์จะลด
เวลาในการดูแลกุ้งสาหรั บผูเ้ ลี้ ยงกุ้งชนิ ดนี้ เครื่ องจะทางานเป็ นแบบให้
อาหารอัตโนมัติ ซึ่ งมี การออกแบบระบบเลี้ ยงกุ้งโดยใช้กล่ องที่ มีขนาด
กว้าง 16 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติ เมตร สู ง 15 เซนติเมตร สาหรับ การ
แยกเลี้ ยงเดี่ ยวจะเริ่ มแยกเมื่ อ กุ้ ง มี ข นาดความยาว 1 นิ้ ว และน า
ออกจาหน่ายเมื่อมีขนาด 3 นิ้วเป็ นต้นไป โดยระบบจะมีป้ ั มน้ าวนเพื่อเพิ่ม
มวลอากาศและก าจัด ของเสี ย ซึ่ งถู ก ควบคุ ม ผ่ านบอร์ ด อาดุ ย โน่ ซึ่ ง
สามารถค านวณการให้ อ าหารกุ้ ง ได้ ใ นปริ มาณที่ เ หมาะสมอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ อันเนื่ องมาจากมี การตรวจจับขนาดกุ้งแบบเวลาจริ งแล้ว
ประมวลผลภาพผ่านกล้อง จากการทดสอบระบบมีสมรรถนะที่ดี และ
สามารถเลี้ยงกุง้ ให้มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยมีอตั ราการมีชีวิตร้อยละร้อย
โดยใช้เวลาในการเลี้ยง 2 เดือน
คาสาคัญ: เครื่ องให้อาหารกุง้ , อาดุยโน่, กล้องPixy

Abstract
In this paper presents a single shrimp feeding system, which
feeding shrimp by the condominium farming. Electronic and embedded
system is integrated with in this system. The single shrimp condo
farming to reduce the loss of attack each other, and shrimp eat each
other. This system will intended reduce the time of shrimp care for
shrimp farmers. The machine is automatically fed. The shrimp system is
designed by using a box that is 16 cm wide, 25 cm long and 15 cm high.
We will separate single fed shrimp when the shrimp are one-inch long.
It can be sold when the size is 3 inches onwards. The system will have a
vortex pump to increase air mass and eliminate waste. It is controlled
through the Arduino boards. Which can calculate the right amount of

feed them efficiently. This is due to the fact that the size of the shrimp
is measured in real time and processed through the webcam. The
performance of the system is pretty good and the shrimp can be growth
as similar size. The survival rate was 100%, using 2 months of shrimp
feed farming.
Keywords: Shrimp feeder, Arduino, Pixy CMUcam5

1. บทนา
เครย์ฟิ ช หรื อ ล็ อ บสเตอร์ น้ าจื ด (Crayfish) เป็ นกุ้ ง น้ าจื ด
จาพวกหนึ่ ง มี รู ป ร่ างล าตัว ใหญ่ เปลื อ กหนา ก้ามใหญ่ ดู แ ข็ งแรง ใน
ปั จจุบ ัน มี ก ารนิ ยมน ามาเลี้ ยงในตู ้ป ลาเป็ นสัตว์น้ าสวยงาม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในชนิ ด Procambarus clarkii ที่มีการพัฒนาสายพันธุ์จนมีสีสันที่
หลากหลายจากเดิ มที่ สี ตามธรรมชาติ ซึ่ งสาหรับ ในประเทศไทยเครย์
ฟิ ชชนิ ด นี้ มี ก ารเลี้ ยงกัน มานานแล้วไม่ ต่ ากว่า 20 ปี ในชื่ อของกุ้ง “กุ้ง
แดง” หรื อ “กุง้ ญี่ปุ่น” สาหรับในตัวที่มีสีสันหลากหลายออกไปตามที่ได้
กล่าวมา ก็เรี ยกชื่ อต่าง ๆ กันไปตามสี เช่ น “ไบร์ ออเรนจ์” “อิเล็คทริ คบลู”
“กุง้ ฟ้า” หรื อ “สโนวไวท์” เป็ นต้นจึงถือได้วา่ เป็ นสัตว์เศรฐกิจ
กุ้งเครย์ฟิ ชปฐมวัย จะมี ก ารลอกคราบบ่ อยกว่าตัวโตเต็ม วัย
โดยมีอตั ราเฉลี่ย หนึ่ งครั้งต่อหนึ่ งเดื อน เมื่ออายุได้ 1 ปี การลอกคราบจะ
เหลื อเพียงปี ละครั้ ง สาหรับการลอกคราบแต่ละครั้งใช้เวลา สองถึ งสาม
วัน ที่จะทาให้เปลื อกใหม่ที่ได้น้ นั จะแข็งแรงเท่าเดิ ม ซึ่ งหากเลี้ยงรวมกัน
หลายตัว ต้องเลี้ ยงในพื้ นที่ มีขนาดใหญ่ เพราะกุ้งชนิ ดนี้ มีนิสัยค่อนข้าง
ก้าวร้ าว และหวงถิ่ น ที่ อยู่อาศัย ชอบแบ่ งอาณาเขตของตนเอง เมื่ อเลี้ ยง
รวมกันจะพบว่า กุง้ ที่ มีขนาดตัวเล็กกว่า มักถู กกุง้ ขนาดใหญ่กว่ากิ นเป็ น
อาหาร ในเชิ งธุ รกิ จ กุ้งชนิ ด นี้ เป็ นกุ้งสวยงามและมี ราคา แต่ ก ารเลี้ ยง
จานวนมากนั้น จะต้องการการเอาใจใส่ จึ งได้แนวคิ ดในการให้ อาหาร
แบบต่างๆ และศึกษา [1],[2],[5] และ [6] ซึ่ งเป็ นวิธีการให้อาหารสัตว์น้ า
ขนาดพื้นที่กว้าง ได้มีการนาแนวคิดมาประยุกต์ใช้ และมีเครื่ องจักร [3]
เป็ นการให้ อาหารในการเลี้ ยงกุ้งแบบขนาดใหญ่ จึงได้มี ก ารประยุก ต์
แนวคิ ด บางส่ วนมาใช้งาน และ หาประเด็ น และ จุด อ่อนของการจาก
งานวิจยั [4] นามาปรับใช้
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จากปั ญหาดังกล่าวคณะผูจ้ ดั ทาจึ งทาการทดลองเลี้ยงกุง้ แบบ
แยกเลี้ยงเดี่ยวแบบคอนโด คือเลี้ยงในกล่องที่มีขนาดกว้าง 16 เซนติเมตร
ยาว 25 เซนติเมตร สู ง 15 เซนติเมตร โดยเลี้ ยงกุ้งกล่ องละหนึ่ งตัว เรี ยง
กันเป็ นชั้น ๆ เหมือนคอนโด ซึ่ งการแยกเลี้ ยงเดี่ ยวในลักษณะนี้ เพื่อลด
เหตุก ารณ์ ที่กุ้งกิ นกัน เองได้ แต่ การเลี้ ยงกุ้งในลักษณะนี้ ผูจ้ ดั ท าได้พบ
ปั ญหาการให้ อาหารกุง้ เนื่ องจากการให้ อาหารกุ้งต้องใช้เวลานานในแต่
ละครั้งและต้องให้อาหารปริ มาณที่ ใกล้เคี ยงกัน ดังนั้นจึงเป็ นที่ มาของ
การออกแบบเครื่ องให้อาหารกุ้งอัตโนมัติแบบคอนโดควบคุมด้วยอาดุ ย
โน่ ซึ่งสามารถให้อาหารกุง้ ได้ในปริ มาณที่เหมาะสมและรวดเร็ ว สามารถ
กาหนดเวลาและจานวนครั้งในการให้อาหารกุง้ ในแต่ละวันได้ โดยมีการ
แสดงผลเพื่อใช้ในการติดต่อกับผูใ้ ช้งานเครื่ องดังกล่าว

2. ระบบการเลีย้ งกุ้ง
2.1 โมดูลกล้ อง Pixy
Pixy CMUcam5 เป็ นโมดู ล กล้องตรวจจับและแยกแยะวัตถุ
ด้วยสี ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทางานได้
โดยส่ งข้อมูลที่ตอ้ งการทราบ ให้กบั โมดูล และ โมดูลจะส่ งผลลัพท์ หรื อ
ค าตอบกลั บ มายัง ระบบ เป็ นค่ า พิ ก ั ด ขนาดของกุ้ ง นั่ น เอง ท าให้
ไมโครคอนโทรเลอร์ อาดุยโน่ มีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลความกว้างตัวกุง้
และ ความยาว ตัวกุ้งเท่ านั้น โดยผลที่ ได้จะแสดงเป็ นพื้ น สี่ เหลี่ ยมที่ มี
ขนาดเท่ากับขนาดตัวกุง้ ที่กล้องจับภาพได้ แต่จะไม่แสดง ตัวกุง้ แสดงผล
ดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 2 Pixy CMUcam5 โมดูลกล้องตรวจจับสี และวัตถุ

2.2 วงจรระบบให้ อาหารกุ้งอัตโนมัติ
ในส่ วนของการออกแบบวงจรควบคุ มการท างานเครื่ องให้
อาหารกุ้ง ประกอบไปด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ และโมดูลส่ วนต่าง ๆ
ที่ทางานประสานกันโดยมีการรับค่าจากผูใ้ ช้ทางแป้นปุ่ มกดและแสดงผล
การตั้งค่าพารามิ เตอร์ ต่าง ๆ ผ่านทางจอแอลซี ดี โดยบัน ทึ ก และอ่านค่ า
จากโมดูลฐานเวลาจริ ง การทางานจะรั บส่ งค่าจากกล้อง Pixy ในการวัด
ขนาดของกุง้ แล้วประมวลผลเพื่อสั่งให้เซอร์ โวมอเตอร์ ทาหน้าที่ในการ
ให้อาหารกุง้ แสดงวงจรเครื่ องให้อาหารกุง้ ดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 วงจรเครื่ องให้อาหารกุง้

2.3 การออกแบบโครงสร้ างของเครื่ องให้ อาหารกุ้งอัตโนมัติ

รูปที่ 1 ข้อมูลที่ได้จากกล้อง คิดความกว้างและความยาวของตัวกุง้
กล้อง Pixy CMUcam5 ใช้ Hue และ Saturation (เป็ นปริ ภูมิสี)
เป็ นหลักในการทา Image Detection กล่าวคือ แสงหรื อความสว่างจะมีผล
ต่ อ Pixy CMUcam5 เพี ย งเล็ ก น้ อ ยในการตรวจจับ วัต ถุ ซึ่ งมัก จะเป็ น
ปั ญห าส าคั ญ ใน Image Sensor หลาย ๆ ตัว กล้ อ ง Pixy CMUcam5
สามารถจาและแยกแยะสี ได้ 7 สี หาวัตถุได้ประมาณ 100 ชิ้น โมดูลกล้อง
Pixy มีการเชื่อมต่อ แสดงในรู ปที่ 2

ในการออกแบบโครงสร้ างจะน าเหล็กฉากประกอบกัน เป็ น
ชั้น ๆ ขนาด 4 ชั้น ดังรู ป ที่ 4 โดยปั้ มน้ าจากถังพัก ให้ ไหลวน จากชั้น
สู งสุ ดลงสู่ ช้ นั ล่างสุ ด เพื่อพาเศษอาหารและมูลกุง้ ลงสู่ ถงั พัก เป็ นการเพิ่ม
อากาศ และกาจัดของเสี ย สาหรั บส่ วนตรวจจับ ขนาดกุ้งติ ดตั้งตาแหน่ ง
บนสุ ดที่ มุมด้านขวาของตัวเครื่ อง ในส่ วนเชื่ อมต่อกับผูใ้ ช้งานและส่ วน
ควบคุมหลักของเครื่ องติ ดตั้งตาแหน่ งด้านขวาบนของตัวเครื่ อง และมี ที่
บรรจุ อ าหารอยู่ ด้ า นบนกล่ อ งเลี้ ยงกุ้ ง ซึ่ งควบการให้ อ าหารโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดุ ยโน่ ควบคุ มเซอร์ โวมอเตอร์ สาหรับการให้
อาหาร แสดงในรู ปที่ 4
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ในลาดับขั้นตอนถัดไปเป็ นการตรวจสอบขนาดกุง้ เพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลในการกาหนดจานวนอาหาร ขั้นตอนสุ ดท้ายจะเป็ นการตรวจเช็ ค
เวลาปั จจุบนั เที ยบกับเวลาที่โปรแกรม เมื่อถึ งเวลาที่ กาหนดระบบจะทา
การให้อาหารกุง้ ตามขนาดที่ได้จากการอ่านค่าขนาดตัวกุง้ และโปรแกรม
จะทาการวนลูป ตรวจเช็คจนกระทัง่ ปิ ดเครื่ องเพื่อหยุดการทางาน

2.5 การกาหนดปริมาณอาหาร
การให้อาหารกุง้ จะมีการเปลี่ ยนแปลงตามน้ าหนักของกุง้ โดย
จะมีการคิดที่ 5% ของน้ าหนักตัว ซึ่งวิธีการวัดน้ าหนักกุง้ ได้มาจากขนาด
ความยาวของตัวกุง้ เป็ นวิธีการวัดทางอ้อมเพราะใช้กล้องเป็ นตัวตรวจจับ
ผูว้ ิจยั ทาการทดลองวัดความยาวเที่ยบกับน้ าหนักกุง้ โดยวิธีการชัง่ น้ าหนัก
แสดงดังรู ปที่ 6 และเก็บผลทดลอง แสดงในตารางที่ 1
รู ปที่ 4 โครงสร้างเครื่ องให้อาหารกุง้

2.4 ผังการทางานโปรแกรมควบคุมเครื่ องให้ อาหารกุ้ง
การออกแบบโปรแกรมเพื่อควบคุมการทางานของเครื่ องได้
ออกแบบอัล กอริ ทึมดังรู ปที่ 5 เริ่ ม การทางานจากการแสดงผลชื่ อของ
เครื่ องและข้อความต้อนรั บ ขั้นตอนต่อไประบบจะตรวจสอบการตั้งค่า
เวลาในการให้อาหาร ถ้าไม่มีการกาหนดจะเป็ นค่าที่ถูกกาหนดจากระบบ
ในขั้น ตอนถัด ไปเป็ นการอ่ า นข้อ มู ล จากฐานเวลาจริ งเพื่ อ เที ย บกั บ
โปรแกรมการให้อาหารที่กาหนดมาในขั้นตอนโปรแกรม Timer

รู ปที่ 6 ผังงานโปรแกรมควบคุม
ดังนั้นการให้อาหารกุ้งจะมีการกาหนดจากน้ าหนักเฉลี่ยของ
กุ้งที่ สุ่ มตัวอย่างวัด โดยจะมี ก ารคิ ด ที่ 5% ของน้ าหนัก ตัว เมื่ อพิ จารณา
อาหารที่ให้กบั กุง้ ขนาดความยาว 1 นิ้ ว 2 นิ้ ว 3 นิ้ ว และ 4 นิ้ ว มีน้ าหนัก
ของอาหาร 70 mg. 205 mg 680 mg และ 1.6 g ตามขนาดกุง้ ตามลาดับ
รู ปที่ 5 ผังงานโปรแกรมควบคุม
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ตารางที่ 1 น้ าหนักกุง้ เปรี ยบเทียบขนาด
ขนาด เพศ ตย.ที่ 1 ตย.ที่ 2
1-1.5 ผู้ 1,800 1,200
เมีย 1,000
900
2-2.5 ผู้ 4,700 3,200
เมีย 4,500 4,100
3-3.5 ผู้ 12,900 13,300
เมีย 13,200 14,500
4-4.5 ผู้ 33,600 31,000
เมีย 33,900 30,900

ตย.ที่ 3
1,500
1,600
4,300
3,400
14,900
12,600
32,400
31,100

การทดลองด้านการใช้พลังงานของเครื่ องให้อาหารกุง้ วัดค่า
กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ใน 1 วัน 0.78 kWh หรื อ 0.78 หน่วย คิดพลังงานไฟฟ้า
ต่อเดือนที่ 30 วัน เป็ น 23.4 หน่วย โดยมีค่าบริ การ รวม ค่า Ft. รวมค่า
ไฟฟ้ าต่อหน่วย และ ภาษีมูลค่าเพิม่ คิดทั้งหมดเป็ นค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้ า
เท่ากับ 126.74 บาทต่อเดือน

ตย.ที่ 4
1,500
1,200
4,100
4,000
13,700
13,400
32,300
32,000

5. สรุป

3. ผลการทดลอง
ผลการทดลองการอ่านความยาวของกุ้งจากกล้อง Pixy โดยมี
ผลกับ แสงรบกวนภายนอกแสดงในกราฟที่ 1 จึ ง ได้ ท าการทดลอง
เปรี ยบเทียบวิธีการควบแสงโดยมีแหล่งกาเนิ ดแสงขณะอ่านขนาดความ
ยาวกุ้งขนาดความยาว 2 นิ้ ว ปรากฎผล ดังกราฟที่ 1 จะเห็ น ได้ว่าการ
ควบคุมแสงให้ความแม่นยากว่า การไม่มีการควบคุมแสง

กราฟที่ 1 ผลกระทบของแสงที่มีต่อกล้อง Pixy
การทดลองให้อาหารโดยแสดงผลการให้อาหารของกุง้ ขนาด
ต่างๆ โดยให้อาหารกุง้ ทั้งหมด 100 ครั้ง มีผลการทดลองให้กบั กุง้ ทุก
ขนาด จานวน 400 ครั้ง มีการผิดพลาดต่า แสดงในกราฟที่ 2

การอ่ านค่ าขนาดกุ้งจากกล้อ ง Pixy เมื่ อ มี ก ารควบคุ ม แสง
สามารถอ่านค่าแม่นยาสู งถึ งร้อยละ 97 การทดลองเลี้ยงกุง้ โดยใช้เครื่ อง
ให้อาหารกุ้งอัตโนมัติเลี้ ยงกุ้งระยะเวลาสองเดือนได้ผลการทดลองให้มี
อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยใกล้เคียงกัน และมีอตั ราการรอดสูงถึง ร้อยละ
ร้อย โดยมีขอ้ จากัดของเครื่ องคือกรณี ขนาดของอาหารกุง้ ที่ขนาดใหญ่จะ
ทาให้ ก ารให้ อาหารคาดเคลื่ อนและอี ก ประการตัวเครื่ องยังไม่ รองรั บ
ระบบ IOT

เอกสารอ้ างอิง
[1] How Chui Wei, S.M Salleh, Abdullah Mohd Ezree, I. Zaman1,
M.H Hatta, “Improvement of automatic fish feeder machine
design,” International Conference on Materials Physics and
Mechanics, Langkawi, Malaysia, 2017.
[2] Yeoh S. J., Taip F. S., Endan J., Talib R. A. and Mazlina M. K. S.,
“Development of Automatic Feeding Machine for Aquaculture
Industry,” Pertanika Journal of Science and Technology, Malaysia
July 2008, pp. 105-110.
[3] Dindo T. Ani, Meryll Grace F. Cueto, Nino Jerome G. Diokno,
and Kimberly Rose R. Perez, “Solar Powered Automatic Shrimp
Feeding System,” in Asia Pacific Journal of Multidisciplinary
Research, Vol. 3. No.5, December 2015, pp. 152-159 .
[4] T Napaumpaipom, N Chuchird, “Study on the Efficiency of Three
Different Feeding Techniques in the Culture of Pacific White
Shrimp,” in Journal of Fisheries and Environment, Vol. 37 No. 2,
2013, pp. 8-16
[5] นายเกียรติศกั ดิ์ อยูด่ ี, “เครื่ องให้อาหารเม็ดอัตโนมัติ,” unpublished.
[6] ภัทราวุธ อภิชาติวงค์สกุล, วฬเจฎ แสงทอง, “เครื่ องให้อาหาร
สาหรับการเลี้ยงปลาในกระชังแบบอัตโนมัติและโปรแกรมได้,”
unpublished.

กราฟที่ 2 ผลการทดสอบความแม่นยาการให้อาหารกุง้ แต่ละขนาด
10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
112

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ ังที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand

ระบบควบคุมความร้ อนจากอินฟราเรดแบบอัตโนมัติเพื่อใช้ ในการสกัดนํา้ มันมะพร้ าวบริสุทธิ์
An automatic infrared heating control system for virgin coconut oil extraction
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาํ เสนอการออกแบบระบบควบคุมความร้อนจาก
อินฟราเรดแบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในการสกัดนํ้ามันมะพร้าวบริ สุทธิ์ โดย
การนําไขมันของนํ้ากะทิที่ผา่ นการทําความเย็นมาสกัดนํ้ามันมะพร้าวด้วย
กรรมวิ ธี ก ารอบไอนํ้า ระบบควบคุ ม ความร้ อ นจากอิ น ฟราเรดถู ก
ออกแบบให้ผลิ ตไอนํ้าด้วยอิ นฟราเรดฮี ตเตอร์ ควบคุ มการทํางานด้ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถตั้งค่าเวลาการทํางานได้สูงสุ ด 24 ชัว่ โมง
มีการควบคุมระดับนํ้าในหม้อต้มด้วยระบบเติมนํ้าอัตโนมัติ รองรับกะทิ
ในการสกัดได้ไม่นอ้ ยกว่า 40 ลิตร/ครั้ง ผลการทดสอบการทํางานพบว่า
ระบบควบคุ มความร้ อนจากอิ นฟราเรดฯ สามารถควบคุ มอุ ณหภู มิไ ด้
ตั้งแต่ 35-90 องศาเซลเซียส ผิดพลาดไม่เกิน 2.0 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเพิ่ม
อุณหภูมิ 0.47 องศาเซลเซี ยส/นาที และสามารถควบคุมระดับนํ้าได้ตามที่
กําหนด ช่วงอุณหภูมิ 65-75 องศาเซลเซี ยส สามารถผลิตนํ้ามันมะพร้าว
บริ สุทธิ์ ได้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดที่ 0.23 ลิตร/นํ้ากะทิ 1 ลิ ตร สิ้ นเปลื อง
พลังงานไฟฟ้า 9.5 หน่วย/ครั้ง
คําสํ าคัญ : กะทิสด, นํ้ามันมะพร้าวบริ สุทธิ์ , การสกัดนํ้ามันมะพร้าว,
อินฟราเรดฮีตเตอร์, ไมโครคอนโทรลเลอร์

Abstract
The aims of this paper is to design the automatic infrared
heating control system for virgin coconut oil extraction by using fat of
coconut milk that is produced from the freezing process in order to
extract the oil with steaming process. Infrared heating control system
of boiling process is designed to produce steam with an infrared heater
that is controlled by using microcontroller. And also can be set up to a
maximum time at 24 hours during 35-90 oC of temperature and it also
controls the appropriate water level during the process operating. This
system can be supported fresh coconut milk to extract no less than 40
liters in each time. The results of trial found that is good operated. This
system can be used to automatic control the temperature range 35-90 oC
with the error as 2.0% at the rate of temperature rising as 0.47 oC/min.
In addition, it can be controlled the water level at setting point. The

highest efficiency of the system can be extracted coconut oil at the
temperature range 65-75 oC. The ratio of amount of virgin coconut oil
extraction per liter compared with fresh coconut milk is 0.23:1 with
ratio of electrical power consumption is 9.5 units in every 40 liters of
fresh coconut milk.
Keywords: virgin coconut oil, fresh coconut milk., Infrared heater,
microcontroller

1. บทนํา
นํ้ามันมะพร้าวบริ สุทธิ์ (virgin coconut oil) เป็ นนํ้ามันที่มี
ประโยชน์หลายประการทั้งใช้ในการประกอบอาหาร ดูแลผิวพรรณและ
เส้นผม วิธีการสกัดนํ้ามันมะพร้าวบริ สุทธิ์ ที่ได้รับความนิ ยมมี 3 วิธี คือ
(1) การสกัดเย็น (2) การสกัดร้อน และ (3) การปั่นเปี ยก[1] ซึ่ งวิธีการสกัด
เย็นได้รับการนิยมอย่างกว้างขวาง เนื่ องจากสามารถทําได้ง่าย ได้ปริ มาณ
นํ้ามันมะพร้าวบริ สุทธิ์ สู ง ใส มีกลิ่นหอม ไม่มีกลิ่นฉุ น มีรสชาติเหมือน
มะพร้าวอ่อน สามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่เกิดการบูด [2]
เนื่ อ งจากนํ้า มัน มะพร้ า วเป็ นที่ ต้อ งการของตลาดอย่า งมาก
วิธีการผลิตแบบเก่าไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้เพียงพอทํา
ให้เกิ ดการคิ ดค้นเพื่อสร้ างเครื่ องผลิ ตนํ้ามันมะพร้ าวที่ รวดเร็ วและง่ าย
สะดวกต่อการใช้งาน เช่น เครื่ องสกัดนํ้ามันมะพร้าวโดยการหมักแบบ
ควบคุมอุณหภูมิ [3] โดยนํานํ้ากะทิไปหมักและทําความร้อนที่อุณหภูมิ
30-50 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลาถึ ง 48 ชัว่ โมง สามารถให้ปริ มาณนํ้ามัน
มะพร้าวถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ของนํ้ากะทิ อย่างไรก็ตามนํ้ามันมะพร้าวที่ได้มี
ความเหนี ยวเหนอะหนะ เก็บรักษาได้ไม่นาน เครื่ องแยกนํ้ามันมะพร้าว
สกัดเย็นบริ สุทธิ์ดว้ ยการปั่ นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ[4] โดยการนํานํ้ากะทิ
ที่ผา่ นการแช่แข็งที่อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง มาปั่ น
เหวี่ยงที่ ค วามเร็ ว 7,000 รอบต่ อ นาที เป็ นเวลา 50 นาที ที่ อุ ณหภู มิ 26
องศาเซลเซี ยส ได้น้ าํ มันมะพร้ าวบริ สุทธิ์ 26 เปอร์ เซ็ นต์ อย่างไรก็ตาม
เครื่ องดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายสู งและนํ้ามันที่ได้ยงั เก็บรักษาได้ไม่นาน และ
เครื่ องบีบนํ้ามันมะพร้าวระบบบีบเย็น[5] โดยการนําเนื้ อมะพร้าวขูดมา
ผ่านการอบแห้ง 4 ชัว่ โมง แล้วนํามาบีบอัดด้วยสกรู ส่งถ่ายกําลังสู ง เครื่ อง
สามารถทํางานได้สูงสุ ด 8 ชัว่ โมง ผลิตนํ้ามันมะพร้าวได้มากถึง 4 ลิตร
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ต่อชัว่ โมง แต่น้ าํ มันมะพร้าวที่ได้มีความบริ สุทธิ์นอ้ ย และวิธีการสกัดเย็น
ผ่านการอบไอนํ้าด้วยชุ ดทําความร้อนจากฮีตเตอร์ [6] ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรนํ้ามันมะพร้าวบริ สุทธิ์ บ้านตาแปด หมู่ที่ 5
ตําบลปากบาง อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ได้ผลิตนํ้ามันมะพร้าวบริ สุทธิ์
จัดจําหน่ ายเป็ นสิ นค้า OTOP ด้วย เครื่ องดังกล่าวประสบปั ญหาการ
เสี ยหายและชํารุ ดบ่อยครั้ง อีกทั้งไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิความร้อน
ตามที่ตอ้ งการได้และสิ้ นเปลืองกําลังไฟฟ้าสู ง
จากปั ญหาดังกล่ าวผูว้ ิจยั จึงได้ออกแบบระบบควบคุ มความ
ร้ อ นจากอิ น ฟราเรดแบบอัต โนมัติ เ พื่ อ ใช้ใ นการสกัด นํ้า มัน มะพร้ า ว
บริ สุทธิ์ควบคุมการทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ให้มีระบบควบคุม
อุ ณหภู มิและปริ ม าณนํ้า อัตโนมัติ สามารถตั้งเวลาในการทํา งานได้ มี
ความปลอดภัย สู ง เพื่ อ นํา ไปใช้ง านกับ กลุ่ ม แม่ บ ้า นเกษตรกรนํ้า มัน
มะพร้าวบริ สุทธิ์บา้ นตาแปด อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ต่อไป
แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า
ตัวตรวจรู ้อุณหภูมิ

ชุดควบคุมระดับนํ้า
ชุดทําความร้อน

ตัวตรวจรู ้วดั ระดับนํ้า
ชุดโมดูลเวลา

ไมโครคอนโทรลเลอร์

ชุดตัดต่อแหล่งจ่าย
แรงดันไฟฟ้า

สวิตช์ควบคุมการทํางาน

ชุดจอแสดงผล

รู ปที่ 1 ไดอะแกรมระบบควบคุมความร้อนจากอินฟราเรดแบบอัตโนมัติ

2.1 ชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมความร้ อนจากอินฟราเรด
รู ปที่ 1 แสดงหลักการทํางานของระบบควบคุมความร้อนจาก
อินฟราเรดแบบอัตโนมัติ ถูกออกแบบให้ทาํ งานแบบอัตโนมัติควบคุ ม
การทํางานโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ อธิบายการทํางานได้ดงั นี้
(1) ตัวตรวจรู้ อุณ หภู มิ/วัดระดับนํ้า ทําหน้าที่ วดั ค่าอุณหภู มิ
และระดับนํ้าภายในหม้อต้ม ค่าที่ได้จะถูกส่ งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์
เพื่อประมวลผลต่อไป ทําให้สามารถรักษาระดับอุณหภูมิและระดับนํ้า
ภายในหม้อต้มได้ตามต้องการ
(2) ชุ ด โมดูลเวลา ทําหน้าที่ เป็ นเป็ นฐานเวลาและตัวตั้งเวลา
ในการเปิ ด-ปิ ดการทํางานของระบบ
(3) สวิต ช์ ควบคุม การทํางาน ทําหน้าที่ รับคําสั่งจากผูใ้ ช้งาน
เพื่อตั้งโหมดการทํางาน เวลาเปิ ดปิ ด อุณหภูมิ ระดับนํ้า เมื่อมีการตั้งค่า
เรี ยบร้อยจะสามารถทํางานได้โดยอัตโนมัติ
(4) ชุ ด ควบคุ ม ระดับนํ้า ทําหน้าที่ เปิ ด-ปิ ดนํ้าจากถังเก็บนํ้า
สํารองแบบอัตโนมัติ โดยใช้วงจรมอสเฟสทําหน้าที่ในการตัดต่อปั๊ มนํ้า
(5) ชุ ดตัดต่ อแหล่ งจ่ ายกําลังไฟฟ้ าและควบคุมความร้ อน ทํา
หน้าที่เปิ ด-ปิ ด การทํางานของระบบ และชุดทําความร้อนจากอินฟราเรด
ฮี ต เตอร์ ขนาด 1,000 วัตต์ โดยใช้โซลิ ด สเตตรี เ ลย์เ ป็ นตัว ตัด -ต่ อ การ
ทํางานจากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
(6) ชุ ดจอแสดงผล ทําหน้าที่แสดงการทํางานของระบบ เช่ น
ค่าอุณหภูมิ เวลาการทํางาน ระดับนํ้า เป็ นต้น
(7) ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นหัวใจสําคัญของระบบทําหน้าที่
เป็ นตัวประมวลผลหลักโดยรับค่าจากตัวตรวจรู ้อุณหภูมิ/ระดับนํ้า สวิตซ์
ควบคุมการทํางาน แล้วทําการประมวลผลตามโปรแกรมที่ออกแบบไว้ มี
2 โหมด คือ แบบอัตโนมัติ และแบบกําหนดโดยผูใ้ ช้ ในโหมดอัตโนมัติ
ค่าอุณหภูมิ ระดับนํ้าและเวลาได้ถูกกําหนดไว้แล้วตามโปรแกรม และใน
โหมดกําหนดโดยผูใ้ ช้จะสามารถตั้ง ค่ า อุ ณหภู มิไ ด้ต้ งั แต่ 36-95 องศา
เซลเซี ยส เวลาใช้งานสู งสุ ด 24 ชัว่ โมง วงจรอิเล็กทรอนิ กส์ ควบคุมการ
ทํางานของระบบ ดังรู ปที่ 2
ชุดถังเก็บนํ้าสํารอง

รู ปที่ 2 วงจรควบคุมการทํางานของระบบควบคุมความร้อนจาก
อินฟราเรดแบบอัตโนมัติฯ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

ชุดการสกัดนํ้ามันมะพร้าว
ด้วยความร้อน

2. การออกแบบระบบควบคุ ม ความร้ อนจากอินฟราเรดแบบ
อัตโนมัติ
ระบบควบคุมความร้อนจากอินฟราเรดแบบอัตโนมัติสามารถ
แบ่งการออกแบบได้เป็ น 2 ส่ วน คือ ชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมความ
ร้ อ นจากอิ น ฟราเรด และโครงสร้ า งของระบบควบคุ ม ความร้ อ นจาก
อินฟราเรด

โครงสร้างหลัก
ชุดควบคุมการทํางานและแสดงผล

รู ปที่ 3 โครงสร้างของระบบควบคุมความร้อนจากอินฟราเรด
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ชุดถังเก็บนํ้าสํารอง

ตัวตรวจรู ้ระดับนํ้า

100

o

รู ป ที่ 3 แสดงโครงสร้ า งของระบบควบคุ ม ความร้ อ นจาก
อินฟราเรด ถูกออกแบบให้รองรับนํ้ากะทิเพื่อการสกัดนํ้ามันมะพร้าวได้
ไม่นอ้ ยกว่า 40 ลิตร แบ่งได้เป็ น 4 ส่ วน คือ โครงสร้างหลัก ชุ ดการสกัด
นํ้ามันมันมะพร้าวด้วยความร้อน ชุดควบคุมการทํางานของระบบ และชุด
ถังเก็บนํ้าสํารอง ตามลําดับ
(1) โครงสร้ างหลัก เป็ นทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 70x100x80
เซนติเมตร สําหรับรองรับวางภาชนะใส่ น้ าํ มันมะพร้าว ชุดทําความร้อน
หม้อต้มนํ้า และชุดควบคุม มีการเชื่อมต่อกับถังเก็บนํ้าสํารองด้านบนเป็ น
หน้าจัว่ มุมเอียงเพื่อป้องกันการหยดนํ้าลงในนํ้ามันมะพร้าว สามารถเปิ ดปิ ดได้ โครงสร้างทําจากเหล็ก ด้านในมีการบุแผ่นเมทัลชีลและฟอยล์เพื่อ
รักษาอุณหภูมิความร้อนภายใน
(2) ชุ ดการสกัดนํ้ามันมะพร้ าวด้ วยความร้ อน ถูกออกแบบให้
มีตวั ทําความร้อนด้วยอินฟราเรดฮีตเตอร์ ขนาด 500 วัตต์ จํานวน 2 ตัว
ทําหน้าที่แผ่คลื่นรังสี ไปยังหม้อต้มนํ้าสแตนเลสทําให้เกิ ดความร้อนขึ้น
ติดตั้งอยูก่ บั โครงสร้างหลัก ด้านล่างของหม้อต้มนํ้า มีตวั ตรวจรู ้อุณหภูมิ
และตัวตรวจรู ้ระดับนํ้าติดตั้งอยู่ภายในหม้อต้มนํ้า รวบบริ เวณหม้อต้ม
สามารถวางภาชนะสําหรับการสกัดนํ้ามันมะพร้าวบริ สุทธิ์ จํานวน 8 ใบ
(3) ชุ ด ควบคุ ม การทํ า งานของระบบ ทํา หน้า ที่ ติ ด ตั้ง วงจร
อิเล็กทรอนิ กส์ควบคุมการทํางานของระบบ ถูกติดตั้งให้อยูภ่ ายในกล่อง
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน โดยเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ า
220 โวลต์ มีการแสดงผลการทํางานผ่านจอแอลซี ดี มีระบบการตัดการ
ทํางานฉุกเฉิ นกรณี ผดิ ปกติและการเชื่อมต่อสายดิน
(4) ชุ ดถังเก็บนํ้าสํ ารอง รองรับนํ้าสํารองได้สูงสุ ด 10 ลิตร ทํา
จากพลาสติกเชื่อมต่อกับปั๊ มนํ้า เพื่อถ่ายเทนํ้าไปยังหม้อต้มแบบอัตโนมัติ

มาตรฐาน การรักษาระดับนํ้าและการสกัดนํ้ามันมะพร้าวบริ สุทธิ์ โดยทํา
การทดลองเป็ นจํานวน 3 ซํ้า รู ปที่ 5 แสดงผลการทดสอบการวัดค่า
อุ ณ หภู มิ ข องนํ้ าที่ ไ ด้ จ ากระบบควบคุ ม ความร้ อ นจากอิ น ฟราเรด
เปรี ยบเที ยบกับดิ จิตอลเทอร์ โมมิ เตอร์ ที่อุณหภู มิ 10-90 องศาเซลเซี ยส
ค่าที่ได้มีความผิดพลาดสู งสุ ด 2.0 เปอร์ เซ็นต์ รู ปที่ 6 แสดงการควบคุม
อุณหภูมิของระบบควบคุ มความร้ อนจากอิ นฟราเรดที่ อุณหภูมิ 65 -75
องศาเซลเซี ยส ระบบสามารถควบคุมการทํางานได้ตามที่กาํ หนด มีอตั รา
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ 0.47 องศาเซลเซี ยส/นาที สามารถรักษาระดับ
นํ้าได้ถูกต้องมีค่าผิดพลาดสู งสุ ด 1.0 เปอร์ เซ็นต์ รู ปที่ 7 แสดงการสกัด
นํ้ามันมะพร้าวบริ สุทธิ์ดว้ ยระบบควบคุมความร้อนที่นาํ เสนอด้วยไขมันที่
ได้จากการแยกชั้นของนํ้ากะทิที่ผ่านการทําความเย็นเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง
ทดสอบ 5 ช่วงอุณหภูมิ คือ 45-55, 55-65, 65-75, 75-85 และ 85-95 องศา
เซลเซี ยส พบว่าค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมในการผลิตนํ้ามันมะพร้าวบริ สุทธิ์
ได้ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด อยูใ่ นช่วงอุณหภูมิ 65-75 องศาเซลเซี ยส สามารถ
ผลิ ตนํ้า มันมะพร้ าวได้สูง ถึ ง 23 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ผลการเปรี ย บเที ย บ
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานและคุณภาพของนํ้ามันมะพร้าวบริ สุทธิ์ ได้จาก
ระบบอื่นๆ กับระบบที่นาํ เสนอดังตารางที่ 1 และผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บา้ น
เกษตรกรนํ้ามันมะพร้าวบริ สุทธิ์บา้ นตาแปด (สิ นค้า OTOP) ดังรู ปที่ 8
Temperature of producing virgin coconut oil ( C)

2.2 โครงสร้ างของระบบควบคุมความร้ อนจากอินฟราเรด

ภาชนะสําหรับใส่ กะทิ
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หม้อต้มนํ้าสแตนเลส

Temperature of producing virgin coconut oil (oC)

รู ปที่ 5 การเปรี ยบเทียบค่าอุณหภูมิของนํ้าที่ได้จากระบบควบคุมความ
ร้อนจากอินฟราเรดฯ กับดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์

ตัวตรวจรู ้อุณหภูมิ ตูค้ วบคุมการทํางานของระบบ

รู ปที่ 4 ระบบควบคุมความร้อนจากอินฟราเรดฯ ที่นาํ เสนอ

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล
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ระบบควบคุมความร้อนจากอินฟราเรด ดังในรู ปที่ 4 ถูกนํามา
ทดสอบเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพการทํางานก่ อนนําไปใช้งานจริ ง โดยทําการ
ทดสอบความแม่นยําของระบบควบคุ มอุ ณหภู มิเปรี ยบเที ยบกับมิ เตอร์
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รู ปที่ 6 การควบคุมอุณหภูมิของระบบควบคุมความร้อนจากอินฟราเรดฯ
ที่อุณหภูมิ 65 -75 องศาเซลเซี ยส
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3. สรุ ป
ระบบควบคุมความร้อนจากอินฟราเรดแบบอัตโนมัติเพื่อใช้
ในการสกัดนํ้ามันมะพร้าวบริ สุทธิ์ ที่ได้ออกแบบ มีประสิ ทธิ ภาพสู งใน
การผลิ ต ไอนํ้า ด้ว ยอิ นฟราเรดฮี ต เตอร์ เ พื่ อ ในการสกัด นํ้า มัน มะพร้ า ว
บริ สุทธิ์ มีระบบเติมนํ้าอัตโนมัติ ระบบรักษาอุณหภูมิ ป้ องกันนํ้าหยดลง
ในนํ้ามันสกัด และทํางานโดยอัตโนมัติ สามารถรองรับการผลิตนํ้ามัน
มะพร้ าวบริ สุทธิ์ ได้สูงถึ ง 9 ลิ ตร/วัน/เครื่ อง โดยสู ญเสี ยพลังงานไฟฟ้ า
เพียง 9.5 หน่ วย/ครั้ง จึงเหมาะที่จะนํามาใช้ในการสกัดนํ้ามันมะพร้าว
บริ สุทธิ์แก่กลุ่มเกษตรกรหรื อวิสาหกิจชุมขนาดเล็กต่อไป

(ก) การสกัดนํ้ามันมะพร้าวบริ สุทธิ์ ด้วยไขมันของนํ้ากะทิ

4. กิตติกรรมประกาศ

(ข) กะทิผา่ นการสกัด 14 ชัว่ โมง (ค) นํ้ามันมะพร้าวบริ สุทธิ์ที่ได้
รู ปที่ 7 การสกัดนํ้ามันมะพร้าวบริ สุทธิ์ที่อุณหภูมิ 65 -75 องศาเซลเซียส

2.ระยะเวลาในการสกัด

การปั่นเหวีย่ งควบคุม
อุณหภูมิ [4]

ระบบบีบเย็น [5]

เครื่ องสกัดนํา้ มันมะพร้ าว
บ้ านตาแปด (แบบเดิม)[6]

ระบบควบคุมความร้ อนจาก
อินฟราเรด (ทีน่ ําเสนอ)

1.ปริ มาณนํ้ามันมะพร้าว

ระบบการทํางานทีใ่ ช้ ในการสกัดนํา้ มันมะพร้ าวบริสุทธิ์
การหมักควบคุมอุณหภูมิ[3]

ประสิ ทธิภาพการทํางาน
และคุณภาพของนํา้ มันมะพร้ าว

ตารางที่ 1 การเปรี ย บเที ย บประสิ ทธิ ภาพการทํา งานและคุ ณ ภาพของ
นํ้ามันมะพร้าวบริ สุทธิ์ได้จากระบบอื่นๆกับระบบที่นาํ เสนอ

30 %
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24 hr.

24 hr.

3 . ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง นํ้ า มั น
มะพร้าว
4 . ค ว า ม หื น ข อ ง นํ้ า มั น
มะพร้าว
5.ปริ มาณความเจือปนของนํ้า
6.ระบบควบคุมระดับนํ้า
7.อุณหภูมิที่ใช้

เหนียว
เหนอะหนะ

ใส

ใส

ใส

ใส

ปานกลาง

น้อย

น้อย

น้อยมาก

น้อยมาก

น้อยมาก
30-50 oC

น้อยมาก
26 oC

มาก
60 oC
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60-80 oC
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มี
65-75 oC

8. ตั้งเวลาการทํางาน
9.การป้ องกันนํ้า หยดลงถัง
บรรจุน้ าํ กะทิ
10. ต้นทุนการผลิต
11. กําลังไฟฟ้า

-

-
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มี

ตํ่า
700 W

สู ง
-

สู ง
-

ตํ่า
3,000 W
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1,000 W

ขอขอบคุณกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรนํ้ามันมะพร้าวบริ สุทธิ์ บ้าน
ตาแปด และนัก ศึ ก ษาสาขาวิศ วกรรมอิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ ที่ ท าํ ให้ผลงานนี้
สําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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Detecting the Natural Indigo Dyed Fabric and Synthesis Indigo Dyed Fabric
using Interdigital Capacitor Sensor
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่ องมือใน
การตรวจสอบผ้าย้อ มครามธรรมชาติ ก ับ ผ้าย้อ มครามสั งเคราะห์ ด้ว ย
เทคนิ ค ความจุทางไฟฟ้ า เพื่ อทาให้ เกิ ดความมัน่ ใจในคุ ณภาพและเพิ่ ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้กบั กลุ่มผูผ้ ลิ ตผ้าย้อมคราม โดยทาการวัดค่าความ
จุทางไฟฟ้ าของน้ าย้อมครามธรรมชาติ ก ับน้ าย้อมครามสังเคราะห์ จาก
กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ มผูผ้ ลิ ตผ้าย้อมคราม A กลุ่ม D และ
กลุ่ม F ค่าความจุทางไฟฟ้ ามีแนวโน้มเข้าใกล้กบั ค่าความจุทางไฟฟ้ าของ
น้ าย้อมครามธรรมชาติมาตรฐาน ส่ วน กลุ่มผูผ้ ลิตผ้าย้อมคราม B กลุ่ม C
และกลุ่ม E ค่าความจุทางไฟฟ้ามีแนวโน้มเข้าใกล้กบั ค่าความจุทางไฟฟ้ า
ของสารละลายไดคลอโรมี เทนและเมทานอล สรุ ปได้ว่า กลุ่ มผูผ้ ลิ ตผ้า
ย้อมคราม B กลุ่ม C และกลุ่ ม E มี ก ารผสมน้ าย้อมครามสังเคราะห์ ใ น
กระบวนการผลิต
คาสาคัญ: ผ้าย้อมครามธรรมชาติ, ผ้าย้อมครามสังเคราะห์, เทคนิคทาง
ไฟฟ้า

Abstract
This is research aimed to invent and design an equipment to
detect the natural indigo-dyed fabric and the synthesis indigo-dyed
fabric using the interdigital capacitor sensor to ensure the product’s
quality and to and more values to the product for the groups of the
indigo-dye fabric producers by measuring the number of the capacitor
in both the natural and synthesis indigo-dyed liquids. The research
outcome indicated that Group A, D, and F had more numbers of the
capacitor that was closer to the natural indigo liquid standard; whereas
Group B, C, and E had more of capacitor that was more similar to those
of Dichloromethane and Methanol. Therefore, Group B, C, and E added
more of the synthesis liquid during their dyed-fabric production.

Keywords: Natural Indigo Dyed Fabric, Synthesis Indigo Dyed Fabric,
Interdigital Capacitor Sensor

1. บทนา
ปัจจุบนั ผ้าย้อมครามจัดเป็ นสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภคทั้งในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง
ถื อเป็ นผลิ ตภัณฑ์ประจาถิ่ นของจังหวัดสกลนครและเป็ นแหล่ งผลิ ตผ้า
ย้อมครามธรรมชาติที่มีคุณภาพและปริ มาณมากที่สุดในประเทศไทย โดย
เป็ นผลิตภัณฑ์ทรงคุณค่าทั้งในด้านเศรษฐกิ จ สังคมและวัฒนธรรม ทาให้
การผลิตผ้าย้อมครามได้รับความสนใจในการผลักดันให้เป็ นผลิ ตภัณฑ์
หลั ก ของจัง หวดสกลนคร และได้ รั บ การขึ้ นทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินทางปั ญญา จึงได้มีกลุ่มผูผ้ ลิ ตผ้าย้อม
ครามจานวนมาก
การนาวัตถุดิบจากธรรมชาติในท้องถิ่ นมาใช้ในกระบวนการ
ย้อมสี โดยวัสดุ ธรรมชาติ ต่างๆ ได้มาจากวัสดุ ของพืช สัตว์ และแร่ ธาตุ
[1]การน าสี ธรรมชาติ ม าย้อ มสี ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ดอั น ตรายต่ อ ผู ้ ผ ลิ ต
สิ่ งแวดล้อม และผูบ้ ริ โภค อีกทั้งวัตถุดิบให้สียงั มีมากหาได้ง่ายในท้องถิ่ น
ของประเทศไทย [2] เช่ น การย้อมสี จากคราม เป็ นสี ยอ้ มธรรมชาติ ที่
เก่าแก่มากซึ่งมนุษย์รู้จกั กันมามากกว่า 6,000 ปี
แต่ ปั จจุบ ันเกิ ด การน าเอาครามสังเคราะห์ ซ่ ึ งส่ วนใหญ่ เป็ น
ออกไซด์ของโลหะหนัก ซึ่ งโลหะหนักหลายชนิ ดเป็ นสารก่อมะเร็ ง ใส่
แล้วรู ้สึกร้ อน สร้างมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อมและเร่ งอัตราการเกิดภาวะโลก
ร้อนให้เร็ วขึ้น มาใช้กบั กลุ่มผูผ้ ลิ ตผ้าย้อมครามธรรมชาติ บางกลุ่มมีการ
นาครามสังเคราะห์ มาผสมกับครามธรรมชาติ เพื่ อที่ จะให้สี สด สี ไม่ตก
อายุก ารใช้งานที่ น านขึ้ น ต้น ทุ น ในการผลิ ตต่ ากว่าการผลิ ตด้วยคราม
ธรรมชาติ จึงส่ งผลเสี ยทาให้ลูกค้าที่ มาเลื อกซื้ อเกิ ดความไม่มนั่ ใจ เรื่ อง
ของราคาแต่ละกลุ่มก็ไม่เท่ากัน อีกทั้งผลิ ตภัณฑ์ที่ผลิตก็ไม่มีคุณภาพด้วย
ซึ่ งล้วนแล้วแต่ เกิ ด จากการน าครามสังเคราะห์ มาใช้ในการผลิ ตผ้าย้อม
ครามในจังหวัดสกลนคร
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ซึ่งปัจจุบนั ยังไม่มีเครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจสอบผ้าย้อมคราม
ธรรมชาติ ก ับ ผ้า ย้อ มครามสั ง เคราะห์ ดัง นั้ นผู ้วิ จ ัย จึ ง ได้ มี ก ารสร้ า ง
เครื่ องมื อ ในการตรวจสอบผ้าย้อ มครามธรรมชาติ ก ั บ ผ้า ย้อ มคราม
สังเคราะห์ ด้วยเทคนิ คความจุทางไฟฟ้ า เพื่ อการั นตี คุ ณภาพ เกิ ดความ
มัน่ ใจในคุณ ภาพและเพิ่ มมู ลค่าของผลิ ตภัณฑ์ให้ กบั กลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตผ้าย้อม
คราม

2. อุปกรณ์ และวิธีการ
งานวิจยั นี้ ได้ออกแบบและสร้างเครื่ องมือในการตรวจสอบผ้า
ย้อมครามธรรมชาติกบั ผ้าย้อมครามสังเคราะห์ดว้ ยเทคนิ คทางไฟฟ้ า โดย
ทาการทดลองเครื่ องมือในการตรวจสอบผ้าย้อมครามธรรมชาติจากการ
สุ่ มของกลุ่ ม ผู้ผลิ ต ผ้าครามจานวน 6 กลุ่ ม กับ ผ้าย้อ มครามสั งเคราะห์
เพื่อให้ ได้เครื่ องมือในการตรวจสอบผ้าย้อมครามธรรมชาติ กบั ผ้าย้อม
ครามสังเคราะห์ ซึ่งมีวิธีการวิจยั ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รู ปที่ 1 รายละเอียดของตัวรับรู้ค่าความจุทางไฟฟ้าของคราม
แบบอินเตอร์ดิจิตอลคาปาซิเตอร์

2.1 การออกแบบและสร้ างเครื่ องในการตรวจสอบผ้ า
ย้ อมครามธรรมชาติกับผ้าย้ อมครามสังเคราะห์ ด้วยเทคนิคทาง
ไฟฟ้ า
ในการวิจยั ครั้งนี้ กาหนดให้ค่าความยาวของแผ่นตัวนา ( L )
เท่ากับ 2 มม. ความกว้างของแผ่นตัวนา ( a ) เท่ากับ 2 มม. และระยะห่ าง
ระหว่างแผ่นตัวนา ( b ) เท่ากับ 10 มม. โดยใช้แผ่นปริ นท์แบบด้านเดี ยว
ชนิ ด เกรด FR-4 (woven glass and epoxy) ความหนาแผ่ น ตัว น า (t) =
0.35 µm ค่าไดอิ เล็ก ทริ ก ของวัส ดุ ฐ านรอง  s = 4.3 ค่ าไดอิ เล็ ก ทริ ก
(dielectric constant;  ) ของน้ า (  w ) เท่ากับ 80.4 ที่อุณหภูมิห้องปกติ
และ H คือ ความสู งของตัวรับรู้ ระดับน้ าแบบอินเตอร์ ดิจิทลั คาปาซิ เตอร์
แนวระนาบ ดังแสดงในรู ปที่ 1
ตัวรับรู้ระดับน้ าแบบอินเตอร์ ดิจิทลั คาปาซิ เตอร์ แนวระนาบ
เมื่ อออกแบบเสร็ จแล้วนาไปกัดปริ นท์โดยใช้แผ่น PCB แบบด้านเดี ยว
ทัว่ ไป เมื่ อได้ล ายทองแดงแล้วท าความสะอาดแผ่ น ปริ น ท์ ก าจัด เศษ
ทองแดงที่ เกิ น ออกและตรวจสอบความต่ อ เนื่ อ งแผ่ น ตัวน า เพราะจะ
ส่ งผลต่อความจุไฟฟ้ าที่ เกิ ดขึ้ น แล้วจึ งเคลื อบลายด้วยแผ่น ปริ น ท์เพื่ อ
ป้องกันออกไซด์บนลายปริ นท์ ดังแสดงในรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 ตัวรับรู้ค่าความจุทางไฟฟ้าของคราม แบบอินเตอร์ดิจิทลั
คาปาซิ เตอร์ แนวระนาบที่สร้ างขึ้น

2.2 การทดสอบและประเมินผล
การวัดค่าความจุทางไฟฟ้ าของน้ าย้อมครามธรรมชาติกบั น้ า
ย้อมครามสังเคราะห์ แบบอินเตอร์ดิจิทลั คาปาซิเตอร์แนวระนาบ โดยการ
ต่อตัวรับรู ้ ค่าความจุทางไฟฟ้ าของคราม แบบอินเตอร์ดิจิทลั คาปาซิ เตอร์
แนวระนาบ เข้ า กับ เครื่ อ งมื อ วัด LCR meter พร้ อ มป้ อ นความถี่ ค งที่
1KHz. แรงดันกระตุน้ 1 โวลท์. โดยต่อขั้วบวกและขั้วลบที่เครื่ องวัด LCR
meter ดังแสดงในรู ปที่ 3
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Probe

Sensor

Beaker
รู ปที่ 3 เครื่ องในการตรวจสอบผ้าย้อมครามธรรมชาติกบั ผ้าย้อมครามสังเคราะห์
รู ปที่ 4 ค่าความจุทางไฟฟ้าของกลุ่ม A

3. ผลและวิจารณ์
3.1 วัดค่ าความจุทางไฟฟ้ าของค่ ามาตรฐาน
ทาการทดลองวัดค่ าความจุทางไฟฟ้ าของค่ ามาตรฐาน
คื อ ค่าความจุทางไฟฟ้ าของน้ ามี ค่ าเท่ ากับ 2.04344 µF ค่ าความจุ ท าง
ไฟฟ้าของสารลายไดคลอโรมีเทนและเมทานอลมีค่าเท่ากับ 359.041 nF
ค่าความจุทางไฟฟ้ าของน้ าครามธรรมชาติ มีค่าเท่ากับ 12.6087 µF และ
ค่าความจุทางไฟฟ้าของน้ าครามสังเคราะห์มีค่าเท่ากับ 26.0967 µF

3.2 ค่ าความจุทางไฟฟ้ าของผ้าย้ อมครามจากกลุ่ม
ผู้ผลิตผ้าคราม จานวน 6 กลุ่ม
ทาการทดลองวัดค่าความจุทางไฟฟ้ าของผ้าย้อมคราม
จากกลุ่มผูผ้ ลิตผ้าคราม จานวน 6 กลุ่ม คือ ค่าความจุทางไฟฟ้าของกลุ่ม A
มี ค่ าเท่ ากับ 1.11102 µF ค่ าความจุ ท างไฟฟ้ าของกลุ่ ม B มี ค่ าเท่ ากับ
675338 nF ค่าความจุ ทางไฟฟ้ าของน้ ากลุ่ ม C มี ค่ าเท่ ากับ 359.041 nF
ค่าความจุทางไฟฟ้ าของน้ ากลุ่ ม D มี ค่ าเท่ ากับ 1.140714 µF ค่ าความจุ
ทางไฟฟ้าของน้ ากลุ่ม E มีค่าเท่ากับ 349.128 nF และค่าความจุทางไฟฟ้ า
ของน้ ากลุ่ม F มีค่าเท่ากับ 1.38008 µF ดังแสดงในรู ปที่ 4 – 10

รู ปที่ 5 ค่าความจุทางไฟฟ้าของกลุ่ม B

รู ปที่ 6 ค่าความจุทางไฟฟ้าของกลุ่ม C
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4. สรุปผลการทดลอง
เครื่ องตรวจสอบผ้า ย้อ มครามธรรมชาติ ก ับ ผ้าย้อ มคราม
สังเคราะห์ดว้ ยเทคนิ คความจุทางไฟฟ้า เป็ นนวัตกรรมใหม่ที่จะทาให้เกิ ด
ความมัน่ ใจในคุ ณภาพและเพิ่มมูลค่าของผลิ ตภัณฑ์ให้กบั กลุ่ มผูผ้ ลิ ตผ้า
ย้อมคราม และสามารถพัฒนาเป็ นเชิงพาณิ ชย์ได้

5. ข้ อเสนอแนะ
ในการทดลองควรแช่ ผา้ ย้อมครามในสารละไดคลอโรมีเทน
และเมทานอล จนกว่ า สี ครามจะหลุ ด ออกหมดใยผ้า ทั้ง หมด และ
ออกแบบให้มีความกระทัดรัดและสามารถใช้งานง่ายสาหรับกลุ่มชุมชน

รูปที่ 7 ค่าความจุทางไฟฟ้าของกลุ่ม D

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จ ัย นี้ ได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จ ัย ส าหรั บ บุ ค ลากร
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สกลนคร จากงบประมาณเงิ น รายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ขอขอบคุ ณ สาขาวิ ช าไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ อุปกรณ์และเครื่ องมือต่างๆ ในการ
จัดดาเนินการวิจยั ในครั้งนี้
รูปที่ 8 ค่าความจุทางไฟฟ้าของกลุ่ม E

เอกสารอ้ างอิง
[1] วิชาญ เอียดทอง.2552. คราม: สี ธรรมชาติจากต้นถัว่ ใช้ยอ้ มฝ้ายไหม
อ้างอิ งจาก http://oamc.ku.ac.th/knowledge/03- july/02.pdf เมื่ อวันที่ 3
กันยายน 2559.
[2] การย้อมผ้าคราม. ผ้าฝ้ายย้อยครามบ้านโนนเรื อ. อ้างอิงจาก
Parkramsk.snru.org เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559

รูปที่ 9 ค่าความจุทางไฟฟ้ าของกลุ่ม F
จากการทดลองวัดค่ าความจุทางไฟฟ้ าของผ้าย้อมครามจาก
กลุ่มผูผ้ ลิ ตผ้าคราม จานวน 6 กลุ่ม และค่าความจุทางไฟฟ้ าของน้ าคราม
ธรรมชาติมาตรฐานมี ค่าเท่ากับ 12.6087 µF พบว่า ค่าความจุทางไฟฟ้ า
ของกลุ่ม A มีค่าเท่ากับ 1.11102 µF ค่าความจุทางไฟฟ้าของน้ ากลุ่ม D มี
ค่ าเท่ ากับ 1.140714 µF และค่ าความจุ ท างไฟฟ้ าของน้ ากลุ่ ม F มี ค่ า
เท่ า กับ 1.38008 µF มี ค่ าใกล้ เคี ย งค่ าความจุ ท างไฟฟ้ า ของน้ าคราม
ธรรมชาติ มาตรฐานแสดงว่า กลุ่ มผูผ้ ลิ ตผ้าครามไม่ มีการผสมน้ าคราม
สังเคราะห์
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แอปพลิเคชันคาดการณ์พลังงานไฟฟ้ าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์
Application for estimating power output from solar photovoltaic systems
ศศิวมิ ล ทรงไตร1*, อมรรัตน์ ลิม้ มณี1, พีระวุฒิ ชินวรรังสี 1, ณัฐวรรณ สุ วรรณจิต1, วิศุทธิ์ แสวงสุ ข1,
พีระพงศ์ ฟักเขียว1, สุ นทร ศิระไพศาล1, เอกฉันท์ รัตนเลิศนุสรณ์ 1, กอบศักดิ์ ศรีประภา1
1

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ
112 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-564-6900 E-mail: sasiwimon.songtrai@nectec.or.th

บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัย นี้ เป็ นการพัฒ นาแอปพลิ เ คชั น SolarMight บน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ใช้เป็ นเครื่ องมือจาลองการติดตั้งระบบผลิ ต
ไฟฟ้ าด้วยเซลล์แ สงอาทิ ต ย์ เพื่ อคาดการณ์ ค่ าพลังงานไฟฟ้ าที่ ได้จาก
ระบบ โดยใช้โมเดลที่ เน้น ผลของการสู ญ เสี ยพลัง งานไฟฟ้ าเนื่ องจาก
อุ ณ หภู มิ ข องแผงเซลล์ ฯ ซึ่ งผู้ใ ช้งานสามารถก าหนดพื้ น ที่ ติ ด ตั้งจาก
Google Map และเลื อกเงื่อนไขการติ ดตั้งระบบ เช่ น ชนิ ดของแผงเซลล์
มุมและทิศทางที่ต้องการติ ดตั้ง โดยผูใ้ ช้จะได้รับ ค่ าพลังงานไฟฟ้ าราย
เดื อ น มาตรประเมิ น ศัก ยภาพ (Rating) อี ก ทั้งมี ฟั งก์ ชัน ประเมิ น ราคา
สรุ ปผลเป็ นรายงานไฟล์ PDF ให้ขอ้ มูลเบื้องต้นแก่ผูท้ ี่สนใจติดตั้งระบบ
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยประกอบการตัดสิ นใจก่อนติดตั้งจริ ง
ค าส าคัญ : เซลล์แ สงอาทิ ต ย์, ระบบผลิ ต ไฟฟ้ าจากเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์,
การคาดการณ์, ศักยภาพการผลิตไฟฟ้า, การสูญเสี ยอุณหภูมิ

Abstract
We have developed software tool for estimating power
output from solar photovoltaic (PV) systems. It is a mobile application
for Android platform named “SolarMight”. The prediction model
emphasizing temperature loss was used. Users can find location of
interest on the Google Map and select installation conditions such as PV
type, tilt angle and orientation. SolarMight provides simulated monthly
electricity output with a rating scale. There are also optional features
such as cost estimate and PDF summary report. This tool provides
useful information for those who plan to install PV system.
Keywords: solar cell, photovoltaic system, prediction, electricity
generation potential, temperature loss

1. บทนา
ปั จจุ บ ัน นี้ การติ ด ตั้งระบบผลิ ต ไฟฟ้ าจากเซลล์แ สงอาทิ ต ย์
ได้รับ ความสนใจเป็ นอย่างมาก ซึ่ งก่ อ นท าการติ ด ตั้งควรต้อ งท าการ
ประเมิ นศัก ยภาพ และรู ปแบบในการติ ด ตั้งระบบ เนื่ องจากมี ผลต่อค่ า
พลังงานไฟฟ้ าที่ ผลิ ตได้ ซึ่ งในปั จจุบนั เครื่ องมื อที่ ใช้ในการประเมิ นค่ า
พลังงานไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มีอยูห่ ลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็ นโปรแกรมที่มีขายในท้องตลาดซึ่ งมีความซับซ้อนของการใช้
งาน และมี ค่าใช้จ่าย ในขณะโปรแกรมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ผลคาดการณ์ ก็มี
ความคลาดเคลื่อน เนื่ องจากโมเดลที่ใช้ไม่ได้ใช้ฐานข้อมูลสภาพแวดล้อม
จริ งของประเทศไทยมาร่ วมพิจารณา
งานวิจยั นี้ จึงได้พฒั นาแอปพลิเคชัน SolarMight โดยใช้โมเดล
ที่ เน้นค่าการสู ญเสี ยจากอุณหภูมิแผงเซลล์ ฯ ซึ่ งเป็ นการสู ญเสี ยหลัก ใน
เขตร้อน [1] และใช้ขอ้ มูลค่าความเข้มรังสี อาทิตย์ของกระทรวงพลังงาน
[2] ทาให้ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง แอปพลิเคชันนี้ สามารถ
จาลองการติดตั้งคาดการณ์ ปริ มาณไฟฟ้ ารายเดื อนที่จะได้ เป็ นประโยชน์
แก่ผทู ้ ี่สนใจติดตั้งระบบ

2. การออกแบบและคุณสมบัติ
ในการคาดการณ์ ใช้ ฐ านข้อ มู ล ความเข้ม รั ง สี อาทิ ต ย์จ าก
กระทรวงพลั งงาน ข้อ มู ล อุ ณ หภู มิ และข้อ มู ล ความเร็ ว ลมจากกรม
อุตุนิยมวิทยา และข้อมูลระบบฯ ที่ติดตั้งจริ งในประเทศไทยและเพื่อนบ้าน
โดยใช้ โมเดลคาดการณ์ ที่ เน้ น การสู ญ เสี ยพลังงานไฟฟ้ าเนื่ อ งมาจาก
อุ ณ หภู มิ ข องแผงเซลล์ ฯ รายละเอี ยดของการพัฒ นาโมเดลนี้ แสดงใน
บทความ [1] ซึ่งแอปพลิเคชันที่พฒั นาขึ้น มีรูปแบบการใช้งาน ดังแสดงใน
รู ปที่ 1 โดยเริ่ มจากการค้นหาพื้นที่โดยใช้ Google Map จากนั้นทาการเลือก
ว่าจะก าหนดพื้ น ที่ โดยการวาดรู ป หลายเหลี่ ยม (Polygon) หรื อก าหนด
ขนาดของระบบที่ตอ้ งการติดตั้งเป็ นค่าตัวเลขหน่ วยกิโลวัตต์ (kW) และทา
การกาหนดเงื่อนไขที่ใช้ในการติ ดตั้งระบบ เช่ น ชนิ ดของแผงเซลล์ฯ ทิศ
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และมุมที่ ใช้ในการติ ดตั้ง เป็ นต้น ซึ่ งผลการคาดการณ์ ค่ าพลังงานไฟฟ้ า
แสดงในรู ปแบบกราฟและตาราง โดยสถาปั ตยกรรมของแอปพลิ เคชัน
แสดงในรู ปที่ 2

(จ) ปริ มาณไฟฟ้าที่ได้เทียบกับ
เวลาใช้งานเครื่ องใช้ไฟฟ้า

รูปที่ 1 แผนผังรู ปแบบการใช้งานของซอฟต์แวร์

(ฉ) ราคาประเมิ น เบื้ องต้น และ
รายชื่ ออุปกรณ์ บริ ษทั รับติดตั้ง

(ช) รายงานสรุ ปไฟล์ PDF
รู ปที่ 3 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลการทางาน

4. สรุป

รูปที่ 2 สถาปัตยกรรมของแอปพลิเคชัน SolarMight

3. แอปพลิเคชัน SolarMight
ตัว อย่ า งหน้ า จอแสดงผลการท างานของแอปพลิ เ คชั น
SolarMight แสดงในรู ปที่ 3 ผูท้ ี่สนใจทดลองแอปพลิ เคชัน SolarMight
สามารถ Download ได้จาก Google Play Store

คณะวิจยั ได้พฒั นาแอปพลิเคชัน SolarMight เพื่อใช้คาดการณ์
ค่าพลังงานไฟฟ้ าจากระบบผลิ ตไฟฟ้ าจากเซลล์แ สงอาทิ ตย์ด้วยโมเดล
คาดการณ์ ที่ เน้นการสู ญ เสี ยจากอุณหภูมิซ่ ึ งเป็ นการสู ญเสี ยหลักในเขต
ร้ อนอย่างประเทศไทย และใช้ฐ านข้อมู ล ค่ าความเข้มรั งสี อาทิ ตย์ข อง
กระทรวงพลัง งาน ท าให้ ผ ลคาดการณ์ ใ กล้ เคี ย งกั บ ความเป็ นจริ ง
ประกอบกับ รู ป แบบการใช้งานที่ ไม่ ซับซ้อน และสามารถเข้าถึ งได้ง่าย
แอปพลิ เคชัน SolarMight จึงสามารถช่ วยให้ ผูท้ ี่ สนใจติ ดตั้งระบบผลิ ต
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ทราบถึงค่าพลังงานไฟฟ้าที่จะได้ และข้อมูลที่
จาเป็ นในเบื้ องต้น เป็ นเครื่ องมือที่มีประโยชน์ สาหรับใช้ประกอบการ
ตัดสิ นใจก่อนการติดตั้งจริ ง
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บทคัดย่ อ
การหกล้มในผูส้ ู งอายุเป็ นสาเหตุสาคัญของการบาดเจ็บและ
อาจนาไปสู่ การเสี ยชี วิตได้ หากไม่ ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดหรื อการ
ช่วยเหลือได้ทนั ท่วงที ดังนั้นการป้ องกันโดยการเฝ้าติดตามการหกล้มใน
ผู้สู ง อายุจึ ง มี ค วามส าคัญ อย่ า งมาก ในบทความนี้ จึ ง ได้ พ ฒ
ั นาระบบ
ตรวจจับการหกล้มและเฝ้าติดตามพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของผูส้ ู งอายุ
ซึ่ งพัฒนาเป็ นอุปกรณ์ สวมใส่ โดยอาศัยเทคนิ คการวัดความเร่ งจากการ
เคลื่ อ นไหวที่ ผิ ดปกติ อย่างรุ น แรงหรื อ การหกล้ม อย่า งกะทันหัน ของ
ผูส้ ูงอายุ จากนั้นจะนาผลที่ได้แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน่ ไลน์ ให้ผดู้ ูแลที่
เกี่ยวข้องหรื อบุคลากรทางกาแพทย์ได้เข้ามาช่ วยได้ทนั ท่วงที รวมไปถึ ง
การนาเทคโนโลยีด้านอิ นเทอร์ เน็ ตของทุ กสรรพสิ่ งมาช่ วยในการเก็ บ
ข้อมูล พฤติ ก รรมและลัก ษณะการเคลื่ อนไหวของผูส้ ู งอายุแ ละการเฝ้ า
ติดตามแบบเวลาจริ งเพื่อทาให้ทราบแนวโน้มการเคลื่ อนไหวที่ผิดปกติ
และเพื่ อ เป็ นการเตรี ยมการป้ อ งกัน การช่ ว ยเหลื อ ผู ้สู ง อายุ น้ ั น ให้ มี
ประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพรวมของระบบ
การตรวจจับการหกล้มและเฝ้าติดตามผูส้ ู งอายุมีประสิ ทธิ ภาพการทางาน
เป็ น 86 เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ: การตรวจจับการหกล้ม, อินเทอร์ เน็ตของทุกสรรพสิ่ ง, อุปกรณ์
สวมใส่, ผูส้ ูงอายุ

Abstract
Fall in the elderly is a major cause of injury and can lead to
death. If not closely supervised or timely assistance. Therefore
prevention by surveillance falls in elderly is of great importance. In this
article we have developed a fall detection and behavior surveillance of
the elderly which the developed as a wearable device based on the
technique of measuring acceleration from fast abnormally movements
or sudden fall of the elderly then the result will be notify through LINE
application for caregivers or medical staff to help promptly. It also
includes the internet of things technology to help the data storage the

behavior and movement characteristics of the elderly and real-time
surveillance to make it know abnormal movements and prepare for
prevention helping the elderly to be more effective. From the
experiment of the overall performance of the fall detection system and
elderly surveillance have a performance is 86 percent.
Keywords: fall detection, internet of things, wearable device, elderly

1. บทนา
จากการประมาณการแนวโน้ม ของจ านวนประชากรของ
ประเทศไทย [1] ในช่ วงระยะเวลา 30 ปี คื อ ระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถึ ง
2583 พบว่าประชากรที่เป็ นผูส้ ู งอายุ จะมีจานวนเพิ่มสู งขึ้นมากกว่าเท่าตัว
และมี แนวโน้มว่าประชากรผูส้ ู งอายุอาจเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ องต่ อไปใน
อนาคต ปั ญหาหลักที่ตามมาอย่างเห็นได้ชดั คือ กลุ่มผูส้ ู งอายุ ตั้งแต่ 60 ปี
ขึ้นไป เป็ นวัยที่ตอ้ งระมัดระวังในการดูแลตนเองหรื อผูส้ ู งอายุบางรายไม่
สามารถดูแลตัวเองได้เองและจาเป็ นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
จากลูกหลานหรื อบุคลากรทางการแพทย์ แต่เนื่ องจากในช่วงบางเวลาการ
ดูแลผูส้ ู งอายุอาจไม่ได้รับการดูแลอย่างทัว่ ถึ ง หรื อในกรณี ที่บุคลากรทาง
แพทย์ที่มีอยูอ่ ย่างจากัด จึงไม่เพียงพอต่อการรองรับกับความต้องการใน
การดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งในที่บา้ นพักคนชราหรื อศูนย์ดูแลผูส้ ูงอายุ
การหกล้ม ของผู้สู ง อายุเ ป็ นปั ญ หาสาธารณสุ ข ที่ ส าคัญ ที่
นับวันจะเพิ่มขึ้นทัว่ โลกเนื่ องจากจานวนและอายุขยั ของผูส้ ู งอายุเพิ่มขึ้ น
การหกล้มของผูส้ ู งอายุก็เป็ นปั ญหาหนึ่ ง ที่มกั จะเป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิ ด
การสู ญเสี ยเกิดขึ้นได้ ซึ่งปั ญหาการหกล้ม [2] อาจเกิ ดจากสาเหตุการป่ วย
แล้วเกิ ดอุ บตั ิ เหตุเป็ นลมแล้วล้ม หรื ออาจเกิ ดจากอุบตั ิ เหตุลื่ นล้ม หรื อ
สะดุดล้ม ปั ญหานี้ จึงเป็ นปั ญหาหนึ่ งที่เกี่ ยวเนื่ องโดยตรงกับเรื่ องสุ ขภาพ
ของกลุ่มผูส้ ู งอายุ อีกกรณี หนึ่ ง คือ การหกล้มของกลุ่ มผูส้ ู งอายุเกิ ดจาก
การลื่ น สะดุ ด ก้าวพลาด ถู กผูอ้ ื่ นชนหรื อดัน หรื อการหกล้มจากระดับ
หนึ่ งไปสู่ อีกระดับหนึ่ ง เช่ น จากการปี น ตกจากที่ สูง ตกบันได รวมถึ ง
การตกหรื อหกล้มที่ เกี่ ยวข้องกับเก้าอี้ เตียง รถเข็น เฟอร์ นิเจอร์ เป็ นต้น
โดยกลุ่มคนดังกล่าวมีความเสี ยงที่จะเกิดอันตรายจากการสู ญเสี ยหรื อเป็ น
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อัมพาตหลังจากที่ หกล้มแล้ว สู งกว่ากลุ่ มวัยอื่ น ๆ อุบตั ิเหตุเกี่ ยวกับการ
หกล้มมักจะเกิ ดในบริ เวณที่ ผูส้ ู งอายุเพียงคนเดี ยว ถึ งแม้ว่าจะมี ผูท้ ี่ คอย
ดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ก็ไม่สามารถอยูด่ ูแลได้ตลอดและหากเกิ ดการล้มขึ้น
แล้วปั ญหาตามมา คือ การไม่ได้รับการช่ วยเหลื อได้ในขณะนั้นหรื อได้
ทันท่วงที
ปั จจุบนั การพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีมากมาย
ทั้งเกี่ ยวข้องกับทางการแพทย์หรื ออุ ปกรณ์ ช่วยเหลื อกลุ่ ม ผูต้ ้องการท า
กายภาพบาบัดหรื อกลุ่ ม ผูส้ ู งอายุ การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการแพทย์
หรื อช่วยเหลือผูส้ ูงอายุได้มีการนากล้องวงจรปิ ดมาช่ วยในการตรวจสอบ
เฝ้ าระวังผูส้ ู งอายุห ากมี ก ารล้ม ภายในห้ องน้ า [3] แต่ ปั ญหาของการ
ตรวจสอบด้วยกล้องจะต้องมี การปรั บค่าอัลกอริ ทึมที่ เหมาะสมกับแสง
ภายนอกที่สะท้อนของน้ า จากนั้นก็ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์รับส่ งสัญญาณ
มาติดตั้งไว้ที่ตวั ผูส้ ูงอายุแบบพกพา [4] ด้วยเทคโนโลยีเครื อข่ายเซนเซอร์
ไร้ สาย ใช้ห ลัก การส่ ง สัญ ญาณมายัง โหนดรั บสั ญญาณและส่ ง ข้อ มู ล
แสดงผลมายัง เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ หลั ก โดยแสดงผลผ่ า นทาง
แอปพลิ เ คชั่น แต่ เ นื่ อ งจากงานวิ จ ัย ดัง กล่ า วได้มี ก ารทดสอบภายใน
ห้องปฏิ บตั ิการวิจยั เท่านั้นทาให้ขอ้ มูลที่นามาใช้ในการวิเคราะห์อาจไม่
ตรงกับลักษณะหรื อท่ าทางของผูส้ ู งอายุในบางท่าทางได้ ทาให้ ผลการ
วิเคราะห์เกิดความคลาดเคลื่ อนจากความเป็ นจริ ง ในบทความนี้ จึงได้มี
แนวทางในการพัฒนาระบบตรวจจับการหกล้มและเฝ้าติดตามพฤติกรรม
การเคลื่อนไหวผูส้ ูงอายุที่ ร่ วมกับการนาเทคโนโลยีดา้ นอินเทอร์ เน็ตของ
ทุกสรรพสิ่ ง (Internet Of Things) หรื อ IOT [5] และพัฒนาโดยใช้บอร์ ด
ESP32 ในประมวลผลซึ่ งทาให้การทางานมี ความเร็ วขึ้ น จะมีการเก็ บ
ข้อมูลในช่ วงเวลาที่ผูส้ ู งอายุมีการติ ดอุปกรณ์ สวมใส่ น้ ี โดยในอุปกรณ์
เซนเซอร์ ที่ใช้ในการตรวจจับการล้มจะใช้โมดูล GY-521 เป็ นโมดูลวัด
ความเร่ งซึ่ งจะช่วยในการตรวจจับการเคลื่ อนไหวที่ผิดปกติอย่างรวดเร็ ว
และกะทันหันของผูส้ ู งอายุ และจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิ เคชัน่ ไลน์
(Line Notify) เพื่อให้ผูท้ ี่ ดูแลที่ เกี่ ยวข้องกับผูส้ ู งอายุหรื อบุคลากรทาง
การแพทย์ได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนที่จะสามารถช่ วยเหลื อได้ทนั ท่วงที
และสามารถนาข้อมูลที่บนั ทึกบน Cloud Server ของ IOT มาใช้ในการ
วิเคราะห์วินิจฉัยเพื่อหาทางป้ องกันในลาดับต่อไป

[7] โดยระบบดังกล่าวจะมีการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีการหกล้ม หากอยูใ่ น
ระดับ ที่ มี การแจ้งเตื อนและไม่ ส ามารถหยุด การแจ้งเตื อนได้ และยังมี
นัก วิ จยั ที่ ได้น าเทคโนโลยีท างด้านอิ น เทอร์ เ น็ ตของทุ ก สรรพสิ่ งมาใช้
พัฒนาในระบบการเฝ้าติ ดตามและวิเคราะห์ขอ้ มูลสุ ขภาพในด้านต่าง ๆ
[8] ร่ วมกับบอร์ ดสมองกลฝังตัว Raspberry Pi ระบบดังกล่าวยังไม่ได้ถูก
นาไปใช้ในระบบที่เป็ นอุปกรณ์พกพาหรื อ Smart Phone

3. การออกแบบระบบ
บทความนี้ ได้ออกแบบระบบโดยใช้บอร์ ด ESP32 Dev Kit
V1.0 ดัง รู ปที่ 1 และลัก ษณะการก าหนดขาใช้ง านทัว่ ไป (General
Purpose Input/Output หรื อ GPIO) ดังรู ปที่ 2 ในการพัฒนา ใช้ชิพ ESPWROOM-32 Dual Core ของ Tensilica LX6 [9] เป็ น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ขนาด 32-bit มีความเร็ ว 2.4MHz (600 DMIPS)
แบบ ใช้มาตรฐานการสื่ อสาร Wi-Fi IEEE802.11 b/g/b ด้วยเทคโนโลยี
ใช้พลังงานต่า (Low Power Technology)

รู ปที่ 1 ลักษณะบอร์ด ESP32 Dev Kit V1.0

2. ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจ ัยที่ เ กี่ ยวข้อ งที่ ทางผูว้ ิ จยั ได้ทบทวนวรรณกรรมและ
ศึ ก ษาในด้า นการตรวจจับ การหกล้ม ของผู้สู ง อายุ ซึ่ งได้นัก วิจ ัย ที่ ไ ด้
พัฒนาระบบทางด้านการตรวจจับการล้มในผูส้ ู งอายุโดยงานวิจยั [6] จะ
เป็ นการศึกษาแนวโน้มของการพัฒนาระบบงานวิจยั ด้านการป้ องกันการ
หกล้มของผูส้ ูงอายุดงั กล่าวได้ทบทวนบทความที่เกี่ ยวข้องซึ่ งยังไม่มีการ
หาทางป้ องกันและคาแนะนาในการเฝ้ าติ ดตาม ต่อมาได้มีนัก วิจยั ที่ได้
พัฒนาระบบอุปกรณ์อจั ฉริ ยะโดยมีการตรวจจับการหกล้มและแจ้งเตือน

รู ปที่ 2 ลักษณะขาใช้งานทัว่ ไปสาหรับ ESP32
การพัฒนาระบบ IOT โดยใช้ ESP32 ถูกพัฒนาให้สามารถ
ติดตั้ง Package ที่ใช้กบั Arduino IDE ได้ โดยใช้โปแกรม Git [10] ในการ
ติดตั้ง Package ESP32 และระบบตรวจจับการหกล้มจะใช้โมดูลเซนเซอร์
วัดความเร่ งรุ่ น GY-521 โดยใช้ชิพ MPU-6050 ดังรู ปที่ 3 [11]
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5. วิธีการสาหรับการตรวจจับการหกล้ ม
ในหัวข้อนี้ จะอธิ บายถึ งผังงานการทางานของระบบตรวจจับ
การหกล้มโดยมีรายละเอียดของผังงานดังนี้


รูปที่ 3 ลักษณะโมดูลเซนเซอร์ วดั ความเร่ ง GY-521




ตัวโมดูลเซนเซอร์ วดั ความเร่ งจะมีการทางาน 2 ลักษณะ คือ
การทางานเป็ นตัววัดความเร่ ง (Accelerometer) ประกอบด้วย Ax, Ay
และ Az จะใช้วดั ความเร่ งเชิ งเส้นเทียบกับค่าแรงโน้มถ่วง g โดยสามารถ
บอกความเอียงของเซนเซอร์ได้ และการทางานอีกอย่างหนึ่ ง คือ การบอก
ค่าแรงเฉื่ อย (Gyroscope) ได้ แต่ ใ นบทความนี้ จะมุ่งเน้นในการใช้ค่ า
ความเร่ งเชิ งเส้น ซึ่ งเป็ นค่าที่วดั ได้จากการตรวจจับการหกล้ม โดยอาศัย
หลักการคานวณค่าความเร่ งเชิ งเส้นดังสมการที่ 1

MPU6050 GY-521

ACin  A  Ax2  Ay2  Az2


1
Line Application


2
Line Application

จากสมการที่ 1 เป็ นสมการของค่าประมาณองค์ประกอบแรง
โน้มถ่วงของความเร่ งตามแนวแกน X , Y และ Z และสามารถคานวณมุม
ของการหกล้ม  (t ) ในช่วงเวลา t ได้จากสมการที่ 2

Ax (t )
 (t )  cos 
2
 Ax (t )  Ay (t ) 2  Az (t ) 2

1






ในหัวข้อนี้ จะอธิ บายกรอบแนวคิดของงานวิจยั ระบบตรวจจับ
การหกล้มและเฝ้าติดตามผูส้ ูงอายุโดยมีรายละเอียดดังนี้






/

รู ปที่ 5 ผังงานการทางานของระบบตรวจจับการหกล้ม

(2)

4. กรอบแนวคิดของงานวิจยั

Reset




(1)

ACin  A  Ax2  Ay2  Az2



จากรู ปที่ 5 เป็ นผังงานการทางานของระบบตรวจจับการหก
ล้มและการทางานของโมดุลเซนเซอร์ วดั ความเร่ ง โดยใช้ ESP32 ในการ
ประมวลผลและควบคุมการทางาน ร่ วมกับโมดูล GY-521 เป็ นหลักซึ่ ง
สามารถอธิบาย

6. การทดลองและการประเมินผล

Elderly

GY-521
IOT Cloud Service

ในการทดสอบระบบตรวจจับการหกล้มด้วย ESP32 ได้แบ่ง
การทดลองออกเป็ นสองลักษณะ คือ การแจ้งเตือน เมื่อมีการหกล้มและ
เก็บข้อมูลลงในระบบ IOT ดังรู ปที่ 6 และ 7 ตามลาดับ และประสิ ทธิ ภาพ
การตรวจจับการหกล้มของโมดูลเซนเซอร์ วดั ความเร่ งในตารางที่ 1

ESP32
Line Notify

รูปที่ 4 กรอบแนวคิดของโครงการวิจยั
จากรู ปที่ 4 เป็ นกรอบแนวคิดของงานวิจยั ซึ่งจะเริ่ มต้นจากการ
การใช้เซนเซอร์ GY-521 ตรวจจับการหกล้ม โดยใช้ ESP32 ประมวลผล
และเก็บข้อมูลบน IOT พร้อมกับแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน่ ไลน์

รู ปที่ 6 ลักษณะการแจ้งเตือนไปที่แอปพลิเคชัน่ ไลน์
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อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี ที่เอื้อเฟื้ อสถานที่ในการ
ทดสอบอุปกรณ์

เอกสารอ้ างอิง
รูปที่ 7 ลักษณะของกราฟที่แสดงบน Cloud IOT
จากรู ปที่ 6 เป็ นลักษณะของช่ วงเวลาการแจ้งเตือนการหกล้ม
ไปที่แอปพลิเคชัน่ ไลน์ ในส่ วนรู ปที่ 7 จะเป็ นลักษณะของกราฟที่มีการ
เก็บข้อมูลพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของผูส้ ู งอายุจริ งผ่าน Cloud ของ IOT
ตารางที่ 1 การทดสอบประสิ ทธิภาพการตรวจจับการหกล้ม
ประสิทธิภาพการ
ตรวจจับการหกล้ม

ค่าเฉลี่ย
4.33

ประสิ ทธิภาพ (%)
86.67

จากตารางที่ 1 จะเป็ นการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการตรวจจับ
การหกล้ม 3 ระดับ คือ 50 cm , 100 cm และ 150 cm จานวน 5 รอบ รอบ
ละ 5 ครั้ง โดยมีประสิ ทธิ ภาพการตรวจจับการหกล้มอยูท่ ี่ 86 เปอร์ เซ็นต์
และรู ปที่ 8 คือ ลักษณะการหกล้มตามแนวแกน X, Y และ Z ตามลาดับ
ตามแนวแกน +X

ตามแนวแกน +Y

ตามแนวแกน -Z

รู ปที่ 8 ลักษณะของการหกล้ม

7. สรุปผลและแนวทางการพัฒนา
ในบทความวิจยั นี้ อธิ บายถึ งวิธีการตรวจจับการหกล้มและเฝ้า
ติดตามผูส้ ู งอายุ พัฒนาโดยใช้บอร์ ด ESP32 ในการประมวลผลร่ วมกับ
โมดูลเซนเซอร์ วดั ความเร่ ง สามารถแจ้งเตื อนและเก็บข้อมูลพฤติ กรรม
การเคลื่อนไหวของผูส้ ู งอายุได้ ระบบการทางานไม่ซบั ซ้อน โดยบุคลากร
ทางการแพทย์สามารถนาข้อมูลที่ถูกจัดเก็บบน Cloud Server ของ IOT
ไปใช้ในการวินิจฉัยเพื่อหาทางป้ องกันต่อไปได้ แนวทางในการพัฒนา
ต่อไป อาจจะเพิ่มในส่ วนของการระบุพิกดั ตาแหน่ งของผูส้ ู งอายุ หรื อ
สามารถวิ เ คราะห์ ถึ ง แนวโน้ ม ความเสี่ ย งบริ เ วณที่ จะเกิ ด อัน ตรายต่ อ
ผูส้ ูงอายุซ่ ึงจะช่วยทาให้ระบบดังกล่าวมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการจาแนกความชื้ นข้าวเปลื อกมาตรฐาน
ด้วยการใช้โพรบย่านความถี่ ไมโครเวฟอย่างง่ายโดยการวัดโหมดคลื่ น
สะท้อนกลับ โพรบที่ใช้งาน พัฒนาจากตัวแพร่ กระจายคลื่ นรู ปสี่ เหลี่ ยม
บนวัสดุฐาน FR4 และออกแบบที่ความถี่ ของการแพร่ ที่ 3 GHz ซึ่ งถูกติด
ตั้งอยู่ที่ฐานด้านในของกล่องพลาสติกสี่ เหลี่ ยมทรงสู ง โดยปริ มาณของ
ข้าวเปลือกที่ใช้ในการทดสอบ 970 มล. และอุณหภูมิห้องในการทดสอบ
26 องศาเซลเซี ยส ในการทดลอง ใช้เ ครื่ องวิ เ คราะห์ โครงข่ ายในการ
ทดสอบข้าวเปลือกที่มีความชื้ น ในช่วง 10% - 24% ความละเอียด 2% ต่อ
ช่วงการวัด จากผลการทดลอง พบว่า ค่าการสู ญเสี ยคลื่นสะท้อนกลับจาก
การวัดข้าวเปลือกความชื้น ระหว่าง 10% - 14% อยูใ่ นช่วง 29.876 - 26.62
dB และค่าการสู ญเสี ยคลื่ นสะท้อนกลับจากการวัดข้าวเปลื อกความชื้ น
ระหว่า ง 16% - 24% อยู่ ใ นช่ ว ง 25.893 - 17.437 dB สรุ ป ได้ว่ า ค่ า การ
สูญเสี ยสะท้อนกลับที่มากกว่า 26.62 dB สามารถกาหนดเป็ นค่าอ้างอิงใน
การจาแนกค่าความชื้ นความเปลื อกที่ต่ ากว่า 14% ได้ นอกจากนี้ ผลของ
งานวิจยั นี้ ยังได้สมการเชิ งเส้นที่ใช้ทานายความชื้นของข้าวเปลื อกทัว่ ไป
ที่มีความชื้นระหว่าง 10% - 24% ได้อีกด้วย
คาสาคัญ: ความชื้ นข้าวเปลื อก, โพรบไมโครเวฟอย่างง่าย, โหมดการวัด
คลื่ นสะท้อนกลับ, การประยุกต์ข องคลื่ นไมโครเวฟด้านเกษตรกรรม,
การทดสอบแบบไม่ทาลาย

Abstract
This paper proposes a classification of paddy moisture content
using a low-profile microwave probe with reflection-mode measurement.
The microwave probe was made of a 3-GHz rectangular patch radiator

based a FR4 laminate, which was installed at the inner bottom of a plastic
rectangular box, where the amount of paddy sample was 970 ml and room
temperature was set at 26C. In our experiment, a vector network
analyzer was employed to investigate the paddy moisture content at a
range of 10% - 24% with a resolution of 2%. The measured results
showed that the reflection loss of 10% - 14% moisture content was
29.876 - 26.62 dB, and the reflection loss of 16% - 24% moisture content
was 25.893 - 17.437 dB. Therefore, the reflection loss at more than 26.62
dB can be defined as the reference point for moisture content at less than
14%. Furthermore, a linear equation defined by our results can be used
to predict any paddy moisture content at a range of 10% - 24% as well.
Keywords: paddy moisture content, low-profile microwave probe,
reflection mode measurement, microwave application for
agriculture, non-destructive testing

1. บทนา
โดยทัว่ ไป การจาแนกคุ ณภาพข้าวเปลื อก จะพิจารณาจากค่า
ความชื้ นเป็ นสาคัญ โดยได้กาหนดค่าความชื้ นมาตรฐานในการเก็บไว้ที่
14% ซึ่งค่าความชื้ นนี้ได้ถูกอ้างอิงกับราคาในการซื้ อ-ขายด้วย [1] ในการ
วัด ประเมิ น ความชื้ นข้าวเปลื อกด้วยวิ ธีก ารมาตรฐาน สามารถท าได้ 2
วิธีการใหญ่ๆ คือ วิธีการทางตรง (Direct method) เป็ นวิธีการที่มกั ใช้ใน
ห้องปฏิบตั ิการ ได้แก่ วิธีใช้ตอู ้ บไฟฟ้ า วิธีการกลัน่ การใช้แสงอินฟราเรด
และวิธีก ารทางอ้อม (Indirect method) เป็ นวิ ธี ที่ ใช้วดั ค่ าคุ ณสมบัติท าง
ไฟฟ้ า ได้แก่ การวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้ า การวัดค่าความจุไฟฟ้ า
[2] โดยในทางปฏิบตั ิ มักใช้วิธีการทางอ้อม เนื่องจากสามารถวัดประเมิน
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ได้รวดเร็ วกว่า และกระบวนการวัดทดสอบที่ ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน อีก
ทั้งมีความแม่นยาสูง สามารถเชื่อถือได้
จากการศึ ก ษาเอกสารงานวิ จยั ที่ เ กี่ ยวข้อง พบว่า แม้ว่าจะมี
การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ ตลอดจนเทคนิ คการวัดประเมิ นความชื้ น
ข้าวเปลือกหลากหลายงานมาแล้วก็ตาม ดังเช่นบทความวิจยั [3], [4] แต่ก็
ยังพบจุดที่ควรพัฒนาที่สาคัญด้วยเช่ นกัน คือ การเลื อกใช้คลื่ นความถี่ ไร้
สายในย่านที่ ใ กล้ก ับย่านความถี่ ข องสถานี แ พร่ ก ระจายภาพและเสี ยง
โทรทัศน์ อาจมีผลทาให้ถูกรบกวนจากคลื่นสัญญาณที่แรงกว่า ซึ่งมีผลทา
ให้เกิดความผิดพลาดในการทดสอบได้ง่าย ในขณะเดียวกัน ยังพบด้วยว่า
การใช้เทคนิ คการประเมินความชื้ นข้าวด้วยการวัดอุณหภูมิของข้าว เป็ น
เพียงการวัดอุณหภูมิแวดล้อมเท่านั้น ไม่ สามารถใช้ในการวัด ประเมิ น
ความชื้นของเมล็ดข้าวเปลือกได้
จากข้อควรพัฒนาที่กล่าวถึ งในข้างต้น คณะผูว้ ิจยั ได้ให้ความ
สนใจในการเลือกใช้เทคนิ คที่คล้ายคลึงกัน คือ การใช้คลื่นไมโครเวฟใน
การวัดประเมินความชื้ นของข้าวเปลื อก แต่เพื่อลดข้อผิดพลาดจากปั จจัย
ต่างๆ จึงได้กาหนดเลื อกใช้ย่านความถี่ ที่ไม่ซ้ าซ้อนกับย่านใช้งานอื่ นๆ
โดยในงานวิจยั นี้ ได้เลื อกใช้ยา่ นความถี่ 3 GHz ซึ่ งแม้ว่า จะใกล้กบั ย่าน
ความถี่การสื่ อสารดาวเทียมก็ตาม แต่ที่ความถี่ 3 GHz นี้ เป็ นความถี่ขาขึ้น
จากภาคพื้นดิน ดังนั้น โอกาสที่จะถูกรบกวนจากสัญญาณดาวเทียม จึงมี
ความเป็ นไปได้ที่น้อยมาก นอกจากนี้ ยังใช้เทคนิ คการวัดแบบระยะใกล้
โดยการติดตั้งโพรบไมโครเวฟที่ผิวด้านในกล่องบรรจุขา้ วเปลือกสาหรับ
การทดสอบ อย่า งไรก็ ต าม งานวิ จ ัย นี้ ยัง อยู่ใ นขั้น ตอนการศึ ก ษาใน
ระยะแรก จึงเป็ นเพียงการศึกษาผลของคลื่ นทดสอบที่เ ปลี่ ยนแปลงไป
ตามความชื้ นของข้าวเปลื อกที่ ค่าต่างๆ ตั้งแต่ 10% - 24% เพื่อหาค่าที่ใช้
ในการจาแนกข้าวตามความชื้ นมาตรฐานในการเก็บรั ก ษาที่ 14% โดย
รายละเอียดของระเบียบวิธีวิจยั ได้นาเสนอไว้แล้วในหัวข้อถัดไป

2. วิธีทดลอง
2.1 โหมดการวัดคลืน่ สะท้ อนกลับ
ในศาสตร์ ด้านการทดสอบด้วยคลื่ นย่านไมโครเวฟนั้น เรา
สามารถเลื อ กใช้ โ หมดการวัด ด้ ว ยคลื่ น ส่ ง ผ่ า น (Transmission) และ
สะท้อนกลับ (Reflection) ได้ โดยโหมดการส่ งผ่านจะต้องใช้โพรบสอง
ตัว สาหรั บ ด้า นส่ ง และด้า นรั บ เพื่ อสั งเกตผลของค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ การ
ส่งผ่าน (Transmission coefficiency) ในขณะที่โหมดการสะท้อนกลับ จะ
ใช้โพรบเพียงตัวเดี ยวในการส่ งและรั บคลื่ นสะท้อนกลับ เพื่อสังเกตผล
ของค่าสัมประสิ ทธิ์การสะท้อนกลับ (Reflection coefficiency) โดยโหมด
การวัดทั้งสองแบบ อาจมี ขอ้ ดี และข้อด้อยที่ แตกต่ างกัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่ก ับ
ความเหมาะสมในการเลือกใช้งานให้เหมาะกับตัวอย่างทดสอบด้วย โดย
งานวิจยั นี้ ได้เลื อกใช้โหมดการสะท้อนกลับ ด้วยเหตุผลของความง่าย
และความยืดหยุน่ ในการใช้งาน ดังแสดงระบบการวัดในรู ปที่ 1

Vector Network Analyzer

Paddy Sample

Port 1 Port
Plastic Box
SMA Connector
RF Coaxial Cable

Microwave
Probe

รู ปที่ 1 ระบบการวัดในโหมดคลื่นสะท้อนกลับ

2.2 ไมโครเวฟโพรบ
ไมโครเวฟโพรบที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จ ัย นี้ สร้ า งบนโครงสร้ า ง
แผ่ น วงจรพิ ม พ์ (PCBs) เที ย บเคี ย งเบอร์ FR4 โดยขนาดของตั ว
แพร่ ก ระจายคลื่ น (Radiator) รู ป สี่ เ หลี่ ย ม ถู ก ออกแบบตามหลัก การ
ออกแบบสายอากาศบนแผ่น วงจรพิ มพ์ [5] ที่ ความถี่ ศูนย์กลาง 3 GHz
โดยมีโครงสร้างและขนาด แสดงดังรู ปที่ 2

24.6
mm

29.5
mm
1
mm

6
mm
39.2
mm

รู ปที่ 2 มิติและขนาดของโพรบไมโครเวฟ
พิจารณารู ปที่ 2 ตัวแพร่ กระจายคลื่ นรู ปสี่ เหลี่ ยม ขนาด 29.5
mm  24.6 mm ขนาดของช่ อ งเจาะเพื่ อ การปรั บ แต่ ง ความสมดุ ล
อิมพีแดนซ์ ขนาด 1 mm  6 mm และความยาวทางไฟฟ้ าของสายป้ อน
สัญญาณ เป็ น 3g/4 เท่ากับ 39.2 mm โดยขนาดความกว้างของสายป้ อน
สัญญาณถูกออกแบบที่อิมพีแดนซ์ 50 โอห์ม

3. ขั้นตอนและผลการทดลอง
ในการทดลอง ได้ใช้อุปกรณ์วดั ความชื้ นข้าวมาตรฐาน ยี่ห้อ
Kett รุ่ น PM450 ร่ วมด้วย เพื่อใช้ในการอ้างอิงค่าความชื้ นมาตรฐาน โดย
มีข้ นั ตอนการทดลอง ดังต่อไปนี้
1) เตรี ยมข้าวเปลื อกที่ ค วามชื้ น ตั้งแต่ 10% - 24% โดยบรรจุแ ยก
ภาชนะแต่ละความชื้ น ดังแสดงในรู ปที่ 3 (การเตรี ยมความชื้ น ทาโดยการ
แช่ขา้ วเปลือกทิ้งไว้ 1 คืน จากนั้น นาข้าวเปลื อกไปตากแดดและ/หรื ออบ
ลดความชื้ นจนได้ความชื้ นตามที่ตอ้ งการ)
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รูปที่ 3 การเตรี ยมข้าวเปลือกที่ความชื้น 10% - 24%
2) นาข้าวเปลือกที่ค่าความชื้นต่างๆ เทใส่ กล่องจนเต็มปริ มาตรของ
กล่องขนาด 970 มล. ดังในรู ปที่ 4 ปิ ดฝากล่องให้สนิ ท และวัดผลค่าการ
สูญเสี ยของคลื่นสะท้อนกลับ (S11) ด้วยเครื่ องวิเคราะห์โครงข่าย
3) บัน ทึ ก ผลการทดลองของค่ า การสู ญ เสี ย คลื่ น สะท้อ นกลับ ที่
ความชื้ นข้าวค่า ต่า งๆ ตั้ง แต่ 10% - 24% ดังแสดงในตารางที่ 1 พร้ อ ม
พล็ อ ตกราฟความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า สู ญเสี ยคลื่ น สะท้ อ นกลั บ
(Reflection loss in dB) และค่าเปอร์ เซ็ นต์ความชื้ นข้าวเปลื อก (% Paddy
moisture content) ดังแสดงในรู ปที่ 5

ตารางที่ 1 ค่าการสู ญเสี ยคลื่ นสะท้อนกลับจากการวัดข้าวเปลือกความชื้ น 10% - 24%
(ผลการวัดค่าความถี่ เท่ากับ 2.988 GHz ที่ทุกค่าความชื้น)

10.2
12.0
14.2
16.2
18.2
20.2
22.1
24.3

ค่าสู ญเสี ยคลื่นสะท้อนกลับ (S11) ในหน่ วย dB
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ค่าเฉลี่ย
29.75
29.87
30.01
29.876
30.28
29.62
30.04
29.980
26.19
26.83
26.84
26.620
25.69
25.80
26.19
25.893
22.31
22.08
22.12
22.170
20.56
20.54
20.53
20.543
19.14
19.15
19.12
19.137
17.44
17.44
17.43
17.437

กราฟที่แสดงในรู ปที่ 5 ได้มาจากการพล็อตค่าจากตารางที่ 1
โดยแกนนอน คือ ค่าเฉลี่ ยของค่าสู ญเสี ยคลื่นสะท้อนกลับ (S11) ในหน่วย
dB ซึ่ งเป็ นค่าที่พิจารณาจากสัมประสิ ทธิ์ การสะท้อนกลับของคลื่น เมื่อส่ ง
คลื่นไปกระทบวัตถุตวั อย่างและสะท้อนกลับผ่านโพรบ โดยการใช้เครื่ อง
วิเคราะห์โครงข่าย (Vector Network Analyzer) ดังแสดงในรู ปที่ 1 และ 4
(ขวา) ในขณะที่ แ กนตั้ง ของกราฟ คื อ ค่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามชื้ นของ
ข้าวเปลือกที่ค่าต่างๆ ตั้งแต่ 10.2 – 24.3% จากตารางที่ 1 (% ความชื้ น) ซึ่ ง
กราฟที่พล็อตได้ถูกพิจารณาในลักษณะเชิงเส้น (Linear)

4. วิเคราะห์ และสรุปผล

รูปที่ 4 (ซ้าย) ข้าวเปลือกที่บรรจุกล่องพร้อมทดสอบ และ (ขวา) หน้า
จอแสดงผลการวัดของเครื่ องวิเคราะห์โครงข่าย

% ความชื้น

รู ปที่ 5 กราฟความสัมพันธ์เชิ งเส้นของค่าเปอร์ เซ็นต์ความชื้ นข้าวเปลือก
(% Paddy Moisture Content) และค่าการสู ญเสี ยคลื่นสะท้อนกลับ
(Reflection Loss in dB)

พิจารณาผลการทดลองในตารางที่ 1 พบว่า ค่าการสู ญเสี ยคลื่ น
สะท้อนกลับจากการวัดข้าวเปลือกความชื้ น 10% - 14% อยูใ่ นช่วง 29.876
– 26.62 dB และค่ าการสู ญเสี ยคลื่ น สะท้อนกลับ จากการวัด ข้าวเปลื อก
ความชื้ น 16% - 24% อยู่ในช่ วง 25.893 – 17.437 dB จากผลการทดสอบ
นี้ สามารถจาแนกได้ว่า ความชื้ น ข้าวเปลื อกที่ ต่ ากว่า 14% จะมี ค่าการ
สู ญเสี ยคลื่ นสะท้อนกลับที่มากกว่า 26.62 dB ในขณะเดี ยวกัน กราฟเชิ ง
เส้ น ในรู ป ที่ 5 ก็ ส ามารถใช้ เ ป็ นค่ า อ้า งอิ ง ในการท านายค่ า ความชื้ น
ข้า วเปลื อ กได้ ด้ ว ย ตัว อย่า งเช่ น ในกรณี ที่ ไ ม่ ท ราบค่ า ความชื้ นของ
ข้าวเปลือก แต่สามารถวัดค่าสู ญเสี ยคลื่ นสะท้อนกลับได้ เท่ากับ 25.2 dB
เมื่ อ แทนค่ า ในสมการด้ว ย x = 25.2 (หรื อ อ่ า นค่ า จากกราฟ) จะได้ว่ า
ข้าวเปลือกที่ทดสอบมีความชื้ น (y) เท่ากับ 15.87%
อย่างไรก็ตาม ผลของการวิจยั ที่นาเสนอในบทความนี้ ยังเป็ น
เพี ย งการศึ ก ษาในระยะแรกเท่ านั้น แม้ว่ า จะสามารถอ้างอิ ง เพื่ อ การ
จาแนกข้าวเปลื อ กเจ้า ที่ มี ค วามชื้ น ตามมาตรฐานและสามารถท านาย
ความชื้ นของข้าวเปลื อกจากการวัดค่าการสู ญเสี ยคลื่ นสะท้อนกลับโดย
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พิจารณาจากสมการเชิ งเส้น (y = -1.0168x + 41.474) ดังกราฟที่ 5 ได้ก็
ตาม แต่ก็ยงั จะต้องมีการพัฒนาระบบวัดให้มีความแม่นยามากยิ่งขึ้นไป
ด้วย โดยการเพิ่มความละเอี ยดในการวัดที่ ค่าความชื้ นต่างๆ ให้มากขึ้น
(Fine resolution) นอกจากนี้ คณะผู ้ วิ จ ั ย ยัง มี เ ป้ าหมายที่ จ ะศึ ก ษา
เปรี ยบเทียบผลการวัดทดสอบด้วยเทคนิคอื่นๆ ต่อไปอีกด้วย
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ทุน วิจ ัยงบประมาณแผ่ นดิ น ส านัก งานคณะกรรมการวิ จ ัย
แห่ งชาติ (วช.) ประจาปี พ.ศ. 2560 โครงการวิจยั เรื่ อง การศึ ก ษาเชิ ง
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อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย นาย
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บทคัดย่อ

1. บทนา

นวัตกรรมอัจฉริ ยะช่ วยเหลื อเกษตรกรสาหรั บ การปลูกและ
ดูแลกล้วยหอมทอง มี วตั ถุประสงค์เพื่อ ช่ วยส่ งเสริ มให้เกษตรกรสามารถ
ปลูก กล้วยหอมทองที่ ป ลอดสารพิ ษ เพื่ อ การส่ งออก การมี น วัต กรรม
อั จ ฉริ ยะในการช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรในขั้ น ของการเก็บ ข้ อ มู ล และ
ตรวจสอบย้อนกลับของแปลงปลูกจะทาให้เกษตรกรปลูก และดูแลง่ายขึ้น
สามารถเพิ่ ม พื้ น ที่ ป ลู ก ได้อ ย่ างรวดเร็ ว อี ก ทั้ง ฝ่ ายผู้บ ริ โ ภคสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตได้ งานวิจัยนี้ จึงมุ่งเน้นการสร้างเทคโนโลยี
อัจฉริ ยะเครื อข่ ายเซ็นเซอร์ไร้ สายในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมเพื่อเป็ น
ข้อ มู ล ในการควบคุ ม การให้น้ า ใส่ ปุ๋ ย ควบคุ ม โรคและแมลง ไม่ ใ ช้
ปุ๋ ยเคมี และยาฆ่าแมลง

ในการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ มีการเพิ่มพื้นที่ ปลูก
เป็ นไปอย่ างล้าช้าไม่ ทัน ต่ อความต้อ งการบริ โภคของต่ างประเทศซึ่ ง
ต้องการเพิ่มขึ้ นปี ละ 1 ล้านตัน สาเหตุ เนื่ องจากมี เกษตรกรปลูกจานวน
น้อย เพราะขั้นตอนการปลูกการผลิตมีความเข้มงวด ตั้งแต่ การเตรี ยมดิ น
ขั้นตอนการปลูกการดูแล และการขนส่ ง จากข้อมู ลการส่ งออกเช่ น ปี
2551 สหกรณ์การเกษตรท่ ายางจากัด มี เกษตรกรเข้าร่ วมโครงการจานวน
259 ราย พื้นที่เพาะปลูก 1,500 ไร่ มีผลผลิตส่ งออกประมาณ 2,000-2,500
ตัน/ปี และสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดจากัด มี สมาชิ กเข้าร่ วมโครงการ
ผลิ ตกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่ งออกประเทศญี่ ปุ่นจานวน
212 ราย มี ผ ลการผลิ ตส่ งออกเมื่ อ เดื อ นสิ ง หาคม 2549 จ านวน 36,826
กิโลกรั ม [1] เนื่ องจากการปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่ งออกต้องปลูก
แบบปลอดสารพิษโดยไม่ใช้สารเคมี เช่ น ปุ๋ ยเคมี ยาฆ่าแมลง ในการปลูก
พืช อีกทั้งยังต้องมีการตรวจสอบการปลูกเป็ นพิเศษโดยจะส่ งเจ้าหน้าที่มา
ควบคุมคุณภาพอย่างเคร่ งครัด

คาสาคัญ: นวัตกรรมอัจฉริ ยะ , กล้วยหอมทอง , เกษตรกร

Abstract
Innovation of Assist farmers on planting and care Sweet
Banana (klue hom thong) objective of encourages farmers to grow
Sweet Banana (klue hom thong) Contaminants toxins for Export.
Intelligent innovation in helping farmers in the process of data
collection and traceability of the plots will make the farmers grow and
care easy. Can increase the area quickly. Consumers can trace back
their output. This research focuses on the creation of intelligent wireless
sensor network technology for measuring the environment to control
water supply, fertilization, disease control and insect control. Do not use
chemical fertilizers and pesticides.
Keywords: Intelligent innovation, klue hom thong , farmers

2 ที่มาและแรงจูงใจของปัญหา
การปลูกกล้วยหอมเพื่อการส่ งออกมี ขอ้ กาหนดที่ เข้มงวดใน
การตรวจสอบสมาชิ ก การให้สมาชิกทุกแปลงต้องจดบันทึกข้อมูลอย่าง
ละเอี ยด ตั้งแต่ ก ารตรวจแปลง เตรี ยมดิ น วัน เดื อน ปี ที่ เริ่ มปลูกกล้ว ย
หอมทอง สภาพการปลูก และต้องรายงานให้กลุ่มทราบเป็ นระยะ มีความ
ซับ ซ้ อน จึ งท าให้มีก ารเพิ่ม จานวนผู้ป ลูก น้อ ย อี กปั จจัยหนึ่ ง คื อ การ
เข้าใจสภาพแวดล้อมเกีย่ วกับการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ ซึ่ ง
การปลูกจะไม่ใช้สารเคมีและสารพิษ เป็ นเงื่อนไขและข้อจากัดที่เข้มงวด
มากกว่าการปลูกพืชอื่น ๆ ดังนั้นปั จจัยสภาพแวดล้อมจึงมีความสาคัญกับ
การเกิด โรคและแมลง การมี เทคโนโลยี จะสามารถตรวจสอบและ
มอนิเตอร์ สภาพแวดล้อมและนาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ในการควบคุ ม
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โรค แมลงและการให้ปุ๋ ยได้ จึ งเป็ นแรงบัน ดาลใจให้ สร้ างระบบเพื่ อ
ช่วยเหลือเกษตรกร

ที่ 2 บนบอร์ด ประกอบด้วย ตัวส่ งสัญญาณไร้สาย nrf24l01 จุดเชื่อมต่อ
กับเซนเซอร์

3 งานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
ระบบเครื อข่ ายเซ็ นเซอร์ ไร้ สาย ประกอบด้วยสามส่ วน คื อ หน่ วยร่ ว ม
เซ็นเซอร์ เกตเวย์ และสถานีฐาน เป็ นต้น
3.1 หน่ ว ยร่ ว มเซ็ น เซอร์ เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ มี จ านวนมากที่ ฝั ง ตั ว อยู่ใ น
สภาพแวดล้อมเพื่อเก็บข้อมูลและส่ งข้อมูล โดยแต่ละหน่วยร่ วมเซ็นเซอร์
ติ ดต่ อสื่ อ ส ารแ บ บ ไร้ ส ายกับ หน่ วยร่ วมข้ า งเคี ยง ซึ่ งขึ้ น อยู่ ก ับ
ความสามารถในการรั บ ส่ งแบบไร้ สาย โดยหน่ วยร่ ว มเซ็ น เซอร์ แ ต่ ล ะ
หน่วยจะควบคุมและจัดการงานตัวเอง
3.2 เกตเวย์ เป็ นหน่วยที่ ทาหน้าที่ ในการรับส่ งข้อมูล ระหว่างสถานี ฐาน
และเครื อข่ายเซ็นเซอร์ไร้ สายโดยเกตเวย์อาจเป็ นหน่วยร่ วมเซ็นเซอร์ ที่ มี
ความสามารถพิเศษในเครื อข่ายเซ็นเซอร์ไร้ สาย

รู ปที่2 บอร์ดอาดูโน
เซนเซอร์โหนดและโหนดฐานเมื่อประกอบลงกล่องแสดงดังรู ปที่ 3
ชุดควบคุมการชาร์ จแบตเตอรี่

3.3 สถานี ฐาน ท าหน้าที่ เก็บ ข้อ มู ลที่ ว ัดได้จ ากหน่ ว ยร่ ว มเซ็ น เซอร์ ใ น
เครื อข่ ายเซ็ นเซอร์ ไร้ สาย ควบคุมการทางานและติ ดต่ อกับผูใ้ ช้ หรื ออาจ
ติดต่อกับเครื อข่ายอื่น ๆ [2 ]

4รายละเอียดการพัฒนา

รู ปที่ 3 เซนเซอร์โหนดและโหนดฐาน

4.1 ภาพรวมของระบบ
ระบบประกอบด้วย โหนดเซนเซอร์จานวน 12 โหนด โหนด
ฐานจานวน 4 โหนด และโหนดสถานี จานวน 1 โหนด โหนดฐานและ
โหนดเซนเซอร์ออกแบบเหมือนกันแต่โปรแกรมการทางานต่างกัน การ
รับส่ งข้อมูลใช้คลื่นวิทยุ nrf24l01 ความถี่ 2.4 GHz ภาพรวมของระบบ
แสดงดังรู ปที่ 1

ส่ วนสาคัญของระบบโหนดเซนเซอร์และโหนดฐาน คือระบบการชาร์จ
แบตเตอรี่ ดว้ ยระบบชาร์จโซล่าเชลล์แสดงดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 ชุดชาร์จแบตเตอรี่ โซล่าเชลล์
ชุดชาร์จแบตเตอรี่ เมื่อประกอบเสร็ จแสดงดังรู ปที่ 5 ชุดชาร์จแบตเตอรี่
ประกอบด้วย โซล่าเชลล์ ขนาด Solar Cell 5.5V 90mA พลังงาน 0.5W
ขนาด แบตเตอรี่ แบบ Li-ion 18650 ความ 2850mAh
รู ปที่ 1 แสดงภาพรวมของระบบในการทดสอบ

4.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
การออกแบบและพัฒนาระบบโหนดเซนเซอร์และโหนดฐาน
มีลกั ษณะฮาร์ดแวร์ที่เหมือนกันคือ ใช้บอร์ด อาดูโนที่พฒั นาขึ้นมาดังรู ป
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เซ็ นเซอร์ โหนดวัดความชื้ นในดินแสดงดังรู ปที่ 7 เซ็ นเซอร์
จะท าจากขั้วโลหะสองชิ้ นวางขนานกัน ระยะห่ างระหว่างแท่ งโลหะ 1
เซนติเมตร แท่งโลหะยาว 10 เซนติเมตร หุ ้มแท่งโลหะด้วยปูนปาสเตอร์
ซึ่ งมี เส้นผ่านศู นย์กลาง 3 เซนติ เมตร แท่ งยาว 12 เซนติ เมตรเมื่อหุ ้มด้วย
ปูนปาสเตอร์ แล้ว ขั้วต่อโลหะทั้งสองขั้วจะถูกต่ อกับความต้านทาน 100
โอห์มแล้วเชื่อมต่อกับขั้วสัญญาณดิจิตอลของไมโครคอนโทรลเลอร์ และ
อีกขั้วต่ อความต้านทาน 100 กิโลโอห์ม และเชื่ อมต่ อกับ ขั้วดิ จิตอลของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้านขั้วต่อกับขั้วโลหะที่ ต่อกับความต้านทาน 100
กิ โ ล โ อ ห์ ม จ ะ ถู ก เชื่ อ ม ต่ อ เข้ ากั บ สั ญ ญ าณ อ น าล อ ก ข อ ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการวัด ความชื้ น ในดิ น จะท าการฝั งตั ว วัด
ความชื้ น ในดิ น ลึ ก 30 เซนติ เมตร แล้ ว อ่ า นค่ ามาประมวลผลเป็ นค่ า
ความชื้นในดิ น ในการสร้างจะมี การทดสอบเที ยบกับ ชุ ดวัดความชื้นดิ น
มาตรฐาน ชุดเซนเซอร์โหนดและโหนดฐานที่สมบูรณ์แสดงดังรู ปที่ 8

รู ปที่ 5 ชุดชาร์จแบตเตอรี่ ประกอบเข้ากับเซนเซอร์โหนด
เซนเซอร์ ที่ใช้ในการ ตรวจวัดสภาพแวดล้อมทั้งหมด 5 ค่า ได้แก่
เซนเซอร์วดั อุณหภูมิ เซนเซอร์วดั ความชื้นสัมพัทธ์ เซนเซอร์วดั แสง
สว่าง เซนเซอร์วดั อุณหภูมิในดิน เซนเซอร์วดั ความชื้นในดิน
เซนเซอร์ วดั
แสงสว่าง

เซนเซอร์ วดั อุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์

รู ปที่ 6 เซนเซอร์วดั อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
เซ็นเซอร์โหนดวัดความชื้นและอุณหภูมิในอากาศแสดงดังรูป
ที่ 6 เซ็นเซอร์น้ ีสามารถวัดค่าได้ 2 ค่าคือวัดความชื้นสัมพัทธ์และ
อุณหภูมิโดยค่าความชื้นที่วดั ในย่าน 20-90 % ความผิดพลาด 5 % ส่ วน
ค่าอุณหภูมิมีค่าการวัด 0-50 C ความผิดพลาด 2 %[3]
เซ็ นเซอร์ โ หนดวัดความสว่ างเซ็ น เซอร์ จะใช้อุป กรณ์ LDR
และความต้านทานขนาด 10 กิโลโอมห์ นามาต่ออนุกรมกันโดยใช้ความ
ต้า นทานต่ อ พู ลดาว(pull down) การต่ อ ใช้งานจะวัด แรงดัน ตกค่ อ มที่
ความต้านทานโดยอ่ านค่ าสั ญญาณไฟเข้ามาเป็ นสัญญาณอนาลอก เพื่ อ
น าไปประมวลผลโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดู โ น เพื่ อ น าค่ าไป
ประมวลผลเป็ นค่าความสว่าง เซนเซอร์แสดงดังรู ปที่ 6
เซ็นเซอร์โหนดวัดอุณหภูมิในดินแสดงดังรู ปที่ 7 เซ็นเซอร์
ใช้ DS18B20 เป็ นเซ็นเซอร์ที่หวั วัดหุม้ ด้วย สแตนเลส ขนาด 6x30
มิลลิเมตร สายสัญญาณยาว 100 เซนติเมตร ใช้แรงดันแหล่งจ่าย 3-5.5
โวลต์ ย่านการวัดอุณหภูมิ -55 - +125 C ในการใช้งานจะทาการฝังลงไป
ในดินลึก 30 เซนติเมตร [4]

รู ปที่ 8 โหนดเซนเซอร์และโหนดฐานสมบูรณ์
โหนดสถานี การออกแบบโหนดสถานีจะใช้บอร์ด อาดูโนและบอร์ด
ราสเบอรี่ พายในการรับและส่ งข้อมูลขึ้นเว็บ การแสดงหน้าเว็บไซด์แสดง
ดังรู ปที่ 9

เซนเซอร์ วดั ความชื้นดิน

รู ปที่ 9 หน้าเว็บไซด์

เซนเซอร์ วดั อุณหภูมิในดิน

รู ปที่ 7 แสดงภาพรวมของระบบในการทดสอบ
10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
133

บทความวิจัย
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand

5การทดสอบการใช้ งาน
6 บทสรุป

5.1สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ
การทดสอบจะใช้ก ารทดสอบดั งรู ป ที่ 1 โดยมี เซ็ น เซอร์
โหนดทั้งหมด 12 ตัว โหนดฐาน 4 ตัว โดยทาการติดตั้ง เซ็นเซอร์ โหนด
ห่ างจาก โหนดฐาน 20 เมตร โหนดฐานแต่ ละโหนดห่ างกัน 20 เมตร
โหนดเซ็นเซอร์ท้ งั 12 ตัวและโหนดฐาน 4 ตัว จะประกอบด้วยเซ็ นเซอร์
คือ เซ็ นเซอร์วดั ความชื้นสัมพัทธ์ วัดค่าอุ ณหภูมิ แสงสว่าง ความชื้นใน
ดิน อุณหภูมิในดิน โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ซึ่ งชาร์ จแบตเตอรี่ ดว้ ย
โซล่าเซลล์

การออกแบบนวัตกรรมจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดูโน
ซึ่ งทาให้ง่ายสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการพัฒนาต่อยอด จากการทดสอบโหนด
เซ็นเซอร์และโหนดฐานสามารถส่ งค่าข้อมูลที่ประกอบด้วย ค่าความชื้น
สัมพัทธ์ อุณหภูมิของอากาศ ความสว่างของแสง อุณหภูมิในดิน
ความชื้นในดิน โดยสามารถส่ งข้อมูลมายังโหนดฐานโดยวิธีแบบ Singlehop และโหนดฐานแต่ละฐานจะถูกส่ งมายังโหนดสถานี แบบ Singlehopเช่นเดียวกัน เพื่อบันทึกข้อมูลและส่ งข้อมูลไปยังโฮสต์เพื่อแสดงผล
บนเวปไซด์ได้

5.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล

7 แนวทางการพัฒนาต่ อ

การทดสอบดัง รู ป ที่ 10 จะเริ่ ม จากการท างานของโหนด
เซนเซอร์ จะมีท้ งั หมด 12 โหนดแบ่ งเป็ น 4 กลุ่ม โดยใน 1 กลุ่มจะทางาน
เก็บข้อมูลจากโหนดทั้ง 3 โหนดไว้ที่โหนดฐานก่อน เมื่ อโหนดฐานเก็บ
ข้อมูลโหนดเซนเซอร์ ได้ท้ ัง 3 โหนดแล้ว โหนดฐานจะส่ งข้อมูลไปยัง
โหนดสถานี โดยจัดเรี ยงข้อมูล ค่ าแรกคื อ ค่ าไอดี โหนดเซนเซอร์ กลุ่ ม 1
ข้อมูล โหนดเซนเซอร์ 3 โหนด และข้อ มูลโหนดฐาน รวมข้อ มูล 4 ชุ ด
ข้อมูล ส่ งไปยังโหนดสถานี แสดงดังภาพที่ 12 เมื่ อส่ งข้อมูลสาเร็ จ จะ
หยุดการส่ งข้อมูล โดยจะส่ งครั้งต่อไปต้องรออี ก 20 นาที จึงจะส่ งอีกครั้ ง
โหนดในกลุ่ม 2 กลุ่ม 3 และกลุ่ม 4 ก็ทางานเช่นเดียวกันโดยจะทาการส่ ง
ข้อมูลทุกๆ 20 นาที
ผลการทดสอบพบว่าการส่ งข้อมูลทั้ง 4 กลุ่มโหนดสามารถส่ ง
ข้อมูลได้ครบไม่มีขอ้ ผิดพลาดแม้จะใช้วิธีการรับส่ งข้อมูลแบบ สุ่ มโดย
โหนดไหนมีเวลาครบ 20 นาทีแล้วจะส่ งข้อมูลทันที เนื่องจากการ
ทดลองมีโหนดจานวนน้อยเพียง 16 โหนดทาให้การส่ งข้อมูลไม่มีปัญหา
สาหรับที่โหนดสถานีจะนาค่าข้อมูลมาประมวลก่อนจะส่งไปยังโฮสต์
เพื่อนาข้อมูลแสดงบนเวปไซด์ การติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์และโหนดฐาน
ในสวนกล้วยหอมทองแสดงดังรูปที่ 10

ก าร พั ฒ น าร ะ บ บ ค ว รพั ฒ น าให้ ส าม าร ถ ต รว จ วั ด
สภาพแวดล้อ มได้ม ากขึ้ น เช่ น ความเร็ ว ลม ทิ ศ ทางลม ปริ ม าณน้ าฝน
ความกดดัน อากาศ นอกจากนั้น ควรท าให้โหนดเซ็ น เซอร์ สามารถส่ ง
ข้อมูลแบบการร้องขอได้ ส่ วนฐานข้อมูลควรให้สามารถที่จะ Monitoring
ได้หลายรู ปแบบ

8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ และ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ที่ ใ ห้ ทุ น สนั บ สนุ น โปรแกรมวิ ช า
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุ รี ที่ เอื้ อเฟื้ อห้องปฏิบ ัติการและ ไร่ มะนาว คุ ณทองใหญ่ จี นทอน
อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

9. เอกสารอ้ างอิง
[1] สหกรณ์การเกษตรบ้านลาดจากัด จังหวัดเพชรบุรี,2549.
[2] สุ ชา สุ พิทยภรณ์พงศ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เข้าถึงได้
จาก:http://www.thaitelecomkm.org/TTE/topic/attach/Wireless_Sen
sor_Network/index.php สื บค้น 20 มกราคม พ.ศ. 2561
[3] DHT11:เข้าถึงได้จาก: http://www.adafruit.com/products/386 สื บค้น
2ธันวาคม พ.ศ. 2560
[4] Waterproof Temperature Probe (DS18B20) : เข้าถึงได้จาก :
http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&produ
ct_id=689#.UPLEWCcvRdU 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560.
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บทคัดย่อ
นวัตกรรมดิ จิตอลการละเล่นพื้นบ้านไทย สร้ างขึ้ นเพื่อพัฒนา
ทัก ษะการคิ ด แบบนั ก วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ เด็ ก ในระดั บ
ประถมศึกษา เป็ นเทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะการคิดและความซาบซึ้ ง
ในภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านไทย การเรี ยนรู้ความรู้ เหล่านี้ อาจจะสาย
ไปสาหรับเด็กถ้ารอจนถึ งระดับมัธยม หรื อ มหาวิทยาลัย ในงานวิจยั นี้จะ
แสดงให้เห็ น ว่า เด็ ก สามารถเรี ยนรู้ แ ละเข้า ใจการควบคุ ม หุ่ น ยนต์ ให้
สามารถแสดงการละเล่ น พื้ น บ้า นและเข้ าใจอัล กอลิ ทึ ม ในการเขี ย น
โปรแกรมได้ เป็ นการเรี ยนรู้สิ่งใหม่ดว้ ยวิธีการใหม่
คาสาคัญ: นวัตกรรมดิจิตอล, การละเล่นพื้นบ้านไทย, อัลกอลิทึม

Abstract
Innovative Digital Thai Folk play created to improve
computer science thinking skills. The children in Primary school can
play technology for developing thinking skills and appreciation in the
wisdom of Thai folk play. Learning these knowledge may be late for
kids if they wait until high school or university. In this research will
show that children can learn and understand robot control. Can play of
Thai folk play games and understand the programming and algorithm .
Which learning new thing in a new way.
Keywords: Innovative Digital, Folk Thai Player , algorithm

1. บทนา
การเตรี ยมเด็กไทยอายุ 7-12 ปี ที่ เรี ยนในระดับประถมศึ กษา
เพื่อเข้าสู่โลกยุคดิจิตอล มีการเตรี ยมความพร้อมค่อนข้างน้อย กับโลกยุค
ดิ จิ ต อลยุ ค นี้ โดยพบว่ า หลัก สู ตรคอมพิ วเตอร์ ส าหรั บ นัก เรี ยนระดับ
ประถมศึ กษา กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การเรี ยนใน
ระดับ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ถึ งระดับ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 เรี ยนรู้ เพี ยงการ
ค้นหาข้อมูลและดูแลรั กษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ วนในระดับ
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ถึงระดับประถมศึ กษาปี ที่ 6 เรี ยนรู้เกีย่ วกับการสร้าง
ภาพหรื อ ชิ้ น งานโดยใช้โ ปรแกรมกราฟิ ก การสร้ างเอกสารและพิ ม พ์
เอกสารในชี วิตประจาวัน จะเห็นว่าหลักสูตรไม่ มีการเตรี ยมความพร้ อม
สาหรั บการพัฒนาการคิ ดแบบนักวิท ยาการคอมพิ วเตอร์ ซึ่ งการพัฒนา
แนวคิ ด รู ป แบบนี้ จ ะต้อ งพัฒ นาและเตรี ยมเกี่ยวกับ แนวคิ ด การเขี ย น
โปรแกรม อัล กอริ ทึ ม ของโปรแกรมและการดี บัก โปรแกรม ทั กษะ
แนวคิดรู ปแบบนี้ ไม่เพียงแต่นกั วิทยาการคอมพิวเตอร์เท่ านั้นที่จะต้อง
มี แต่ จาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องท าให้มีและเกิดขึ้ น สาหรั บ เด็กทุ กๆคนใน
ศตวรรษที่ 21 [1] นอกจากทักษะที่ มี ความจ าเป็ นในโลกยุ คดิ จิตอลที่
สาคัญคื อทักษะ 3 R (ทักษะการอ่ าน เขียนและคานวณ) แล้ว ทักษะการ
คิดแบบนักวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็ นอีกทักษะหนึ่งที่มีความสาคัญอย่าง
ยิ่งในศตวรรษที่ 21 สตีฟ จอบส์ ผูส้ ร้างโทรศัพท์ไอโฟน บิ ลเกต ผูส้ ร้าง
ระบบปฏิบตั ิการวินโดว์ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ผูส้ ร้าง Facebook เซอร์เกย์
บริ น และลาร์ รี เพจ ผูส้ ร้ า ง Google บุ คคลเหล่ านี้ ล้วนเป็ นนักวิท ยาการ
คอมพิวเตอร์ ที่มีอิทธิ พลต่อวงการอุ ตสาหกรรมไอทีของโลก การที่เราจะ
สร้ างความคิ ดเหมื อน บุ ค คลเหล่ านี้ พบว่าจะต้องเริ่ มต้น ตั้งแต่ เด็ก โดย
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บุคคลเหล่ านี้ได้เรี ยนรู้แนวคิดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต้ งั แต่เรี ยน
ในระดับประถมศึ กษา จึงมี ความสามารถพัฒนาทักษะแนวคิ ดแบบนัก
วิทยาการคอมพิวเตอร์และทาสิ่ งที่มหัศจรรย์ให้กบั โลกได้

2. ที่มาและแรงจูงใจของปัญหา
ผูว้ ิจยั มี แรงบันดาลใจในการพัฒนาหุ่ นยนต์ที่สามารถทางาน
เป็ นที มเลี ยนแบบพฤติ กรรมของสั ตว์ในธรรมชาติ โดยที่ Werfel ได้
พัฒ นาหุ่ น ยนต์ที่เลี ยนแบบปลวก ในการก่อ สร้ าง หุ่ น ยนต์ที่ พฒ
ั นาขึ้ น
แสดงดังภาพที่ 2 หุ่ นยนต์จะสามารถทางานเป็ นที มในการก่อสร้างโดย
เลี ยนแบบการทางานเหมื อนปลวก ผลงานวิจัยพบว่า หุ่ นยนต์สามารถ
ทางานเป็ นที ม และสามารถเรี ย นรู้ แ ละโปรแกรมพฤติ กรรมคล้ายกับ
ปลวกจริ ง ซึ่ งในอนาคตสามารถพัฒนาหุ่น ยนต์น้ ีเพื่อการก่อสร้างได้ [2]
การทางานของสัตว์ในธรรมชาติอีกชนิ ดหนึ่ ง คื อ มด โดยที่ Cucu L. et
al. ได้พฒ
ั นาการทางานเป็ นที มของหุ่นยนต์ในการเลียนแบบพฤติ กรรม
มดแดง ผลงานวิจยั ของ Cucu และคณะแสดงให้เห็นว่า หุ่นยนต์ที่ทางที ม
วิจยั พัฒนาขึ้นสามารถทางานคล้ายพฤติกรรมของมดได้ ซึ่ งทาให้สามารถ
เข้าใจอัลกอลิทึมในการทางานของหุ่นยนต์ในการทางานเป็ นทีม [3]

3. ทฤษฎีและงานที่เกี่ยวข้ อง
ทฤษฎี ที่ เกี่ย วข้อ งกับ งานวิ จั ย นี้ ผู้วิ จัย ใช้ก รอบแนวคิ ด
ทฤษฎี 3 กรอบแนวคิ ด คื อ 1) ทฤษฎี การเชื่ อมต่ อที่ สั มผัสและรู้ สึกได้
(tangible use interface (TUIs)) และเทคโนโลยีเครื่ องพิมพ์ 3 มิ ติ 2) การ
เขี ยนโปรแกรมคอมพิว เตอร์ อัล กอริ ทึ ม และดี บัก และ 3) ทฤษฎี การ
เรี ย นรู้ ของเด็ก การละเล่ นพื้ น บ้าน และสาระการเรี ยนรู้ แสดงกรอบ
แนวคิดทฤษฎีดงั รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้

สาคัญของกระบวนการในการเขียนโปรแกรมคือการวางแผนเกีย่ วกับ
ตรรกะของโปรแกรม เครื่ องมือที่ช่วยในการวางแผนตรรกะมีอยู่สอง
ชนิด คือ ผังงาน (flowcharts) และรหัสเทียม (pseudocode) การเรียนรู้
ของเด็ก แนวคิดของ Piaget, Bruner, Vygotsky และ Papert ทาให้เกิด
ความเข้าใจต่อมุมมองในการจัดการเรี ยนรู้ที่ความรู้มาจากการสร้างด้วย
ตนเอง โดยแนวคิดของ Piaget ได้อธิ บายสิ่ งที่เกิดขึ้นในสมอง เมื่อมนุษย์
มีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมล้อม Piaget ได้อธิ บายการเกิดโครงสร้าง
ของความรู้ (schema) ในสมองหรื อการดูดซึ ม ความรู้เก่าเข้ากับความรู้
ใหม่น้ นั เกิดขึ้นได้อย่างไรหรื ออธิ บายง่าย ๆ คือ การสร้างสิ่ งที่เกิดจาก
รู ปธรรมไปยังสิ่ งที่เป็ นนามธรรมได้อย่างไร Piaget เรี ยกการกระทานี้ว่า
การสร้างจาก Concrete ไปยัง Formal

4. รายละเอียดการพัฒนา
4.1 ภาพรวมของระบบ
หุ่นยนต์การละเล่ นพื้นบ้านไทยที่ พฒ
ั นาขึ้นจะออกแบบโดย
โครงสร้างปริ้ นจากเครื่ องพิมพ์ 3 มิติ ประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ 1) หุ่นยนต์
ทางานเป็ นทีมแสดงดังรู ปที่ 2 โดยหุ่ นยนต์จะ เหมื อนกันทุกตัว โดยจะมี
เซนเซอร์ตรวจจับระยะระหว่างหุ่ นยนต์แต่ ละตัว จุดเชื่ อมต่ อหุ่ นยนต์กบั
หุ่นยนต์ตวั อื่ นๆด้านหน้าและด้านหลัง หุ่นยนต์แต่ละตัวทางานอิสระและ
สื่ อ สารกัน ได้ ผ่ านชุ ด สื่ อ สารไร้ สาย 2) หุ่ น ยนต์คาสั่ ง แสดงดังรู ป ที่ 3
หุ่นยนต์คาสั่งนี้ จะสามารถสั่งงานโดยการโปรแกรมหุ่ นยนต์ท างานเป็ น
ทีมได้ โดยมีคาสั่ง พื้นฐานดังนี้ คาสั่งเดิ นหน้า คาสั่งถอยหลัง คาสั่งเลี้ยว
ซ้าย คาสั่งเลี้ยวขวา คาสั่ง เริ่ มต้น คาสั่งหยุด เป็ นต้น

รู ปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจยั

รู ปที่ 2 หุ่นยนต์ทางานเป็ นทีม

ทฤษฎีการเชื่อมต่ อทีส่ ั มผัสและรู้ สึกได้ คือ การติดต่อกับข้อมูลข่าวสาร
ดิจิทลั ผ่านการจัดกระทาโดยตรงทางด้านกายภาพ(physical)เพื่อเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารดิจิทลั
2รู ปแบบคือ
1)เซตการสร้าง(constructive
assemblies)2)การปฏิสัมพันธ์พ้นื ผิวของรู ปทรงวัตถุ(interactive surfaces)
[4,5] การเขียนโปรแกรม อัลกอริทมึ และการดีบัก ในกระบวนการเขียน
โปรแกรมส่ วนที่สาคัญของกระบวนการ คือ การวางแผนตรรกะซึ่งหัวใจ
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คาสั่งเดินหน้า

คาสั่งเลี้ยวซ้าย

คาสั่งถอยหลัง

คาสั่งหยุด/คาสั่งเริ่ มต้น

คาสั่งเลี้ยวขวา

รู ปที่ 3 หุ่นยนต์ชุดคาสั่ง

4.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ

รู ปที่ 5 การโปรแกรมหุ่นยนต์ทางานเป็ นทีม

หุ่ น ยนต์ท างานเป็ นที ม และหุ่ น ยนต์ชุ ด ค าสั่ ง ได้อ อกแบบ
ฮาร์ ดแวร์เหมื อนกันแตกต่ างกันที่ มอเตอร์ ขบั เคลื่ อน หุ่ นยนต์ทางานเป็ น
ที ม จะขับเคลื่ อนด้วยดี ซีม อเตอร์ ส่ วนหุ่ นยนต์ชุ ดค าสั่งขับเคลื่ อนด้ว ย
เซอร์โวมอเตอร์ โดยฮาร์ดแวร์แสดงดังรู ปที่ 4
อัลต้าโซนิค

ชุดขับมอเตอร์

วิธีการโปรแกรมจะใช้มื อเคลื่ อนไหวด้านหน้าหุ่ น ยนต์ชุดคาสั่ ง ท าให้
เซนเซอร์ อัล ต้าโซนิ คตรวจจับความเคลื่ อนไหวจับได้จะท าให้หุ่นยนต์
ชุดคาสั่งส่ งคาสั่งแบบไร้ สายไปยังหุ่ นยนต์ท างานเป็ นที มโดยอัตโนมัติ
ค าสั่ ง ที่ ตัว หุ่ น ยนต์ ท างานเป็ นที ม จะท างานถอยหลั ง ด้ว ยการใช้ มื อ
เคลื่อนไหวด้านหน้าทาให้เซนเซอร์อัลต้าโซนิคตรวจจับความเคลื่อนไหว
จับได้จะทาให้หุ่นยนต์ทางานเป็ นทีมทางาน ซึ่ งทาให้หุ่นยนต์ทางานเป็ น
ทีมถอยหลัง ชักเย่อได้

5 การทดสอบการใช้ งาน
5.1 กรณีศึกษา
รับส่ งข้อมูลไร้สาย

หุ่นยนต์ การละเล่น ชักเย่ อ
หุ่นยนต์เล่นชักเย่อเป็ นหุ่นยนต์ที่ออกแบบให้สามารถทางาน
ร่ วมกันเป็ นทีมในการชักเย่อกับฝ่ ายตรงข้ามโดยจะใช้หุ่นยนต์ทีมชักเย่อ
ฝ่ ายละ 4 ตัวดังภาพที่ 6 การออกแบบหุ่นยนต์ได้ออกแบบหุ่นยนต์ให้
เคลื่อนที่ชา้ และมีกาลังมากเพื่อจะใช้กาลังในการชักเย่อ ผลการทดสอบ
หุ่นยนต์สามารถทางานได้สมบูรณ์ตามที่ออกแบบไว้ โดยสามารถถอย
หลังดึงฝ่ ายตรงข้ามได้

ตรวจจับทิศทาง

รู ปที่ 4 ฮาร์ดแวร์หุ่นยนต์ทางานเป็ นทีมและชุดคาสั่ง
การออกแบบประกอบด้วย 3 ส่ วนคือ 1) ส่ วนอินพุตได้แก่ อัลต้าโซนิค
ตัวตรวจจับทิศทาง 3-Axis Digital Compass 2) ส่ วนประมวลผล ใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดูโน 3) ส่ วนเอ้าพุต ได้แก่ ชุดขับมอเตอร์ และ
ตัวรับส่ งข้อมูลไร้สาย nrf24l01

4.3 การโปรแกรมหุ่นยนต์
การโปรแกรมจะทาการโปรแกรมหุ่ นยนต์ทางานเป็ นทีมด้วย
หุ่นยนต์ชุดคาสั่งที ละตัว โดยในชุ ดคาสั่ง เบื้องต้น จะสามารถโปรแกรม
หุ่ นยนต์ให้เดิ น หน้าหรื อถอยหลังได้ ในกรณี การโปรแกรมหุ่ นยนต์ ให้
ทางานเป็ นที มหุ่ นยนต์ชักเย่อ จะสามารถใช้คาสั่ง เริ่ มต้น และถอยหลัง
การโปรแกรมจะทาการโปรแกรมทีละตัวดังรู ปที่ 5

ภาพที่ 6 หุ่นยนต์การละเล่นชักเย่อ
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สามารถเข้าใจและเรี ยนรู้ได้อย่างรวดเร็ ว เมื่อเทียบกับ โปรแกรมที่ใช้
โปรแกรมหุ่นยนต์ของโปรแกรมอื่นๆ

หุ่นยนต์ การละเล่นงูกนิ หาง
หุ่นยนต์งูกนิ หางออกแบบให้ทางานวิ่งตามกันได้และมี
ความเร็ วในการวิ่งสลับซ้ายขวา ในการใช้งานผูใ้ ช้งานจะต้องโปรแกรม
หุ่นยนต์ให้สามารถทางานวิง่ ได้เร็ วและจะต้องมีความเร็ วเท่ากับหุ่นยนต์
ตัวที่ทางานด้วยกันด้วย หุ่นยนต์งูกนิ หางแสดงดังภาพที่ 7 ผลการ
ทดสอบหุ่นยนต์สามารถทางานได้สมบูรณ์ตามโปรแกรมและเงื่อนไขที่
วางไว้

6 บทสรุป
การพัฒนาออกแบบหุ่ นยนต์และการโปรแกรมหุ่ นยนต์โดย
ไม่ ต้อ งใช้ค อมพิ ว เตอร์ คี ย ์บ อร์ ด และเมาส์ ซึ่ งเป็ นนวัต กรรมดิ จิต อล
สามารถทาได้โดยใช้แนวคิดการเชื่อมต่อที่สัมผัสและรู้สึกได้ เด็กสามารถ
โปรแกรมหุ่ น ยนต์ด้ว ยตนเองได้โดยปราศจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ เด็ ก
สามารถเรี ยนรู้ และเข้าใจการโปรแกรมหุ่ นยนต์ เข้าใจ อัลกอลิ ทึม และ
สามารถเข้าใจและซาบซึ้ งการละเล่นพื้นบ้านของไทยได้

7. แนวทางการพัฒนาต่ อ
การพัฒนาในอนาคตควรทาการพัฒนาโปรแกรมให้มีจานวน
คาสัง่ เพิ่มขึ้นสามารถเขียนโปรแกรมแสดงมโนทัศน์เกีย่ วกับ การอนุรักษ์
ศิ ล ปวัฒ นธรรม ภู มิปั ญ ญาไทย ในรู ป แบบการโปรแกรมหุ่ น ยนต์ใ ห้
แสดงพฤติกรรมต่างๆ ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

ภาพที่ 7 หุ่นยนต์ การละเล่นงูกนิ หาง

5.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล
การทดสอบจะทดสอบกับเด็กในระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึง
ประถมศึกษาปี ที่ 3 การทดสอบจะทาการทดสอบแนวคิ ดการเรี ยนรู้สอง
แนวคิดคื อ แนวคิ ดการเรี ยนรู้ ความซาบซึ้ งการละเล่ นพื้นบ้านไทย ส่ วน
อีกแนวคิดคือ การทดสอบการเรี ยนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
อัลกอริ ทึมของการเขียนโปรแกรม
หุ่นยนต์การละเล่น ชักเย่อ พบว่าเด็กมีความเข้าใจการเล่นชัก
เย่ อ จากหุ่ น ยนต์ที่ พ ยายามถึ ง เชื อ กถอยหลัง ส่ วนการเรี ยนรู้ ก ารเขี ย น
โปรแกรม เด็กเรี ยนรู้การเขียนโปรแกรม 2 เงื่อนไขคือ คาสั่งแบบเส้นตรง
และ เงื่ อนไขการเปลี่ ยนแปลงสถานะของหุ่นยนต์จากหยุดแล้วถอยหลัง
คือ คาสั่งเริ่ มต้นและถอยหลัง
หุ่นยนต์ การละเล่นงูกนิ หาง พบว่า เด็กสามารถเรี ยนรู้ซาบซึ้ ง
การละเล่นงูกนิ หางได้ ส่ วนการเรี ยนรู้การเขียนโปรแกรมเด็กสามารถ
เรี ยนรู้อลั กอลิทึม 3 เงื่อนไขคือ 1) คาสั่งแบบเส้นตรง คือ คาสั่งเดินหน้า
และถอยหลัง 2) คาสั่งวนซ้ า คือ คาสั่งเลี้ยวซ้าย และเลี้ยวขวา และ 3)
คาสั่งการเปลี่ยนแปลงสภาวะ ในการเคลื่อนที่สลับไปมาซ้ายขวาของ
หุ่นยนต์
การโปรแกรมหุ่นยนต์ดว้ ยหุ่นยนต์ในงานวิจยั นี้ จะมีความ
แตกต่างจากการโปรแกรมหุ่นยนต์ดว้ ยโปรแกรมที่ทางานบนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ วิธีการโปรแกรมบนเครื่ องคอมพิวเตอร์เด็กจะต้องเรี ยนรู้
โครงสร้างโปรแกรม รู ปแบบคาสั่ง การใช้คิยบ์ อร์ดและเมาส์ การดาว
โหลดโปรแกรมซึ่ งยุ่งยากสาหรับเด็กระดับนี้ แต่การโปรแกรมหุ่นยนต์
ด้วยหุ่นยนต์ไม่ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ คียบ์ อร์ด และเมาส์ ทาให้เด็ก

8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ และ
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ ได้นาแนวคิดของเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตทุกสรรพ
สิ่ ง (IoT) มาเป็ นแนวทางในการออกแบบสร้างระบบบ้านอัจฉริ ยะ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบควบคุมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านแบบ
เก่ า ที่ต้องมี การเดิ นสายจากระบบควบคุ มไปยังอุปกรณ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ให้ เป็ นระบบไร้ ส าย ผูจ้ ัดท าได้อ อกแบบสร้ างระบบควบคุ ม อุป กรณ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านผ่านหน้าเว็บแอปพลิ เคชันที่สามารถ สั่งเปิ ดปิ ดสวิตช์ไฟ แสดงค่า อุณหภูมิ ความชื้น แก๊ส และแสดงภาพถ่าย โดยใช้
อุ ป กรณ์ บอร์ ด Raspberry pi 3 ท าห น้ า ที่ เ ป็ น Master Box เชื่ อมต่ อ
อินเตอร์ เน็ ต และรับค าสั่งจากบอร์ ดอาดู โน่ นาโน ทาหน้าที่ เป็ น Slave
Box ควบคุมรี เลย์เพื่อปิ ดเปิ ดอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ผลการทดลองพบว่า
ระบบสามารถใช้งานได้จริ งได้ตามที่ออกแบบ
คาสาคัญ: IoT, Smart Home, Raspberry pi , NodeMCU

ในปั จจุบนั เทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมมี การพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ วเพื่ อตอบสนองความต้อ งการของผู้ใ ช้งาน ซึ่ งได้มี ก ารพัฒ นา
เท คโน โลยี ที่ น่ าส น ใจใน ชื่ อ IoT (Internet of Things) ซึ่ งห มายถึ ง
เครื อข่ายของวัตถุ สิ่ งต่าง ๆ รอบตัว อุปกรณ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า พาหนะ สิ่ ง
ปลูกสร้าง และสิ่ งของอื่น ๆ ถูกเชื่ อมโยงเข้าสู่ โลกอินเตอร์ เน็ต และทาให้
วัตถุ เหล่ านั้น สามารถเก็ บ บัน ทึ กและแลกเปลี่ ยนข้อมู ลได้ หนึ่ งการนา
เทคโนโลยี IoT มาใช้งานคื อ เทคโนโลยีบ้านอัจฉริ ยะ (Smart Home)
หมายถึ ง การนาเทคโนโลยีมาควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในหรื อภายนอก
บ้านได้ เพื่อให้เกิ ดความสะดวกสบาย และ ความปลอดภัย เช่ น การเปิ ด
ปิ ดไฟอัตโนมัติ ปละการบัน ทึ ก ภาพถ่ ายจากกล้อง เป็ นต้น เพื่ อท าให้
ผูใ้ ช้งานเกิ ดความสะดวกสบายในการสั่งเปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
และลดการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ าจากการที่ ผู้ ใ ช้ ง านลื ม ปิ ดอุ ป กรณ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในขณะที่ ผูใ้ ช้งานเดินทางออกมาจากบ้านแล้ว [1-5]
ดังนั้น ทางคณะผู ้จดั ท าจึ งมี แ นวคิ ด ที่ จะแก้ปั ญ หา โดยการ
สร้ างระบบบ้า นอัจ ฉริ ย ะภายใต้แ นวคิ ด IoT ที่ มี ก ารท างานควบคุ ม
อุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าผ่านเว็บแอพพลิเคชัน่ (Web Application) ซึ่งจะใช้
อุ ป กรณ์ บอร์ ด Raspberry pi 3 ท าห น้ า ที่ เป็ น Master box เชื่ อมต่ อ
อินเตอร์ เน็ต และรับคาสั่งจากเว็บแอพพลิ เคชั่นในการควบคุมการเปิ ดปิ ดอุปกรณ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า นอกจากนั้น ยังมี ห น้าที่ ในการแสดงผลภาพ
จากกล้องที่ถูกติดตั้งไปยังเว็บแอปพลิ เคชัน่ อีกด้วย เพื่อช่ วยตรวจสอบว่า
มีผบู ้ ุกรุ กเข้ามาในบ้านหรื อไม่ โดยสัญญาณที่ได้รับ-ส่ งสัญญาณแบบไร้
สายจะถูกส่ งต่อไปยัง Slave box ที่มีหน้าที่ควบคุมรี เลย์ ซึ่ งรี เลย์จะติดตั้ง
ติดอยู่กบั อุปกรณ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ที่ ผูใ้ ช้งานต้องการควบคุมภายในบ้าน
ทาให้ไม่มีการเดินสายในระบบใหม่ จึงทาให้ค่าใช้จ่ายลดลงจากระบบเก่า
ส าหรั บ Slave Box จะใช้ อุ ป กรณ์ บ อร์ ด อาดู อิ โน่ ท าหน้ าที่
ควบคุ ม รี เลย์ที่ ต่ อ ตรงกับ เครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ าในบ้า น (Slave Box) ท าให้
สามารถควบคุมการเปิ ด-ปิ ดของระบบเครื่ องใช้ไ ฟฟ้ าภายในบ้านได้ใน
ระยะไกล โดยรั บ ค าสั่ ง จากสมาร์ ท โฟน (Smart Phone) ผ่ านหน้ าจอ
ควบคุมเว็บเบราเซอร์

Abstract
This article applied the internet of thing (IoT) concept as a
guideline to design a smart home with an aim to replace the
conventional home using wired cables between a control box and
electrical appliances with wireless communication. The authors
designed the system controller inside the building via web application
so that electrical appliances can be turned ON/OFF and the temperature,
moisture, gas and snapshot video could be shown on the website. a
Raspberry pi 3 is used as the master box to connect to the internet and it
received the commands from Arduinos as slave boxes functioning as delay
controllers to turn ON/OFF electrical appliances. The experimental

results show that the system can function as designed.
Keywords: submission procedure, manuscript format, font size, font
style, blank line
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2. โครงสร้ างการทางานและการเชื่อมต่ ออุปกรณ์ ของระบบ
ระบบบ้านอัจฉริ ยะภายใต้แนวคิด IOT จะมี ส่วนประกอบที่
สาคัญด้วยกันได้แก่ส่วนซอฟแวร์ (Web Application) และส่ วนฮาดแวร์
คือ กล่องอุปกรณ์หลักไร้สาย (Master box) และกล่องอุปกรณ์รองไร้สาย
(Slave box) โดยมีโครงสร้ างการทางานทั้งหมดดังภาพที่ 1 การทางาน
ของโปรแกรมจะเริ่ มต้นที่ ผูใ้ ช้จะสั่งงานการทางานผ่านหน้าจอควบคุ ม
“User interface” ซึ่งเป็ นส่ วนที่ติดต่อรับคาสั่งจากผูใ้ ช้งาน ในรู ปแบบเว็บ
แอปพลิเคชัน่ เมื่อผูใ้ ช้งานเรี ยกใช้งานระบบผ่านเว็บแอปพลิ เคชั่น จะมี
การส่ งค่าคาสั่งเข้ามาที่ เว็บเซอฟเวอร์ (Web server) แล้วนาค่านั้นไปเก็บ
ไว้ที่ฐานข้อมูล (Database) และแสดงผลที่หน้าเว็บไซด์ตามที่อยู่ URL ที่
ได้กาหนดไว้ โดยกล่องอุปกรณ์หลักไร้ สายจะรับค่าจาก URL แล้วนามา
ประมวลผล เพื่อสัง่ งานต่อไป ภายใน กล่องอุปกรณ์หลักไร้ สาย เราจะใช้
ราสเบอรี่ พายเวอร์ ชนั่ 3 ในการประมวลผลคาสั่ง โดยในการทางานจะมี
การรั บ ค าสั่ ง ควบคุ ม มาจาก Web application ซึ่ ง Raspberry pi 3 จะ
ตรวจสอบข้อ มู ล ที่ ได้รับ มาแล้วท าการส่ งข้อมู ล ผ่ านโมดู ล ไร้ ส ายรุ่ น
Wireless NRF24L01 ไปยังกล่ องอุ ป กรณ์ รองไร้ สาย เราจะใช้ บ อร์ ด อา
ดูโน่นาโน 3.0 ในการประมวลผลคาสั่ง เมื่ อมีขอ้ มูลเข้ามาบอร์ ดอาดู โน่
จะทาหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูลที่ได้รับมาถู กต้องจะสั่งให้รีเลย์
ทางาน และส่ งข้อมูลสถานะภาพการทางานผ่านโมดูลกล่องอุปกรณ์รอง
ไร้สาย กลับไปยังกล่องอุปกรณ์หลักไร้ สาย เพื่อส่ งการทางานไปเก็บไว้ที่
ฐานข้อมูล โดยมีการเขียนคาสั่งไว้ที่เว็บเซอฟเวอร์ ให้นาค่าในฐานข้อมูล
มาแสดงผลบนเว็บแอปพลิ เคชั่น ที่ ผูใ้ ช้งานเรี ยกใช้ผ่านหน้าจอควบคุ ม
โดยมีแผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของระบบดังแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 2 การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์รองแบบอนุกรม SPI

มาตรฐาน SPI เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการสื่ อสารข้อมู ลระหว่างอุป กรณ์
แบบดิ จิทลั ใช้กบั อุปกรณ์ ได้มากกว่าสองขึ้นไปและนามาต่อกันเป็ นบัส
(Bus) บัส SPI จะส่ งและรั บ ข้อมูล ที ล ะบิ ต (Bit Serial) และใช้สัญญาณ
นาฬิ กา (Clock) เป็ นตัวก าหนดจังหวะการท างาน ดังนั้น จึ งเรี ยกว่าการ
สื่ อสารข้อมูลแบบอนุ กรมที ละบิตแบบซิ งโครไนส์ (Synchronous, BitSerial Data Communication) ในการท างานของอุ ป กรณ์ ใ นระบบบัส
แบ่ ง เป็ นอุ ป กรณ์ SPI หลั ก (SPI Master) และอุ ป กรณ์ SPI รอง (SPI
Slave) โดยที่อุปกรณ์ SPI หลักเป็ นฝ่ ายเริ่ มการสื่ อสารข้อมู ล และสร้ าง
สัญญาณนาฬิ ก า (มักใช้ชื่ อสัญ ญาณว่า SCK) มาก าหนดจังหวะการส่ ง
และรับข้อมูล และอุปกรณ์ SPI รองจะเป็ นฝ่ ายคอยตอบสนอง และใน
ระบบบัส SPI อาจมีอุปกรณ์ที่เป็ น SPI รองได้มากกว่าหนึ่งอุปกรณ์
2.1.1 การออกแบบกล่องอุปกรณ์หลักไร้สาย (Master Box)
การทางานในส่ วนของกล่องอุปกรณ์หลักไร้ สายจะทาหน้าที่
เป็ นตัวกลางรับคาสั่งจากแอปพลิ เคชั่นบนเว็บไซด์ แล้วควบคุ มสั่งงาน
ไปยังกล่ องอุปกรณ์ รองไร้ สายให้ทางานตามคาสั่ง แล้วจึ งรั บค่าสถานะ
จาก กล่ องอุป กรณ์ รองไร้ สายและรั บ ข้อมูลจากตัวเซนเซอร์ ต่าง ๆ แล้ว
ส่ งไปยังฐานข้อมูล เพื่อนาข้อมูลไปแสดงยังหน้าเว็บไซด์ต่อไป นอกจาก
เรายัง สามารถสั่ ง งานให้ ก ล้ อ ง (Raspberry pi 3 Camera B Rev 2.0)
ถ่ายภาพแล้วเก็บข้อมูลรู ปภาพส่ งไปยังแม่ข่ายของเว็บไซด์ ( Web Server)
เพื่อนารู ปภาพไปแสดงผลที่แอปพลิ เคชั่นบนเว็บไซด์ โดยแผนภาพการ
ทางานและส่ วนประกอบของกล่องอุปกรณ์หลักไร้สายดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 แผนภาพการทางานและส่ วนประกอบของกล่องอุปกรณ์หลักไร้สาย
รู ปที่ 1 แผนภาพแสดงโครงสร้างการทางานของระบบ

2.1 วิธีการติดต่อสื่ อสารและอุปกรณ์ที่ใช้งาน
การติดต่อสื่ อสารระหว่างอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์รอง จะใช้การเชื่ อมต่อ
แบบอนุ กรม (Serial Peripheral Interface: SPI) โดยมีลกั ษณะการทางาน
ดังรู ปที่ 2

2.1.2 การออกแบบกล่องอุปกรณ์รองไร้สาย (Slave Box)
อุปกรณ์น้ ีจะทาการรับคาสัง่ จากกล่องอุปกรณ์หลักไร้สายผ่าน
โมดู ลไร้ สายรุ่ น NRF24L01 และนาคาสัง่ มาประมวลผลเพื่อสัง่ การเปิ ดปิ ด อุปกรณ์รีเลย์ เมื่อทางานสาเร็ จสิ้ น จะทาการส่ งค่าสถานะกลับเพื่อนา
ค่าสถานะไปแสดงยังแอปพลิเคชัน่ บนเว็บไซด์ต่อไป ดังรู ปที่ 5.70
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โครงสร้างการทางานของกล่ องอุปกรณ์ รองไร้ สายนั้น ตอน
เริ่ มต้นจะมีการรับข้อมูลมาจากกล่องอุปกรณ์รองไร้ สายผ่านโมดูลไร้ สาย
รุ่ น NRF24L01 เมื่ อ มี ข ้อ มู ล เข้ามาอาดู โน่ น าโน เวอร์ ชั่น จะท าหน้ าที่
ตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูลที่ ได้รับมาถูกต้องจะสั่งให้รีเลย์ทางาน และ
ส่งข้อมูลสถานะการทางานผ่านโมดูลไร้สายกลับไปยังกล่องอุปกรณ์หลัก
ไร้ ส าย เพื่ อ น าค่ าสถานะไปแสดงยัง แอปพลิ เคชั่ น บนเว็บ ไซด์ การ
เชื่ อมต่ออุปกรณ์ส่วนของกล่องอุปกรณ์ รองไร้ สายนั้น จะประกอบด้วย
การเชื่อมต่ออุปกรณ์และการต่อวงจงดังรู ปที่ 5.71

โรงจอดรถ ไฟประตูร้ ัว ไฟห้องนอนและปลัก๊ ไฟห้องนอน ซึ่งในแต่ละ
จุดจะมีปมที
ุ่ ่ใช้ เปิ ด-ปิ ด หลอดไฟ ในงานวิจยั นี้เราได้ใช้ค่าคาสัง่ ที่เก็บ
เข้าฐานข้อมูลเมื่อกดปุ่ มป้ อนค่าต่างๆ ดังตารางที่ 1

รู ปที่ 5 การทางานเมื่อผูใ้ ช้งานกดปุ่ มเพื่อสั่ง เปิ ด-ปิ ด ไฟ
ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าคาสั่งที่เก็บเข้าฐานข้อมูลเมื่อกดปุ่ มป้ อนค่าต่างๆ
จุดควบคุม
ค่ าคาสั่ งเมื่อกด เปิ ด
ค่ าคาสั่ งเมื่อกด ปิ ด
ไฟห้องโถง
11
10
ไฟห้องครัว
21
20
ไฟโรงจอดรถ
31
30
ไฟประตู
41
40
ไฟห้องนอน
51
50
ปลัก๊ ไฟห้องนอน
61
60

รู ปที่ 3 แผนภาพการทางานและส่ วนประกอบของกล่องอุปกรณ์รองไร้สาย

2.1.3 การออกแบบหน้าเว็บไซด์และระบบฐานข้อมูล
ในส่ วนของการออกแบบแอปพลิ เคชั่น บนเว็บ ไซด์ (Web
Application) จะเป็ นส่ วนที่ ค อยรั บ ค าสั่งจากผูใ้ ช้งานและแสดงผลการ
ทางานต่างๆ โดยเราจะแบ่งส่ วนของการทางานของมันได้ดงั นี้ คื อ ส่ วน
การควบคุมผ่านผูใ้ ช้งาน (User Interface) ส่ วนการแสดงผล และส่ วนการ
แสดงภาพถ่าย ส่ วนการควบคุมผ่านผูใ้ ช้งานดังรู ปที่ 4 เป็ นส่ วนที่ ติดต่อ
รับคาสั่งจากผูใ้ ช้งาน โดยจะอยูใ่ นรู ปแบบเว็บแอปพลิ เคชัน่ เมื่อผูใ้ ช้งาน
เรี ยกใช้งานระบบผ่านเว็บแอปพลิ เคชัน่ จะมี การส่ งค่าคาสั่งเข้ามาที่ เว็บ
เซอฟเวอร์ แล้วนาค่านั้นไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูล โดยมีลกั ษณะการทางาน
ดังรู ปที่ 5 ซึ่ งค่าที่อยูใ่ นฐานข้อมูล จะถูกแสดงผลบนหน้าเว็บไซด์ตามที่
อยู่ URL ที่ได้กาหนดไว้ โดยกล่องอุปกรณ์หลักไร้ สายจะรับค่าจาก URL
แล้วนามาตรวจสอบประมวลผล เพื่อสั่งงานต่อไป และส่ งค่ามาเก็บไว้ที่
ฐานข้อมูล

รู ปที่ 4 หน้ าจอแสดงผลระบบควบคุมการปิ ดเปิ ดสวิตซ์ไฟบนเว็บแอปพลิเคชัน่

ดังรู ปที่ 4 ในส่วนของการควบคุมระบบบ้านอัจฉริ ยะภายใต้แนวคิด IoT
เราจะสามารถควบคุมหลอดไฟได้ 6 จุด คือ ไฟห้องโถง ไฟห้องครัว ไฟ

เมื่ อ กล่ อ งอุ ป กรณ์ ห ลั ก ไร้ ส ายอ่ า นค่ า ค าสั่ ง จากหน้ า เว็ บ
แอปพลิ เคชัน่ แล้วก็จะนาค่าคาสั่งมาทาการเช็คว่า ถ้าอ่านค่าได้ค่านี้ ให้ส่ง
คาสั่งไปยังกล่ องอุปกรณ์ รองไร้ สายตัวใด โดยการเช็ คค่าคาสั่งแสดงดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าคาสัง่ จากกล่องอุปกรณ์หลักไปยังกล่องอุปกรณ์รอง
ค่าคาสั่งจากหน้าเว็บ
คาสั่งไปยังอุปกรณ์
อุปกรณ์รองไร้
แอปพลิเคชัน่
รองไร้สาย
สายตัวที่
10
SW1F
1
11
SW1N
1
20
SW2F
1
21
SW2N
1
30
SW3F
1
31
SW3N
1
40
SW4F
2
41
SW4N
2
50
SW5F
2
51
SW5N
2
60
PLUN
2
61
PLUF
2

เมื่อกล่องอุปกรณ์รองไร้สายได้รับค่าคาสัง่ ที่ส่งมา ก็จะทาการเช็คค่าคาสั่ง
นั้น และท าการสั่ งการ เปิ ด-ปิ ด อุปกรณ์ รีเลย์ หลังจากทาการ เปิ ด-ปิ ด
รี เลย์เสร็ จสิ้ น ก็จะทาการส่ งค่าสถานะไฟกลับไปยังกล่องอุปกรณ์หลักไร้
สาย เมื่ อ อุ ป กรณ์ ห ลัก ไร้ ส ายได้รับ ค่ าสถานะกลับ มา มัน ก็ จ ะท าการ
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ตรวจสอบค่าที่ได้รับ เพื่อทาการส่ งค่าสถานะไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลของ
เว็บเซอฟเวอร์ดงั รู ปที่ 6 และค่าสถานะจะถูกส่ งไปเก็บที่ฐานข้อมูลต่อไป
จากนั้นเซอฟเวอร์ จะทาการเช็คค่าสถานะจากฐานข้อมูล เพื่อนาไปแสดง
เป็ นสถานะของการปิ ดเปิ ดไฟบนหน้าเว็บแอปพลิ เคชั่น โดยการทางาน
ของระบบทั้งหมดจะทางานแบบวนลูปทุก ๆ 1 วินาที
รู ปที่ 10 การแสดงข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น และแก๊สที่หน้าข้อมูล

สรุป
รู ปที่ 6 การส่ งค่าสถานะจากอุปกรณ์หลักไร้สายไปยังฐานข้อมูล

3. การทดสอบการทางานของระบบ
ในหัวข้อนี้ อุปกรณ์ในหัวข้อที่ 2 จะถูกนามาต่อรวมกันดังแสดงในรู ปที่ 7
โดยระบบจะแสดงค่าของ อุณหภูมิ ความชื้นและแก๊ส จากโมดูลเซนเซอร์
วัดค่าอุณหภูมิและความชื้ นเซนเซอร์ ตรวจจับแก๊ซ และกล้องแสดงภาพ
โดยข้อมูล ที่รับมา จะเข้าไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูล บนเว็บไซด์ดงั รู ปที่ 8, 9
และ 10

ระบบบ้านอัจฉริ ยะภายใต้แนวคิด IoT สามารถแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน
หน้าเว็บแอปพลิ เคชัน เช่ น ค่าอุณหภูมิ ค่าความชื้ น ค่าแก๊ส ภาพถ่ายจาก
กล้อง และรวมถึ งสามารถสั่งเปิ ด-ปิ ดสวิตช์ไฟผ่านเว็บแอปพลิ เคชันได้
อย่างถูกต้องตามที่ออกแบบไว้ ผลการทดลองการเปิ ด-ปิ ดสวิตช์ไฟ ผ่าน
หน้ าเว็บ แอปพลิ เคชั น พบว่ าเวลาในการตอบสนอง เที ย บกับ ระยะที่
เพิ่มขึ้นไม่แตกต่างกันมาก เพราะความเร็ วของสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ
นั้นเคลื่ อนที่ ด้วยความเร็ วใกล้ ผลทดลองการแสดงภาพถ่ ายบนหน้าเว็บ
ไซด์ เมื่ อทาการกาหนดเวลาการถ่ ายภาพในแต่ละช่ วง 10 วินาที และ 5
วินาที พบว่าระบบมีการตอบสนองตามปกติ

เอกสารอ้ างอิง

รู ปที่ 7 ระบบการเปิ ดปิ ดไฟบ้านโดยอาศัยแนวความคิด IOT

รู ปที่ 8 การแสดงข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น และแก๊สที่หน้าแสดงผล

10 s

5s

5s

วิน
าที

รู ปที่ 9 แสดงผลจากกล้องทุกๆ 10 และ 5 วินาทีตามลาดับ
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อุส าหกรรมบัณ ฑิ ต . สาขาเทคโนโลยีวิ ศวกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ คณะ
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ชุ ดทดลองการส่ งสั ญญาณแสงทีค่ วามยาวคลืน่ 850 1310 และ1550 นาโนเมตร
โดยการมัลติเพล็กซ์ แบบแบ่ งความยาวคลืน่
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บทคัดย่ อ
ชุดทดลองการส่ งสัญญาณแสงที่ความยาวคลื่น 850 1310 และ
1550 นาโนเมตรโดยการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่ น (WDM) ถูก
สร้างขึ้น ทั้งนี้ ชุดทดลองที่จดั ทาขึ้ นได้ประกอบไปด้วยการทดลองวัดค่า
คุณสมบัติของเลเซอร์ โฟโต้ไดโอด การสูญเสี ยในสายใยแก้วนาแสง และ
หลักการทางานของอุปกรณ์ WDM โดยใช้ประกอบกับเครื่ องมือวัดทาง
แสง เช่น เครื่ องวิเคราะห์สเปกตรัมทางแสง (OSA) หรื อ เครื่ องตรวจสอบ
ใยแก้วนาแสงแบบโอทีดีอาร์ (OTDR)
คาสาคัญ: Laser, Photodiode, WDM, OTDR

Abstract
Training Kit of 850,1310 and 1550nm Optical transmission
using WDM device is created. The training kit is composed of the
experiments of laser characteristics, photodiode characteristics,
attenuation in fiber optic and WDM principle. The Kit can be used with
optical measuring instruments such as Optical Spectrum Analyzer
(OSA) or Optical Time-Domain Reflectometer (OTDR)
Keywords: Laser, Photodiode, WDM, OTDR

1. บทนา
เนื่ อ งจากนัก ศึ ก ษาของมหาวิท ยาลัย ส่ วนใหญ่ ได้มี โอกาส
ออกไปฝึ กงาน และออกปฏิ บตั ิ สหกิ จศึ ก ษาที่ ภาครัฐ และภาคเอกชนที่
ทางานทางด้านเครื อข่ ายใยแก้วนาแสงเป็ นจานวนมาก โดยบริ ษทั ส่ วน
ใหญ่ จะประกอบด้วยบริ ษทั ที่ มีห น้ าที่ ติดตั้ง และเป็ นตัวแทนจาหน่ าย
อุปกรณ์เครื่ องมือวัดและอุปกรณ์ทางด้านเครื อข่ายใยแก้วนาแสง สาหรับ
บริ ษทั ที่มีหน้าที่ในการติดตั้งเครื อข่ายใยแก้วนาแสงนั้น นักศึกษาซึ่ งเพิ่ง
จบการศึกษาหรื อออกปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ จะมีหน้าที่ในการทดสอบ
สายใยแก้วนาแสงในเชิ งกายภาพ ทดสอบค่าปริ ม าณความเข้มแสงจาก

อุปกรณ์ ส่งสัญญาณแสง และทดสอบการทางานของตัวรับสัญญาณแสง
ในย่านความยาวคลื่น 850 1310 และ 1550 นาโนเมตร [1-4 ]
ส่ วนทางด้านบริ ษทั ที่ทาหน้าที่เป็ น ตัวแทนจาหน่ ายเครื่ องมือ
วัดทางด้านแสงนั้น นักศึกษาจะมีหน้าที่ในการส่ งมอบเครื่ องมือวัดให้แก่
บริ ษทั ผูผ้ ลิต โรงงานสายการผลิต และสถานศึกษา ซึ่ งในขั้นตอนการส่ ง
มอบเครื่ องมือให้แก่ผซู ้ ้ื อนั้น นักศึกษาจะต้องทาการทดสอบเครื่ องมือวัด
และอธิ บ ายการใช้ ง านในเบื้ องต้ น ให้ แ ก่ บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต โรงงาน
สายการผลิ ตและสถานศึกษาต่างๆ จากข้อมูลการสารวจพบว่าในการส่ ง
มอบเครื่ องมือวัดจะทาได้เพียงอธิบายหลักการใช้งานเครื่ องมือวัด ระบบ
การทางานของเครื่ องและฟั งก์ชนั่ ต่างๆ ของเครื่ องมือวัดเท่านั้น แต่จะไม่
สามารถที่ จ ะทดสอบการใช้ ง านจริ งได้ ใ นฟั ง ก์ ชั่ น การท างานของ
เครื่ องมือวัด [1-4] เท่านั้น เนื่ องจากไม่มีชุดการทดลองที่จะสาธิ ตในการ
ทดสอบเครื่ องมือวัด ทาให้ผใู้ ช้งาน ไม่เข้าใจในการใช้งานของเครื่ องมือ
วัดในฟังก์ชนั่ ต่างๆ โดยทางลูกค้ามักสอบถาม ขอคาแนะนาในการใช้งาน
เครื่ องมือวัดอยูบ่ ่อยครั้ง ทาให้ทีมวิศวกรของบริ ษทั ดังกล่าว ต้องคอยให้
คาแนะนาการใช้งาน และบางครั้งต้องเดิ นทางไปพบลูกค้า ซึ่ งลูกค้าของ
ทางบริ ษทั มีท้ งั ในกรุ งเทพและต่างจังหวัดทาให้ เสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ดั ง นั้ นจากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว ผู ้จ ัด ท าจึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะช่ ว ย
แก้ปัญหา ความไม่เข้าในในเครื อข่ายใยแก้วนาแสงของนักศึกษา ที่เรี ยน
อยูใ่ นมหาวิทยาลัย โดยสร้างชุ ดทดลองการส่ งสัญญาณแสงที่ ความยาว
คลื่ น 850 1310 และ1550 นาโนเมตร โดยการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความ
ยาวคลื่ นขึ้น เนื่ องจากระบบเครื อข่ายในแก้วนาแสงในปั จจุบนั จะมี การ
นาเอาเทคโนโลยีการมัลติ เพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่ นมาใช้ ทั้งนี้ ชุด
ทดลองที่ จดั ท าขึ้น ได้ประกอบไปด้วยการทดลองวัด ค่า คุ ณสมบัติ ของ
เลเซอร์ โฟโต้ไดโอด การสู ญ เสี ยในสายใยแก้วน าแสง และหลัก การ
ทางานของอุปกรณ์ WDM โดยใช้ประกอบกับเครื่ องมือวัดทางแสง เช่ น
เครื่ องวิเคราะห์ สเปกตรัมทางแสง หรื อเครื่ องตรวจสอบใยแก้วนาแสง
แบบโอทีดีอาร์ ซึ่งเป็ นอุปกรณ์พ้นื ฐานที่ใช้ในท้องตลาดอยูแ่ ล้ว [5, 6]
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2. โครงสร้ างและการเชื่อมต่ ออุปกรณ์ชุดทดลอง
ทางผูจ้ ดั ทาได้นาทฤษฎีทางด้านการส่ งผ่านสัญญาณเชิงแสง
มาประกอบอยูใ่ นชุ ดทดลองการส่ งสัญญาณแสงย่านความยาวคลื่ น 850
1310 และ1550 นาโนเมตรโดยการมัลติ เพล็กซ์ แบบแบ่ งความยาวคลื่ น
โดยมีการทดลองตั้งแต่ทฤษฎี พ้ืนฐานของเส้นใยแก้วนาแสงไปจนถึ งการ
มัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น โดยแบ่งออกเป็ นหัวข้อย่อยต่อไปนี้
2.1 การทดลองการทางานของเลเซอร์ไดโอด
ผูจ้ ดั ทาได้นาเลเซอร์ ไดโอดชนิด 850, 1310,1550 nm (FP –laser
Pigtail) เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่ งคลื่ นแสงผ่านอุปกรณ์ WDM โดยได้
ออกแบบวงจรโดยใช้ แ หล่ ง จ่ า ยไฟฟ้ า 5V@10mA จ่ า ยไฟฟ้ าให้ แ ก่
เลเซอร์ไดโอดโดยที่มีตวั ต้านทานแบบปรับค่าได้ สามารถปรับกระแสใน
การจ่ ายไฟฟ้ าให้ ก ับ วงจรเพื่ อ ป้ องกัน ไม่ ใ ห้ เลเซอร์ ไ ดโอดเกิ ด ความ
เสี ยหายเนื่ องจากมีกระแสไหลเกิ น โดยมีวงจรสมมูลของเลเซอร์ ไดโอด
และวิธีการต่อวงจรในชุดทดลองดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 วงจรสมมูลของเลเซอร์ไดโอดและวิธีการต่อวงจรในชุดทดลอง

2.2 การทดลองการทางานของโฟโต้ไดโอด
ในการออกแบบวงจร ทางผูจ้ ดั ทาได้นาโฟโต้ดีเทคเตอร์ชนิด
PIN Photodiode มาใช้เป็ นอุปกรณ์ในการรับคลื่นแสง โดยมีวงจรสมมูล
ของโฟโต้ไดโอดและวิธีการต่อวงจรในชุดทดลองดังรู ปที่ 2 ภายในวงจร
นี้ เราจะต่อสายใยแก้วนาแสงความยาวประมาณ 1 เมตรเพื่อทาการ
ถ่ายทอดสัญญาณแสงจากเลเซอร์ เข้าสู่ อุปกรณ์โฟโต้ไดโอด

รู ปที่ 2 วงจรสมมูลของโฟโต้ไดโอดและวิธีการต่อวงจรในชุ ดทดลอง

วิธีการทดลองคือ เราจะวัดค่ากระแสของโฟโต้ไดโอด (Photodiode
Current) โดยจ่ายไฟที่ แหล่ งจ่ ายไฟฟ้ า 5V@20mA เข้าที่ เลเซอร์ ไดโอด
และทาการวัดค่ากระแสที่ได้จากมัลติมิเตอร์ ของเลเซอร์ ไดโอดและโฟโต้
ไดโอด ในหน่ วย mA เพื่อที่จะดูกระแสที่ ได้รับจากโฟโต้ไดโอเทียบกับ
กระแสที่เพิ่มขึ้นของเลเซอร์ ไดโอด
2.3 การทดลองการลดทอนของสัญญาณแสงภายในเส้นใยนาแสง
ผูจ้ ดั ทาได้นาเส้นใยนาแสงแบบขดม้วน (Bare Fiber) มาใช้ในการ
สร้ า งการลดทอนสั ญ ญาณที่ เกิ ด ขึ้ น ภายในเส้ น ใยน าแสง โดยสายที่
นามาใช้มีความยาว 500 เมตร โดยทางผูจ้ ดั ทาได้สร้ างเหตุการณ์ ที่ทาให้
เกิ ดการลดทอนภายในเส้นใยนาแสงและใช้เเครื่ องตรวจสอบใยแก้วนา
แสงแบบโอทีดีอาร์ วงจรสมมูลของการลดทอนของสัญญาณแสงภายใน
เส้นใยนาแสและวิธีการต่อวงจรในชุดทดลองเป็ นดังรู ปที่ 3
วิ ธี ก ารทดลองคื อ เชื่ อ มต่ อ แหล่ งจ่ ายไฟฟ้ า 5V@10mA ไปยัง
เลเซอร์ ไดโอด นาเส้นใยนาแสงเชื่ อมต่อไปยังเลเซอร์ ไดโอด ปลายสาย
อีกด้านเชื่ อมต่อไปยังเครื่ องมือวัดกาลังแสง เริ่ มทาการทดลองโดยการวัด
ค่าการลดทอนในสายใยแก้วนาแสงยาว 500 เมตรที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ใส่ ไว้
ภายในชุ ด ฝึ กเป็ นที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว (รู ป ที่ 3 ก) จากนั้ นท าการโค้ง งอ
เส้น ใยน าแสงด้วยมาตรวัดชนิ ด แท่ งทาการโค้งงอที่ ขนาดของมาตรวัด
ชนิ ด แท่ ง ที่ 5 10 15 25 และ 35 m/m และใช้ เ ครื่ องมื อ วัด ก าลั ง แสง
(Optical Power Meter) เพื่อแสดงผลการลดทอนที่เกิดขึ้นจากการทดลอง
สังเกตและบันทึกผลที่ได้จากการทดลอง
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บันทึ กค่าเอาท์พุตกาลังของแสง (Optical Power) และนาค่าที่ได้ท้ งั หมด
มาวาดกราฟระหว่ า งสั ญ ญ าณ แสงขาออกจาก (MUX) เที ย บกั บ
(DEMUX) ของ WDM

(ก)

(ข)

(ก)

รู ปที่ 3 วงจรสมมูลของการลดทอนของสัญญาณแสงภายในเส้นใยนาแสงและวิธีการต่อ
วงจรในชุดทดลอง (ก) การลดทอนเนื่องจากสายใยแก้วนาแสง (ข) การลดทอน
เนื่องจากความโค้งงอในสาย

2.4 การทดลองการมัลติเพล็กซ์และดีมลั ติเพล็กซ์คลื่นแสงแบบแบ่ง
ความยาวคลื่น
ในการออกแบบการทดลองนี้ ผู ้จ ัด ท าได้ น าเลเซอร์ ไ ดโอด
จานวน 2 ชุด ประกอบด้วยความยาวคลื่ น 1310 และ 1550 นาโนเมตรมา
ต่อเข้ากับอุปกรณ์ WDM และใช้เครื่ องตรวจสอบใยแก้วนาแสงแบบโอที
ดีอาร์ ในการแสดงผลลัพธ์ของการส่ งผ่านคลื่ นแสง การวัดการทดลองนี้
จะเป็ นการวัดเทียบระหว่างเอาท์พุตกาลังแสง (Optical Power) ที่ขณะยัง
ไม่ผา่ นอุปกรณ์ WDM
วิ ธี ก ารวัด คื อ จ่ า ยไฟจากแหล่ ง จ่ า ยไฟฟ้ า 5V@20mA เข้า ที่
เลเซอร์ ไดโอดทั้งสองความยาวคลื่ น พร้ อ มกัน และวัดค่ ากระแสของ
เลเซอร์ไดโอดแต่ละตัว ผ่านมัลติมิเตอร์ ในหน่ วย mA เพื่อที่จะดูกระแสที่
ไหลเข้าในวงจรเลเซอร์ จากนั้นใช้เครื่ องมือวัดกาลังแสง (ซึ่ งเป็ นฟั งก์ชนั่
เสริ มในเครื่ องตรวจสอบใยแก้วนาแสงแบบโอทีดีอาร์ ) วัดค่ากาลังแสงขา
ออกในย่านความถี่ 1310 และ 1550 นาโนเมตร และทาการบันทึกผลทีได้
(รู ปที่ 4 ก) จากนั้นน าสั ญญาณแสงขาออกที ได้รับจากเลเซอร์ ท้ งั สอง
ต่อไปยังภาครับสัญญาณของอุปกรณ์ Demux WDM (รู ปที่ 4 ข) ผ่าน
เส้ น ใยน าแสงขนาดความยาว 1 เมตร และท าการต่ อ สัญ ญาณขาออก
อุ ป กรณ์ Demux WDM ไปเข้ า เครื่ องมื อ วัด ก าลั ง แสง จากนั้ นตั้ ง
ค่าพารามิเตอร์และตั้งหน่วยการวัดให้เป็ น dBm จากนั้นบันทึกค่าจากนั้น

(ข)
รู ปที่ 4 วงจรสมมูลของการมัลติเพล็กซ์และดีมลั ติเพล็กซ์คลื่นแสงแบบแบ่งความยาว
คลื่น (ก) การมัลติเพล็กซ์ (ข) ดีมลั ติเพล็กซ์

3. ผลการทดลอง

รู ปที่ 5 ค่ากาลังทางแสงเทียบกับค่ากระแสเลเซอร์ไดโอด
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ในหัวข้อนี้ ผลการทดลองในหัวข้อที่ 2 จะถูกแสดง ผลการทดลอง
การทางานของเลเซอร์ ไดโอดจากหัวข้อที่ 2.1 จะถูกแสดงดังรู ปที่ 5 โดย
เราจะพบว่ า ค่ า ก าลั ง แสงของเลเซอร์ ไ ดโอดนั้ นจะแป รตามค่ า
กระแสไบแอส

รู ปที่ 8 แสดงสัญญาณแสงขาออกจาก WDM และ Demux WDM จากการ
ทดลองในหัวข้อที่ 2.4 เราจะพยว่าเราสามารถวัดค่ากาลังแสงขาออกจาก
อุปกรณ์ท้ งั สองได้ ซึ่งหมายความว่าสัญญาณความยาวคลื่นแสงสามามา
รถผ่านจากอุปกรณ์ WDM ไปยังอุปกรณ์ Demux WDM ได้โดยมีค่าการ
ลดทอนภายในอุปกรณ์ท้ งั สองอยูท่ ี่ประมาณ 15 dB

สรุป
ชุดทดลองการส่ งสัญญาณแสงย่านความยาวคลื่ น 850 1310 และ1550 นา
โนเมตรโดยการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่ น โดยมี วตั ถุประสงค์
เพื่อสร้างชุดการทดลองให้บุคคลทัว่ ไปและนักศึกษาได้เรี ยนรู ้และมีความ
เข้าในการส่ งสัญญาณแสงถู กสร้ างขึ้น เป็ นผลสาเร็ จ ทฤษฎี ข้ นั พื้ น ฐาน
ของเส้นใยแก้วนาแสง อุปกรณ์ที่ใช้เป็ นตัวส่ งและรับไปจนถึงการส่ งคลื่ น
แสงด้วยการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่ นถูกอธิบายผ่านภาคปฏิบตั ิ
และใบงานประกอบชุดการทดลองถูกจัดทาขึ้น
รู ปที่ 6 ค่ากระแสโฟโต้ไดโอดเทียบกับค่ากาลังแสงขาเข้าจากเลเซอร์ไดโอด

รู ปที่ 6 แสดงค่ากระแสโฟโต้ไดโอดเทียบกับค่ากาลังแสงขา
เข้าจากเลเซอร์ไดโอดจากหัวข้อการทดลองที่ 2.2 เราจะพบว่าค่ากระแส
จากโฟโต้ไดโอดจะมีค่าเพิม่ ขึ้นแปรตามค่ากาลังแสงจากเลเซอร์เป็ น
เส้นตรงตรงตามทฤษฎี รู ปที่ 7 แสดงค่าการลดทอนในสายและการ
ลดทอนเนื่องจากการโค้งงอของสายจากหัวข้อที่ 2.3
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รู ปที่ 7 ค่าการลดทอนในสายและการลดทอนเนื่องจากการโค้งงอของสาย

รู ปที่ 8 กาลังแสงขาออกจากอุปกรณ์ WDM และ Demux WDM
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เครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่มือถือแบบไร้ สายสาหรับรถยนต์
The Battery Wireless Charger of Mobile for Car
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ น าเสนอการศึ ก ษาและออกแบบเครื่ องชาร์ จ
แบตเตอรี่ มือถือแบบไร้สายสาหรับรถยนต์เพื่อเป็ นอุปกรณ์อานวยความ
สะดวกต่อการชาร์จแบตเตอรี่ โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนาพลังงานไฟฟ้า
จากขดลวดเหนี่ ยวน าที่ ภ าคส่ ง และภาครั บ ส าหรั บ วงจรภาคส่ ง
ประกอบด้วยชิ พวงจรรวมเบอร์ XKT-412 ทาหน้าที่ กาเนิ ดความถี่ ที่ ใช้
งานอยู่ใ นช่ ว งความถี่ 0-5 MHz และ ชิ พ วงจรรวมเบอร์ XKT-335 ท า
หน้าที่เป็ นตัวขับกาลังไฟฟ้ า เสมือนมอสเฟสขยายกาลังไฟฟ้ าที่ มีความถี่
สูง ในขณะที่ดา้ นวงจรภาครับสร้ างขึ้นจากชิ พวงจรรวมเบอร์ XKT-3169
ทาหน้าที่ เป็ นวงจรแปลงไฟฟ้ ากระแสสลับเป็ นไฟฟ้ ากระแสตรง และ
วงจรเรกู เ ลเตอร์ ป รั บ แรงดั น ไฟฟ้ า เป็ น 5 โวลต์ เพื่ อ ชาร์ จ เข้ า กั บ
โทรศัพท์มือถื อ จากการทดสอบชิ้ นงานต้นแบบพบว่ากระแสไฟฟ้ าด้าน
อิ นพุต และเอาท์พุตวัดได้ 1050.909 mA และ 717.272 mA ตามล าดับ
ประสิ ทธิ ภาพการชาร์ จที่ ดีที่สุดคือ 68.256% ใช้ระยะเวลาในการชาร์ จ
แบตเตอรี่ เต็ม 2 ชัว่ โมง 45 นาที ที่ระยะห่ างระหว่างขดลวดภาครับ และ
ภาคส่ ง 4 มม. โดยขนาดของโครงสร้างภายนอกของภาคส่ งเมื่อประกอบ
รวมวงจรเข้าด้วยกันแล้วมีขนาดความกว้าง 98 มม. ยาว 162 มม.และสู ง
85 มม.ขนาดของโครงสร้ างภายนอกของภาครับที่ มีลกั ษณะเป็ นเคสใส่
มื อ ถื อ มี ข นาดความกว้า ง ยาว และสู ง คื อ 85 มม. 160 มม. 30 มม.
ตามลาดับ
คาสาคัญ: สนามแม่เหล็กไฟฟ้า, ขดลวดเหนี่ยวนา, การชาร์จแบบไร้สาย

Abstract
This project presents the design and studies of wireless
charger for mobile to convenient with battery charging and using to
global positioning system while driving. It is based on the principle of
electrical power induction from the inductor coils of transmitter and

receiver. The transmitter circuit is consisted of the integrated circuit
(IC) chip model of XKT-412, it is operator frequency generator in the
frequency band of 0-5 MHz and the integrated circuit chip model of
XKT-335, it is a power driver like a MOSFET for amplifier of power
for high frequency. While the integrated circuit chip model XKT-3169,
it is ac power transform circuit to DC and voltage regulator circuit to
5 V for charging to mobile. The experimental of prototype, it is found
the input and output current are measured to 1050.909 mA and Average
electricity 717.272 mA, respectively. The best efficiency for charring is
equal to 68.256 %, the time for full charging is 2 hours and 45 minutes
at the distance between receiver and transmitter coils of 4 mm. The
body structure when included to the circuit designed have the
dimension of length width and high of 98 mm, 162 mm and 85 mm and
the body structure of receiver as look like a mobile case have the
dimension of length width and high of 85 mm, 160 mm and 30 mm,
respectively.
Keywords: Electromagnetic field, Induction coil,Wireless charging

1. บทนา
ปั จ จุ ปั น โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ เป็ นปั จ จัย หนึ่ งในการด ารงชี วิ ต
โดยเฉพาะสมาร์ ทโฟน (Smart Phone) ข้อมูลจากสารประชากรมหาลัย
มหิ ดลปี 2016 พบว่าประเทศไทยมี จานวนผูใ้ ช้สมาร์ ทโฟนต่อสัด ส่ วน
ประชากรคนประมาณ 71% [1] สาเหตุที่ทาให้การใช้งานของสมาร์ทโฟน
มีจานวนมากขึ้นอาจจะเป็ นเพราะการใช้งานได้หลายรู ปแบบ เช่น ถ่ายรู ป
เล่ นอินเตอร์ เน็ต เป็ นโทรศัพท์ไว้คุยสื่ อสาร เป็ นเครื่ องคิดเลข เล่นเกมส์
และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อตอบสนองการใช้งานในยุคที่เทคโนโลยีตอ้ งมี
ความสมาร์ ท ในขณะที่ อุปกรณ์ ต่อพ่วงโทรศัพท์มือถื อก็ถูกพัฒนาให้ มี
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ความสมาร์ ทเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น เช่ น สายเชื่ อมต่อกับมือถื อ
เข้าจอมอนิ เตอร์ (Monitor) หรื อโปรเจคเตอร์ (Projector) หู ฟั งแบบไร้
สาย ลาโพงบลูทูธ และเครื่ องชาร์จแบตเตอรรี่ มือถือชนิดไร้สาย [2]
อุปกรณ์ชาร์ จแบตเตอรี่ แบบไร้ สาย เป็ นอุปกรณ์ที่ประดิ ษฐ์ข้ ึน
เพื่ อ ใช้ ช าร์ จ พลังงานให้ อุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยอาศัย หลัก การ
เหนี่ ยวนาทางแม่เหล็กไฟฟ้ ามาใช้ในการส่ งพลังงาน โดยไม่ตอ้ งต่อสาย
ชาร์ จแบตเตอรี่ เข้ากับอุปกรณ์โดยตรง ซึ่ งช่ วยแก้ปัญหาการชาร์ จกับสาย
แบบปกติที่ตอ้ งต่อกับตัวเครื่ องตลอดเวลา อาจก่อให้เกิ ดความไม่สะดวก
ในด้านการใช้งานบางประเภท ทั้งยังง่ ายต่ อ การใช้ เพิ่ ม ความสะดวก
ทันสมัย
จากการศึกษาเบื้องต้น พบว่าอุปกรณ์ ชาร์ จแบตเตอร์ รี่แบบไร้
สาย ขณะนี้ ถู ก พัฒ นาให้ รวมเข้าไปในโทรศัพ ท์มื อถื อ โน้ ต บุ๊ ก (Note
Book) และอุปกรณ์อื่นๆ โดยส่ วนใหญ่อุปกรณ์เหล่านี้ จะถูกผลิตและขาย
ในต่างประเทศ อุป กรณ์ ที่ มีข ายอยู่ในประเทศไทยจะถู ก นาเข้ามาจาก
ช่องทางต่างๆ เช่ น Ebay Alibaba Amazon หรื ออื่นๆเป็ นต้น จึงเป็ นที่มา
ของแนวคิดในบทความฉบับนี้ ที่จะได้ทาการศึกษาและเรี ยนรู ้ เทคโนโลยี
เครื่ องชาร์ จ แบตเตอร์ รี่ แ บบไร้ ส ายที่ ค นไทยสามารถออกแบบและ
สามารถใช้งานได้เองโดยจะมุ่งเน้นการออกแบบอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอร์ รี่
แบบไร้ สายที่ น าไปใช้งานในรถยนต์ในคอนเซ็ ปต์ สมาร์ ทคาร์ (Smart
Car) ให้สามารถชาร์ จแบตเตอร์ รี่ในขณะที่ขบั รถและสามารถดู จีพีเอส
Global Positioning System (GPS) หรื อระบบระบุตาแหน่งบนพื้นโลกไป
ได้ในตัว

2. หลักการทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 มาตรฐานความถี่ที่ใช้ งานสาหรั บเครื่ องชาร์ จแบตเตอร์ รี่
แบบไร้ สาย

คุ ณ สมบัติ ข อง XKT-335 ท าหน้ าที่ เป็ นตัว ขับ เสมื อ นมอสเฟสขยาย
กาลังไฟฟ้าที่มีความถี่สูง ไอซี ท้ งั สองตัวมีขาร่ วมใช้งาน 8 Pin มีขนาด 4.2
มม. × 4 มม. ใช้ไฟเลี้ ยง 3-12 โวลต์ โดยใช้ไฟฟ้ ากระแสตรง 12 โวลต์
DC จากรถยนต์มาแปลงเป็ น 5 โวลต์ DC เพื่อใช้เป็ นไฟเลี้ยงให้กบั วงจร
โดยมีขดลวดเหนี่ ยวนาด้านส่ งเป็ นตัวนา กาลังงานไฟฟ้ าออกสู่ อากาศดัง
แสดงบล็อกไดอะแกรมการทางานของภาคส่ งในรู ปที่ 2

(ก)

(ค)

รู ปที่ 1 ไอซี ภาคส่ ง และรับแบบตัวถัง (ก) XKT-412 (ข) XKT-335 และ
(ค) XKT-3169
DC12V

Adapter
DC5V

Transmitter

Coil

รู ปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมการทางานของภาคส่ ง

2.3 วงจรภาครับ (Receiver Circuit)
วงจรภาครับประกอบไปด้วยไอซี XKT-3169 [6] ดังแสดงใน
รู ปที่ 1 (ค) เป็ นไอซี เร็ กกูเลเตอร์ แบบชิ พ ทาหน้าที่ปรับแรงดันไฟฟ้า AC
ที่รับมาได้จากขดลวดด้านรับ ให้เป็ นแรงดันไฟฟ้า DC สามารถรับอินพุต
ได้สูงสุ ด 13.5 โวลต์ มี ขาร่ วมใช้งาน 8 Pin ให้เอาต์พุต 5 โวลต์ DC เพื่อ
ชาร์ จเข้ากับโทรศัพท์ ดังแสดงบล็อกไดอะแกรมการทางานของภาครับ
ในรู ปที่ 3
Coil

มาตรฐานความถี่ ที่ใช้สาหรับเครื่ องชาร์ จแบตเตอร์ รี่แบบไร้
สายตามมาตรฐานของ QI มีอยู่ ด้วยกัน 3 เวอร์ ชนั่ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 มาตรฐานความถี่เครื่ องชาร์จ (QI) [3]
เวอร์ชนั่
ความถี่
มอดูเลชัน่
ระยะการ
(kHz)
ความถี่ (kHz) ส่ ง (มม.)
V1 QI 100 -200
2
5-7
V1.2 QI 100 -200
2
5-7
V1.3 QI 100 -200
2
30

(ข)

Rectifier

Regulator

Load

รู ปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมการทางานของภาครับ

3. การออกแบบเครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่มือถือแบบไร้ สาย
3.1 การออกแบบภาคส่ ง

กาลังส่ งสู งสุ ด
(วัตต์)
5
5-15
5-15

2.2 วงจรภาคส่ ง (Transmitter)
อุปกรณ์ ที่สาคัญของวงจรภาคส่ งคือไอซี XKT-412 [4] และ
XKT-335 [5] ดังแสดงในรู ปที่ 1 (ก) และ (ข) ซึ่งคุณสมบัติของ XKT-412
มี ห น้ า ที่ เ ป็ นตัว ก าเนิ ด ความถี่ ใ นการใช้ ง านที่ ร ะยะ 0-5 MHz และ

3.1.1 แบบจาลองเครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่ มือถือไร้สายภาคส่ ง
ในส่ วนของภาคส่ งจะมีลกั ษณะเหมือนแท่นวางโทรศัพท์ตาม
ท้องตลาด การวางมือถือจะใช้การวางในแนวนอนเอียง 50 องศา วัสดุที่
ใช้คือแผ่นอะคริ ลิคใสขนาด 2 มิลลิเมตร มีขนาดตามรู ปที่ 4
3.1.2 วงจรลดแรงดัน 12 โวลต์ เป็ น 5 โวลต์
วงจรลดแรงดัน ท าหน้าที่ ป รั บ แรงดัน ไฟฟ้ ากระแสตรง 12
โวลต์ ให้ ลดลงเป็ น 5 โวลต์ โดยใช้ ไอซี เบอร์ HX 1316 โดยขา 3 เป็ น
อินพุต ขา 1 เป็ น เอาต์พุต ขา 4 5 และ 6 ต่อไปที่ ไอซี เบอร์ 4606 ซึ่ งเป็ น

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
148

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand
ไอซี มอสเฟสทาหน้าที่ขยายกระแส ขา 5 6 7 และ 8 เป็ เอาต์พุต C1 C2
C3 และ C4 ทาหน้าที่เป็ นฟิ ลเตอร์ดงั แสดงแผนผังวงจร และลาย PCB ใน
รู ปที่ 5

(ก)

3.2 การออกแบบภาครับ
3.2.1 แบบจาลองเครื่ องชาร์จแบตเตอรี่ มือถือไร้สายภาครับ
ในส่ ว นของภาครั บ จะประกอบด้ ว ยขดลวดรั บ พลัง งาน
สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า วงจรเรกติไฟร์ เออร์ และ วงจรเรกูเลเตอร์ เพื่อที่จะ
ท าให้ ไ ด้ แ รงดั น ที่ เ ราต้ อ งการไปต่ อ กั บ โทรศัพ ท์ โดยมี ข นาดและ
โครงสร้างดังแสดงในรู ปที่ 7

(ข)

(ก)

(ค)
รู ปที่ 4 แบ บ จ าล องเครื่ องชาร์ จแบ ตเตอรี่ มื อถื อไร้ ส ายภาคส่ ง
(ก) ด้านหน้า (ข) ด้านข้าง และ(ค) ด้านหลัง

(ก)

(ข)

รูปที่ 5 วงจรลดแรงดันต้นแบบ (ก) แผนผังวงจร และ(ข) ลาย PCB

(ก)

(ข)

รู ปที่ 7 แบ บจ าลองเครื่ องช าร์ จแบ ตเตอรี่ มื อถื อไร้ ส ายภาค รั บ
(ก) ด้านมุมเอียง และ(ข) ด้านบน
3.2.2 วงจรภาครับ
หลัก การท างานของวงจรภาครั บ L1 ได้รั บ การเหนี่ ย วน า
สนามแม่ไฟฟ้ ากระแสสลับ ไดโอด D1 แปลงสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ
เป็ นไฟฟ้ ากระแสตรง โดยที่ C1 เก็บประจุไฟฟ้ าให้เรี ยบผ่านไปยัง ขา2
ไอซี XKT-3169 ทาหน้าที่เรี ยงกระแสเหมื อนเรกู เลชั่นทัว่ ไปแต่มี กาลัง
และประสิ ทธิ ภ าพมาก เอาต์ พุ ต ออกที่ ข า 3 ผ่ า นไปยัง L2 เกิ ด การ
เหนี่ ยวนากระแสไฟฟ้า และเก็บประจุไฟฟ้าที่ C2 ออกเอาต์พตุ ที่ 5 โวลต์
ดังแสดงแผนผังวงจร และลาย PCB ในรู ปที่ 8

(ข)
(ก)

รูปที่ 6 วงจรภาคส่งต้นแบบ (ก) แผนผังวงจรภาคส่ ง และ(ข) ลาย PCB
3.1.3 วงจรภาคส่ง
หลักการทางานของวงจรภาคส่ งคื อ ไอซี เบอร์ XKT 412 ทา
หน้าที่สร้ างสัญญาณคลื่ นรู ปไซน์โดยที่ R1 8.2 k R2 47 k R3 47 k และ
C1 1000 pF เป็ นตัวกาหนดความถี่ ของไอซี เบอร์ XKT 412 เอาต์พตุ ที่ขา
4 แล ะ ขา 6 ต่ อ เข้ า กั บ ขา 4 ไอซี XKT-335 เป็ น ไอซี ขยายก าลั ง
เปรี ยบเสมือนไดร์ ฟเวอร์ มอสเฟสเพื่อขับเคลื่ อนขดลวดไม่เกิ น 60 โวลต์
บนคลื่ น รู ปไซน์ เพื่ อ ส่ งไปยัง C3 C4 C5 C6 และ L1 ให้ เ กิ ด ภาวะ
เรโซแนนซ์ เหนี่ ยวน าสนามแม่ เหล็ ก ไฟฟ้ าและพลังงานที่ ถ่ ายโอนดัง
แสดงแผนผังวงจร และลาย PCB ในรู ปที่ 6

(ข)

รู ปที่ 8 วงจรภาครับต้นแบบ (ก) แผนผังวงจรภาคส่ ง และ(ข) ลาย PCB

4. การสร้ าง และทดสอบ
ในหัวข้อนี้ น าเสนอการสร้ าง และผลการทดสอบการชาร์ จ
ของเครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่ มือถื อแบบไร้ สาย โดยชิ้ น งานที่ ส ร้ างขึ้ น ดัง
แสดงในรู ปที่ 9
ส าหรั บ การสอบได้ท าการทดลองที่ ระยะห่ างของขดลวด
ระหว่างภาคส่ ง และภาครั บคื อระยะ 4 มิ ลลิ เมตร ซึ่ งเป็ นระยะที่ ดีที่สุด
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สาหรับการชาร์ จ ดังแสดงรู ปถ่ ายเครื่ องชาร์ จต้นแบบ และลักษณะการ
วางชาร์ จเมื่ อ ท าการใช้งานในรถยนต์ดังรู ป ที่ 10 และผลที่ ได้จากการ
ทดสอบดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่ามีค่าประสิ ทธิ ภาพการชาร์ จสู งสุ ดอยู่
ที่ 68.252 % ดังคานวณอัตราส่ วนระหว่าง เอ้าต์พุต ต่อ อิ นพุต ใช้เวลา 2
ชัว่ โมง 45 นาที ถึงจะชาร์ จแบตเตอรี่ เต็ม มีค่าเฉลี่ ยกระแสในการชาร์ จอยู่
ที่ 717.272 มิลลิแอมป์

นาที ที่ระยะห่ างระหว่างขดลวดภาครับ และภาคส่ ง 4 มม. และสังเกตได้
ว่าเมื่ อยิ่งท าการชาร์ จนานขึ้ น เปอร์ เซ็ น แบตเตอรี่ เพิ่ มมากขึ้น กระแสที่
เอาต์พตุ จะเริ่ มลดน้อยลง

(ก)
(ก)

(ค)

(ข)

(ง)

(ข)

รูปที่ 9 รู ปถ่ายส่วนประกอบวงจรต่างๆของเครื่ องชาร์ จมือถือแบบไร้สาย
ก) วงจรภาคส่ง (ข) วงจรภาครับ (ค) วงจรลดแรงดันด้านหน้า และ (ค)
วงจรลดแรงดันด้านหลัง

(ค)

รู ปที่ 10 รู ปถ่ายเครื่ องชาร์ จต้นแบบ (ก) ด้านหน้า และ (ข) ด้านข้าง และ
(ค) รู ปถ่ายลักษณะการวางชาร์ จเมื่อทาการใช้งานในรถยนต์

ตารางที่ 2 การทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการชาร์ จที่ระยะห่ าง 4 มิลลิเมตร
ระยะเวลาชาร์จตั้งแต่แบตเตอรี่ โทรศัพท์ 1% ถึง 100%
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการชาร์ จที่ระยะห่ าง 4 มิลลิเมตร
เปอร์เซ็นแบตเตอรี่ Input (mA) Output (mA) เวลา (นาที)
1%
1,070
760
0
10 %
1,070
760
15
20 %
1,070
760
24
30 %
1,070
760
44
40 %
1,070
750
58
50 %
1,070
750
75
60 %
1,070
710
91
70 %
1,070
690
109
80 %
1,070
660
127
90 %
1,070
650
147
100 %
1,070
640
165
เฉลี่ย
1,070
717.27
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5. สรุป
ผลการดาเนิ นงานพบว่าเครื่ องชาร์จมือถือแบบไร้สายต้นแบบ
ได้นาเสนอ สามารถนามาประยุก ต์ใช้กบั รถยนต์ได้ มี ประสิ ทธิ ภาพใน
การชาร์ จ 68.256% ใช้ระยะเวลาในการชาร์ จแบตเตอรี่ เต็ม 2 ชั่วโมง 45
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การออกแบบและสร้ างเครื่ องวัดนา้ หนักนา้ นม
ด้ วยเทคโนโลยีอนิ เทอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ งเพื่อใช้ ในฟาร์ มโคนม
The designing and building of milk weighting instrument
by using internet of things technology for dairy farm
อภิวฒ
ั น์ จันโท1 ชวลิต ปัญญาอิสระ1 ทัศพันธุ์ สุ วรรณทัต1
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บทคัดย่ อ
อุตสาหกรรมโคนมในประเทศกลุ่มอาเซี ยน รวมทั้งประเทศ
ไทย ถูกเอาเปรี ยบจากประเทศที่ เป็ นผูน้ าด้านเทคโนโลยี ส่ งผลให้กลุ่ม
เกษตรกรฟาร์มโคนมขนาดเล็ก และขนาดกลางประสบปัญหาด้านต้นทุน
อีกทั้งยังขาดเทคนิ คด้านการจัดการอาหารให้เหมาะสมกับการผลิตน้ านม
ของแม่โคนม เกษตรกรที่ มีฟาร์ มขนาดเล็ก และขนาดกลางมักไม่มีการ
เก็บข้อมูลปริ มาณของน้ านมที่รีดได้ในแม่โคนมแต่ละตัว ส่ งผลให้มีการ
จัดการด้านอาหารที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของแม่โคนมที่ใช้ใน
การสร้ างผลผลิ ต ทาให้ แ ม่ โคนมมี สารอาหารไม่ เพี ยงพอต่ อการสร้ าง
น้ านม ผลผลิ ตน้ านมจึ งน้อยลง ในขณะที่ แม่โคนมที่ ให้ปริ มาณน้ านม
น้อยอาจได้รับปริ มาณอาหารเกิ นความต้องการ ซึ่ งเป็ นการสิ้ น เปลื อง
ต้นทุนด้านอาหาร
การแก้ไขปั ญหาเบื้องต้นจึงได้นาเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตใน
ทุ ก สรรพสิ่ ง มาช่ ว ยในกระบวนการจัด เก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ สร้ า งความ
สอดคล้องของอาหารกับแม่โคนม และยังเป็ นการยกระดับการเป็ นฟาร์ม
อัจ ฉริ ยะ อี ก ทั้ง งานวิ จ ัย นี้ ถื อ เป็ นกลยุ ท ธ์ ห นึ่ ง สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโคนม และผลิตภัณฑ์นมของประเทศไทย โดยช่วย
พัฒนา และเพิ่มศักยภาพการผลิ ตน้ านมโคของเกษตรกร ซึ่ งผลจากการ
เก็บข้อมูลด้วยการวัดปริ มาณน้ านมจากเครื่ องมือที่สร้ างขึ้น เปรี ยบเทียบ
กับการวัดปริ มาณน้ านมที่ วดั ได้จริ ง มี ความถูกต้องมากกว่าร้ อยละ 98
ส่ งผลให้เกษตรกร สามารถเก็บข้อมูลปริ มาณน้ านมของแม่โคนมแต่ละ
ตัว ได้ เพื่ อ ให้ เ กษตรกรฟาร์ ม โคนมน าไปปรั บ การให้ อ าหารอย่ า ง
เหมาะสมกับระยะการให้ผลผลิตของน้ านม

Abstract
Dairy industry in ASEAN countries Including Thailand Has
been taken advantage of the country's leading technology. As a result, the
small dairy farmers. And the medium is experiencing cost problems.
Moreover, there is lack of techniques in food management to suit the milk
production of dairy cows. Farmers with small and medium farms often
do not collect data on the amount of rolled milk in each cow. As a result,
food management is not in line with the needs of the cow. Cause cows
are not enough nutrients to create milk. Milk yield is less. While cows
with low milk yield may be over-consumed this is a waste of food.
Troubleshooting has led to internet technology. All in all, it
helps in the storage process. To create consistency of food with cows. It
is also elevated. To be a smart farm this research is a strategy to respond
to the strategy of dairy development. And dairy products of Thailand. By
helping to develop and increase the potential of cows milk production.
The results of the data collection by measuring the amount of milk from
the tool created. Compared with the actual measurement of milk volume.
It is more than 98 percent accurate, which results in farmers. It can store
the milk content of each cow. The dairy farmer adjusted the feeding to
suit the milk yield.
Keywords: internet of things technology, Smart Farm, cloud system

ค าสาคัญ : อิ นเทอร์ เ น็ ต ในทุก สรรพ, ฟาร์ มอัจฉริ ยะ, ระบบฐานข้อมูล
ออนไลน์
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1. บทนา

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั

การเลี้ ยงโคนมของไทยมี อตั ราการขยายตัวเพิ่ ม ขึ้ น ผลผลิ ต
น้ านมดิ บเพิ่มขึ้ นปี ละ 4.34% และมี ต้นทุ นการผลิ ตน้ านมดิ บสู ง เฉลี่ ย
กิโลกรัมละ 15.57 บาท สู งกว่าของออสเตรเลียและนิ วซี แลนด์ที่เป็ นคู่แข่ง
ทางการค้าที่สาคัญ และมี แนวโน้มต้นทุนจะเพิ่มขึ้ นอี ก อันเนื่ องมาจาก
ราคาอาหารสัตว์ และน้ ามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น การที่ตน้ ทุนการผลิตน้ านม
สู ง เนื่ องมาจากการเลี้ ยงโคนมในประเทศยังมี ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต
น้ านมค่อนข้างต่า แม่โคให้น้ านมเฉลี่ย 12.71 กก./ตัว / วัน การให้ผลผลิต
น้ านมของโคนมขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายด้าน ได้แก่ พันธุ์ การจัดการ และ
การให้อาหาร เป็ นต้น อาหารเป็ นปั จจัยสาคัญโดยตรงต่อการให้ผลผลิ ต
น้ านมของโคนม [1] [2] โดยโคนมควรได้รับอาหารอย่างเหมาะสมกับ
ระยะการให้ผลผลิต ส่ วนการให้อาหารข้นจะคานวณเป็ นรายตัว ควรให้
ตามปริ มาณน้ านมที่แม่โคให้ในแต่ละวัน เพราะความต้องการโภชนะของ
แม่โคขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณน้ านมในแต่ละวันที่ผลิตได้ ซึ่ งแม่โคที่ให้นมมาก
มีความต้องการโภชนะมากกว่าแม่โคที่ให้นมน้อย
ตามหลักการ เกษตรกรควรชัง่ น้ าหนักนมที่รีดได้จากโคแต่ละ
ตัวทุก ครั้ ง อย่างไรก็ตามในทางปฏิ บตั ิ เ กษตรกรส่ วนน้อยที่ จดบันทึ ก
น้ าหนักนมรายตัวรายวันดังกล่ าว แต่มีเกษตรกรบางส่ วนเห็ นว่าการชั่ง
น้ าหนักน้ านมที่รีดได้จากโคแต่ละตัวเป็ นการเพิ่มขั้นตอนเกิดความยุง่ ยาก
และเป็ นการเพิ่มเวลา ซึ่ งมี งานมากทั้งวันอยู่แล้ว จึ งไม่อยากเสี ยเวลาชัง่
และจดบันทึกน้ าหนักนมจากโคแต่ละตัว ทาให้เกษตรกรไม่รู้ว่าแม่โคตัว
ไหนให้ น มมาก ตัว ไหนให้ น มน้ อ ยเมื่ อ ให้ อ าหารจึ ง ให้ ใ นปริ มาณ
ที่เท่า ๆ กัน
[3] [4] ดังนั้นหากมี แนวทางใดที่ จะช่ วยให้เกษตรกรผูเ้ ลี้ ย ง
โคนมสามารถ ทราบน้ าหนักน้ านมที่รีดได้จากแม่โคแต่ละตัว โดยไม่เพิ่ม
ขั้นตอนยุง่ ยาก คณะผูว้ ิจยั จึงเกิ ดแนวคิดที่จะนาเทคโนโลยีมาใช้ในฟาร์ม
โคนม โดยการคิดค้น และสร้าง “เครื่ องวัดน้ าหนักน้ านมด้วยเทคโนโลยี
อินเทอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ ง” เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ การจัดการในฟาร์ ม
โคนม ด้วยวิธีการใช้ อุปกรณ์รับรู้ หรื อ เซนเซอร์ นามาตรวจวัดปริ มาณ
น้ านม ด้วยวิธีแทนการวัดน้ าหนักโดยตรง ด้วยการชัง่ น้ าหนักจากเครื่ อง
ชัง่ อุปกรณ์รับรู้ หรื อเซนเซอร์ ที่วดั ปริ มาณของน้ านม ทาการส่ งข้อมูลที่
ได้ รั บ น าไปสู่ กระบวนการค านวณเป็ นค่ า น้ าหนั ก ด้ ว ยอุ ป กรณ์
ประมวลผลหลัก อุปกรณ์ประมวลผลหลัก จะส่ งค่าน้ าหนักน้ านมแสดงที่
หน้าจอแสดงผล และสามารถจัดเก็ บข้อมู ล ไว้ที่ระบบเก็ บข้อมู ล แบบ
ออนไลน์ (ระบบคลาวด์ ) เพื่ อ น าข้อ มู ล ของปริ มาณน้ า นมที่ เ ก็ บ มา
พิจารณา วิเ คราะห์ และสรุ ปผลปริ ม าณของน้ านมกับแม่ โ คแต่ ล ะตัว
ในแต่ละวัน เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับปรับลดอาหาร ซึ่ งการรับ-การส่ งของ
ข้อมูลสื่ อสาร จะใช้ส่งข้อมูลแบบไร้ สาย เพื่อลดขั้นตอนในเดิ นสายไฟที่
ซับซ้อนและยุง่ ยาก และให้เกษตรกรใช้งานได้ง่าย โดยที่ไม่เป็ นการเพิ่ม
ภาระงานของเกษตรกร

เพื่อออกแบบและสร้ างนวัตกรรม เครื่ องวัดน้ าหนักน้ านมโค
ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ ง เพื่อให้ทราบผลผลิตน้ านมโค
ที่ ไ ด้ ต่ อ ตัว ต่ อ วัน และน านวัต กรรมเครื่ อ งวัด น้ า หนั ก น้ า นมโคที่ ไ ด้
ทดลองใช้ และเก็บผลการใช้งานกับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนม

2.1 วิธีดาเนินการวิจยั
2.1.1 การสร้างนวัตกรรมเครื่ องวัดปริ มาณน้ านม
การศึ กษาในครั้ งนี้ เป็ นการสร้ างนวัตกรรมเครื่ องวัดปริ มาณ
น้ านม ด้วยวิธีการใช้อุปกรณ์ รับรู ้ หรื อเซนเซอร์ นามาตรวจวัดปริ ม าณ
น้ านม ด้วยวิธีแทนการวัดน้ าหนักโดยตรงโดยการชัง่ น้ าหนักจากเครื่ อง
ชั่ง อี ก ทั้งยังสามารถเก็ บ และส่ งข้อมู ล ผ่านระบบสื่ อสารแบบไร้ ส าย
ดังแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดการสร้างนวัตกรรมเครื่ องวัดปริ มาณน้ านม
2.1.2 การทดสอบและพัฒนาระบบ
ในกระบวนการทดสอบจาเป็ นต้องพัฒนาอุปกรณ์ หลายชิ้ น
เพื่ อ ทดสอบในสภาวะแวดล้ อ มที่ ต่ า งกั น และท าการปรั บ แก้ ไ ข
ให้เครื่ องมือที่มีประสิ ทธิ ภาพตามต้องการ ในการทดลองและวัดผลครั้งนี้
ได้ทาการทดสอบและทดลอง ณ.ฟาร์ มโคนม คณะเกษตรศาสตร์ และ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลตะวัน ออก
วิทยาเขตบางพระ
2.1.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
[5] [6] ปริ มาณน้ านมถื อเป็ นรายได้หลักของเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยง
โคนม ดังนั้น เกษตรกรต้องมีตน้ ทุนการผลิ ตน้ านมต่อกิ โลกรัมที่ต่าที่สุด
จึงจะได้กาไรจากการเลี้ยงโคนมมากที่สุด ปัจจุบนั เกษตรกรที่ทาฟาร์ มโค
นมขนาดเล็ ก และขนาดกลางไม่ ใ ห้ค วามส าคัญกับ การชั่งน้ าหนักของ
น้ านมที่รีดได้จากโคแต่ละตัว เนื่ องจากส่ งผลให้การทางานล่าช้า ดังนั้น
การเก็บข้อมูลด้วยสิ่ งที่ง่าย ใช้งานแบบจ่ายตามการใช้จริ ง มีราคาถูก หรื อ
ฟรี และมีความยืดหยุ่น รองรั บการขยายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรั บ
การใช้ บ ริ ก ารระยะสั้น ๆ รวมถึ ง หมดปั ญ หาเรื่ อ งค่ า ใช้จ่ า ยแฝงอื่ น ๆ
ที่อาจตามมา จึงไม่มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ดังแสดงในรู ปที่ 2
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รูปที่ 2 การนาเอาเทคโนโลยีเพื่อช่วยสาหรับจัดเก็บข้อมูล
ดังนั้นการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่ วยจัดการบันทึกผลผลิตน้ านม
ที่แม่โคแต่ละตัวผลิตได้ อาจเป็ นแนวทางในการลดความยุ่งยากดังกล่ าว
และสามารถใช้ขอ้ มูลที่เก็บได้ไปวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของฟาร์ มต่อไป
รู ปที่ 4 สถาปัตยกรรมในการออกแบบวงจรสาหรับภาคส่ งข้อมูล

2.2 การเชื่ อมต่ อและสื่ อสารของอุปกรณ์
[7] การทดสอบการเชื่ อมต่ อ และสื่ อสารของอุ ป กรณ์
คณะผูว้ ิจยั เลือกใช้โปรแกรม Sketch ของ Arduino (Arduino IDE) สาหรับ
เขียนโปรแกรมควบคุมการทางานของบอร์ ด NodeMCU หรื อ ESP8266
เขียนด้วยภาษา C ซึ่ งเป็ นโปรแกรมแบบ Open Source ทาให้ใช้งานได้
โ ด ย ไ ม่ มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ส า ห รั บ NodeMCU/ESP8266 เ ป็ น บ อ ร์ ด
ไมโครคอนโทลเลอร์ ที่มี จ านวนขาพอร์ ต อิ น พุตและเอาต์พุตมากพอ
สาหรับงานวิจยั นี้ และสามารถต่อกับเซนเซอร์ ได้ท้ งั แบบดิ จิตอล และ
แอนะล็อก
2.2.1 การเชื่ อมต่อสื่ อสารของอุปกรณ์ สาหรั บภาคส่ งข้อมูล
ภาคส่ ง ข้อ มู ล นั้ นประกอบด้ ว ยหน่ ว ยประมวลผลหลั ก NodeMCU
เป็ นหัว ใจหลัก ในการประมวลผลทั้งรั บอิ นพุต จากเซนเซอร์ ประเภท
เซนเซอร์ ที่ใช้ในงานวิจยั นี้ คือ เซนเซอร์ เสี ยงซึ่ งทาหน้าที่เปลี่ยนความถี่
เสี ยงให้กลายเป็ นสัญญาณไฟฟ้า ได้แก่ อัลตราโซนิ คเซนเซอร์ ทาหน้าที่
คล้ า ยกับ ไมโครโฟน แต่ จ ะรั บ เฉพาะความถี่ ที่ สู ง ประมาณ 38-40
กิโลเฮิทซ์ ดังแสดงในรู ปที่ 3

2.2.2 การเชื่ อมต่อสื่ อสารของอุปกรณ์ สาหรั บภาครับข้อมูล
ภาครั บข้อมูลนั้นประกอบด้วยหน่ วยประมวลผลหลัก NodeMCU เป็ น
หัวใจหลักในการประมวลผล ซึ่ งไม่มีอินพุตจากอุปกรณ์ ใด ๆ ในส่ วน
ของเอาต์พุตได้ใช้จอแสดงผล lcd ขนาด 16 x 2 เพื่อแสดงข้อมูล ชื่ อ วัน
เวลา และน้ าหนักนม ของโคนมแต่ละตัว และมีเครื่ องปริ้ นแบบความร้อน
เพื่อบันทึกข้อมูลเก็บไว้ตรวจสอบภายหลังดังแสดงในรู ปที่ 5

รู ปที่ 5 สถาปัตยกรรมในการออกแบบวงจรสาหรับภาครับข้อมูล

2.3 การทางานของระบบ

รูปที่ 3 การเชื่อมต่อสื่ อสารของอุปกรณ์ สาหรับภาคส่ งข้อมูล
ซึ่ งเป็ นตัวส่ งสัญญาณในการวัดระดับปริ มาณของน้ านม และ
ยังมีปุ่มกดเพื่อสาหรับเลื อกค่าต่าง ๆในระบบ ในส่ วนของเอาต์พุตได้ใช้
จอแสดงผล lcd ขนาด 16 x 2 เพื่ อ แสดงข้อ มู ล ชื่ อ วัน เวลา และ
น้ า หนัก นมของโคนมแต่ ล ะตัว อุ ป กรณ์ ใ นส่ ว นนี้ จะติ ด อยู่ก ับ ถัง นม
มีสถาปัตยกรรมในการออกแบบวงจรดังแสดงในรู ปที่ 4

การทางานของระบบเริ่ มต้นที่ ผูใ้ ช้งานกดเลื อกชื่ อแม่โคนม
ให้ตรงกับในระบบที่ต้ งั ไว้ จากนั้นกดปุ่ มเพื่อยืนยันชื่ อแม่โคนม จากนั้น
ระบบจะตรวจสอบปริ มาณนมในถังก่ อนเพื่อทาการรี เซตค่าเริ่ มต้น ของ
การวัดปริ มาณ เมื่อระบบตรวจสอบเสร็ จให้กดปุ่ มยืนยันอีกครั้ง จากนั้น
รอจนกว่ากระบวนการรี ดนมเสร็ จ จากนั้นกดปุ่ มส่ งข้อมูลและกดยืนยัน
อี ก ครั้ งเพื่ อให้ ป ริ้ น ค่ าจากระบบมาเก็ บ เมื่ อได้ท าการส่ งข้อมู ล ข้อมู ล
ทั้งหมดจะไปถูกจัดเก็บที่ระบบคลาวด์ที่สร้างไว้ เมื่อกดปุ่ มส่ งค่าให้ปริ้ น
ข้อมูลในส่ วนของภาครั บ จะนาเอาข้อมูลจากระบบคลาวด์ที่บนั ทึ ก ไว้
แล้วจะปริ้ น ข้อมูล ทัน ที จะท ากระบวนการนี้ ไปเรื่ อย ๆ ในทุก ๆ รอบ
ในการตรวจวัดปริ มาณน้ านม
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2.4 การบันทึกผลและเปรียบเทียบความถูกต้ อง
การบันทึกผลและเปรี ยบเทียบความถูกต้องนั้น ทางคณะผูว้ ิจยั
ได้แบ่งการทดสอบความแม่นยาของเครื่ องมือ ด้วยทาการทดสอบทั้งหมด
20 ครั้ง ในแต่ละครั้งจะใช้แม่โคนม 5 ตัว (ด้วยเครื่ องมือที่มีจากัด) โดยที่
แบ่งเป็ นช่วงเวลาของการรี ดนมโคจะมี 2 ช่ วงเวลาดังนี้ คือช่ วงเช้า จะใช้
เวลา 8.00-9.00 น. และช่ วงเย็นจะใช้เวลา 16.00-17.00 น. โดยข้อมูลที่ได้
จะถูกบันทึกด้วยโปรแกรมและการตรวจชั่งจริ ง เพื่อนามาเปรี ยบเที ยบ
ข้อ มู ล ระหว่ า งของค่ า น้ า หนั ก ที่ ว ัด ได้จ ากการชั่ง กับ ค่ า วัด ที่ ไ ด้ จ าก
เครื่ องมือที่ทาขึ้นมา ดังแสดงในตารางที่ 1 และแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 การบันทึกผลและเปรี ยบเทียบความถูกต้องของช่วงเช้า
ครั้งที่
ค่าวัดนา้ หนัก ค่าวัดที่ได้จาก ค่ าความถูก
นา้ นมจริง
เครื่ องมือ
ต้ อง
1-5
6-10
11-15
16-20

162.9 กิโลกรัม
160.7 กิโลกรัม
146.2 กิโลกรัม
155.1 กิโลกรัม

158.9 กิโลกรัม
157.9 กิโลกรัม
143.9 กิโลกรัม
154 กิโลกรัม

97.54 %
98.25 %
98.42 %
99.29 %

ตารางที่ 2 การบันทึกผลและเปรี ยบเทียบความถูกต้องของช่วงเย็น
ครั้งที่
ค่าวัดนา้ หนัก ค่าวัดที่ได้จาก ค่ าความถูก
นา้ นมจริง
เครื่ องมือ
ต้ อง
138.0 กิโลกรัม
135.7 กิโลกรัม
143.2 กิโลกรัม
150.5 กิโลกรัม

137.6 กิโลกรัม
130.9 กิโลกรัม
140.0 กิโลกรัม
147.8 กิโลกรัม

4. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก และขอบคุณฟาร์ มโคนมคณะเกษตรศาสตร์ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ เอื้ อเฟื้ อสถานที่ ทดสอบเครื่ องมื อ และให้ขอ้ มูล
ต่าง ๆ
ขอขอบพระคุณ อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พนั ธุ์ อาจารย์สุรางคนา
สุ ขเลิศ อาจารย์สพ.ญ. เอมอร โอฬารรัตน์มณี และอาจารย์โณชา บูรมปร
มากุล ที่ปรึ กษาให้คาแนะนาต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบงานวิจยั
ขอขอบคุณคณะผูว้ ิจยั ทุกคนที่ได้ให้ขอ้ คิดและแนวทางใน
การพัฒนางานวิจยั ทาให้สาเร็ จออกมาได้ดว้ ยดี ขอขอบพระคุณเป็ นอย่าง
ยิง่ ไว้ ณ โอกาสนี้

เอกสารอ้ างอิง

ในช่ วงเช้าที่ ก ารเก็ บ ผลผลิ ต ของแม่ โคนม ขอการทดสอบ
ใช้เ วลาราชการปกติ ซึ่ งจะต่ างจากฟาร์ ม ทัว่ ๆไป ที่ ใ นช่ วงเช้าจะเก็ บ
ผลผลิตในเวลา 05.00 - 6.00 น. เช่ นเดี ยวกับช่ วงเย็น ซึ่ งฟาร์ มทัว่ ๆไปจะ
เก็บผลผลิตในเวลา 16.30-18.00 น.

1-5
6-10
11-15
16-20

สามารถที่ทราบถึ งปริ มาณน้ านมของแม่โคแต่ละตัว เพื่อนาข้ ามูลเหล่านี้
ไปปรั บอาหารอย่างเหมาะสม รวมถึ งสามารถประมาณการเรื่ องต้นทุน
ค่าอาหารของแม่โคนมแต่ละตัว ซึ งสามารถนาไปสู่ การยกระดับการเป็ น
ฟาร์มอัจฉริ ยะ

99.71 %
96.46 %
97.76 %
98.20 %

3. สรุปผล
การทดสอบอุปกรณ์ เครื่ องวัดน้ าหนักน้ านมโคที่ฟาร์ มโคนม
คณะเกษตรศาสตร์ แ ละทรั พ ยากรธรรมชาติ มหาวิ ท ยาลัย ราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขต บางพระ โดยทาการทดสอบการวัดปริ มาณน้ านม
ในช่วงเช้า และช่วงเย็น โดยแต่ละช่ วงที่ทาการทดสอบใช้โคนมจานวน
5 ตัว และทาการทดสอบทั้งหมด 20 ครั้ง เที่ยบผลจากการชัง่ น้ าหนักจริ ง
เพื่อนาค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ ย ซึ่ งจากผลการทดสอบการวัดปริ มาณน้ านม
จากเครื่ องมือที่สร้างขึ้น เปรี ยบเทียบกับการวัดปริ มาณน้ านมที่วดั ได้จริ ง
ผลปรากฏว่า เปอร์ เซ็ นความถู กต้องเฉลี่ ยของทั้งสองช่ วงเวลานั้น อยู่ที่
มากกว่า 98 เปอร์ เซ็น ซึ่ งสามารถบอกได้ว่าอุปกรณ์ วดั ปริ มาณน้ านมนี้
สามารถที่ จ ะใช้ง านได้จ ริ งตามวัต ถุ ป ระสงค์ ซึ่ งส่ ง ผลให้ เ กษตรกร

[1] ธัช ฎาพร ไชยคุ ณ , ศุภณิ ดา สุ ระวงศ์, ศุก ลรั ตน์ บุณยยาตรา และ
วิทยา สุริยาสถาพร. 2548. ปั จจัยที่สมั พันธ์กบั การเกิดเต้านมอักเสบ
แบบไม่แสดงอาการในแม่โครี ดนมหลังคลอดในเขตพื้นที่จงั หวัด
เชี ยงใหม่และลาพูน.เชี ยงใหม่สตั วแพทย์สาร 3:31-42
[2] นรภัทร อ่อนคลาย และยอด วิริยะเสนา. 2556. การศึกษาต้นทุนและ
ผลตอบแทนการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี. เอกสาร
ทางวิชาการ. สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดชลบุรี. 52 น
[3] นวภัทรา หนูนาคและทวีพล ซื่อสัตย. 2555. การวัดและเครื่ องมือวัด
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร.
[4] วิ โ รจน์ ภัท รจิ น ดา.2541. อาหารและการจัด การฟาร์ ม โคนม
เ บื้ อ ง ต้ น . ภ า ค วิ ช า สั ต ว ศ า ส ต ร์ ,ค ณ ะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ ,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 52 น.
[5] สุ ณี รั ต น์ เอี่ ย มละมัย . 2559. การผลิ ต น้ า นมโคคุ ณ ภาพดี ปี 2559
ความเข้ม แข็ ง เกณฑ์ม าตรฐานคุ ณ ภาพนมและระบบเฝ้ า ระวัง
ประเทศไทย.
[6] สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย. 2551.กลยุทธ์การเพิม่ ผลผลิ ตน้ านมโคคุ ณภาพ
ดี โดยการจัดการฝูงโคนม. การประชุ มวิชาการสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9
[7] อดิ สร เตื อนตรานนท์. 2557. อิ น เทอร์ เ น็ ตทุ ก สรรพสิ่ ง. กรุ งเทพ
ธุ รกิ จ (เทคโนโลยีปริ ทรรศน์). ฉบับวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557,
หน้า 9.
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การพัฒนาแบบจาลองระบบจัดเก็บและเรียกคืนสิ นค้ าอัตโนมัติด้วยตัวควบคุมพีไอดี
Development Model of Automated Storage and Retrieval System with PID Controller
เวียงชัย คาระมาตย์ 1 จันทิมา ทุมมะลา1 และนรรัตน์ วัฒนมงคล1
1
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 E-mail: norrarat@eng.buu.ac.th

บทคัดย่ อ
ระบบการจัดการคลังเก็บสิ นค้าของโรงงานในปั จจุบนั ได้เริ่ ม
พัฒนาการนาระบบอัตโนมัติมาใช้อย่างต่อเนื่ องเพื่อลดแรงงานคน และ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการขนส่ งทางโลจิ สติกส์ งานวิจยั ฉบับนี้ นาเสนอการ
พัฒ นาแบบจ าลองระบบจัด เก็ บ และเรี ย กคื น สิ น ค้า อัต โนมัติ ด้ ว ยตัว
ควบคุ มพีไอดี (PID Controller) เพื่อควบคุ มการทางานของมอเตอร์ ให้
สามารถเคลื่อนไปยังตาแหน่ งที่ตอ้ งการได้แม่นยาขึ้นและใช้เวลาในการ
ทางานลดลง การควบคุมการทางานของโรบอทจะใช้มอเตอร์ 3 ตัว ซึ่งแต่
ละตัวจะเคลื่อนที่ในแต่ละตาแหน่ งของแกน 3 มิติ ชุดมอเตอร์ จะควบคุม
ด้ว ยคอนโทรลเลอร์ ช นิ ด NI myRIO-1900 และใช้ โ ปรแกรมแลปวิ ว
(LabVIEW) ทาหน้าที่ สั่งงานมอเตอร์ ข องโรบอทให้ ทางาน ผูใ้ ช้จะทา
หน้าที่ สั่งงานผ่านทางหน้าจอคอมพิ วเตอร์ ด้วยโปรแกรมอัตโนมัติซ่ ึ ง
แสดงผลแบบเวลาจริ ง อย่างไรก็ ตาม หากระบบไฟฟ้ าเกิ ดขัด ข้องจน
โรบอทต้องหยุดการทางานชัว่ คราว โรบอทสามารถจดจาตาแหน่ งล่าสุ ด
และโรบอทสามารถกลับมาเริ่ มทางานต่อจากตาแหน่งปั จจุบนั ได้ทนั ที
จากผลการทดสอบเพื่ อเปรี ยบเที ยบกับระบบที่ ไม่ ใช้ตวั ควบคุ มพีไอดี
พบว่า เปอร์ เซนต์โอเวอร์ ชูตของระบบลดลงประมาณ 15% และโรบอท
ใช้เวลาในการเคลื่อนที่ไปยังตาแหน่งที่ตอ้ งการลดลงประมาณ 0.2 วินาที
คาสาคัญ: โรบอท, ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ, โปรแกรมแลปวิว, ระบบ
ควบคุมแบบพีไอดี

Abstract
The inventory management system of company in the present
has been continuously developed to reduce worker costs and increase
logistics efficiency. This research presents the development model of
automated storage and retrieval system (ASRS) with PID Controller to
control the motor moving to the desired position more precisely and
reduce the operation time. Robotic control uses three motors, each of
which moves in each of the three axis positions. The motor is controlled
by the controller namely, NI myRIO-1900 and using program LabVIEW

to control the movement of motor. User will perform the task
automatically with the program, which is displayed in the real time. If the
power supply failures until the robot stopped working, the robots can
remember the latest position and can resume from the current position
immediately. From the results were compared with the non-PID control
systems, the maximum percent overshoot is reduced about 15% and the
operation time (setting time) of robots is reduced about 0.2 seconds.
Keywords: Robot, autonomous control system, LabVIEW, PID
Controller

1. บทนา
จากการศึ กษาพบว่าในประเทศไทยมีบริ ษทั ประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการขนส่ งทางโลจิตส์ติกเมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น [1] โรงงาน
เหล่านี้จะประกอบธุ รกิ จเกี่ ยวกับขนส่ งสิ นค้าให้กบั ลูกค้าเพื่อส่ งสิ นค้าไป
ยังสถานที่ ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยทัว่ ไปจึ งต้องมี
คลังเก็บสิ นค้าเป็ นของตนเองเพื่อจัดเก็บสิ นค้าที่รอการส่ งออก สิ นค้าแต่
ละชนิ ด ก็มี ความแตกต่ างกันหลากหลาย รวมถึ งลู ก ค้าที่ ม าใช้บ ริ การก็
อาจจมีจานวนมาก ซึ่งระบบการจัดการคลังสิ นค้าหลายแห่ งในปั จจุบนั ยัง
ใช้แรงงานคนเป็ นจานวนมาก ถึ งแม้ว่าจะมีการรถยก (Folk life) ก็อาจมี
จานวนไม่เพียงพอต่อการใช้งานหรื อบางแห่ งชั้นวางของมี ความสู งมาก
เกิ นกว่าที่รถยกจะทางานได้ หากโรงงานมีคลังสิ นค้าขนาดใหญ่จะทาให้
สิ้ น เปลื องค่ าใช้จ่ายในการจ้างพนัก งานมากขึ้ น ด้วยเหตุ น้ ี ในปั จจุบ ัน
หลายๆ โรงงานจึ งได้มีแนวคิ ดและเริ่ มมี การใช้งานระบบจัดเก็บสิ นค้า
โดยใช้พนักงานเพียงไม่กี่คนเท่านั้น และมีบางแห่ งอาจะไม่จาเป็ นที่ตอ้ ง
ใช้คนงานในการจัดระบบคลังสิ นค้า โดยมีเพียงเครื่ องจักรทางานเท่านั้น
[2] ทาให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงานไม่ตอ้ งเข้าไปยุง่ เกี่ยวกับอันตราย เช่ น อุบตั ิเหตุจาก
การควบคุมรถยก อุบตั ิเหตุจากการตกจากที่สูง และอุบตั ิเหตุจากการร่ วง
หล่ น ของสิ น ค้า อย่างไรก็ ต าม เทคโนโลยีก ารจัดการคลังสิ นค้า แบบ
อัตโนมัติมกั จะนาเข้าจากต่างประเทศซึ่ งมีค่าใช้จ่ายสู ง ถึ งแม้ว่าในระยะ
ยาวจะคุม้ ค่าต่อการลงทุน
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จากปั ญหาที่ ได้กล่าวมาข้างต้นจึ งได้มีการพัฒนาแบบจาลอง
ระบบจัดเก็บและเรี ยกคื นสิ นค้าอัตโนมัติด้วยตัวควบคุ มพีไอดี เพื่อเป็ น
ต้นแบบในการนาไปใช้ในทางปฏิบตั ิได้จริ ง โดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์
Nation Instrument รุ่ น myRIO-1900 ในการควบคุมมอเตอร์ ที่ใช้ในการ
ขับเคลื่อนโรบอทให้ไปตามตาแหน่ งที่ระบุให้มีการหยิบหรื อวางสิ นค้า
ซึ่ งสามารถเคลื่อนที่ได้ท้ งั ในแนวราบและแนวตั้ง ในการพัฒนาจะใช้โป
แกรม LabVIEW ในการควบคุ ม การท างานต่ า ง ๆ ของระบบ โดยมี
หน้าจอควบคุมการทางานและแสดงผลการทางานของตัวโรบอทแบบ
เวลาจริ งผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์

ชั้น วางสิ น ค้า นอกจากนี้ ก ารควบคุ มมอเตอร์ จะใช้วิธีก ารควบคุ ม ด้วย
Proportional-Integral-Derivative (PID) แบบลู ปปิ ด [3] และใช้ Encoder
Sensor [4] สาหรับป้ อนค่าความผิดพลาดกลับไปยังไมโครคอนโทรเลอร์
เพื่อให้เกิดความแม่นยาในการเคลื่ อนที่ไปยังตาแหน่ งเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
ซึ่งพิจารณาได้จากรู ปที่ 2 และ 3 ตามลาดับ

2. ระบบทีน่ าเสนอ
2.1 วัสดุอุปกรณ์
อุปกรณ์ที่ใช้สร้างแบบจาลองระบบจัดเก็บและเรี ยกคืนสิ นค้า
อัตโนมัติจะประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่เป็ นชั้นวางสิ นค้า (Shelf) และ
ส่ วนที่เป็ นโรบอทสาหรั บการจัดเก็บและเรี ยกคื นสิ นค้า วัสดุ ที่นามาใช้
สร้ างแบบจาลองชั้นวางสิ นค้าจะใช้ฟิวเจอร์ บ อร์ ดที่ ห าได้ตามร้ า นค้า
ทัว่ ไป ชั้นวางสิ นค้ามีขนาดคือ 60×13×50 ซม. มีความสูง 3 ชั้น แต่ละชั้น
แบ่งเป็ น 5 ช่ อง รวมทั้งหมด 15 ช่ อง โดยช่ องวางสิ นค้าแต่ละช่ องจะมี
ขนาด 8.5×6×8.5 ลบ.ซม. ระยะการเคลื่ อนที่ในแต่ละแกนของโรบอทที่
เป็ นแบบ 3 มิ ติ คื อ 90, 25 และ 50 ซม. ตามแนวแกน X, Y และ Z
ตามลาดับ โดยใช้มอเตอร์ ที่ยึดติดกับสายพานเคลื่อนที่จานวน 3 ตัว ชนิด
DC motor ควบคุมคุมด้วยสัญญาณพัลส์ (PWM) ส่ วนแขนกลที่ใช้สาหรับ
หยิบหรื อวางสิ นค้า (Gripper) จะออกแบบเป็ นลักษณะมือหนี บ เพื่อหยิบ
สิ นค้าออกมาและขาสไลด์เพื่อวางสิ นค้าเข้าไปยังช่ องวางสิ นค้าให้พอดี
โดยไม่ทาให้สินค้าตกหล่นเสี ยหายโดยสร้างจากเครื่ องพิมพ์ 3 มิติเพื่อให้
ได้รูปแบบและขนาดตามที่ตอ้ งการ และใช้ท่อพีวีซีขนาด ¼ นิ้ ว สาหรับ
ทาเป็ นรางเลื่อนตัวโรบอทในแนวแกน X

รู ปที่ 2 (ซ้าย) การนาสิ นค้าเข้าไปเก็บบนชั้นวางสิ นค้า และ (ขวา) การ
นาเอาสิ นค้าออกมาจากชั้นวางสิ นค้า

รู ปที่ 3 ระบบควบคุม PID แบบลูปปิ ดของแกน X, Y และ Z

รูปที่ 1 แบบจาลองระบบที่นาเสนอและ NI myRIO 1900

2.2 ขั้นตอนการดาเนินการ
การสร้ างแบบจาลองการจัดเก็บคลังสิ นค้าแบบอัตโนมัติ จะ
เริ่ มจากการออกแบบการทางานของระบบก่อนซึ่ งจะมีอยู่ 2 รู ปแบบคือ
การนาสิ นค้าเข้าไปเก็บบนชั้นวางสิ นค้า และการนาเอาสิ นค้าออกมาจาก

ในการออกแบบหน้าต่างควบคุ มจะใช้โปรแกรม LabVIEW
ในการเขียนโดยจะเขียนอยู่ 2 ส่ วนคือ หน้าต่าง GUI บนคอมพิวเตอร์ กับ
ส่ วนที่ ใช้ในความคุ มฮาร์ ดแวร์ โดยจะโปรแกรมไว้ใน NI myRIO 1900
ในการกาหนดค่าตาแหน่ งต่างๆ จะใช้โปรแกรมอีกตัวที่เขียนขึ้นมาเพื่อ
อ่ านค่ าจาก Encoder sensor อย่างเดี ยว เพราะค่ าที่ อ่ านได้คื อ ค่ าอ้า งอิ ง
ตาแหน่ งต่างๆ ของชั้นวางสิ นค้า โดยทดลองปรั บมอเตอร์ ไปตาแหน่ ง
ต่างๆ ของชั้นวางสิ นค้า จากนั้นก็เอาค่าที่ อ่านได้มาเป็ นตาแหน่ งอ้างอิง
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หากมีช้ นั วางที่ขนาดใหญ่ข้ ึ นหรื อเล็กลงต้องทาการปรับตาแหน่ งอ้างอิง
ของชั้นวางใหม่ท้งั หมดเพื่อให้โรบอททราบขอบเขตในการเคลื่อนที่
การแก้ปัญหาความผิดพลาดในการระบุตาแหน่ งของโรบอท
จะใช้ตวั ควบคุมพีไอดี เพื่อต้องการลดค่าเวลาในการการเคลื่อนที่ (setting
time) โอเวอร์ ชูตสู งสุ ด (Maximum overshoot) และค่าความผิดพลาดเมื่อ
เข้าสู่ สถานะคงตัว (Steady-stage error) ซึ่ งค่าพารามิเตอร์ ที่ได้กล่ าวมานี้
จะเป็ นพารามิเตอร์ ในการปรับค่าอัตราขยายต่างๆ ของตัวควบคุมพี ไอดี
เพื่อให้สามารถควบคุมตาแหน่ งการเคลื่ อนที่ได้อย่างแม่นยาและรวดเร็ ว
ยิ่งขึ้น โดยฟั งก์ชันถ่ายโอน (Transfer Function, G(s) ) ของตัวควบคุม
พีไอดีแสดงได้ดงั สมการ (1)
G( s)  K P  K I

1
 KD s
s

Encoder sensor อย่างเดียว จากนั้นก็เอาค่าที่อ่านได้มาเป็ นตาแหน่ งอ้างอิง
ในการที่จะให้โรบอทรู ้วา่ จะเคลื่อนที่ไปตาแหน่งไหนบนชั้นวางสิ นค้าซึ่ ง
แสดงดังรู ปที่ 5

(1)
รู ปที่ 4 หน้าต่างควบคุมการทางานของระบบ

โดยที่ K P ทาหน้าที่ควบคุมค่าความผิดพลาด ณ เวลาปั จจุบนั
KI ทาหน้าที่ควบคุมการสะสมของค่าความผิดพลาด
K D ทาหน้าที่ควบคุมอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าความผิดพลาด

และ s คือตัวดาเนินการในโดเมน s
ความสัมพันธ์ของตัวควบคุมพีไอดีกบั setting time, maximum
overshoot และ steady-stage error พิจารณาได้จากตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ของค่าอัตราขยาย KP , KI และ K D
อัตราขยาย Maximum
Setting time
Steady-stage
(เพิ่มขึ้น)
overshoot
error
KP

เพิ่มขึ้น

เปลี่ยนน้อยมาก

ลดลง

KI

เพิม่ ขึ้น

เพิม่ ขึ้น

ลดลง (จนไม่มี)

KD

ลดลง

ลดลง

เปลี่ยนน้อยมาก

รู ปที่ 5 หน้าต่างสาหรับการกาหนดค่าตาแหน่งต่าง ๆ บนชั้นวางสิ นค้า

3. การทดสอบและผลการทดสอบ

สาหรับส่ วนของหน้าต่างควบคุมเปิ ดใช้งานได้จากโปรแกรม
LabVIEW ซึ่ งประกอบด้วยตาแหน่ งของชั้นวางสิ นค้าทั้งหมด ดังแสดง
ในรู ปที่ 4 มี ปุ่มสาหรั บเรี ยกใช้งานได้จานวน 4 ปุ่ ม คื อปุ่ มสาหรั บน า
สิ นค้าเข้าไปเก็บบนชั้นวาง (Store) ปุ่ มสาหรั บนาสิ นค้าออกจากชั้นวาง
(Retrieval) ปุ่ มส าหรั บ การรี เซ็ ต ค่ า โรบอทให้ เ ป็ นต าแหน่ ง เริ่ มต้น
(HOME) และปุ่ มสาหรั บหยุดการทางานของโปรแกรมทั้งหมด (Stop)
นอกจากนี้ยงั แสดงตาแหน่งปั จจุบนั ของโรบอทจากแถบเลื่อนด้านขวามือ
ด้านซ้ายมือจะแสดงถึงระยะในแกน แกน X และ Y ดังรู ปที่ 4
ในการออกแบบหน้าต่างควบคุ มจะใช้โปรแกรม LabVIEW
ในการเขียนโดยจะเขียนอยู่ 2 ส่ วนคือ หน้าต่าง GUI บนคอมพิวเตอร์ กับ
ส่ วนที่ใช้ในความคุมฮาร์ ดแวร์ โดยจะโปรแกรมไว้ใน NI myRIO 1900
ในการกาหนดค่าตาแหน่ งต่าง ๆ จะใช้โปรแกรมอี กตัวเพื่ออ่านค่า จาก

หลังจากที่ สร้ างแบบจาลองการจัด เก็ บ คลังสิ น ค้าอัต โนมัติ
เสร็ จแล้ว จะได้ทาการทดสอบโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมโรบอท โดย
ขั้นตอนแรกคื อการก าหนดตาแหน่ งของชั้น วางสิ นค้าโดยใช้โปแกรม
ส าหรั บ อ่ า นค่ า Encoder Sensor เมื่ อ ได้ ต าแหน่ ง มาครบแล้ ว ก็ เ อาค่ า
ตาแหน่ งต่ าง ๆ ไปใส่ ไว้ใ นโปรแกรมหลัก เพื่ อให้ โรบอทรู ้ ว่ า จะต้อ ง
เคลื่อนที่ไประยะเท่าใด นอกจากนี้ ในการแสดงผลการทางานของโรบอท
แบบเวลาจริ งผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ จะเห็ นได้ว่าเมื่อมีการกดปุ่ มสัง่ ให้
โรบอททางาน โรบอทจะสามารถเริ่ มทางานได้ตามคาสั่งโดยจะเคลื่อนที่
ไปตามช่ องวางสิ นค้าในตาแหน่ งต่าง ๆ ของแบบจาลองทั้งในแกน X
และ Y และยังสามารถแสดงค่าตาแหน่ งปั จจุบนั ของโรบอทผ่านทางหน้า
จอคอมพิวเตอร์ ได้ ทั้งนี้ระยะการเคลื่อนที่ในแนวแกนต่าง ๆ จะเกิดความ
ผิดพลาดขึ้ น เสมอ เนื่ องจากการออกแบบทางกลของมอเตอร์ ที่ ย งั ไม่
สมบูรณ์ รวมถึงเวลาในการเคลื่อนที่ไปยังแต่ละตาแหน่งก็ชา้ ด้วย
ในการทดสอบจากโปรแกรม LabVIEW จะได้ก ราฟการ
ทางานของมอเตอร์ ที่ใช้ควบคุมโรบอทโดยพิจารณาจากรู ปที่ 6 แสดงให้
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เห็ นว่าค่าป้ อนกลับจากมอเตอร์ จะมี ค่ าที่ ผิดพลาดไปจากค่าอ้างอิ ง (set
point) และแกว่ง ไปมาอยู่บ ริ เ วณค่ า อ้า งอิ ง ในช่ ว งเข้า สู่ ส ถานะคงตัว
หลังจากการปรับค่าอัตราขยายพีไอดี แล้ว ค่าป้ อนกลับมอเตอร์ จะมีการลู่
เข้า สู่ ค่ า อ้า งอิ ง และไม่ เ กิ ด การแกว่ ง ตัว ของค่ า ป้ อ นกลับ ในช่ ว งเข้า สู่
สถานะคงตัวในที่สุด เราสามารถคาหาค่า Maximum percent overshoot
(MP) [5] ได้จากสมการ (2)
MP 

c t p   c   
c 

100%

ตารางที่ 2 ผลการทดลองปรับค่าอัตราขยายพีไอดี
Maximum Setting time Steady stage
ค่าอัตราขยาย
K , K , K 
overshoot (%)
(s)
error (%)
P

I

D

K p  0.5,
K i  0,
K d  0.003

0.2

0.703

0.2

5

1.02

0.05

10

1.312

0.01

K p  0.5,
K i  0.001,

(2)

K d  0.003
K p  0.5,

เมื่อ c  t p  คือค่าแอมพลิจูดสูงสุด และ c    คือค่าแอมพลิจูดอ้างอิง

K i  0.01,

จากรู ป ที่ 6 ค่ า แอมพลิ จู ด อ้า งอิ ง เท่ า กับ 1,000 ที่ ว ดั ได้จ าก
Encoder sensor มีหน่ วยเป็ นพัลส์ ค่าโอเวอร์ ชูตสู งสุ ดหรื อค่าแอมพลิจูด
สูงสุดคือ 1,150 พัลส์ เมื่อนาค่าทั้งสองนี้ ไปแทนในสมการ (2) จะสามารถ
หาค่า MP ได้เท่ากับ 15% จากนั้นได้ทาการปรั บค่าอัตราขยายพีไอดี ด ัง
ตารางที่ 2 เพื่อต้องการลดค่า MPO ให้ได้มากที่สุด ซึ่งสภาวะของระบบที่
ดีที่สุดคือเมื่อ KP  0.5, KI  0 และ Kd  0.003 จากรู ปที่ 7 จะพบว่า
ค่าโอเวอร์ ชูตสู งสุ ดเท่ากับ 1,002 พัลส์ จะส่ งผลให้ค่า MPO ลดลงเหลือ
เพียง 0.2% เวลาลู่เข้าสู่ setting time ได้เร็ วขึ้นจากเดิมคือ 0.904 วินาที เป็ น
0.703 วินาที และ steady-stage error มีค่าเท่ากับ 0.2%

K d  0.01

4. สรุป
งานวิจยั ฉบับ นี้ น าเสนอการพัฒนาแบบจาลองระบบจัด เก็ บ
และเรี ยกคืนสิ นค้าอัตโนมัติด้วยตัวควบคุมพีไอดี (PID Controller) เพื่อ
ควบคุ ม การท างานของมอเตอร์ ใ ห้ ส ามารถเคลื่ อ นไปยัง ต าแหน่ ง ที่
ต้องการได้แม่นยาขึ้นและใช้เวลาในการทางานลดลงโดยใช้มอเตอร์ 3 ตัว
ซึ่ งแต่ละตัวจะเคลื่ อนที่ ในแต่ละตาแหน่ งของแกน 3 มิ ติ ชุ ดมอเตอร์ จะ
ควบคุมด้วยคอนโทรลเลอร์ NI myRIO-1900 และใช้โปรแกรมแลปวิว
(LabVIEW) ทาหน้าที่ สั่งงานมอเตอร์ ของโรบอทให้ทางาน จากผลการ
ทดสอบพบว่า เปอร์ เซนต์โอเวอร์ ชูตของระบบลดลงประมาณ 15% และ
โรบอทใช้เวลาในการเคลื่ อนที่ ไปยังตาแหน่ งที่ ตอ้ งการลดลงประมาณ
0.2 วินาที เมื่อเปรี ยบเทียบกับระบบที่ไม่ใช้ตวั ควบคุมพีไอดี
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บทคัดย่ อ

Abstract

การรักษาภาวะทารกตัวเหลือง (Neonatal hyperbilirubinemia)
ด้วยวิธีการส่ องไฟ (Phototherapy) มักเป็ นวิธีที่แพทย์นิยมนามาใช้ในการ
รักษา เนื่องจากมีความเสี่ ยงน้อยและให้ผลการรักษาที่ดี ซึ่งแสงจากเครื่ อง
ส่ องไฟจะส่ งผลให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ าง (Isomerization) ของ
สารเหลืองหรื อบิลิรูบิน (Bilirubin) มีปริ มาณสู งในระบบหลอดเลื อดใต้
ผิ ว หนัง ให้ ส ามารถละลายน้ า และขับ ออกทางปั ส สาวะและอุ จ จาระ
เนื่องจากตับและม้ามของทารกแรกเกิดยังทาหน้าที่กาจัดสารสี เหลืองนี้ ได้
ไม่เต็มที่ แหล่งกาเนิดแสงจากหลอดแอลอีดีกาลังสู งที่นามาใช้ในรักษามี
ช่ วงความยาวคลื่ นจาเพาะในช่ วง 450-460 นาโนเมตร และมีความเข้ม
แสงเชิ ง สเปกตรั ม (Spectrum irradiance) มากกว่ า 30 µW/cm2/nm ที่
ระยะห่ างระหว่างเครื่ องส่ องไฟและเด็กทารกอย่างน้อย 30 เซนติ เมตร
เครื่ องส่ องไฟแอลอี ดีที่ม กั นามาใช้งานในปั จจุ บนั สามารถปรั บ ระดับ
ความเข้มแสงได้เพียง 2 ระดับเท่านั้น แต่เนื่ องจากอาการตัวเหลื องของ
ทารกแต่ละรายมีความรุ นแรงที่แตกต่างกัน แพทย์จึงไม่สามารถใช้เครื่ อง
ส่องไฟในการรักษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ งานวิจยั ฉบับนี้ จึงได้นาเสนอ
การพัฒนาชุดควบคุมเครื่ องส่ องไฟแอลอีดีที่ใช้สาหรับรักษาภาวะทารก
ตัวเหลืองด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสื่ อสารระหว่างสรรพสิ่ ง (Internet of
Things : IoT) เพื่อให้ แ พทย์ผูท้ าการรั กษาสามารถปรั บระดับความเข้ม
แสงของเครื่ องส่ องไฟได้อย่างอิสระด้วยสมาร์ ทโฟนหรื อคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลผ่านระบบสมองกลฝังตัวและการเชื่ อมต่อสัญญาณแบบไร้ สาย
ไปยังระบบเน็ตพาย (NETPIE) จึงสามารถแสดงและบันทึกค่าการทางาน
ของที่สาคัญต่างๆ ได้ เช่น ค่าความเข้มแสงเชิงสเปกตรัม เป็ นต้น

Treatment of the neonatal hyperbilirubinemia by
phototherapy is often the way that doctors used to treat because there is
little risk and good results. The light from the lamp will accelerate the
baby's body to eliminate the yellow substance or bilirubin in the blood
which is higher than normal. Since, the liver and spleen of the baby
cannot eliminate effectively bilirubin. The light for high-power LED for
phototherapy requires the wave length about 450-460 nanometers and
spectrum irradiance is higher than 30 µW/cm2 /nm when the distance
between the lamp and baby about 30 cm. Currently, LED phototherapy
can adjust the value of spectrum irradiance as two or three levels only.
But each baby's jaundice has a different severity, therefore it is not
possible to use a phototherapy device to treat jaundice effectively. In this
paper, we present the LED phototherapy control for Neonatal Jaundice
with the IoT (Internet of things) system. The doctor can control the
spectrum irradiance independently using smartphone or PC through the
embedded system and connects wireless signal with the NETPIE
(Network Platform for Internet of Everything). It can be showed and
recorded the important parameters of the LED phototherapy device while
it is working.

คาสาคัญ: ภาวะตัวเหลื อง, วิธีการส่ องไฟ, ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ ,
ระบบสื่ อสารระหว่างสรรพสิ่ ง

1. บทนา

Keywords: Neonatal hyperbilirubinemia, phototherapy, autonomous
control system, internet of things system

จากการศึกษาพบว่าทารกแรกเกิดมักเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ พบ
ได้บ่อย คือภาวะตัวเหลื อง (Hyperbilirubinemia) ซึ่ งอาการตัวเหลืองของ
ทารกเกิดจากสารสี เหลื องที่เรี ยกว่า “บิลิรูบิน (Bilirubin)” ในเลือดสู งกว่า
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ปกติ ปกติ มี สาเหตุมาจากการสลายตัวของเม็ดเลื อดแดงของทารกที่
หมดอายุ โดยปกติจะถูกทาลายที่ตบั และม้าม ทาให้ปลอดปล่อยสารฮี โม
โกบิ น (Hemoglobin) และเมื่ อผ่านกระบวนการ Heme oxygenase และ
Biliverdin reductase (BVT) ทาได้สารเหลืองในที่สุด แต่เนื่ องจากตับของ
ทารกยังทาหน้าที่ไม่สมบูรณ์ ทาให้การขับสารเหลืองออกจากร่ างกายไม่
ดีเท่าที่ควร ส่ งผลให้คงั่ ค้างอยูใ่ นร่ างกายมากขึ้นและจับตามผิวหนัง ทา
ให้มองเห็นผิวหนังทารกเป็ นสี เหลือง ถ้าระดับบิลิรูบินสูงมากทาให้เด็กมี
อาการทางสมองจากภาวะตัวเหลืองได้ (Kernicterus) และถ้าบิลิรูบินสู ง
เกิน 20 มิลลิ กรัมเปอร์ เซ็นต์ อาจมีผลต่อการได้ยินของเด็ก เหตุผลเหล่านี้
จึ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ ต้องให้ความสนใจและรั กษาโรคภาวะตัวเหลื องใน
ทารกแรกเกิ ดเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนดังกล่ าว จากการเก็ บข้อมู ล ของ
กระทรวงสาธารณสุ ขในช่วงปี 2555- 2558 [1-2] พบว่าทารกที่มีภาวะตัว
เหลืองมีจานวนมากถึง 25 – 50 % ซึ่งถือเป็ นอันดับ 1 ของภาวะแทรกซ้อน
ของทารกหลัง เกิ ด ทั้ง หมด ดั ง นั้ นการดู แ ลทารกตัว เหลื อ งอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพจึ งมี ค วามสาคัญในการลดภาวะแทรกซ้อนของโรค ลด
อัตราการส่งต่อ ลดระยะเวลาในการรักษา และลดความวิตกกังวลของพ่อ
แม่และญาติลงได้
ในทางการแพทย์ จะใช้วิธีการรักษาภาวะตัวเหลื องในทารก
แรกเกิ ดด้วยวิธีการส่ องไฟ (Phototherapy) ซึ่ งมีความเสี่ ยงในการรักษา
น้อยกว่าวิธีอื่นๆ และให้ผลการรักษาดี [3-4] เนื่ องจากแสงไฟสามารถจะ
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ าง (Isomerization) ของโมเลกุลของบิ
ลิ รูบินทาให้ Unconjugated bilirubin ที่ มีคุณสมบัติไม่ลายน้ าไปเป็ นสาร
Conjugated bilirubin ที่ ล ะลายน้ า ได้ จึ ง สามารถขับ ถ่ า ยสารนี้ ได้ ท าง
ปั สสาวะและทางอุจจาระได้ ในกรณี ของทารกที่ มีอายุครรภ์มากกว่า 35
สั ป ดาห์ ใ ห้ พิ จ ารณาตามอายุ ค รรภ์ แ ละอายุ ห ลัง เกิ ด เป็ นชั่ว โมงตาม
หลัก การรั ก ษาตามเกณฑ์ ก ารส่ อ งไฟและการเปลี่ ย นถ่ า ยเลื อ ดตาม
มาตรฐานสากล (AAP guideline)ในทางปฏิ บตั ิจะนิ ยมใช้แสงที่ มีค วาม
ยาวคลื่ นจาเพาะในช่ วง 450-460 นาโนเมตร เพราะสามารถทะลุ ช้ ัน
ผิวหนังของทารกได้ดี และต้องมีความเข้มแสงเชิ งสเปกตรัม (Spectral
Irradiance) สู งกว่า 30 µW/cm2/nm ที่ ระยะห่ างระหว่างตัวโคมกับทารก
ประมาณ 30-50 เซนติเมตร เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการรักษา แพทย์
หรื อพยาบาลสามารถเข้าทาหัตถการได้สะดวก

รูปที่ 1 ตัวอย่างเครื่ องส่ องไฟแอลอีดีสาหรับรักษาภาวะทารกตัวเหลือง

งานวิ จยั นี้ น าเสนอการพัฒนาโคมไฟชื่ อ Cerulean Mark 5s
Smart Medical Edition ใช้สาหรั บรั กษาภาวะตัวเหลื องในทารกแรกเกิ ด
ลดโอกาสเสี่ ยงจากอาการแทรกซ้อน และความพิการของทารกแรกที่เกิด
ภาวะตัว เหลื อ งได้ โดยระบบวงจงไฟฟ้ า และสมองกลฝั ง ตัว พร้ อ ม
ชุ ด ค าสั่ ง โปรแกรม สามารถจัด หาได้ใ นประเทศ ส่ ง ผลให้ ป ระหยัด
งบประมาณในการจัดซื้ อและบ ารุ งรั กษา และให้ ประสิ ทธิ ภาพในการ
รักษาใกล้เคียงกับเครื่ องมือราคาสู ง สาหรับโรงพยาบาลทุกระดับ โดยมี
คุณภาพดี เทียบเท่าโคมไฟแบบแอลอีดีที่มีใช้กนั อยูท่ วั่ ไปในโรงพยาบาล
และจะมีส่วนเพิ่มเติ มทางด้านชุ ดสาคัญโปรแกรมบนระบบสมองกลฝั ง
ตัวคื อ ความสามารถเรี ยกดู ค่ าการท างานของโคมไฟในส่ วนของของ
ความเข้มแสงเชิงสเปกตรัม อุณหภูมิโคมไฟ และปฏิทินเวลา ผ่านหน้าจอ
แอลซีดีและทาการเชื่ อมต่อสัญญาณไร้สายไปยังระบบ NETPIE จึงทาให้
ควบคุมการทางานผ่านสมาร์ทโฟนหรื อคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลได้

2. ระบบทีน่ าเสนอ
2.1 วัสดุอปกรณ์
อุปกรณ์ที่ใช้สร้ างเครื่ องส่ องไฟแอลอีดีกาลังสู งสาหรับรักษา
ภาวะตัวเหลื องในทารกแรกเกิ ด ประกอบด้วยหลอดแอลอีดี 3 วัตต์ สี น้ า
เงิ น มี ช่ วงความยาวคลื่ น อยู่ระหว่ าง 450-460 นาโนเมตร จานวน 12
หลอด และหลอดแสงสี ขาว 4 หลอด สาหรับสลับเปิ ดในการทาหัตถการ
รวมเป็ น 16 หลอด สาหรับการใช้งานจะมี 2 ลักษณะคือ ขณะทาการรักษา
จะใช้เฉพาะหลอดแสงสี น้ าเงิน และขณะที่บุคลากรทางการแพทย์เข้ามา
ตรวจหรื อทาหัตถการจะใช้หลอดแสงสี ขาวเพื่ อให้เ กิ ด ความสบายต่อ
สายตาผูใ้ ช้งาน สาหรับเปลือกตัวเครื่ องส่ องไฟจะใช้วสั ดุ PLA ขึ้นรู ปด้วย
เครื่ องพิมพ์ 3 มิติ ใช้พดั ลมระบายความร้อน 2 ตัว ร่ วมกับฮี ทซิ งค์ บอร์ ด
ควบคุมการทางานของระบบจะใช้บอร์ด Arduino Uno/NANO และโมดูล
เชื่ อมต่อกับเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตแบบไร้ สาย ESP8266/ESP32 เซนเซอร์
วัดอุณหภูมิรุ่น DS18B20 และจอแสดงผลแบบสัมผัส Nextion LCD
2.2 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
เริ่ มจากการออกแบบเปลื อ กเครื่ องส่ อ งไฟและการวาง
ตาแหน่ งของอุปกรณ์ทุกชิ้ นที่ใช้ประกอบเข้ากับตัวโคมโดยใช้โปแกรม
แกรม Solidwork หลักการสาคัญของการออกแบบอุปกรณ์การแพทย์คือ
จะต้องไม่มีเหลี่ ยมคมต่างๆ และโดยมากจะใช้วสั ดุแข็งแรงทนทานและมี
สี ขาวเป็ นหลัก แหล่งจ่ายไฟมาตรฐานของ IEC สามารถใช้งานง่าย เมื่อ
ได้โครงของตัวเครื่ องส่ องไฟด้วยเครื่ องพิ มพ์ 3 มิ ติ แล้วจึ งเริ่ ม ท าการ
ประกอบระบบสมองกลฝั งตัวควบคุ มการทางานของเครื่ องส่ องไฟ พัด
ลมระบายความร้ อ น ติ ด ตั้ง หลอดไฟแอลอี ดี เ ข้า กับ แผงวงจร และ
จอแสดงผลแอลซี ดีแบบสัมผัสสามารถเลือกโหมดควบคุมการทางานได้
2 โหมดคือ การหมุนปุ่ มที่ตวั เครื่ องโดยตรง และโหมดการควบคุมจาก
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สมาร์ ทโฟนโดยการเชื่ อมต่อกับเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ซึ่ งพิจารณาได้จาก
รู ปที่ 2 และ 3

รูปที่ 2 การออกแบบภายในและภายนอกตัวเครื่ องส่ องไฟแอลอีดี

รูปที่ 3 การออกแบบวงจรไฟฟ้ าที่เชื่ อมต่อกับระบบสมองกลฝังตัว

NETPIE I/O ใช้ ร ะบบ IoT platform ของ NETPIE ท าให้
สามารถเรี ยกดู ค่ า การท างานของโคมไฟในส่ ว นของความเข้ม เชิ ง
สเปกตรั ม ที่ ผ่ า นการท าฟั ง ก์ ชัน จับ คู่ ก ับ อุ ณ หภู มิ โ คมไฟ บนเว็บ ไซต์
NETPIE.io ซึ่ งจะท าหน้า ที่ เ ป็ นเอาต์พุ ต ของชุ ด ค าสั่ ง โปรแกรม และ
NETPIE freeboard ที่สามารถเขียน GUI ที่ ทางานผ่านหน้าเบราเซอร์ ซ่ ึ ง
จะทาหน้าที่เป็ นอินพุตของชุดคาสัง่ โปรแกรม
PWM MOSFET output ส่ งค่าที่ได้จากการประมวลผลภายใน
ระบบสมองกลฝังตัวไปควบคุมการทางานของหลอดแอลอีดีกาลังสู ง ใน
การใช้ชุดคาสั่งโปรแกรมกาเนิ ดสัญญาณ PWM และ Duty cycle ในการ
สั่ ง ON-OFF MOSFET โดยผ่ า นฟั ง ก์ ชั น analogWrite(pin, value); ซึ่ ง
ในทางปฏิ บตั ิฟังก์ชนั นี้ จะกาหนดความถี่ ประมาณ 490 Hz และมี GPIO
เฉพาะบางขาของบอร์ ดระบบสมองกลฝั งตัวเท่ านั้นที่ จะสามารถสร้ าง
PWM ได้ โดยค่า Duty cycle ระหว่าง 0 ถึง 255 (always ON)
LCD Panel output ใช้แสดงผลค่าและสถานะต่าง ๆ ของโคม
ไฟบนหน้าเจอแสดงผลแอลซีดีดยจะรับค่าจากภายในชุดคาสั่งโปรแกรม
เช่น ค่าความเข้มแสงเชิ งสเปกตรัมกับอุณหภูมิ แสดงออกผ่านทางฟังกชัน
ซึ่ งภายในเครื่ องหมายอัญประกาศจะเป็ นการแสดงตัวอัก ษรออกทาง
หน้าจอ และการเรี ยกค่ าจากตัวแปรภายในชุ ดค าสั่งโปรแกรมออกมา
แสดงค่าได้

การโปรแกรมฟั งก์ชนั การทางานย่อยของระบบในส่ วนต่างๆ
สามารถพิจารณาได้จากรู ปที่ 4, 5 และ 6 โดยมีการระบุ Input/output ดังนี้
Digital signal input รับค่าจากเซนเซอร์ วดั อุณหภูมิ DS18B20
เข้าสู่ ชุดคาสั่งโปรแกรมภายในโค้ดเป็ นชุ ดข้อมูลตัวเลขเก็บในตัวแปร
โดยสามารถให้ผลลัพธ์ออกมาเป็ นองศาเซลเซี ยส และองศาฟาเรนไฮต์
ทั้งหมดจะเกิดจากกระบวนการแจกแจงชุ ดข้อมูลระดับ 9 ถึง 12 บิต ผ่าน
การเชื่ อมต่อแบบ One-Wire สาหรับ Analog signal input รับค่าสัญญาณ
แอนะล็ อ กจากตัว ต้า นทานปรั บ ค่ า ได้ (Potentiometer) เข้า สู่ ชุ ด ค าสั่ ง
โปรแกรมภายในโค้ดเป็ นชุ ดข้อมูลตัวเลขในเชิ งค่าแรงดันที่ได้จาก ADC
(Analog to digital converter) แบบทศนิ ยม และค่าการเปลี่ ยนแปลงสเต็ป
บิตแบบจานวนเต็ม แต่ในที่ น้ ี จะเลื อกใช้แบบการเปลี่ ยนแปลงสเต็ปบิต
เนื่ องจากเป็ นจานวนเต็ม และลดภาระในการประมวลผล และยังสามารถ
ใช้ฟังก์ชันเทียบเคียงค่า จาก 0 ถึ ง 1023 ขั้น ไปเป็ น 0 ถึ ง 255 โดยค่าที่
อ่านได้จะนาไปใช้ควบคุมการทางานของ PWM MOSFET ควบคุ มเพิ่ม
ลดความสว่างของหลอดแอลอีดี
Network Time Protocol (NTP) input รั บ ค่ า ปฏิ ทิ น มาตรฐาน
จาก NTP server มาใช้ในการทางานภายในโค้ดสาหรับการนับเวลาใน
เงื่อนไขของชุดคาสั่งโปรแกรม ตลอดจนการแสดงผลวันที่และเวลาบน
หน้าจอแอลซีดีของโคมไฟ

Embedded
system

Arduino
Uno/NANO or
ESP8266/ESP32

Input and output

Sensor reading &
Program process

PWM MOSFET
LED Dimming

LCD Display
(Device monitor)
NETPIE (IoT Data
Recording)

Light Intensity Adjustable
Control (Knob)

รู ปที่ 4 ฟังก์ชนั การทางานของชุดคาสัง่ โปรแกรมภายในเครื่ องส่ องไฟ
Cerulean Mark 5s

Target requisite

Output Result
Spectral Irradiance
uW/cm2/nm

LCD Display
(Device monitor)
Sensor reading &
Program process

Tempurature
celsius degree
Time & Date from
NTP Server

NETPIE (IoT Data
Recording)

uW/cm2/nm & celsius
degree to freeboard

รู ปที่ 5 ฟังก์ชนั การทางานย่อยของ Sensor reading & Program process
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NETPIE
Platform

Output and
Input
IoT Data Recording
to NETPIE

NETPIE (IoT Data
Recording)

Smart Device
Control

Output Result
Spectral Irradiance
uW/cm2/nm

Tempurature celsius
degree
Freeboard : Reply PWM Value to
Cerulean Mark 5s

รูปที่ 6 ฟังก์ชนั การทางานย่อยของ NETPIE (IoT Data Recording)

รู ปที่ 9 การแจ้งเตือนผ่าน Line Notify และบันทึกค่าลง Datalogger

3. การทดสอบและผลการทดสอบ

4. สรุป

หลังจากที่ได้ประกอบตัวเครื่ องส่ องไฟแอลอีดีเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ว จึงเริ่ มทาการเลือกโหมดเชื่ อมต่อเครื่ องส่ องไฟเข้ากับระบบ NETPIE
โดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละสมาร์ ท โฟนเพื่ อ ควบคุ ม ความเข้ม แสงเชิ ง
สเปกตรัม ดังรู ปที่ 7 โดยจะต้องทาการล็อกอินเพื่อแสดงตัวตนก่อนได้รับ
อนุ ญาตให้ใ ช้งานระบบได้ การปรั บค่ าความเข้ม แสงเชิ งสเปกตรั มจะ
แสดงผลแบบทันทีผา่ นทางหน้าจอแสดงผลที่ตวั เครื่ องและที่สมาร์ ทโฟน
ดัง รู ป ที่ 8 อี ก ทั้ง ยัง มี ก ารแจ้ง เตื อ นผ่ า น Line Notify และบัน ทึ ก ค่ าลง
Datalogger (ดังรู ปที่ 9) เพื่อช่ วยอานวยความสะดวกในการทางานให้กบั
แพทย์พยาบาลผูด้ ูแลรักษา อย่างไรก็ตาม การควบคุมความเข้มแสงด้วย
ระบบไร้สายยังคงต้องพึ่งพาคุ ณภาพของเครื อข่ายอิ นเตอร์ เน็ตเป็ นหลัก
ดังนั้นหากเครื อข่ายไม่สามารถใช้งาน เราก็ยงั สามารถควบคุมการทางาน
ของเครื่ องส่องไฟได้โดยตรงเช่นเดิม ต้องใช้การหมุนปุ่ มที่ตวั เครื่ องแทน

งานวิจยั ฉบับ นี้ น าเสนอการพัฒนาชุ ด ควบคุ มเครื่ องส่ อ งไฟ
แอลอีดีที่ใช้สาหรับรักษาภาวะทารกตัวเหลืองด้วยการประยุกต์ใช้ระบบ
ไอโอที (IoT) เพื่อให้แพทย์ผูท้ าการรัก ษาสามารถปรับระดับความเข้ม
แสงของเครื่ องส่ อ งไฟได้อย่า งอิ ส ระโดยการควบคุ ม จากจากสมาร์ ท
โฟนหรื อ คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คลผ่ า นระบบสมองกลฝั ง ตัว และการ
เชื่ อมต่ อสัญญาณแบบไร้ ส ายไปยังระบบเน็ ต พาย (NETPIE) สามารถ
แสดงและบันทึกค่าการทางานของโคมไฟที่สาคัญต่างๆ ได้ นอกจากนั้น
แล้ว หากระบบเครื อข่ายไม่สามารถเชื่ อมต่อกับเครื่ องส่ องไฟได้ ผูใ้ ช้งาน
ก็ยงั คงสามารถควบคุมการปรับค่าความเข้มแสงเชิ งสเปกตรัมได้

5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิ จ ัย ขอขอบคุ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
กรุ ง เทพธนบุ รี และภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่สนับสนุนงบประมาณในการนาเสนอผลงานวิจยั ใน
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ประจาปี งบประมาณ 2561

เอกสารอ้ างอิง
รูปที่ 7 การควบคุมความเข้มแสงเชิ งสเปกตรัมผ่านระบบ NETPIE โดย
ใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน

รูปที่ 8 ผลการควบคุมความเข้มแสงเชิ งสเปกตรัมผ่านระบบ NETPIE

[1] ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารอิเล็กทรอนิ กส์ของราชการกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข, http://www.oic.go.th/INFOCENTER17/1701/.
[2] อรุ ณี เจตศรี สุภาพ, “ภาวะตัวเหลืองในเด็กแรกเกิดและเด็กเล็ก
(Neonatal hyperbilirubinemia / Neonatal jaundice),” สื บค้นเมื่อ 17
เมษายน 2561, จาก http://haamor.com/th/ภาวะตัวเหลืองในเด็ก/.
[3] Atkinson, L. R., Escobar, G. J., Takayama, J., and Newman, T. B.,
“Phototherapy use in jaundiced newborns in a large managed care
organization: Do clinician adhere to the guidelines?,” Pediatrics,
2003, pp. 555-561.
[4] เกรี ยงศัก ดิ์ จี ระแพทย์ และ วีณา จี ระแพทย์, “ประสิ ทธิ ภาพของ
เครื่ องส่ องไฟ-ศิริราชในการลดระดับบิลิรูบินในพลาสมา,” วารสาร
กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช, 2540, หน้า 284-290.
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เครื่องช่ วยเหลือผู้สูงวัยผ่ านเครือข่ ายโทรศัพท์
Elderly People Helping System via Mobile Network
นริศ ป้อมภา วุฒิชัย ใจบาล กฤษดา ยิง่ ขยัน โชคมงคล นาดี และปุณยสิ ริ บุญเป็ ง
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชี ยงใหม่
128 ถนนห้วยแก้ว ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 05-392-1444 ต่อ 2110
E-mail: princegoal014@gmail.com, bellkub2009@hotmail.com, krisdacm@hotmail.com, chokenad@hotmail.com and punyasiri@hotmail.com

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการออกแบบและสร้ างเครื่ องช่ วยเหลื อผูส้ ู งวัยผ่าน
เครื อข่ายโทรศัพท์จดั ทาขึ้นเพื่อแก้ไขปั ญหาครอบครั ว ที่ ตอ้ งไปทางาน
นอกบ้านหรื อไกลจากบ้านหลายครอบครัวที่ตอ้ งทิ้งบ้านในตอนกลางวัน
เพื่อไปทางานในตัวเมืองหรื อไกลจากบ้าน และในครอบครัวที่มีผสู้ ู งวัย
ซึ่ งมีหลายครอบครัวที่มีความกังวลกับผูส้ ู งวัยเมื่ อต้องไปทางานในตอน
กลางวันผูส้ ู งวัยต้องอยู่บ ้านเพี ยงล าพังอาจจะทาให้ เ กิ ดเหตุ ก ารณ์ ที่ ไม่
คาดคิดเช่น การล้มกับพื้นถึ งขั้นที่นอนลงไปกับพื้นไม่สามารถช่ วยเหลื อ
ตัว เองได้ ผู้วิ จ ัย จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะสร้ า งเครื่ องช่ ว ยเหลื อ ผู ้สู ง วัย ผ่ า น
เครื อข่ายโทรศัพท์ข้ ึ นมาพร้ อมทั้งมี ระบบสามารถแจ้งเตื อนเมื่ อผูส้ ู งวัย
เกิดล้มจนตัวเครื่ องที่ติดกับผูส้ ู งวัยได้รับค่าสั่นสะเทือนถึ งค่าที่กาหนดไว้
และตัวเครื่ องทามุมกับพื้น 30 องศาจนถึง 0 องศาภายในเวลา 6 วินาทีถา้ ผู้
สู งวัยยังไม่ลุกขึ้นมาอยูท่ ่าปกติตวั เครื่ องจะทาการแจ้งเตื อนโดยการโทร
ไปยังเบอร์ของผูด้ ูแลอัตโนมัติ เพื่อให้ผดู ้ ูแลนั้นแก้ปัญหากับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นได้ทนั ท่วงที นอกจากการแจ้งเตือนให้ผดู ้ ูแลแล้วผูส้ ู งวัยยังสามารถ
ใช้ตวั เครื่ องโทรไปหาผูด้ ูแลได้อีกทางเลื อกหนึ่ งด้วยโดยการกดเพียงแค่
ปุ่ มเดี ยวก็สามารถโทรไปยังเบอร์ ผูด้ ู แลเช่ น เดี ยวกับโทรศัพท์เคลื่ อนที่
เครื่ องหนึ่งตัวเครื่ องสามารถโทรหาผูด้ ูแลได้ในทุกที่ ที่มีสัญญาณ และใช้
เวลาในการติดต่อกับผูด้ ูแลเพียง 5 วินาทีโดยการทดสอบให้ตวั เครื่ องกับ
ผูด้ ูแลอยูห่ ่ างกัน 1 – 10 กิ โลเมตรทดสอบการโทร 5 ครั้งผลการทดสอบ
การโทรจานวน 5 ครั้งคิดเป็ นร้อยละ 100
คาสาคัญ: เครื อข่ายไร้สาย, โทรศัพท์เคลื่อนที่, ผูส้ ูงวัย

Abstract
This research is designed and built to the elderly
assistance equipment via telephone network of hands to solve family
problems go to work outside the home or away from home. Many
families have to leave home in the day to work in the city or far from
home and in families with older adults many families are concerned
with the elderly when they go to work during the day. Elderly peoples
living alone can cause unexpected events falling down to the ground
floor to the floor cannot help themselves. The researcher has developed

a concept to the elderly people helping system via mobile network
comes with an alert when the elderly people fall down so that the
machine attached to the elderly people get vibration to the value set and
the machine do corner with the floor 30 degrees go down to 0 degrees
within 6 seconds. If an elderly people cannot be back in normal status,
the machine will alerts to the caregiver to solve the problem in a timely
manner. In addition, to alerting the caregiver the can press the button
call to the caregiver. It is an alternative. Just like a cell phone. The test
results are carried out with the caregiver at a distance of 1 to 10
kilometers. From the test, the elderly people helping system will call via
mobile network 5 times, the results are 100% succeeded.
Keywords: wireless network, mobile phone, elderly people

1. บทนา
ในปั จ จุ บ นั การด ารงชี วิ ตต้อ งท างานหาเงิ น เพื่ อเลี้ ยงตัวเอง
และครอบครั วแต่ส ถานที่ ท างานอาจจะอยู่ใ กล้บ ้าน หรื อไกลจากบ้าน
หลายครอบครั วที่ ตอ้ งทิ้งบ้านในตอนกลางวันเพื่อไปทางานในตัวเมื อง
หรื อไกลจากบ้าน และในครอบครัวที่มีผูส้ ู งวัยซึ่ งมีหลายครอบครัวที่มี
ความกังวลกับ ผูส้ ู งวัยเมื่ อต้องไปทางานในตอนกลางวัน ผูส้ ู งวัยต้องอยู่
บ้านเพียงลาพังอาจจะทาให้เกิ ดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่ น การล้มกับพื้น
จนไม่สามารถช่ วยเหลื อตัวเองได้ ซึ่ งเราไม่ทราบเลยว่าผูส้ ู งวัยต้องการ
ความช่ วยเหลื อเพราะเทคโนโลยีในด้านการสื่ อสารหรื อโทรศัพท์มือถื อ
นั้นมีการใช้ที่ลาบากสาหรับผูส้ ู งวัยจึงเป็ นปั ญหาสาหรับหลายครอบครัว
เมื่อออกจากบ้านมาทางานมีความกังวลใจต่อผูส้ ู งวัยที่บา้ น

2. การออกแบบและผลการทดสอบ
การออกแบบเครื่ องช่วยเหลือผูส้ ู งวัยผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์
ซึ่ งจะประกอบด้ ว ย 5 ส่ ว น ได้ แ ก่ ส่ ว นเซนเซอร์ ต รวจสอบ ส่ ว น
ประมวลผลหลัก ส่ วนการออกแบบลายแผ่น ปริ้ น ส่ วนขั้นตอนการลง
อุปกรณ์ และขั้น ตอนการประกอบ โดยในส่ วนนี้ ได้มี ความสาคัญเป็ น
อย่างยิง่ ในการสร้างแบบระบบช่วยเหลือผูส้ ู งวัยผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์ให้
มีคุณภาพมีประสิ ทธิภาพการทางานที่ดี
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2.1 การออกแบบส่ วนควบคุม

รู ปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมส่ วนของ SIM 900 GSM
2.3 การออกแบบโปรแกรม

รู ปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมส่ วนควบคุมของเครื่ องช่วยเหลือผูส้ ู งวัยผ่าน
เครื อข่ายโทรศัพท์
จากรู ปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมส่ วนควบคุมของเครื่ องช่ วย
เหลือผูส้ ู งวัยผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์การทางานของภาคคอนโทรลจะมี
ตัวควบคุมหลักคือ IC ATMEGA328P - PU และจะแยกการทางานงาน
ของอุปกรณ์เป็ น 3 ภาคการทางาน ภาคอินพุตประกอบด้วย เซนเซอร์ วดั
ความสัน่ สะเทือนใช้ในการวัดค่าการสัน่ สะเทือนของตัวเครื่ องเซนเซอร์
ไจโรสโคปใช้ในการวัดแกน X แกน Y ของตัวเครื่ อง โมดูล SIM 900
GSM เป็ นอินพุต และเอาต์พุตใช้ในการรับ – ส่ งเสี ยงจากนั้นจะทาการ
ส่งข้อมูลให้ IC ATMEGA328P – PU ทาการประมวลผลต่อไป และใช้
แหล่งจ่ายไฟเป็ นแบตเตอรี่ สารอง หรื อ Power Bank 6000 mA 5 VDC
จ่ายให้กบั วงจรประมวลผลหลัก
2.2 การออกแบบส่ วน SIM 900
จากรู ปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมส่ วน SIM 900 GSM ในภาค
นี้ ทาหน้าที่ในการสื่ อสารระหว่างผูด้ ูแลกับผูส้ ู งวัยโดยจะมีไมโครโฟน
ในการรับค่าเสี ยงผ่าน SIM 900 GSM จะส่ งไปยังโทรศัพท์มือถื อของ
ผูด้ ูแล และมีวงจรขยายเสี ยงเพื่อเพิ่มกาลังให้กบั ลาโพงให้มีการขับเสี ยง
จากโทรศัพท์มือถือผ่าน SIM 900 GSM มาเพิ่มระดับเสี ยงให้ดงั ขึ้นจาก
ปกติ
หน้าที่ แ ละหลัก การของเครื่ องขยายเสี ยงถ้าเปรี ยบเที ยบก็
เหมื อ นกับ ปั๊ ม น้ า คื อ มี ห น้ า ที่ ปั๊ ม ให้ น้ า ทางด้า นอิ น พุ ต ที่ ไ หลเข้า มา
ออกไปทางด้านเอาต์พุต ด้วยความแรง และเร็ วเช่ น เดี ยวกัน สาหรั บ
เครื่ องขยายเสี ย งมี ห น้ า ที่ ปั๊ ม ให้ ก ระแสไฟฟ้ าที่ ไ หลเข้า มาออกไป
ทางด้า นเอาต์พุต ด้ว ยความแรง และเร็ ว เครื่ อ งขยายเสี ย งจะขับ ดัน
สัญญาณด้านเอาต์พตุ ตามสัญญาณด้านอินพุต เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นจะ
แบ่งวงจรเครื่ องขยายเสี ยงออกเป็ น 2 ส่ วน คือวงจรส่ วนที่หนึ่ งคือ วงจร
ทางเอาต์พุต ได้รับพลัง งานจากแบตเตอรี่ หรื อจากแหล่ ง จ่ ายไฟฟ้ า
กระแสตรงถ้าใช้วิธีเ สี ยบปลั๊ก ไฟที่ บ ้าน ไฟที่ ได้เ ป็ นไฟกระแสสลับ
จะต้องแปลงไฟเป็ นไฟตรงก่อนจึงจะป้ อนให้กบั วงจรเครื่ องขยายเสี ยง
ได้ วงจรส่วนที่สอง คือวงจรอินพุตซึ่ งจะรับสัญญาณไฟฟ้ าจากเทป หรื อ
เครื่ องเล่นซี ดีเครื่ องเล่ นดี วีดี แผ่นเสี ยง และไมโครโฟน สัญญาณที่ เข้า
มายังเป็ นลู ก คลื่ น ลู ก เล็ ก ๆ ไม่ ส ามารถน าไปขับ ออกทางล าโพงได้
อย่างไรก็ตามถ้านาหู ฟังไปต่อไว้จะสามารถได้ยินเสี ยงเบา ๆ แต่เมื่อนา
สัญญาณนี้ ผา่ นเข้าเครื่ องขยายเสี ยงจะถูกขยายให้มีขนาดมากขึ้นสามารถ
นาไปขับออกทางลาโพงได้

รู ปที่ 3 แผนผังการทางานของโปรแกรม
จากรู ปที่ 3 เริ่ มต้นโปรแกรมจะทาการตรวจสอบเครื อข่ายเป็ น
อันดับแรกเมื่อตรวจพบเครื อข่ายแล้วจึงทาการรับค่าการสัน่ สะเทือนจาก
โมดูล และนามาตรวจสอบค่าการสัน่ สะเทือนว่ามีค่ามากกว่า 300 หรื อไม่
ถ้าไม่ให้วนกลับไปรับค่าใหม่แต่ถา้ ใช่ให้รับค่าแกน X แกน Y จากไจโรส
โคปแล้วตรวจสอบว่าค่า X หรื อ Y มีคา่ อยูใ่ นช่วง 380 ถึง 500 หรื อ ไม่ถา้
ใช่ให้ทาการตรวจสอบทั้งหมด 6 วินาที ถ้าไม่ถึงให้ออกไปรับค่าการ
สัน่ สะเทือนใหม่แต่ถา้ ใช่ให้ทาการ Call สิ้ นสุ ดการทาการของโปรแกรม
2.4 การออกแบบวงจรโมดูลไจโรสโคปโดยใช้ Module ADXL335
ADXL335 [2] เป็ นโมดูลไจโรสโคป 3 แกน นามาใช้เป็ น
ตัวตรวจสอบค่าองศาของตัวเครื่ อง เมื่อผูส้ ูงวัยล้มลงโปรแกรมจะทาการ
วัดองศาในการตรวจสอบการล้มจากการอ่านข้อมูลของ GY-61 3-axis
Accelerometer Module จะใช้ขาทั้งหมด 5 ขา โดยขาที่ 1 จะเป็ น VCC
ต่อไฟ DC 3.3 V ขาที่ 2 จะเป็ น X_OUT ต่อไป A1 ของ IC
ATMEGA328P ขาที่ 3 จะเป็ น Y_OUT ต่อไป A2 ของ IC
ATMEGA328P ขาที่ 4 จะเป็ น Z_OUT ต่อไป A3 IC ATMEGA328P ขา
ที่ 5 ลง GND ดังแสดงในรู ปที่ 4
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2.8 การออกแบบและสร้ างลายวงจรรวม
สาหรับการออกแบบแผ่นปริ้ นลายวงจรโดยอันดับแรกใช้
โปรแกรม EAGLE SCH ในการออกแบบ
รู ปที่ 4 Module ADXL335
2.5 การออกแบบวงจรโมดูลสั่ นสะเทือน Vibration Sensor
Vibration Sensor [3] เป็ นเซนเซอร์ ที่ใช้ในการวัดค่าการ
สัน่ สะเทือนโดยจะนามาใช้ในการวัดค่าการสัน่ สะเทือนของตัวเครื่ องเมื่อ
ผูส้ ู งวัยเกิ ดการล้มลงจะทาให้เกิ ดค่าความต้านทานที่ค่าของตัวเซนเซอร์
จากนั้นก็จะทาการส่ งข้อมูลไปให้ IC ATMEGA328P ผ่านขา A_OUT ที่
ขา A0 ใช้ไฟ DC 3.3 V และขา GND ของ Vibration Sensor ลง GND
ของ IC ATMEGA328P ดังแสดงในรู ปที่ 5

รู ปที่ 5 Module Vibration Sensor
2.6 การออกแบบวงจร Sim900 GSM / GPRS Module
Sim900 GSM / GPRS [4] เป็ นวงจรที่ ใ ช้ ใ นการ
ติดต่อสื่ อสารกับผูด้ ูแลโดยมีช่องเสี ยบลาโพงช่ องเสี ยบไมโครโฟนอยูใ่ น
บอร์ ดขาที่ใช้ในการทางาน TX ต่อขา D0 ขา RX ต่อขา D1 ขา DTR ต่อ
ขา D2 ขา DISP_CLK ต่อขา D3 ขา DESP_DATA ต่อขา D7 ขา RI ต่อขา
D8 และ VDD_EXT ต่อขา AREF เชื่ อมต่อกับบอร์ ด Arduino Uno R3 [1]
แสดงในรู ปที่ 6

รู ปที่ 6 Sim900 GSM / GPRS Module
2.7 การออกแบบวงจรขยายเสียง Module
วงจรขยายเสี ยงเป็ นวงจรที่ใช้ในการขายเสี ยงให้มีกาลังเพิ่ม
มากขึ้นจากเดิมโดยจะทาการต่อจากโมดูล Sim900 GSM / GPRS ที่ Jack
2 จากนั้นต่อลาโพงที่ OUT R บวก – ลบเข้าลาโพงดังแสดงในรู ปที่ 7

รู ปที่ 7 วงจรขยายเสี ยง Module

รู ปที่ 8 วงจรรวมเครื่ องช่วยเหลือผูส้ ู งวัยผ่านเครื อข่าย
โทรศัพท์

รู ปที่ 9 เครื่ องช่วยเหลือผูส้ ู งวัยผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์
3. ผลการทดสอบ
การทดสอบเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของระบบช่ วยเหลื อผูส้ ู ง
วัย ผ่ า นเครื อ ข่ า ยโทรศัพ ท์ โ ดยจะท าการทดลองการใช้ ง านจริ ง ของ
ตัว เครื่ อ ง และหาประสิ ท ธิ ภาพในการล้ม ว่า สามารถโทรออกได้จ ริ ง
หรื อไม่ โดยจะทาการทดลองการล้มที่ ทิศ ทางทั้ง 4 ทิ ศทางว่าในแต่ ล ะ
ทิศทางมีผลในการใช้งานของตัวเครื่ อง หรื อไม่ความแรงในการล้มองศา
ในการเริ่ มใช้งานของตัวเครื่ องเมื่อผูส้ ู งวัยล้มลง และสภาพพื้นที่ผิวเมื่อล้ม
ลงว่าเป็ นพื้นแข็ง หรื อนุ่ มว่าจะมีผลต่อการใช้งานมากน้อยเท่าไหร่ และ
ทดสอบสัญญาณโดยใช้ระยะห่ างจากตัวเครื่ องกับโทรศัพท์มื อถื อของ
ผูด้ ู แลว่าระยะห่ างมี ผลต่อการติ ดต่อ หรื อไม่ท้ งั หมดนี้ เพื่ อทดสอบการ
ทางานของระบบช่วยเหลือผูส้ ู งวัยผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์ ทดสอบปั จจัยที่
มี ผลต่ อการใช้งานของตัวเครื่ องเก็ บข้อมู ลหาค่ าผิ ดพลาดเที ยบกับการ
คานวณว่าตรงกันหรื อไม่
3.1 ทดสอบระยะการโทรของตัวเครื่อง
การทดสอบการโทรออกของตัวเครื่ องเมื่อทาการกดปุ่ มโทร
ในระยะห่ างจากตัวเครื่ องกับโทรศัพท์ผูด้ ู แลที่ มีระยะห่ างที่ แตกต่างกัน
ออกไปทดสอบว่าระยะทางมีผลมากน้อยเพียงใดกับการติดต่อสื่ อสารกับ
ตัวเครื่ อง ผลการทดสอบการโทรในระยะห่ างของตัวเครื่ องกับโทรศัพท์
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ผูด้ ู แ ลสัง เกตได้ว่า ไม่ ว่ า ตัว เครื่ อ งจะอยู่ห่ า งกับ โทรศัพ ท์มือ ถื อ ผู ้ดู แ ล
เท่าไหร่ ก็จะใช้เวลาในการติ ดต่อ 5 วินาทีดงั นั้นระยะทางจึงไม่มีผลต่อ
ระยะเวลาในการติดต่อสื่ อสาร และในการโทรแต่ละครั้งทาการทดสอบ
โดยการโทรจานวน 5 ครั้งจะเห็นได้วา่ สามารถโทรติดได้ท้ งั 5 ครั้ง
3.2 ทดสอบการทางานของตัวเครื่องฟังก์ชั่นโทรอัตโนมัติแนวแกน X
ในการทดสอบนี้ จะเป็ นการทดสอบเซนเซอร์ ว ัด ค่ า การ
สั่นสะเทื อน และองศาของไจโรสโคป ในทิ ศ ทางแนวแกนในทิ ศ ทาง
แนวแกน X เมื่ อมีค่ าแรงการสั่นสะเทื อนถึ งค่ าที่ กาหนด และไจโรส
โคปตรวจวัดองศา
ตารางที่ 1 การเริ่ มทางานของฟังก์ชน่ั โทรอัตโนมัติในแนวแกน X
ตัวเครื่ อง(องศา)
90°
75°
60°
45°
30°
15°
0°

แกน (X) แกน (Y) ค่าสัน่ สะเทือน
320 - 329
300
330 - 339
300
340 - 349
300
350 - 359
300
360 - 369
300
370 - 379
300
380 - 390
300

สถานะ
ไม่ทางาน
ไม่ทางาน
ไม่ทางาน
ไม่ทางาน
ทางาน
ทางาน
ทางาน

แกน (Y)

ค่าสัน่ สะเทือน

สถานะ

90°
75°
60°
45°

-

320 - 329
330 - 339
340 - 349
350 - 359

300
300
300
300

ไม่ทางาน
ไม่ทางาน
ไม่ทางาน
ไม่ทางาน

30°
15°
0°

-

360 - 369
370 - 379
380 - 390

300
300
300

ทางาน
ทางาน
ทางาน

4. สรุ ป
จากการทดสอบตัวเครื่ องสามารถใช้ติดต่อกับผูด้ ู แลได้ไม่ว่า
ผูด้ ูแลจะอยูห่ ่ างกับตัวเครื่ องแค่ไหนก็ตามสามารถกดปุ่ มเพื่อติดต่อได้โดย
จะเริ่ ม ต้น การท างานหลังจากเปิ ดเครื่ องไปแล้ว 30 วินาที ตวั เครื่ องจะ
พร้ อมทางานในฟั งก์ชั่นการโทร และฟั งก์ชั่นการโทรอัตโนมัติจากการ
ทดสอบสรุ ป ว่า ค่ า การสั่ น สะเทื อ นของตัว เครื่ อ งบวกกับ ค่ า องศาของ
ตัวเครื่ องมีผลต่อการใช้งานในฟั งก์ชนั่ การโทรอัตโนมัติจะช่ วยลดปั ญหา
ในการติ ดต่อสื่ อสารระหว่างผูแ้ ลกับผูส้ ู งวัย เพราะตัวเครื่ องมี ปุ่มกดใน
การใช้งานที่ง่ายสะดวกแน่นอนสามารถใช้งานได้ง่ายกว่าโทรศัพท์มือถื อ
และระยะเวลาการใช้งานของตัวเครื่ องสรุ ปได้ว่าสามารถใช้งานนาน 7
ชัว่ โมง

เอกสารอ้ างอิง

จากตารางที่ 1 จะเป็ นการตรวจสอบว่าในแต่ ละการใช้งาน
ของตังเครื่ องจะมีองศาในการเริ่ มทางาน เมื่อตัวเครื่ องเอียงไปด้านใดด้าน
หนึ่ง 30° - 0° จะได้ค่า แกน X 360 – 390 ตัวเครื่ องจะทาการตรวจสอบว่า
มีค่าการสัน่ สะเทือนเกินกว่า 300 หรื อไม่แล้วหยุดนิ่ ง 5 วินาที เพื่อเริ่ มต้น
การใช้ฟังชัน่ โทรอัตโนมัติ
3.3 ทดสอบการทางานของตัวเครื่องฟังก์ชั่นโทรอัตโนมัติแนวแกน Y
ในการทดสอบนี้ จะเป็ นการทดสอบเซนเซอร์ ว ัด ค่ า การ
สั่นสะเทื อน และองศาของไจโรสโคป ในทิ ศ ทางแนวแกน Y เมื่ อมี
ค่าแรงการสัน่ สะเทือนถึงค่าที่กาหนด และไจโรสโคปตรวจวัดแกน Yได้
ค่าตาที่ ก าหนดหรื อองศาที่ วดั ได้ตวั เครื่ องจะทาการโทรหาผูด้ ู แ ลโดย
อัตโนมัติ
ตารางที่ 2 การเริ่ มทางานของฟังก์ชน่ั โทรอัตโนมัติแกน Y
ตัวเครื่ อง(องศา) แกน (X)

จากตารางที่ 2 จะเป็ นการตรวจสอบว่าในแต่ละการใช้
งานของตัวเครื่ องจะมีองศาในการเริ่ มทางานอยู่ เมือตัวเครื่ องมีองศา 30° 0° จะได้ค่า แกน Y 360 – 390 ตัวเครื่ องจะทาการตรวจสอบว่ามีค่าการ
สัน่ สะเทือนเกินกว่า 300 หรื อไม่ แล้วหยุดนิ่ ง 5 วินาที เพื่อเริ่ มต้นการใช้
ฟังชัน่ การโทรอัตโนมัติผลการทดสอบ

[1] คุณสมบัติ และการใช้งาน Arduino Uno R3 2560.
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino Uno R3). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้
จาก : https://www.arduitronics.com/product/8
[2] ไจโรสโคป 2560. หลักการทางานของไจโรสโคป.
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.th.wikipedia.org/wiki/ไจ
โรสโคป
[3] 801S Vibration Sensor 2559. ลักษณะและวิธีใช้ งาน801S
Vibration Sensor. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก
https://www.arduinoall.com/product/667/801s-vibration-sensorvibration-module-โมดูลตรวจจับความสัน่ ไหวปรับความไวได้
[4] โมดูล SIM 900 2560. การใช้ งานในการโทรของ SIM 900.
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.myarduino.net/article/63/
สอนใช้งาน-sim900a-ส่ ง-sms-โทร-เข้า-ออก-กับ-arduino
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ น าเสนอชุ ด สาธิ ต การส่ ง สั ญ ญาณดิ จิ ต อลที่ ถู ก
มัลติเพล็กซ์แบบแบ่งทางเวลา (TDM) ไปบนระบบการสื่ อสารใยแก้วนา
แสง โดยการทดลองถูกแบ่งออกเป็ น การทดลองสร้างสัญญาณดิจิตอล 4
ชุดที่ความถี่ต่างๆ การทดลองมัลติเพล็กซ์และดีมลั ติเพล็กซ์ ทางเวลาของ
สั ญ ญาณดิ จิ ต อลทั้ ง 4 ชุ ด การส่ งสั ญ ญาณดิ จิ ต อลทั้ ง 4 ชุ ด ที่ ถู ก
มัลติเพล็กซ์แบบแบ่งทางเวลาไปบนระบบการสื่ อสารใยแก้วนาแสงและ
วัด Eye pattern ของสั ญ ญาณ ในตอนท้ายจะมี ก ารค านวนหาค่ าความ
ผิดพลาดบิต (Bit Error Rate: BER) จาก Eye pattern ของสัญญาณที่วดั ได้
คาสาคัญ: Optical communication, TDM, Eye pattern, BER

Abstract
This article presents a training kit of Time-DivisionMultiplexing (TDM) signal transmission over an optical link. The
experiments comprise “The generation of 4 digital signals at different
frequencies”, “The TDM multiplexing and TDM demultiplexing of 4
digital signals”, “The transmission of TDM multiplexing over optical
link” and “The eye pattern measurement of TDM signals over optical
link”. Eventually, the Bit Error Rate (BER) can be calculated from the
measured eye pattern.

Keywords: Optical communication, TDM, Eye pattern, BER

1. บทนา
จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษาที่ออกปฏิบตั ิงาน
สหกิจ และทางานในบริ ษทั ตัวแทนจาหน่ ายเครื่ องมือวัดทางด้านความถี่
วิ ท ยุ และความถี่ ไ มโครเวฟ และทางแสง คณะผู้จ ัด ท าได้ท ราบว่ า
ลัก ษณะงานที่ นัก ศึ ก ษาที่ อ อกสหกิ จและจบการศึ ก ษาต้องพอเจอจะมี
หลากหลายรู ปแบบ อาทิเช่ น การส่ งมอบเครื่ องมือวัดให้แก่บริ ษทั ผูผ้ ลิ ต

โรงงานสายการผลิ ต และสถานศึ กษา รวมทั้งการส่ งมอบให้กบั บริ ษทั ที่
ทาการรับติ ดตั้ง เป็ นต้น โดยหลังจากที่ ทาการส่ งมอบเครื่ องมื อวัดเสร็ จ
สิ้ น ทางบริ ษทั เหล่านั้น จะมีการจัดอบรมวิธีใช้เครื่ องมือวัดให้แก่สถาน
ประกอบการ ซึ่ งการอบรมการใช้เครื่ องมื อภาคปฏิ บ ัติข องการใช้งาน
ฟั งก์ ชั่น ต่ างๆของเครื่ อ งมื อ วัด ให้ แ ก่ ผูเ้ ข้าอบรม นั้ น ไม่ อาจท าได้เต็ม
ประสิ ทธิ ภาพในภาคปฏิบตั ิ เนื่ องจากในบางฟังก์ชนั่ จาเป็ นต้องมีชุดสาธิ ต
เพื่อใช้ประกอบในการอบรม เพื่อแสดงการเกิ ดเหตุการณ์ ต่างๆในสายใย
แก้วนาแสง ซึ่ งจะต้องทาการทดสอบเครื่ องมือวัดและอธิ บายการใช้งาน
ในเบื้องต้นให้แก่สถานประกอบการนั้นๆ โดยในการส่ งมอบเครื่ องมือวัด
จะทาได้เพียงอธิ บายหลักการใช้งานของเครื่ องมือ ระบบการทางานของ
เครื่ องมื อ และฟั งก์ชั่น ต่ างๆของเครื่ องมื อวัด เท่ านั้น แต่ จะไม่ ส ามารถ
ทดสอบการใช้งานจริ งได้ในบางฟั งก์ชั่น การท างานของเครื่ องมื อวัด
เนื่ องจากไม่ มี ชุ ด การทดลองที่ จะสาธิ ตในการใช้ งานดังที่ ก ล่ าวไปใน
ข้างต้น นอกจากนี้ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ ยังได้มีหลักสูตรการเรี ยนการสอนวิชาการสื่ อสารใยแก้วนาแสง ทา
ให้นอกจากการสอนและบรรยายหลักการทางทฤษฎี ของรายวิชาดังกล่าว
แล้ว การมี ชุดสาธิ ตประกอบสื่ อการเรี ยนการสอน พบว่าเป็ นสิ่ งจาเป็ น
เนื่ องจากเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว และนักศึกษา
อาจมองไม่เห็นลักษณะการทางานที่แท้จริ ง [1-4]
ดังนั้นทางผูจ้ ดั ทาจึงขอนาเสนอชุ ดสาธิ ตการส่ งสัญญาณแสง
โดยการมัลติเพล็กซ์ แบบแบ่งทางเวลา โดยการทดลองถู กแบ่งออกเป็ น
การทดลองสร้ า งสั ญ ญาณดิ จิ ต อล 4 ชุ ด ที่ ค วามถี่ ต่ า งๆ การทดลอง
มัลติเพล็กซ์และดีมลั ติเพล็กซ์ทางเวลาของสัญญาณดิจิตอลทั้ง 4 ชุ ด การ
ส่ งสัญญาณดิ จิตอลทั้ง 4 ชุ ด ที่ ถูก มัล ติ เพล็ก ซ์ แบบแบ่ งทางเวลาไปบน
ระบบการสื่ อ สารใยแก้ว น าแสงและวัด Eye pattern ของสัญ ญาณ ใน
ตอนท้ายจะมี การคานวนหาค่าความผิดพลาดบิ ต (Bit Error Rate: BER)
จาก Eye pattern ของสัญญาณที่วดั ได้

2. โครงสร้ างและการเชื่อมต่ ออุปกรณ์ ชุดทดลอง
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ทางผูจ้ ดั ทาได้นาเสนอชุ ดสาธิ ตการส่ งสัญญาณดิจิตอลที่ถูก
มัลติเพล็กซ์แบบแบ่งทางเวลา (TDM) ไปบนระบบการสื่ อสารใยแก้วนา
แสง โดยการทดลองถูกแบ่งออกเป็ นหัวข้อย่อยต่อไปนี้
2.1 การทดลองปรับค่าความถี่ของสัญญาณดิจิตอล
ในการทดลองนี้ สั ญ ญาณดิ จิต อล 4 สัญ ญาณที่ มี ค่ าความถี่
ต่างกันสี่ ชุ ดจะถู ก สร้ างขึ้ นโดยใช้ไอซี ห มายเลข 555 ซึ่ งมี ลกั ษณะการ
เชื่ อมต่อและสัญญาณขาออกดังรู ปที่ 1 เราจะพบว่าเราสามารถควบคุ ม
ความถี่ขาออกได้โดยการปรับค่าความถี่ได้จากการปรับค่า R1, R2 หรื อ C
ในที่ น้ ี เราจะเลื อกใช้ R1 ที่ สามารถปรั บค่าได้เพื่อเปลี่ ยนค่าความถี่ ของ
สัญญาณดิจิตอลขาออก [5]

ในการทดลองนี้ เราจะเลื อกใช้ไอซี เบอร์ 741551 ซึ่ งมีค่าตารางความจริ ง
ปรากฎดังตารางที่ 1 ในการมัลติเพล็กซ์และดี มลั ติเพล็กซ์สัญญาณแบบ
แบ่ งเวลา จากตารางเราจะพบว่าเราจาเป็ นต้องก าหนดค่า Select B (S0)
และ Select A (S1) เพื่ อ ให้ สัญ ญาณขาออก 1Yx และ 2Yx สามารถถู ก
มัลติเพล็กซ์ออกได้อย่างถู กต้อง อย่างไรก็ตามเนื่ องจากในการทดลองนี้
เรามี เพี ยงสัญ ญาณขาเข้า 4 สัญ ญาณดังนั้น สัญ ญาณขาออก 1Y0, 1Y1,
1Y2 และ 1Y3 จึงถูกเลือกใช้เท่านั้น [6]
ตารางที่ 1 ตารางความจริ งของไอซีเบอร์ 741551

เพื่อความสะดวกวงจรดังกล่าวจะถูกบรรจุอยูภ่ ายในชุดสาธิ ตการส่ ง
สัญญาณดิจิตอลที่ถูกมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งทางเวลา ดังรู ปที่ 3
รู ป 1 ลักษณะการเชื่อมต่อและสัญญาณดิจิตอลขาออก

2.2 การทดลองมัลติเพล็กซ์ และดีมัลติเพล็กซ์ สัญญาณแบบแบ่ งเวลา
การมัล ติ เพล็ก ซ์ แ บบ TDM เหมาะกับ สั ญ ญาณเเทนข้อ มู ล
แบบดิจิตอล เนื่ องจากสัญญาณดิจิตอลนั้นจะมีช่วงเวลาที่แน่ นอนของบิต
จึงสามารถมัลติเล็กซ์ดว้ ยการแบ่งเวลาให้มีความสอดคล้องกับเวลาของ
บิ ต ได้ แต่อย่างไรก็ต าม การมัล ติ เพล็ ก ซ์ แ บบ TDM นี้ จะเกี่ ยวข้อ งกับ
อัต ราความเร็ ว ของสื่ อ น าสั ญ ญาณเป็ นส าคัญ โดยสั ญ ญาณที่ มี อ ัต รา
ความเร็ วต่าหลายๆสัญญาณ เมื่อนามามัลติเพล็กซ์รวมกันก็จะได้สญ
ั ญาณ
ที่มีอตั ราความเร็ วสูงขึ้น

รู ปที่ 3 ชุดสาธิตการส่ งสัญญาณดิจิตอลที่ถูกมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งทางเวลา

2.3 การส่ งสัญญาณดิจิตอลทั้ง 4 ชุ ดที่ถูกมัลติเพล็กซ์ แบบแบ่ งทางเวลาไป
บนระบบการสื่อสารใยแก้วนาแสง
รู ป 2 การมัลติเพล็กซ์สัญญาณแบบแบ่งเวลา
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และแรงดันต่า (Vlow) ดังรู ปที่ 6 ตามลาดับ และถูกมาประกอบเป็ นรู ป Eye
pattern

รู ปที่ 5 ลักษณะมาตรฐานของ Eye pattern

รู ป 4 แผนภาพการเชื่อมต่อการส่ งสัญญาณดิจิตอลทั้ง 4 ชุดที่ถูกมัลติเพล็กซ์แบบแบ่ง
ทางเวลาไปบนระบบการสื่ อสารใยแก้วนาแสง

ในหัวข้อนี้ เราจะแสดงแผนภาพการเชื่ อมต่อวงจรการส่ งสัญญาณดิจิตอล
ทั้ง 4 ชุ ดที่ ถูก มัลติ เพล็กซ์ แบบแบ่ งทางเวลาไปบนระบบการสื่ อสารใย
แก้วนาแสง โดยสัญญาณดิ จิตอลแบบแบ่งตามช่ วงเวลาจากหัวข้อก่ อน
หน้านี้ จะถูกส่ งผ่านไปยังระบบการสื่ อสารเส้นใยนาแสง ซึ่ งสัญญาณทาง
ไฟฟ้ าจะมอดู เลตสัญญาณแสงของตัวเลเซอร์ (LD) และส่ งผ่านเส้ น ใย
แก้วนาแสงไปยังโฟโต้ไดโอด (PD) เพื่อทาหน้าที่แปลงสัญญาณทางแสง
กลับไปเป็ นสัญญาณทางไฟฟ้ าอีกครั้งหนึ่ ง โดยขั้นตอนดังกล่าวจะส่ งให้
รู ปร่ างของสัญญาณเกิ ดความผิดเพี้ยนไป ซึ่ งในที่ น้ ี เราจะสามารถวัดค่ า
ความผิดเพี้ ยนของสัญ ญาณได้ใ นรู ปแบบของ Eye pattern โดยค่ า Eye
pattern นั้นจะสามารถประมาณค่าความผิดพลาดบิ ตได้ต่อไป ซึ่ งจะถู ก
แสดงในหัวข้อถัดไป
2.4 การคานวณหาค่าความผิดพลาดบิตจาก Eye pattern
2.4.1 Eye pattern
Eye pattern สามารถบ่งบอกถึ งอัตราความกว้างของแบนด์วิธ
ที่ลดลง โดยสังเกตจากพื้นที่ช่องว่างตรงกลาง (ที่มีลกั ษณะคล้ายตา) และ
ส่ วนประกอบต่างๆ หากระยะดวงตาที่ แคบลงมากเท่ าไหร่ จะหมายถึ ง
คุณสมบัติการคงรู ปสัญญาณของสายสัญญาณ ซึ่งผลความผิดปกติของรู ป
สัญ ญาณตรงนี้ จะส่ งผลกระทบไปถึ งคุ ณ ภาพของภาพและเสี ยง โดย
ประเด็นนี้ จะส่ งผลต่อเนื่ องต่อความแตกต่างระหว่างสายคุ ณภาพสู งกับ
สายคุณภาพต่าซึ่งสามารถแสดงไว้ในรู ปที่ 5 [7]
ข้อมูลที่ประมวลผลจะเป็ นความแตกต่างสาหรับความสู งของ
ตาและความกว้างมาจากข้อมูลฮีสโทแกรมของสัญญาณแรงดันสู ง (Vhigh)

รู ปที่ 6 ลักษณะการเกิด Eye pattern

2.4.2 ค่าอัตราความผิดพลาดบิต
ค่าอัตราความผิดพลาดบิ ตเป็ นค่ าที่ แสดงความผิดพลาดของ
การรับข้อมูลในระบบดิ จิตอล หาก BER เป็ น 0 หรื อต่ ามาก ๆ แสดงว่า
เรารั บ สั ญ ญาณดิ จิต อลได้ส มบู รณ์ ค รบถ้วนในแต่ ล ะบิ ต ในที่ น้ ี เรายัง
สามารถประมาณค่าความผิดพลาดบิตจาก Eye Pattern ในหัวข้อ 2.4.1 ได้
ดังต่อไปนี้ [7]
(1)
(2)
(3)
(4)
โดย

: V ของสัญญาณรบกวน (Noise)
: Bit Error Rate
erf(x) : Error Function

3. ผลการทดลอง
3.1 การทดลองปรับค่ าความถี่ของสัญญาณดิจิตอล
ผลการทดลองปรับค่าความถี่ของสัญญาณดิจิตอลสามารถดูได้ดงั รู ปที่ 7
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เราจะพบว่าค่าความถี่ของสัญญาณสามารถถูกปรับได้ตามที่ตอ้ งการ
ระหว่าง 15 – 70 kHz

รู ปที่ 9 สัญญาณขาออกทั้ง 4 ชุดที่ค่าความถี่ 15, 30, 50 และ 70 kHz หลังผ่านการ
มัลติเพล็กซ์และมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลาผ่านบนระบบการสื่ อสารใยแก้วนาแสง

สรุป

รู ปที่ 7 สัญญาณดิจิตอลทั้ง 4 ชุดที่ค่าความถี่ 15, 30, 50 และ 70 kHz

3.2 การทดลองมัลติเพล็กซ์ และดีมัลติเพล็กซ์ สัญญาณแบบแบ่ งเวลา
ผลการทดลองมัลติเพล็กซ์ และดี มลั ติ เพล็กซ์สัญญาณแบบแบ่งเวลาถู ก
แสดงดังรู ปที่ 8 เราจะพบว่าสัญญาณดิ จิตอลความถี่ 15, 30, 50 และ 70
kHz ที่ ถูก มัล ติเพล็ก ซ์ แ ละดี ม ลั ติ เพล็ ก ซ์ สัญญาณแบบแบ่ งเวลานั้น ทั้ง
สัญญาณขาเข้าและขาออกมี ลกั ษณะเดี ยวกัน เป็ นการยืนยันว่าสัญญาณ
สามารถถูกส่งผ่านทาง TDM ได้จริ ง

ชุ ด สาธิ ต การส่ งสั ญ ญาณดิ จิ ต อลที่ ถู ก มัล ติ เพล็ ก ซ์ แ บบแบ่ ง ทางเวลา
(TDM) ไปบนระบบการสื่ อสารใยแก้วนาแสงถูกสร้ างขึ้นเป็ นผลสาเร็ จ
สัญญาณดิจิตอลทั้ง 4 ชุดสามารถถูกปรับค่าความถี่ได้ และถูกมัลติเพล็กซ์
แบบแบ่งทางเวลาไปบนระบบการสื่ อสารใยแก้วนาแสง ท้ายสุ ดสัญญาณ
ที่ถูกส่ งผ่านไปบนเส้นใยแก้วนาแสงจะเกิ ดการผิดเพี้ยนของสัญญาณทา
ให้ เกิ ด เป็ นรู ป ร่ าง Eye pattern ซึ่ งสามารถน ามาใช้ ค านวนหาค่ าความ
ผิดพลาดบิตของสัญญาณได้

เอกสารอ้ างอิง

รู ปที่ 8 สัญญาณขาเข้าและขาออกทั้ง 4 ชุดที่ค่าความถี่ 15, 30, 50 และ 70 kHz ก่อนและ
หลังผ่านการมัลติเพล็กซ์และมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลา

3.3 ผลการส่ งสัญญาณดิจิตอลทั้ง 4 ชุ ดที่ถูกมัลติเพล็กซ์ แบบแบ่ งทางเวลา
ไปบนระบบการสื่อสารใยแก้วนาแสง
เราจะพบว่าผลการส่ งสัญญาณดิจิตอลทั้ง 4 ชุดที่ถูกมัลติเพล็กซ์แบบแบ่ง
ทางเวลาไปบนระบบการสื่ อสารใยแก้วนาแสงนั้นจะเกิดการผิดรู ปของ
สัญญาณทาให้เกิดเป็ นรู ปร่ าง Eye pattern ซึ่ งรู ปร่ างดังกล่าวจะส่ งผลต่อ
ค่าความผิดพลาดบิตของสัญญาณโดยสามารถคานวนได้จากสมการที่ (14) ต่อไป

[1] วิทวัส สิ ฏฐกุล, การสื่ อสารผ่านเส้นใยนาแสง, 1st ed. ประเทศไทย, สานักพิมพ์ ซี เอ็ด
ยูเคชัน่ , 2560
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ประยุกต์ ครั้งที่ 9
[3] สิ ทธิกร ภู่สกุล ไพศาลนครศรี และ ชาตรี ชมพิกุล. (2555.).ชุดสาธิตการส่ งสัญญาณ
ภาพผ่ า นเส้ น ใยแก้ ว น าแสงด้ว ยเทคนิ ค การมั ล ติ เพล็ ก ซ์ เชิ ง แสง. ปริ ญ ญานิ พ นธ์
อุ ต สาหกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยีอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( โทรคมนาคม )
ภาควิ ช าเทคโนโลยีวิ ศ วกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีอุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
[4] ภัทรพงษ์รักน้อย, ปรี ชายุพาพิน. เครื่ องตรวจสอบสายใยแก้วนาแสงโอทีดีอาร์ และ
การประยุกต์.วิทยาศาสตร์. (ตุลาคม 2539) .
[5] ว่าที่ร้อยตรี ฐิตินันต์ กาศโอสถ, "ไอซี 555 ไทเมอร์และการประยุกต์ใช้ IC 555 Timer
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เครื่ องกรองความถี่แบนด์ พาสแบบปรับตัวได้
An Adaptive Active Band Pass Filter
เกล้า ศรีพยางค์ สาคร วุฒิพฒ
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอเครื่ องกรองความถี่ แบนด์พาสแบบปรับตัวได้
โดยอาศัยวงจรแปลงความถี่ เ ป็ นแรงดันไฟฟ้ า เครื่ องกรองความถี่ น้ ี
สามารถปรับค่าวามถี่ตดั โดยอัตโนมัติได้ตามความถี่ของสัญณาณอินพุต
วงจรที่ใช้เกิดจากนาเอาวงจรกรองความถี่ แบบแบนด์พาสที่สร้ างขึ้นจาก
ตัวขยายความนาถ่ายโอน (OTA) มาทางานร่ วมกับวงจรแปลงความถี่เป็ น
แรงดันไฟฟ้า โดยตัวขยายความนาถ่ายโอนสามารถปรับค่าอัตราขยายได้
ด้วยกระแสจากไมโครคอนโทรลเลอร์ ซ่ ึ งสัญญาณอิ นพุต มาจากวงจร
แปลงความถี่เป็ นแรงดันไฟฟ้า จากนั้นนาค่ากระแสที่ได้รับคานวณแล้ว
มาใช้ ใ นการเลื อ กค่ า ความถี่ ค ัต ออฟให้ ก ับ วงจรกรองความถี่ โดย
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องกรองความถี่ที่นาเสนอจะพิสูจน์ให้เห็นด้วยผล
การจาลองการทางานจากโปรแกรม PSPICE
คาสาคัญ: วงจรกรองความถี่, วงจรแปลงความถี่เป็ นแรงดันไฟฟ้า, ตัว
ขยายความนาถ่ายโอน

Abstract
This paper presented an adaptive active band pass filter by the
frequency to voltage converter. Cutoff frequency of the proposed filter
can automatically adjust by its input signal. The circuit is base on a band
pass filter that was made from the Operational Transconductance
Amplifier (OTA) to work with the frequency to voltage converter. OTA
can adjust the gain by the current from the microcontroller which the
input signal is derived from the frequency to voltage converter. The
calculated current is used to select the cutoff frequency for the filter. The
efficiency of the proposed filter will be demonstrated by simulation
results from the PSPICE program.
Keywords: filter circuit, frequency to voltage converter, operational
transconductance amplifier

ทั้งสองงานนี้ คือ ความถี่ วงจรกรองความถี่ คือ วงจรที่สามารถทาหน้าที่
กรองสั ญ ญาณรบกวน, เลื อ กความถี่ ที่ ต้อ งการ หรื อตัด ความถี่ ที่ ไ ม่
ต้องการออกก็ได้ ซึ่ งเครื่ องกรองความถี่ ที่มีใช้งานกันอยูใ่ นปั จจุบนั การ
ตั้งค่าความถี่ คตั ออฟโดยการกดปุ่ ม อาจเกิ ดปั ญหาการเลื อกความถี่ ค ตั
ออฟผิดพลาดจากผูใ้ ช้ได้
จากปั ญหาดังกล่าวหากสามารถพัฒนาเครื่ องกรองความถี่ ให้
สามารถปรั บ ความถี่ ค ัต ออฟตามสัญ ญาณอิ น พุต ได้โ ดยอัต โนมัติ จ ะ
สามารถแก้ปัญหาการเลือกความถี่คตั ออฟผิดพลาดจากผูใ้ ช้ได้

2. ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 วงจรกรองความถี่แบบแอคทีฟ
วงจรกรองความถี่ [1] สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ชนิดหลักๆตาม
อุปกรณ์ ที่ใ ช้สร้ างคื อแบบพาสซี ฟและแบบแอคที ฟ ซึ่ งเป็ นวงจรที่ ทา
หน้าที่เลื อกความถี่ที่ตอ้ งการ หรื อตัดความถี่ที่ไม่ตอ้ งการออกก็ได้การใช้
งานวงจรกรองความถี่ สามารถใช้กรองสัญญาณรบกวน หรื อกรองเอา
สัญญาณข่าวสารออกมาจากคลื่นพาห์ในระบบวิทยุ
ดังนั้น อุ ป กรณ์ ที่ น ามาใช้ใ นวงจรกรองความถี่ ถ้าเป็ นแบบ
พาสซี ฟจะใช้ตวั ต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ ยวนา ส่ วนในวงจร
กรองความถี่ แบบแอคทีฟจะใช้ตวั ต้านทาน ตัวเก็บประจุ ร่ วมกับอุปกรณ์
ประเภทแอคที ฟ หรื อใช้ตวั เก็บประจุ ร่ วมกับอุปกรณ์ ประเภทแอคที ฟ
เช่ น OTA-C Filters, Do-CCCII และ CCCCTA เป็ นต้น ซึ่ งเมื่ อ ท าการ
เปรี ยบเทียบวงจรกรองความถี่ แบบแอคทีฟ กับแบบพาสซี ฟ ดังแสดงใน
รู ปที่ 1

1. บทนา
ในการทดลองวงจรทางด้านอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อการทดลอง
เครื่ องส่ งและเครื่ องรั บสัญญาณในระบบสื่ อสาร เช่ น การแพร่ กระจาย
เสี ยงของระบบวิทยุ พบว่ามีสิ่งหนึ่ งที่เกี่ยวข้อง และมีความสาคัญ สาหรับ

รู ปที่ 1 ประเภทของวงจรกรองความถี่และย่านการตอบสนองความถี่
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2.2 วงจรกรองแถบความถี่ผ่าน
วงจรกรองแถบความถี่ ผ่านจะทาหน้าที่ส่งผ่านความถี่ ในช่ วง
แถบความถี่ผ่าน ในขณะที่จะกาจัดความถี่ที่อยูด่ า้ นข้างของแถบความถี่น้ ี
แถบความถี่ ผ่านจะเริ่ ม จาก 𝜔𝑝𝑙 ไปจนถึ ง 𝜔𝑝𝑢 และมี การส่ งผ่านอย่าง
น้อย 𝐺𝑚𝑖𝑛 (dB) ส่วนแถบกาจัดความถี่ ท้ งั สองด้าน คือจากแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงตรงถึ ง 𝜔𝑠𝑙 และจาก 𝜔𝑠𝑢 ถึ ง ความถี่ อ นัน ต์ ซึ่ งจะมี ก าร
ส่ งผ่านไม่เกิน 𝐺𝑚𝑎𝑥 (dB) ดังแสดงในรู ปที่ 2

แต่ จ ะเปลี่ ย นแปลงไปตามค่ า ดิ ว ตี้ ไซเกิ้ ล (Duty Cycle, 𝐷) ซึ่ งเป็ น
อัตราส่ วนของค่ าเวลาในช่ วงมี สัญญาณบวก (𝑡𝑜𝑛 ) ต่อค่าคาบเวลา (𝑇)
ของความถี่น้ นั ๆดังแสดงในรู ปที่ 4

Bandpass
g , dB
g ( )

g ( )

Gmin
Stop

Stop
Pass

0

Gmax

0

Gmax
sl  pl  pu su

รู ปที่ 4 แรงดันไฟตรงเฉลี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามดิ วตี้ไซเกิ้ล



จากรู ปที่ 4 จะเห็ นว่าแรงดันไฟตรงเฉลี่ ยจะเปลี่ ยนแปลงไป
ตามค่าดิวตี้ไซเกิ้ลซึ่งสามารถคานวณได้ดงั ในสมการที่ (1)

รูปที่ 2 ลักษณะสมบัติของวงจรกรองแถบความถี่ผา่ น

2.3 ตัวขยายความนาถ่ ายโอน
ตัว ขยายความน าถ่ า ยโอน (Operational Transconductance
Amplifier; OTA) [2] มี สัญลัก ษณ์ แ สดงไว้ดังรู ปที่ 3 เป็ นอุปกรณ์ ข ยาย
สัญญาณที่ มีก ระแสเอาต์พุตเป็ นสัดส่ วนกับความแตกต่ างของแรงดัน
อินพุต ซึ่งก็คือทาหน้าที่เป็ นแหล่งจ่ายกระแสที่ถูกควบคุมด้วยแรงดัน
นอกจากนี้ อตั ราส่ วนของแรงดันอิ นพุตกับกระแสเอาต์พุ ต
สามารถควบคุมด้วยกระแสไบแอสจากภายนอก และยังมีแบนด์วิดธ์ที่สูง
กว่าออปแอมป์ โดย OTA นิ ยมใช้ในงานหลายด้าน เช่น วงจรที่ใช้แรงดัน
ต่า และวงจรกรองความถี่แบบแอคทีฟ เป็ นต้น

V2

IB
OTA

Io

V1
รูปที่ 3 สัญลักษณ์ของวงจรขยายความนาถ่ายโอน

2.4 วงจรแปลงความถี่เป็ นแรงดันไฟฟ้ า
รู ปคลื่ นของสัญญาณความถี่ ที่ถูกป้ อนเข้ามาทางด้านอิ นพุต
จะมี ล ัก ษณะเป็ นรู ป คลื่ น แบบสี่ เ หลี่ ย ม (Square Wave) ซึ่ งโดยปกติ
ค่าเฉลี่ยของแรงดันไฟตรง (𝑉𝑑𝑐 ) จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามค่าของความถี่

𝑉𝑑𝑐 = 𝑉𝑚

𝑡𝑜𝑛
= 𝑉𝑚 ∙ 𝐷
𝑇

(1)

แต่ในทางปฏิ บตั ิค่าดิ วตี้ไซเกิ้ลของสัญญาณความถี่ ที่ป้อนเข้า
มาจะมีค่าคงที่ ดังนั้นในการแปลงผันความถี่เป็ นแรงดันไฟตรงจึงต้องใช้
การกาหนดค่าเวลาคงที่ (𝑡𝑤 ) โดยใช้สญ
ั ญาณที่ขอบขาขึ้นหรื อขอบขาลง
ของสัญญาณความถี่ที่ป้อนเข้ามาเป็ นตัวกาหนด เมื่อกาหนดค่าเวลาคงที่
(𝑡𝑤 ) ให้เกิดขึ้นทุก ๆ ขอบขาขึ้นของสัญญาณความถี่ที่ป้อนเข้ามาทางด้าน
อิ น พุ ต ( 𝑉𝑖 ) ดั ง นั้ นเมื่ อ ความถี่ ข องสั ญ ญาณที่ ป้ อ นเข้ า มาเกิ ด การ
เปลี่ ยนแปลง ก็จะส่ งผลให้สัญญาณที่ ออกมาทางเอาท์พุต (𝑉𝑜 ) เกิ ดการ
เปลี่ ย นแปลงค่ า ดิ ว ตี้ ไ ซเกิ้ ล ไปตามความถี่ ข องสั ญ ญาณที่ ป้ อ นเข้ามา
ทางด้านอินพุต
สาหรับวงจรที่ทาหน้าที่กาหนดค่าเวลาคงที่ (𝑡𝑤 ) ก็คือวงจรโม
โนเสเตเบิ้ ล มัล ติ ไ วเบรเตอร์ (Mono Stable Multivibrator Circuit) ซึ่ ง
ส่ งผลให้ แ รงดัน ไฟตรงเฉลี่ ยเกิ ด การเปลี่ ยนแปลงไปตามความถี่ ข อง
สัญญาณที่ป้อนเข้ามาด้วยเช่นเดียวกัน สัญญาณที่ออกจากวงจรโมโนเสเต
เบิ้ล มัลติ ไวเบรเตอร์ จะถู กป้ อนเข้ายังวงจรกรองความถี่ ต่ าผ่าน (Low
Pass Filter) เพื่ อท าให้ แ รงดัน ไฟตรงเฉลี่ ยมี ค วามราบเรี ยบมากขึ้ น เพื่อ
น าไปใช้ ใ นระบบควบคุ ม อัต โนมัติ ซึ่ งในปั จ จุ บ ัน สามารถใช้ ไ อซี
สาเร็ จรู ปชนิ ดแทคโคมิเตอร์ (Tachometer) ในการแปลงความถี่เป็ นแรง
ไฟฟ้า จึงทาให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น
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3. วิธีการออกแบบ
ใช้ไอซีชนิดแทคโคมิเตอร์ (Tachometer IC) เพื่อแปลงความถี่
ไฟฟ้ าเป็ นแรงดันไฟฟ้ าจากนั้นป้ อนให้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ เ พื่อให้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทราบค่าความถี่ ของสัญญาณอิ นพุต และทาการ
คานวณค่ากระแสในการปรับความถี่คตั ออฟของวงจรกรองความถี่ ทาให้
เครื่ องกรองความถี่สามารถปรับความถี่คตั ออฟได้อตั โนมัติ ซึ่ งจะทาให้
ย่านความถี่ยา่ นที่ตอ้ งการให้ผา่ นเปลี่ยนแปลงตามความถี่คตั ออฟ [3]
จากแนวคิ ด การสร้ า งเครื่ องกรองความถี่ แ บนด์ พ าสแบบ
ปรับตัวได้ สามารถอธิ บายหลักการทางานด้วยผังการทางานดังแสดงใน
รู ปที่ 5

𝑉𝑜 =

𝑉2 𝑠𝐶2 𝐺1
𝑠 2 𝐶1 𝐶2 + 𝑠𝐶2 𝐺1 + 𝑔𝑚3 𝑔𝑚4

จากสมการที่ (3) เพื่อความสะดวกต่อการออกแบบ กาหนดให้
𝐶1 = 𝐶2 = 𝐶; 𝐺1 = 𝑔𝑚1 = 𝑔𝑚2 = 𝑔1 และ 𝑔𝑚3 = 𝑔𝑚4 = 𝑔2
ดังแสดงในสมการที่ (4)
𝑉𝑜
=
𝑉𝑖

𝑠𝑔1 ⁄𝐶
𝑔2
𝑔
𝑠 2 + 1 + 22
𝐶 𝐶

(4)

จากสมการที่ (4) ท าการ Impedance scaling ดั ง แสดงใน
สมการที่ (5) และ สมการที่ (6)
𝜔𝑝 𝑔1
=
𝑄𝑝
𝐶

𝑔1 =

LCD

(3)

; 𝜔𝑝 = 2𝜋𝑓𝐶

2𝜋𝑓𝑐 𝐶
𝑄𝑝

(5)

(6)

จากสมการที่ (6) เมื่ อ ท าการ Frequency Scaling จะได้เ ป็ น
สมการที่ (7) และ สมการที่ (8)

รู ปที่ 5 ผังการทางานของเครื่ องกรองความถี่แบนด์พาสแบบปรับตัวได้

3.1 วงจรกรองความถี่โหมดแรงดันหลายหน้ าทีโ่ ดยใช้ OTA

𝜔𝑝 =

พิจารณาแรงดันเอาท์พุต ของวงจรกรองความถี่ หลายหน้าที่
[4] ดังแสดงในรู ปที่ 6 สามารถอธิบายหลักการทาด้วยสมการ ดังแสดงใน
สมการที่ (2)

𝑔2
𝐶

𝑔2 = 2𝜋𝑓𝑐 𝐶

; 𝜔𝑝 = 2𝜋𝑓𝐶

(7)
(8)

เลื อ กใช้โ อที เ อเบอร์ LT1228 ซึ่ งมี ค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
กระแส ไบแอสกับค่าความนาถ่ายโอน ดังแสดงในสมการที่ (9)
𝑔 = 10 ∗ 𝐼𝑏𝑖𝑎𝑠

จากสมการที่ (6) และสมการที่ (8) ได้ความถี่คตั ออฟ 10 kHz
และพารามิเตอร์ ต่างๆมีค่าดังนี้ เมื่อกาหนดให้ C = 10 nF จะได้ค่ากระแส
𝑖𝑏1 = 𝑖𝑏2 = 12.6 µA และ 𝑖𝑏3 = 𝑖𝑏4 = 62.8 µA

รู ปที่ 6 วงจรกรองความถี่หลายหน้าที่โดยใช้ OTA

𝑉𝑜 =

𝑉𝑖𝑛1 𝑠 2 𝐶1 𝐶2 + 𝑉𝑖𝑛2 𝑠𝐶2 𝐺1 + 𝑉𝑖𝑛3 𝑔𝑚3 𝑔𝑚4
𝑠 2 𝐶1 𝐶2 + 𝑠𝐶2 𝐺1 + 𝑔𝑚3 𝑔𝑚4

(9)

4. ผลการจาลองการทางาน

(2)

จากสมการที่ (2) เมื่ อทาการเลื อกใช้งานฟั งก์ชัน การกรอง
ความถี่แบนด์พาส 𝑉1 = 𝑉3 = 0 และ 𝑉2 = 𝑉𝑖𝑛 ดังแสดงในสมการที่ (3)

เพื่ อ เป็ นการยื น ยัน สมรรถนะของเครื่ องกรองความถี่ ที่
นาเสนอ จึงได้จาลองการทางานด้วยโปรแกรม PSPICE โดยกาหนดให้
OTA ทางานที่แรงดัน ±12V ใช้ตวั เก็บประจุ 𝐶1 = 𝐶2 = 1 nF โดยมีขนาด
แรงดันอิ นพุตมี เท่ากับ 2 𝑉𝑝𝑝 และตั้งความถี่ ของแรงดันอิ นพุตไว้ที่ 100
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Hz, 1 kHz และ 10 kHz ตามลาดับ ผลการจาลองการทางานดังแสดงใน
รู ปที่ 7 รู ปที่ 8 และรู ปที่ 9
2.0V

9.849 kHz

1.5V

จากสมการที่ (10) ถ้าตั้งความถี่ของแรงดันอินพุตไว้ที่ 10 kHz
ค่ า ความถี่ ค ัต ออฟดัง แสดงในรู ป ที่ 9 มี ค่ า เท่ า กับ 9.849 kHz จะได้ค่ า
เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด 1.51 %

5. สรุป

1.0V

เครื่ องกรองความถี่ แบนด์พาสแบบปรับตัวได้ มีรูปแบบการ
ตอบสนองทางความถี่ตามทฤษฏีของวงจรกรองความถี่ แบบแบนด์พาส
และมี ค่ าผิ ด พลาดในการเลื อกความถี่ ค ตั ออฟโดยเฉลี่ ยเท่ ากับ 1.46%
ซึ่ งเครื่ องกรองความถี่ ที่ได้น้ ี สามารถนาไปใช้ในห้องปฏิ บตั ิ การ และยัง
สามารถใช้เป็ นแนวทางในการศึ กษา สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการพัฒนาเครื่ อง
กรองความถี่เครื่ องต่อไปให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ดียงิ่ ขึ้น

0.5V

0V
200Hz
300Hz
V(U5:IOUT)

1.0KHz

3.0KHz

10KHz

30KHz

100KHz

300KHz 500KHz

Frequency

รู ปที่ 7 คุณสมบัติของวงจรกรองความถี่ที่ความถี่ของสัญญาณอินพุตมีค่า
เท่ากับ 10 kHz
2.0V

985.589 Hz

1.5V

6. กิตติกรรมประกาศ

1.0V

ขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนยี ราช
มงคลพระนคร ที่ให้การสนับสนุนการวิจยั จนประสบความสาเร็ จ

0.5V

0V
20Hz

30Hz
V(U5:IOUT)

100Hz

300Hz

1.0KHz

3.0KHz

10KHz

30KHz

50KHz

Frequency

รู ปที่ 8 คุณสมบัติของวงจรกรองความถี่ที่ความถี่ของสัญญาณอินพุตมีค่า
เท่ากับ 1 kHz

เอกสารอ้ างอิง
[1]

2.0V

[2]

98.560 Hz

1.5V

1.0V

[3]

0.5V

0V
10Hz

30Hz

100Hz

300Hz

1.0KHz

2.0KHz

V(U5:IOUT)
Frequency

รู ปที่ 9 คุณสมบัติของวงจรกรองความถี่ที่ความถี่ของสัญญาณอินพุตมีค่า
เท่ากับ 100 Hz

[4]

จากผลการทดลองดัง แสดงในรู ป ที่ 7, 8 และ 9 สามารถ
คานวณค่าผิดพลาดในการเลือกความถี่คตั ออฟ ดังแสดงในสมการที่ (10)

% 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = (

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦 − 𝐶𝑢𝑡 𝑂𝑓𝑓 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦
) × 100
𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦

Gobind Daryanani, Principles of Active Network Synthesis and
Design, New York: John Wiley & Sons, 1976.
Edwin W. Greeneich, Analog Integrated Circuits. New York :
Chapman & Hall, 1997, pp. 183-184.
มนตรี ศิ ริปรั ช ญานันท์ และ วินัย ใจกล้า , “ วงจรกรองความถี่
โหมดแรงดันหลายหน้าที่โดยใช้วงจรขยายความนาถ่ายโอน,” การ
สัมมนาทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ครั้ งที่ 1,
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, หน้าที่ 857-863, 2551.
บุญเรื อง วังศิลาบัตร และ เสถียร ธัญญศรี รัตน์, “การออกแบบวงจร
แปลงผันความถี่ เป็ นแรงดันไฟฟ้ าราคาถูก ,” สาขาวิชาวิศวกรรม
การวัดคุ ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยี ปทุมวัน,
2557.

(10)

จากสมการที่ (10) ถ้าตั้งความถี่ของแรงดันอินพุตไว้ที่ 100 Hz
ค่ า ความถี่ ค ัต ออฟดัง แสดงในรู ป ที่ 7 มี ค่ า เท่ า กับ 98.56 Hz จะได้ ค่ า
เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด 1.44 %
จากสมการที่ (10) ถ้าตั้งความถี่ของแรงดันอินพุตไว้ที่ 1 kHz
ค่าความถี่ ค ตั ออฟดังแสดงในรู ปที่ 8 มี ค่ าเท่ ากับ 985.589 Hz จะได้ค่ า
เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด 1.44 %
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การพัฒนาเครื่องมือวัดเสมือนจริงแบบต้ นทุนต่าสาหรับการวัดแบบรู ปการแผ่พลังงานของสายอากาศ
Development of Low-Cost Visual Instrumentation for Radiation Pattern Measurement of Antenna
กนกวรรณ เรืองศิริ1 พินิจ เนื่องภิรมย์ 2 สมศักดิ์ อรรคทิมากูล3
1
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ น าเสนอการพัฒ นาเครื่ อ งมื อ วัด เสมื อ นจริ ง แบบ
ต้นทุนต่าสาหรับการวัดแบบรู ปการแผ่พลังงานของสายอากาศ งานวิจยั
ประกอบด้วยส่ วนของโปรแกรมคานวณคอมพิ วเตอร์ ที่เชื่ อมต่อข้อมูล
ผ่านบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่มี ห น้าที่ ค วบคุ ม องศาการหมุน ใน
การรั บ พลั ง งานของคลื่ น และวงจรการตรวจจั บ ความเข้ ม ของ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าผ่านสายอากาศและวงจรแปลงคลื่ นความถี่ เป็ นค่ า
แรงดันสาหรับการนาไปใช้ประมวลผล ผลการทดสอบพบว่า เครื่ องมือ
วัดเสมือนจริ งที่พฒั นาขึ้นให้ผลการวัดที่ ใกล้เคียงกันกับผลที่ได้จากการ
โปรแกรมจาลองเชิงพาณิ ชย์ และความสอดคล้องกับหลักการทางทฤษฎี
ที่ ส ามารถนาผลงานวิจยั ที่ ได้ไปประยุก ต์ใช้ในการศึ ก ษา ค้น คว้าและ
การเรี ยนการสอนทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ปั จจุบนั เทคโนโลยีระบบการสื่ อสารมี การพัฒนาอย่างรวดเร็ ว
โดยเฉพาะระบบการสื่ อ สารไร้ ส าย (Wireless communication) ดัง นั้ น
การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสายอากาศจึงเป็ นสิ่ งที่ มีความสาคัญที่ มี
นัก วิ จยั ให้ ค วามสนใจมาอย่างต่ อเนื่ อ ง ส าหรั บ การพัฒ นาสายอากาศ
ส่ วนใหญ่ ให้ ความสาคัญต่ อการวัดและหาค่าเกณฑ์การขยาย ตลอดจน
การวิเคราะห์ แ บบรู ป การแผ่พ ลังงาน (Radiation pattern) หรื อแบบรู ป
สายอากาศ (Antenna pattern) ซึ่งเป็ นฟังก์ชนั ทางคณิ ตศาสตร์ หรื อรู ปภาพ
ที่ใช้แสดงคุณสมบัติการแผ่พลังงานของสายอากาศซึ่ งเป็ นฟั งก์ชันพิกดั
ระยะห่ าง คานวณและแสดงค่าสนามระยะไกลในรู ปของฟั งก์ชนั ของมุม
 และ  โดยทั่วไปแบบรู ป การแผ่พ ลังงานของสายอากาศ [1] จะมี
ลัก ษณะเป็ นภาพสามมิ ติ แต่ อ าจใช้ เพี ย งระนาบบางระนาบแสดงใน
รู ปภาพสองมิติที่อา้ งอิงตามระนาบหลัก E และ H
นอกจากนั้ นที่ ผ่ านมามี นั ก วิ จ ัย พัฒ นาระบบการวัด แบบรู ป
การแผ่พลังงานของสายอากาศมาอย่างต่อเนื่ อง เช่ น ธรรมรัตน์และคณะ
[2] ได้พฒั นาระบบการวัดแบบรู ปสายอากาศระยะใกล้โดยการกวาดวัด
ข้อมูลของสายอากาศในบริ เวณสนามระยะใกล้แบบระนาบที่ใช้เทคนิ ค
เฮทเทอโรดายน์ ที่ มี วตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ค านวณแบบรู ป ของสายอากาศ
ระยะไกล และลดความถี่ ข องสั ญ ญาณและการแปลงฟู ริ เยร์ อ ย่างเร็ ว
วิ ธี ก ารที่ น าเส น อส ามารถ ล ดพื้ น ที่ ใน ก ารวั ด แ ล ะ ส าม ารถ ใช้
ออสซิ ล โลสโคปวัด แทนเครื่ อ งมื อที่ มี ราคาสู งได้ สังวรและคณะ [3]
ได้ ท าการพั ฒ นาชุ ด ทดลองการวัด แบบรู ปการแผ่ พ ลั ง งานคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้ าของสายอากาศที่ใช้บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เชื่ อมต่อ
กั บ คอมพิ ว เตอร์ แ ละใช้ โ ปรแกรม LabVIEW ส าหรั บ ควบคุ ม และ
แสดงผลลัพธ์ของคาตอบ
อย่างไรก็ ตามวิธี ก ารที่ กล่ าวไปข้างต้น มี ท้ งั ข้อดี แ ละข้อจากัด
ที่แตกต่างกันตามรู ปแบบของการใช้งานและเครื่ องมืออุปกรณ์ที่มี จากัด
ดังนั้ น ในงานวิ จยั ครั้ งนี้ จึ งได้พ ฒ
ั นาเครื่ อ งมื อ วัด เสมื อ นจริ งส าหรั บ
การวัดแบบรู ปการแผ่พลังงานของสายอากาศที่มีตน้ ทุนต่า โครงสร้ าง
ไม่ซับซ้อน เหมาะสาหรับ ใช้ใ นการเรี ยนการสอน ตลอดจนเป็ นส่ วน

คาสาคัญ: เครื่ องมือวัดเสมือนจริ ง, การวัดแบบรู ปการแผ่พลังงาน,
สายอากาศ

Abstract
This article describes a development of low-cost visual
instrumentation for radiation pattern measurement of antenna. Research
tool consists of a calculating computer program that links data to
microcontroller board for controlling the directional rotation in
receiving wave energy, and a field strength detected circuit using
constructed antennas and a frequency to voltage conversion circuit.
The research data shown that the measured result of developed visual
instrumentation is consistent to commercial simulator and theory.
Thus, this research can be used to apply in studying, researching, and
teaching of telecommunication engineering as efficiently.
Keywords: Visual Instrumentation, Radiation Pattern Measurement,
Antenna
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ส าคัญ ในการศึ ก ษา ค้ น คว้า และพัฒ นาเทคโนโลยี ส ายอากาศที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพส าหรับรองรั บกับความต้องการในภาคอุ ตสาหกรรมใน
อนาคต

2. การวัดแบบรู ปการแผ่พลังงานของสายอากาศ
ระบบการวัดแบบรู ปการแผ่พลังงานของสายอากาศที่พฒั นาขึ้น
ในครั้งนี้ ใช้หลักการทางทฤษฎี [1] ร่ วมกับการเลื อกใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่
ในปั จจุบนั เพื่อออกแบบและสร้างเครื่ องมือวัดเสมือนจริ งสาหรับการวัด
แบบรู ปการแผ่พลังงานของสายอากาศ โดยมีหลักการของการออกแบบ
ระบบ แสดงดังรู ปที่ 1

การออกแบบชุดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ แสดงดังรู ปที่ 2
จะประกอบด้วยอุปกรณ์และวงจรต่าง ๆ ที่ใช้สาหรับประกอบเป็ นชุดของ
เครื่ องมือวัดเสมือนจริ ง ซึ่งงานวิจยั นี้ จะใช้บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์
Arduino-Uno R3 [4] ที่ใช้ไอซี ATmega 328 เป็ นส่ วนการประมวลผลที่
มีการติดต่อสัญญาณดิจิตอล I/O จานวน 14 ขา สัญญาณแอนาล็อกอินพุต
จานวน 6 ขา สาหรับใช้เชื่ อมต่อระหว่างอุปกรณ์เซนเซอร์ และการสัง่ การ
อุปกรณ์มอเตอร์ รวมไปถึงการรับ-ส่ งข้อมูลไปยังโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรั บ การตรวจจับ ก าลั งของคลื่ น ความถี่ วิ ท ยุที่ ส่ ง มาจาก
เครื่ องส่ ง จะเลือกใช้บอร์ ดตัวจับกาลังของคลื่นความถี่วิทยุ ไอซี AD8318
ที่ ป ระกอบมาบนบอร์ ด ส าเร็ จ รู ป [5] โดยสัญ ญาณเอาต์พุต ของวงจร
จะให้ผลเป็ นแรงดันตั้งแต่ 0-2.1 โวลต์ ที่สามารถแปลงค่าแรงดันให้เป็ น
กาลังคลื่น (dBm) โดยการเปรี ยบเทียบค่าที่ได้จากกราฟ แสดงในรู ปที่ 3

รูปที่ 1 แนวคิดการวัดแบบรู ปการแผ่พลังงานของสายอากาศ
รู ปที่ 1 แสดงหลั ก การของระบบการวัด แบบรู ป การแผ่
พลังงานของสายอากาศ ที่ประกอบไปด้วย แหล่งกาเนิ ดสัญญาณ (Signal
Generator) สายอากาศภาคส่ ง (TX Antenna) สายอากาศภาครั บ (RX
Antenna) ระบบควบคุ มการหมุนด้วยสเต็ปเปอร์ มอเตอร์ ภาคตรวจจับ
กาลังของคลื่นความถี่ วิทยุ (RF detectors) โดยทั้งสองระบบถู กเชื่ อมต่อ
กับบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่ อควบคุ ม และรั บสั ญ ญาณ จากนั้น
การเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดจากไมโครคอนโทรลเลอร์ จะถูก รับและส่ งไป
ประมวลผลโดยใช้ส่วนของการคานวณและแสดงผลที่ เป็ นโปรแกรม
MATLAB ผ่านฟังก์ชนั ของ GUI ที่พฒั นาขึ้น

3. การออกแบบและสร้ างเครื่องมือวัดเสมือนจริง
การออกแบบชุดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ สาหรับใช้ในการ
วัดแบบรู ปการแผ่พลังงานของสายอากาศที่สามารถรองรับกับอุปกรณ์ที่มี
ใช้ในประเทศและเหมาะสมกับลักษณะงานที่ตอ้ งการ แสดงดังรู ปที่ 2

รูปที่ 2 เครื่ องมือวัดเสมือนจริ งที่พฒั นาขึ้น

รู ปที่ 3 กราฟแรงดันเอาต์พตุ เปรี ยบเทียบกับกาลังของคลื่น
การออกแบบชุ ด ควบคุ ม การหมุ น ของสายอากาศจะใช้ส เต็ ป
เปอร์ มอเตอร์ ขบั เคลื่อนการหมุนด้วยสัญญาณพัลส์ โดยโครงสร้างภายใน
นั้นจะประกอบไปด้วย ขั้วแม่เหล็กบนสเตเตอร์ (Stator) ทามาจากแผ่น
เหล็ ก วงแหวนที่ มี ข ดลวดพัน เมื่ อ มี ก ระแสผ่ านขดลวดจะก่ อ ให้ เกิ ด
สนามแม่ เหล็ ก ไฟฟ้ าและการหมุ น เกิ ด ขึ้ น ส าหรั บ ในงานวิ จ ัย ครั้ งนี้
เลื อ กใช้ ส เต็ ป เปอร์ ม อเตอร์ กระแสตรงรุ่ น 28BYJ ร่ วมกั บ บอร์ ด
ขับมอเตอร์ รุ่น ULN2003 ที่ สามารถควบคุมการหมุนของสายอากาศได้
ในระยะทางหมุนรอบตัวเองตั้งแต่ 0-360 องศา
นอกจากนั้น ผูว้ ิ จยั ได้ใช้แ หล่ งก าเนิ ด สั ญ ญาณความถี่ ส าหรั บ
การทดสอบประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือวัดเสมือนจริ งที่พฒั นาขึ้น สาหรับ
การวัดแบบรู ปการแผ่พลังงานของสายอากาศ ที่เลือกใช้อุปกรณ์ประเภท
เราท์เตอร์ไวไฟ (Wi- Fi Router) ยีห่ ้อ Edimax รุ่ น BR-6428nC ที่สามารถ
รองรับการกระจายสัญญาณตามมาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n. ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ได้ออกแบบสายอากาศภาคส่ งที่ ต่อเข้า
กับแหล่ งกาเนิ ดสัญญาณในย่านความถี่ 2.4 – 2.485 GHz โดยออกแบบ
สายอากาศเป็ นแบบคล้ายยากิ (Quasi-Yagi Antenna) ที่ สามารถรองรั บ
กับการแพร่ ก ระจายคลื่ น แบบทิ ศ ทาง (Directional Antenna) โดยอาศัย
หลัก การของสายอากาศแบบขั้วเดี่ ยวที่ มี ก ารป้ อนสัญ ญาณด้วยสายส่ ง
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ไมโครสตริ ป ร่ วมกับโครงสร้ างของสายอากาศแบบยากิ -อูดะ [6] ซึ่ งผล
การทางานของสายอากาศที่ พฒั นาขึ้น สามารถตอบสนองในช่ วงความถี่
1.85 – 3.05 GHz แสดงดังรู ปที่ 4

รูปที่ 4 ผลการตอบสนองของสายอากาศที่พฒั นาขึ้น

4. การพัฒนาโปรแกรมคานวณและแสดงผล

การทางาน เช่น ค่าความถี่เริ่ มต้น (Start) ความถี่ สิ้นสุ ด (Stop) และระดับ
ของการหมุน (Step) ของสเต็ปเปอร์ มอเตอร์ รวมไปถึงปุ่ มเริ่ มการทางาน
และปุ่ มต่างๆที่ เกี่ ยวข้อง จากนั้นโปรแกรมจะอ่านค่าแรงดันที่รับได้จาก
สายอากาศรั บ ผ่านบอร์ ดตรวจจับ กาลังคลื่ น ความถี่ วิทยุเข้าไปยังขารับ
สัญญาณแบบแอนาล็อกของบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อใช้ส่งไปยัง
โปรแกรมคานวณสาหรับบันทึกเป็ นข้อมูลในแต่ละองศา พร้ อมทั้งแสดง
ค่ า ที่ รั บ ได้ ผ่ า นกราฟบนหน้ า ต่ า งโปรแกรม เมื่ อ ครบกระบวนการ
โปรแกรมจะสั่งให้มอเตอร์ ทาการหมุนไปในตาแหน่ งที่ กาหนด แล้วทา
การรั บ ค่ าจากสายอากาศเพื่ อ บัน ทึ ก และแสดงผลจนกว่ าสเต็ ป เปอร์
มอเตอร์ จะท าการหมุ น ครบรอบ เมื่ อครบรอบที่ กาหนดแล้วค่าแรงดัน
ที่วดั ได้ทุกองศาจะถูกนาไปคานวณเพื่อหาค่าสู งสุ ด ต่าสุ ด สาหรับแปลง
เป็ นพลังงานที่ รับได้และแสดงผลผ่านกราฟต่อไป ลักษณะตัวอย่างของ
โปรแกรมที่พฒั นาขึ้น แสดงดังรู ปที่ 6

โปรแกรมคานวณและแสดงผลที่ใช้สาหรับการรับค่าจากบอร์ ด
ไมโครคอนโทรเลอร์ ผ่านพอร์ ต USB เพื่อนาค่าที่ ได้ไปประมวลผลและ
แสดงแบบรู ปการแผ่พลังงานของสายอากาศ ผูว้ ิจยั ได้เลื อกใช้ฟังก์ชัน
ส่ วนประสานงานทางกราฟิ กกับ ผู้ใ ช้ (Graphical User Interface: GUI)
ของโปรแกรม MATLAB โดยมีหลักการทางาน ดังรู ปที่ 5
Start
Connect to
Arduino
Parameter
setup
Power
detector

Save data

Rotate
Antenna

Show raw
data

รู ปที่ 6 หน้าต่างโปรแกรมคานวณที่พฒั นาขึ้น

3600 Rotate

Callibrate
Display
Radiation Pattern
Stop

รูปที่ 5 หลักการทางานของโปรแกรมคานวณและแสดงผลที่พฒั นาขึ้น
กระบวนการท างานของโปรแกรมจ าลองที่ พ ัฒ นาขึ้ น แสดง
ตามรู ป ที่ 6 โดยเริ่ มจากการเชื่ อ มต่ อ โปรแกรมเข้ากับ บอร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นการติ ด ต่ อ รั บ -ส่ ง ข้อ มู ล จากผู้ใ ช้ งานไปยัง
อุป กรณ์ ต่ างๆ จากนั้นท าการก าหนดพารามิ เตอร์ พ้ื น ฐานที่ จ าเป็ นต่ อ

โปรแกรมคานวณและแสดงผลที่พฒั นาขึ้นโดยใช้ฟังก์ชันส่ วน
ประสานงานทางกราฟิ กกับ ผูใ้ ช้ (Graphical User Interface: GUI) ของ
โปรแกรม MATLAB มี ส่ ว นประกอบที่ ส าคัญ ได้แ ก่ 1) การเชื่ อ มต่ อ
(Connected) ส าหรั บ ในการการเชื่ อมต่ อบอร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์
เข้ากับ โปรแกรมคานวณ 2) การการตั้งค่ า (Setup menu) สาหรับใช้ใน
การปรั บ องศาหมุ น ของสเต็ ป เปอร์ ม อเตอร์ ค่ าความถี่ เริ่ ม ต้น (Start)
ความถี่ สิ้นสุ ด (Stop) และการปรับระดับการหมุน (Step) ของสเต็ปเปอร์
มอเตอร์ 3) การแสดงผล (Display) ที่ แบ่งเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ ตาแหน่ งที่
สเต็ปเปอร์ มอเตอร์ หมุน (Position) ค่าของแรงดันที่อ่านได้ (Level) และ
กราฟแสดงผล และ 4) ปุ่ มควบคุ ม (Control Button) ประกอบด้วย ปุ่ ม
Run ส าหรั บ เริ่ ม ต้น การท างานของโปรแกรม ปุ่ ม Plot ส าหรั บ แสดง
แบบรู ปการแผ่พลังงานของสายอากาศ ปุ่ ม Clear สาหรับลบข้อมูลต่างๆ
ที่เกิ ดขึ้น ปุ่ ม Return สาหรับการสั่งให้สเต็ปเปอร์ มอเตอร์ หมุนย้อนกลับ
ไปยังตาแหน่งเริ่ มต้น และปุ่ ม Disconnect สาหรับการยกเลิกการเชื่ อมต่อ
ระหว่างบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ กบั โปรแกรมคานวณ

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
177

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand

5. ผลการวิจยั
ผลการวิจยั ในงานวิจยั นี้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนได้แก่ 1) การพัฒนา
เครื่ องมือวัดเสมือนจริ งแบบต้นทุนต่า และ 2) การวัดแบบรู ปการแผ่
พลังงานของสายอากาศทดสอบ (Antenna Under Test: AUT) ที่ประกอบ
ไปด้วยสายอากาศแบบทิศทาง และสายอากาศแบบคล้ายสองทิศทาง ทา
การวัดและเปรี ยบเทียบกับผลของโปรแกรมจาลอง
ผลการออกแบบและพัฒนาเครื่ องมือวัดเสมือนจริ งแบบต้นทุน
ต่ า ส าหรั บ การวัด แบบรู ป การแผ่ พ ลัง งานของสายอากาศดั ง รู ป ที่ 7
ที่แสดงถึ งการติดตั้งสาหรับการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมื อวัด
แบบเสมือนจริ งที่พฒั นาขึ้น โดยการเชื่ อมต่อเครื่ องกาเนิ ดสัญญาณเข้ากับ
สายอากาศส่ งในภาครั บ การเชื่ อ มต่ อ สายอากาศภาครั บ เข้ากับ บอร์ ด
ตรวจจับกาลังคลื่นความถี่ วิทยุ โดยเอาต์พุตของบอร์ ด จะถูกเชื่ อมต่อกับ
บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino รุ่ น Uno R3) และการเชื่ อ มต่ อ
คอมพิวเตอร์เข้ากับบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ผา่ นสายต่อแบบ USB

ความสอดคล้องกัน เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับโปรแกรมจาลองเชิ งพาณิ ชย์ ใน
ทานองเดียวกันกับสายอากาศทดสอบตัวที่สอง แสดงในรู ปที่ 9 พบว่า ผล
ที่ได้จากการวัดแบบรู ปการแผ่พลังงานโดยใช้เครื่ องมือวัดเสมือนจริ ง ที่
พัฒนาขึ้ นมีแบบรู ปการแผ่พลังงานแบบคล้ายสองทิ ศทาง ในระนาบ xz
และมีความสอดคล้องกันกับโปรแกรมจาลองเชิงพาณิ ชย์ เช่นกัน

6. สรุปผล
บทความวิจยั นี้นาเสนอ การพัฒนาและสร้างเครื่ องมือวัดเสมือน
จริ งส าหรั บ การวัด แบบรู ป การแผ่พ ลังงานของสายอากาศ ที่ เลื อกใช้
เทคโนโลยีที่มี อยู่ในประเทศ หาซื้ อได้ง่าย โครงสร้ างไม่ ซับ ซ้อน และ
มีตน้ ทุนต่า เหมาะสาหรับใช้ในการศึกษาคุณสมบัติของสายอากาศ หรื อ
ใช้ส าหรั บ การเรี ยนการสอนด้านวิศ วกรรมสายอากาศ ผลการพัฒ นา
เครื่ องมื อวัด เสมือนจริ งจะให้ ผลที่ ถู กต้องตามหลัก การทางทฤษฎี แ ละ
มีสอดคล้องกับโปรแกรมจาลองเชิ งพานิ ชย์ ที่ มีค่าผิดพลาดไม่มากกว่า
±5 % แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจากัดในด้านเทคโนโลยีที่มีราคาถูก อาจส่ ง
กระทบต่อเกณฑ์มาตรฐานในการวัดและการทดสอบ ที่จาเป็ นต้องพัฒนา
ให้มีประสิ ทธิภาพเพิ่มมากยิง่ ขึ้น

เอกสารอ้ างอิง
รูปที่ 7 เครื่ องมือวัดเสมือนจริ งแบบต้นทุนต่าสาหรับการวัด

รูปที่ 8 แบบรู ปการแผ่พลังงานของสายอากาศแบบทิศทาง

รูปที่ 9 แบบรู ปการแผ่พลังงานของสายอากาศแบบคล้ายสองทิศทาง
สายอากาศทดสอบ ออกแบบและสร้ างบนแผ่ น วงจรพิ ม พ์
FR4 ความหนา 1.6 มิ ลลิ เมตร ที่ ความถี่ กลาง 2.45 GHz ผลการวัด แบบ
รู ป การแผ่พ ลังงานของสาอากาศตัวที่ ห นึ่ ง (รู ป ที่ 8) ในระนาบ xz
พบว่ามี แบบรู ปการแผ่พลังงานแบบทิ ศทางเดี ยว และผลการวัดที่ ได้มี

[1] ศราวุธ ชัยมูล, วิศวกรรมสายอากาศ, พิมพ์ครั้งที่ 2, ศูนย์ผลิตตาราเรี ยน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556.
[2] ธรรมรัตน์ สุ กใส, เวช วิเวก และประยุทธ อัครเอกฒาลิน, “ระบบวัดแบบ
รู ปสายอากาศระยะใกล้โดยใช้เทคนิคเฮทเทอโรดายน์และการแปลงฟูริเรย์
อย่างเร็ ว,” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปี ที่ 16, ฉบับที่ 1,
หน้า 38-42, 2549.
[3] สังวร กิตติวิทยาพงศ์, ฐิติพงศ์ เลิศวิริยะประภา และจุมพล อุดมชัยบรรเจิด
“ชุดทดลองการวัดแบบรู ปการแผ่พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าของ
สายอากาศ,”
ในงานประชุมวิชาการครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งชาติ
ครั้งที่ 8, 2558, หน้า 180 – 185.
[4] A.Nayyar and V. Puri, “A review of Arduino board's, Lilypad's &
Arduino shields,” in International Conference on Computing for
Sustainable Global Development (INDIACom), 2016.
[5] J. Cowles, “A Survey of Integrated RF Power Measurement and Control
Components for Communications,” Bipolar/BiCMOS Circuits and
Technology Meeting (BCTM), 2011.
[6] M.Wahib, A. Freundorfer and Yahia Antar, “A planar wideband QuasiYagi antenna with high gain and FTBR,” in International Workshop on
Antenna Technology: Small Antennas, Innovative Structures, and
Applications (iWAT), 2017.
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หุ่นยนต์เก็บกูแ้ ละทําลายวัตถุระเบิด
Remoted Bomb Disposal Robot
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บทคัดย่อ
หุ่นยนต์เก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิด เป็นโครงงานของนักศึกษา
สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ค อมพิ ว เตอร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดทําขึ้นตามวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาระบบควบคุมการทํางานของหุ่นยนต์เก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิด
เพื่อนําหุ่นยนต์มาช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าเก็บกู้และทําลายวัตถุ
ระเบิด และเป็นการลดความสูญเสียต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยหุ่นยนต์มีระบบ
ขั บ เคลื่ อ น ชุ ด แขนกลและปื น ยิ ง แรงดั น น้ํ า ที่ ส ามารถทํ า งานโดยการ
ควบคุมด้วยรีโมทคอลโทรลแบบมีสายที่สามารถควบคุมระบบขับเคลื่อน
ชุดแขนกลและปืนยิงแรงดันน้ํา เมื่อผู้ควบคุมต้องการสั่งการทํางานต่าง ๆ
ของระบบหุ่ น ยนต์ ส ามารถสั่ ง งานผ่ า นรี โ มทคอลโทรลได้ ใ นระยะที่
ปลอดภัย โดยระบบจะมีไฟสัญญาณเพื่อแสดงสถานะพร้อมทํางานของปืน
ยิ ง แรงดั น น้ํ า และจะมี สั ญ ญาณภาพส่ ง มายั ง ผู้ ค วบคุ ม ณ บริ เวณที่
ปลอดภัย
ผลจากการทดลองพบว่าหุ่นยนต์เก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิด
นั้น สามารถช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้และทําลาย
วัตถุระเบิด ได้อย่างปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น และยังลด
ต้นทุนในการนําเข้าของหุ่นยนต์ราคาแพงจากต่างประเทศ เพื่อนํามาใช้ใน
ระหว่างปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
คําสําคัญ: หุ่นยนต์ รีโมทคอลโทรล แขนกล ระบบขับเคลื่อน

Abstract
Bomb disposal robot was developed by students from
Computer Science department, Faculty of Sciences and Technology,
Rajamangala University of Technology Srivijaya. The contributions of
this project are to operate as remote presence for the bomb disposal
experts and to reduce the risks or any hazardous for the officers. Our
proposed robot consists of three main parts as follows, first the

mechanical arm with high pressure water blasting gun that can be
operated by wired remote control. The bomb disposal expert can control
the robot within the safe distance. Second, the ready status light will be
show when the robot is ready to perform disposal operations. Third, the
monitoring system that sent live video to the officer. The experimental
results are shown that the bomb disposal robot can support the bomb
disposal operations and reduce risks in these tasks. The costs of
proposed robot are lower than the imported robot from another
countries.
Keywords: robot, remote control, mechanical arm, propulsion system

1. บทนํา
เนื่ องจากในปั จจุบนั ได้มีเหตุการณ์ก่อความไม่สงบ โดยเฉพาะการวาง
ระเบิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และในหลายพื้นที่ ซึ่ งทําให้เกิดความ
เสี ยหายต่อชี วิตและทรัพย์สินเป็ นจํานวนมาก เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ ทหาร ชุ ด
เก็บกู้และทําลายวัตถุ ระเบิ ดที่ ได้รับมอบหมายให้ป ฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ดงั กล่าว
ในขณะที่ทาํ การเก็บกูว้ ตั ถุระเบิดแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิมีความเสี่ ยง
อันตรายสู งในการเก็บกูว้ ตั ถุระเบิดซึ่งอาจเกิดการสู ญเสี ยได้ทุกขณะ จึงทํา
ให้หน่ วยงานหรื อองค์กรต่างๆ ได้จดั หาอุปกรณ์ ที่สามารถปฏิบตั ิภารกิ จ
แทนมนุษย์ได้ เพื่อลดความเสี่ ยงของเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบตั ิภารกิจ
หุ่ นยนต์เก็บกูแ้ ละทําลายวัตถุระเบิดเป็ นทางเลือกหนึ่ งของหน่ วยงาน
และองค์กร ที่นาํ มาช่วยลดความเสี่ ยงของเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบตั ิงาน แต่
ด้วยหุ่ น ยนต์ดงั กล่าวมี ราคาค่ อนข้างสู งและงบประมาณในการจัดหาที่
จํากัด จึงทําให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานของหน่วยเก็บกูแ้ ละทําลายวัตถุระเบิด
ในกองกํากับการ 8 กองบังคับการฝึ กพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน ได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์เก็บกูแ้ ละทําลายวัตถุระเบิด แต่หุ่นยนต์ที่ถูก
ประดิ ษฐ์ข้ ึนนั้นมีระบบการควบคุ มด้วยรี โมทแบบปุ่ มกดซึ่ งไม่สามารถ
ปรับความเร็ วการบังคับของทิศทางได้และมีขนาดใหญ่ ทําให้ไม่สะดวก
ต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบตั ิภารกิจเก็บกูแ้ ละทําลายวัตถุระเบิด
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ดัง นั้น ด้ว ยความร่ ว มมื อ ของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา นัก ศึ ก ษาสาขาวิช า
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หน่ วย EOD กองกํากับการ
8 กองบังคับการฝึ กพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน อ.ทุ่งสง
จ.นครศรี ธรรมราช มีการแลกเปลี่ยนความรู ้เพื่อพัฒนาหุ่ นยนต์เก็บกูแ้ ละ
ทําลายวัตถุระเบิดขึ้น ซึ่ งได้เล็งเห็นและตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าว เพื่อใช้
ในการปฏิบตั ิหน้าที่และสนับสนุ นให้กบั หน่ วยงานที่ทาํ หน้าที่เก็บกูแ้ ละ
ทํา ลายวัต ถุ ร ะเบิ ด ภายใต้งบประมาณที่ จ าํ กัด แต่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ความสามารถเทียบเท่าหุ่นยนต์ซ่ ึ งมีราคาแพงและนําเข้าจากต่างประเทศ

2. วิธีการดําเนินงาน
ศึ ก ษาค้น คว้า ข้อ มู ล จากแหล่ ง ข้อ มู ล ต่ า งๆ รวมถึ ง กระบวนการ
รวบรวมความรู ้ จ ากผู เ้ ชี ย วชาญทางด้า นการสร้ างและพัฒ นาหุ่ น ยนต์
หน่วยงาน EOD (Explosive Ordnance Disposal) เพื่อนําความรู ้มาต่อยอด
ด้วยเทคโนโลยีน วัตกรรม และสามารถประยุกต์ใช้ในการสร้ างระบบ
ควบคุ ม การทํา งานของหุ่ นยนต์ เ ก็ บ กู้ แ ละทํ า ลายวัต ถุ ร ะเบิ ด ด้ ว ย
กระบวนการสัง่ งานผ่านรี โมทคอลโทรลได้ในระยะที่ปลอดภัย โดยระบบ
จะมีไฟสัญญาณเพื่อแสดงสถานะพร้อมทํางานของปื นยิงแรงดันนํ้า และ
จะมี สั ญ ญาณภาพส่ ง มายัง ผู ้ค วบคุ ม ณ บริ เวณที่ ป ลอดภัย ผู ้วิ จ ัย ได้
ดําเนินการพัฒนาและสร้างระบบตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้น ตอนการรวบรวมข้อ มู ล ระบบหุ่ น ยนต์เก็บกู้และทําลายวัตถุ
ระเบิด จากการศึกษาข้อมูลระบบหุ่ นยนต์ พบว่าหุ่นยนต์ที่มีใช้อยูต่ อ้ งใช้
รี โ มทแบบปุ่ มกดและมี ส ายไฟหลายเส้ น เพื่ อ บัง คับ การเคลื่ อ นที่ ข อง
หุ่ น ยนต์ ซึ่ งทําให้ เกิ ด ความยุ่ง ยากในการใช้ง านและไม่ ส ามารถปรั บ
ความเร็ วจากการกดปุ่ มได้เพียงครั้งเดียวและหุ่ นยนต์ยงั ไม่มีระบบทําลาย
วัตถุระเบิดและแขนกลที่สามารถหยิบจับวัตถุได้ จึงทําให้เกิดความเสี่ ยง
ต่อชีวติ และทรัพย์สิน
2. ขั้นตอนการกําหนดปั ญหาและความต้องการของระบบ สามารถ
ระบุประเด็นสิ่ งที่ควรพัฒนาปรับปรุ งแก้ไข ดังนี้
1) ประเด็นปัญหา :
- หุ่นยนต์ต้องใช้รีโมทแบบปุ่มกด
- มีขีดจํากัดในการควบคุมความเร็วของหุ่นยนต์
- ไม่มีระบบทําลายวัตถุระเบิดและแขนกล
2) ความต้องการของระบบ ระบุกระบวนการที่ใช้แก้ปัญหา ดังนี้
- ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Board Mega 2560 สําหรับ
เป็นหน่วยประมวลผลกลางของระบบ
- ชุดรีโมทคอลโทรลแบบมีสายประยุกต์ใช้ Joystick
PlayStation 2
- จอแสดงผล LED และกล้องมองหลังของรถยนต์แบบวัด
ระยะได้ ใช้สําหรับแสดงผลต่างๆ
- บอร์ดควบคุมความเร็วและทิศทางของมอเตอร์ ใช้สําหรับ
ควบคุมการขับเคลือ่ นของหุ่นยนต์

- อุปกรณ์ตัดต่อวงจร Relay Board 12 โวลต์ 4 ช่องสัญญาณ เพื่อใช้ใน
การจุดฉนวนให้ปืนยิงน้ําแรงดันสูงทํางานและใช้สลับกล้องมองหลัง
ของรถยนต์

3. การออกแบบ
ระบบหุ่นยนต์เก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิดมีการควบคุมระบบทั้งหมด
ผ่านรีโมทคอลโทรลการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แบบอิสระ จะมี
กล้องมองหลังของรถยนต์ติดอยู่กับด้านหน้าของหุ่นยนต์ เพื่อใช้แสดงผล
มายังจอภาพแอลอีดีของผู้ใช้งาน โดยหุ่นยนต์จะติดตั้งชุดแขนกลและปืน
ยิ ง น้ํ า แรงดั น สู ง เพื่ อ ใช้ ใ นการเก็ บ กู้ แ ละทํ า ลายวั ต ถุ ร ะเบิ ด ผ่ า นรี โมท
คอนโทรลทั้ งหมด โดยแสดงภาพรวมและรายละเอียดจากผังบริบท ดัง
แสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 แผนภาพบริบทหุ่นยนต์เก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิด

แสดงถึงความสัมพั นธ์ระหว่างผู้ใช้ระบบและการบังคับหุ่ นยนต์
โดยผู้ใช้งานสามารถบังคับหุ่นยนต์ผ่านรีโมทคอนโทรลไปยังตัวหุ่นยนต์
โดยมีคําสั่งควบคุมมอเตอร์ คําสั่งควบคุมแขนกล คําสั่งยิงปืนแรงดันน้ํา
หรื อ คํ า สั่ ง สลั บ กล้ อ ง และส่ ง สั ญ ญาณภาพจากกล้ อ งมาแสดงผลยั ง
ผู้ใช้งานตามเงื่อนไขชุดคําสั่งของโปรแกรม

รูปที่ 2 การเชื่อมต่อของรีโมทคอลโทรลกับบอร์ดประมวลผลกลาง

รูปที่ 3 การเชื่อมต่อของบอร์ดประมวลผลกลางกับบอร์ดรีเลย์
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การออกแบบระบบทางด้านฮาร์ดแวร์โดยมีโครงสร้างฮาร์ดแวร์ที่มีการเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 โครงสร้างระบบหุ่นยนต์ด้านฮาร์ดแวร์

4. การพัฒนาระบบด้านซอฟต์แวร์ให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์
งานวิจัยพัฒนาระบบหุ่นยนต์เก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิด มีขั้นตอน
ของการออกแบบและพัฒนาระบบทางด้านซอฟต์แวร์เป็นขบวนการ
แสดงผลของระบบการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ ชุดแขนกล ปืนยิงแรงดันน้ํา
และการสลับกล้องของหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นการบังคับรีโมทคอลโทรลจาก
ผู้ใช้งานในการกําหนดคําสั่งต่างๆ และมีแสดงสัญญาณภาพมาแสดงยัง
จอมอนิเตอร์ให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงระดับในการยิงปืนแรงดันน้ําและ
แสดงภาพในขณะขับเคลื่อนหุ่นยนต์ การกําหนดเงื่อนไขของระบบซึ่ง
จะประกอบด้วยระบบขับเคลื่อน ได้แก่ การปรับระดับความเร็วและ
การบังคับทิศทางอย่างอิสระ ระบบชุดแขนกล ปืนยิงแรงดันน้ําและ
การสลับกล้อง

รูปที่ 6 ลักษณะของหุ่นยนต์เก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิด

5. ประเมินผลการทํางานของระบบ
ได้ ถ่ า ยทอดความรู้ ด้ ว ยการสาธิ ต และทดสอบระบบร่ ว มกั บ
เจ้าหน้ าที่ EOD เพื่ อ วัด ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ างานของระบบ
ควบคุมทั้งหมด โดยใช้เกณฑ์การประเมินค่าความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
พึงพอใจจากผู้ใช้งานจริงของกองกํากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

รูปที่ 5 รีโมทบังคับมอเตอร์แขนกล
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จํานวน 11 คน สรุปผลการประเมินได้ดังตารางที่ 1
แบบสอบถามประเมินประสิ ทธิภาพหุ่นยนต์ เก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิด
ผู้ประเมินคนที่
รายการ/ผู้ประเมินคนที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

x̄

SD

1. ด้ านโครงสร้ าง
1.1 วัสดุอุปกรณ์มคี วามแข็งแรงคงทน
1.2 ขนาดและนํ้า หนักของหุ น่ ยนต์มคี วามเหมาะสม

4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 3.91 0.54
4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3.55 0.52

2. ด้ านการใช้ งาน
2.1 ควบคุมทิศทางของหุ น่ ยนต์ได้อย่างอิสระผ่านรี โมทคอลโทรล
2.2 หุ น่ ยนต์สามารถปรับความเร็ วได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.3 สามารถควบคุมแขนกลให้หยิบหรื อจับวัตถุ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.4 ปื นยิงแรงดันนํ้า มีประสิ ทธิ ในการยิงที่แม ่นยํา
2.5 ความจุของแบตเตอรี่ เพียงพอต่อการใช้งาน
2.6 ความปลอดภัยของหุ น่ ยนต์ตอ่ การใช้งาน

5
5
4
5
5
5

3. ด้ านการนํา ไปใช้ ประโยชน์
3.1 หุ น่ ยนต์มปี ระโยชน์ ตอ่ การใช้งานของเจ้าหน้าที่
3.2 ใช้ในการศึกษาและพัฒนาระบบงาน
รวม

4
4
5
5
5
4

5
4
5
5
5
4

4
4
4
5
5
5

4
4
5
5
4
5

5
5
4
5
4
5

5
4
4
5
3
4

5
4
4
5
3
4

5
5
4
4
5
5

5
4
5
5
5
4

5
5
4
4
5
5

4.73
4.36
4.36
4.82
4.45
4.55

ประมวลผลและส่งค่าสัญญาณไปยังมอเตอร์ไดรเวอร์ให้ทําการควบคุม
ทิศทางหรือความเร็วของมอเตอร์เกียร์และอุปกรณ์อื่นๆ
2. สามารถควบคุมระบบขับเคลื่อน โดยการโยกปุ่มรีโมทได้อย่าง
อิสระ ทั้งเดินหน้าตรง ถอยหลังตรง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ถอยหลังเลี้ยว
ซ้ า ย ถอยหลั ง เลี้ ย วขวา หมุ น รอบตั ว เองด้ านซ้ า ย หมุ น รอบตั ว เอง
ด้านขวา
3. สามารถสั่ ง ควบคุ ม ระบบแขนกลด้ ว ยรี โ มท โดยการกดปุ่ ม
R1,L1 เพื่อควบคุมมอเตอร์ B และปุ่ม R2,L2 เพื่อควบคุมมอเตอร์ A
หากต้องการหยิบจับ หรือปล่อยวัตถุต้องสงสัยต้องกดปุ่ มลูกศรซ้ าย
และขวา
4. สามารถควบคุม ปื น ยิงแรงดัน น้ํ าด้ วยรีโมท โดยการกดปุ่ ม X
และ SELECT พร้อมกัน เพื่อทําการส่งสัญญาณไปยังบอร์ดรีเลย์ให้จุด
ฉนวนปืนยิงแรงดันน้ํา
5. สามารถควบคุมการการใช้งานของกล้องวงจรเพื่อดูภาพวัตถุ
ระเบิ ด โดยการควบคุ ม การสลั บ กล้ อ งด้ ว ยรี โ มท เพื่ อ ทํ า การสลั บ
สัญญาณภาพให้เป็นกล้อง 1 หรือกล้อง 2 ซึ่งจะมีสัญญาณจากรีโมท
คอลโทรลส่งไปยังบอร์ดรีเลย์ 4 ช่องสัญญาณ ใช้ในการสลับสัญญาณ
ภาพตามความต้องการของผู้ใช้งาน
6. สามารถใช้งานระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดระยะ ที่ได้ทําการติดตั้ง
เซ็นเซอร์ไว้ด้านหน้าของหุ่นยนต์ เพื่อทําการตรวจวัดระยะของวัตถุที่
อยู่บริเวณด้านหน้าเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจวัดระยะได้รับค่าจากการสะท้อน
ของวัตถุในระยะที่ผู้ใช้งานกําหนดไว้เซ็นเซอร์ตรวจวัดระยะสามารถ
ส่งสัญญาณดิจิตอลไปยังไมโครคอนโทรเลอร์และไมโครคอนโทรเลอร์
สั่งการให้บอร์ดมอเตอร์ไดรเวอร์ส่งค่าสัญญาณให้มอเตอร์เกียร์หยุด
การทํางาน ทําให้หุ่นยนต์ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้แต่ยังคงถอยหลัง
และบังคับได้อย่างปกติ

0.47
0.50
0.50
0.40
0.82
0.52

5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4.91 0.30
5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4.64 0.50
4.43 0.13

จากตารางที่ 1 แบบสอบถามจากความพึ งพอใจของผู้ ใช้ งานระบบ
หุ่ น ยนต์ เก็ บ กู้และทํ าลายวัต ถุ ระเบิ ด โดยรวมผลการประเมิ น อยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43

6. ผลและการอภิปรายผลการดําเนินงาน
ผลที่ได้จากการพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิดขึ้น เพื่อ
ช่วยลดความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเก็บกู้และทําลายวัตถุ
ระเบิด โดยสามารถควบคุมการทํางานต่างๆ ผ่านรีโมทคอลโทรล ไม่ว่า
จะเป็นการควบคุมระบบขับเคลื่อ น ระบบแขนกล ปืนยิงแรงดัน น้ํ า
และการสลับกล้องรถยนต์ โดยส่งสัญญาณภาพมายังจอมินิเตอร์ที่อยู่
กับผู้ควบคุมหุ่นยนต์และมีสถานะการทํางานของปืนยิงแรงดันน้ําขณะ
พร้อมใช้งานผ่านหลอดไฟ LED
การทดลองระบบหุ่ น ยนต์ เ ก็ บ กู้ แ ละทํ า ลายวั ต ถุ ร ะเบิ ด นั้ น
คณะผู้วิจัยได้ทําการสร้างการควบคุมของรีโมทคอลโทรลแบบไร้สาย
เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมและสะดวกต่อการใช้งานของระบบหุ่นยนต์
สําหรับลักษณะของหุ่นยนต์เก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิด
หุ่ น ยนต์ เก็ บ กู้ แ ละทํ า ลายวั ต ถุ ร ะเบิ ด ได้ ผ่ า นการทดสอบและ
ทดลองใช้งานพบว่า ระบบควบคุมหุ่นยนต์เก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิด
โดยการใช้รีโมทคอลโทรลในการบังคับหุ่นยนต์ ได้ทั้งการควบคุมแบบ
ใช้สายและควบคุมแบบไร้สายพบว่าระบบมีความสะดวกต่อการใช้งาน
และมี ค วามปลอดภั ย ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านจริ ง ต่ อ เจ้า หน้ าที่ เก็ บ กู้ วั ต ถุ
ระเบิดของหน่วยงาน EOD ตามคุณสมบัติดังนี้
1. สามารถนํ าจอยสติ ก (JoyStick PlayStation 2)มาดั ด แปลงให้
เป็นรีโมทคอลโทรลระบบหุ่นยนต์ ควบคุมหุ่นยนต์ผ่านสายรีโมทคอล
โทรลสําหรับควบคุมระบบหุ่นยนต์เนื่องจากจอยสติกมีความอิสระใน
การบั งคับ ทิศทางและการใช้งาน โดยใช้ ส ายแลนชนิ ด CAT5E เป็ น
ส าย ใน ก ารส่ งสั ญ ญ าณ ไป ยั ง บ อ ร์ ด Arduino Mega 2560 เพื่ อ

รูปที่ 7 เจ้าหน้าที่ EOD ร่วมทดสอบและประเมินระบบ
จากผลการนํ า เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางคอมพิ ว เตอร์ ม า
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบควบคุมหุ่นยนต์เก็บกู้และทําลายวัตถุ
ระเบิดดังกล่าว ทําให้หน่วยเก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิดในกองกํากับ
การ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ เกี่ ยวกับการประยุกต์ใช้งานวัสดุ ชีวภาพย่อยสลาย
ได้เพื่อเป็ นส่วนประกอบในการสร้างสายอากาศสาหรับเทคโนโลยีไร้สาย
ยุค ใหม่ โดยพอลิ บิ วทิ ลี น ซัค ซิ เนตได้ถู ก นามาใช้เป็ นส่ วนประกอบที่
สาคัญสาหรับการออกแบบสายอากาศที่นาเสนอ โดยผ่านกระบวนการ
ขึ้นรู ปด้วยกระบวนการกดอัดและทดสอบค่าไดอิ เล็กตริ กด้วยเครื่ องมื อ
มาตรฐาน สายอากาศที่นาเสนอมีขนาด 50 มิลลิเมตร x 50 มิลลิ เมตร โดย
มี ค วามหนาขนาด 1 มิ ล ลิ เมตร โดยสายอากาศชี วภาพย่อ ยสลายได้ที่
นาเสนอมี ย่านความถี่ ก ารใช้งานครอบคลุ ม 1.78-2.80 กิ ก ะเฮิ รตซ์ ค่ า
อัตราขยายเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.119 dBi และมี แบบรู ปการแพร่ ก ระจายคลื่ น
ใกล้เคียงกับแบบรู ปการแพร่ กระจายคลื่นแบบรอบทิศทาง

จากความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยี
ในปัจจุบนั เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานที่มากขึ้นของมนุ ษย์ ทาให้
อุปกรณ์ ชิ้ น ส่ วนต่ างๆและอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ห ลากหลายรู ปแบบถูก นามา
ประยุก ต์ใช้ในเทคโนโลยีถู ก ปรับเปลี่ ย นเพื่อตอบสนองความสามารถ
และโครงสร้างที่เปลี่ยนไปของของเทคโนโลยีน้ นั โดยเทคโนโลยีหนึ่ งที่
มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในปั จจุบนั ที่เราไม่สามารถปฎิ เสธได้น้ นั
คื อ การเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยีไร้ สาย (Wireless Communication
Technology) [1] แทบจะกล่ าวได้ว่าในทุกๆวันจะมี เทคโนโลยีที่ผลิ ตมา
ปรับปรุ งหรื อแทนที่เทคโนโลยีเดิมในทุกวัน
องค์ประกอบเบื้องต้นของระบบการติดต่อสื่ อสารแบบไร้สาย
นั้น คื อภาคส่ ง (Transmitter) ภาครั บ (Receiver) และตัวกลาง (Medium)
โดยการรั บ ส่ งสัญ ญาณในระบบการติ ด ต่ อสื่ อสารไร้ ส ายนั้น สิ่ งที่ เป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญอีกส่ วนหนึ่งคือสายอากาศ (Antenna) ซึ่งสายอากาศ
ฝั่งส่ งจะทาหน้าที่ เปลี่ ยนสัญญาณไฟฟ้ าให้เป็ นคลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ า ส่ วน
ทางด้านรับสายอากาศจะเปลี่ยนคลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้าให้เป็ นพลังงานไฟฟ้า
[2]
เมื่อเทคโนโลยีไร้ สายมีการเปลี่ยนแปลงเทคนิ คและอุปกรณ์
อย่ า งรวด เร็ ว อี ก ทั้ งข้ อ จ ากั ด ข องอายุ ก ารใช้ ง าน ข องอุ ป ก รณ์
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ [3] ท าให้ เกิ ด ขยะอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-waste) จานวนมาก
เนื่ องจากชิ้ นส่ วนหลายชิ้ นไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ปั ญหา
ขยะอิ เล็ก ทรอนิ กส์ ดงั กล่ าวกาลังเป็ นประเด็ นที่ ทวั่ โลกกาลังวิตกกังวล
โดยส่ วนหนึ่ งที่ มี ค วามส าคัญ ของอุ ป กรณ์ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ติดต่อสื่ อสารไร้สายนั้นคือสายอากาศ ซึ่งส่ วนมากจะมีส่วนประกอบทาง
โครงสร้ าง ที่สร้ างจากแผ่นวงจรพิมพ์และวัสดุ พลาสติกประเภท epoxy,
FR-4, PET, PE ซึ่งเป็ นวัสดุที่ยอ่ ยสลายได้ตามธรรมชาติได้ยาก
ในบทความนี้ พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตได้ถูกนามาประยุกต์ใช้ใน
เป็ นส่ วนประกอบในการออกแบบสายอากาศ โดยพอลิบิวทิลีนซัคซิ เนต
ได้ถูกนามาประยุกต์ใช้เนื่ องจาก เป็ นพลาสติกชี วภาพชนิ ดพอลิเอสเตอร์

คาสาคัญ: สายอากาศ, วัสดุชีวภาพย่อยสลายได้, เทคโนโลยีไร้สาย

Abstract
This article describes a using of biodegradable material to be
an antenna fabrication applied for modern wireless communication
technology. Polybutylene succinate is performed as an important
material for an antenna design. The proposed material was formed by
using compression molding. The dielectric constant was measured by
using standard device. The proposed antenna size is 50 mm x 50 mm
with the thickness of 1 mm. The proposed antenna has the operating
frequency between 1.78-2.80 GHz and having the average gain of 3.119
dBi with omnidirectional-like radiation pattern.
Keywords: Antenna,
Bio-Degradable
Communication Technology

Material,

Wireless
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ที่ สามารถย่อยสลายได้ (Bio-Degradable Plastic) [3] ซึ่ งมี คุณ สมบัติที่ มี
ความยืดหยุ่น สามารถโค้งงอได้ ทนความร้ อนได้ ขึ้ น รู ป ได้ง่ายและมี
ความเหมาะสมกับกระบวนการผลิ ตในอุตสาหกรรม [4] ในบทความนี้
จะกล่าวถึงตั้งแต่ข้ นั ตอนและกระบวนการในการขึ้นรู ปพอลิบิวทิลีนซัคซิ
เนต เพื่อใช้เป็ นวัสดุฐานรอง หลังจากนั้นทาการออกแบบสายอากาศที่ มี
ส่วนประกอบของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต
โดยในบทความนี้ จะประกอบไปด้ ว ย ส่ ว นที่ 2 หลัก การ
ขั้นตอน วิธีการขึ้นรู ปพอลิบิวทิลีนซัคซิ เนตสาหรับการนามาประยุกต์ใช้
กับงานทางด้านคลื่ น วิทยุแ ละไมโครเวฟ ส่ วนที่ 3 หลัก การออกแบบ
สายอากาศตั้ง ต้น ร่ ว มกับ พอลิ บิ ว ทิ ลี น ซัค ซิ เนต ส่ ว นที่ 4 แสดงการ
ปรั บ ปรุ งโครงสร้ างสายอากาศ ในส่ วนที่ 5 กล่ าวถึ งคุ ณ ลัก ษณะของ
สายอากาศที่ทาการออกแบบ และส่ วนสุดท้ายคือสรุ ปผลงานวิจยั

2. การขึน้ รู ปพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตสาหรับการประยุกต์ ใช้ เพื่ อ
เป็ นวัสดุฐานรองของสายอากาศ
พอลิ บิวทิ ลีนซัคซิ เนตได้ถูก นามาใช้ในการสร้ างสายอากาศ
โดยนามาใช้เป็ นวัสดุฐานรองของสายอากาศ ทาการขึ้นรู ปพอลิ บิวทิลีน
ซัคซิเนตโดยการใช้กระบวนการกดอัดพร้อมให้ความร้อน เพื่อให้ได้วสั ดุ
ฐานรองที่เป็ นเนื้ อเดี ยวกันและมี ขนาดตามที่กาหนด โดยความหนาของ
แผ่น พอลิ บิ ว ทิ ลี น ซัค ซิ เนตในบทความนี้ จะถู ก ขึ้ น รู ป ให้ มี ค วามหนา
เท่ากับ 1 มิลลิเมตร
การเตรี ยมชิ้ นงานและอุปกรณ์ ในการขึ้นรู ปประกอบไปด้วย
1. พ อลิ บิ วทิ ลี น ซั ค ซิ เน ต รุ่ น FZ91PM 2. ตู้ อ บ แห้ งแ บ บ LABCompanion 3. เครื่ องชัง่ น้ าหนัก 4. แม่พิมพ์ที่มีขนาดความกว้างเท่ากับ 18
เซนติเมตร ความยาวเท่ากับ 18 เซนติ เมตร และความหนาเท่ ากับ ความ
หนาที่ตอ้ งการ ในที่น้ ี กาหนดให้มีความหนา 1 มิลลิ เมตร การหาปริ มาณ
ของพอลิบิวทิลีนซัคซิ เนตในการเทลงแม่พิมพ์สาหรับการขึ้ นรู ปชิ้ นงาน
ค านวนจากสมการ D m / v เมื่ อ m = มวล (กรั ม) D = ความ
หนาแน่นของพอลิบิวทิลีนซัคซิ เนต (กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร) และ v =
ปริ มาตร (ลูกบาศก์เซนติเมตร) เมื่อค่าความหนาแน่นของพอลิบิวทิลีนซัค
ซิเนต Density = 1.26 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
หนึ่ งในกระบวนการที่สาคัญนัน่ คือการอบแห้ง พอลิบิวทิลีน
ซัคซิ เนต รุ่ น FZ91PM ได้ถู กนาไปอบแห้ งด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 80
องศา เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง ด้วยตูอ้ บแห้งแบบ LAB-Companion เพื่อไม่ให้
มี ค วามชื้ นตกค้า งในพอลิ บิ ว ทิ ลี น ซั ค ซิ เนต ซึ่ งจะส่ ง ผลให้ เกิ ด เป็ น
ฟองอากาศในขณะทาการขึ้ นรู ปวัสดุ ฐ านรองของสายอากาศ หลังจาก
อบแห้งแล้วนาพอลิ บิวทิลีนซัคซิ เนตไปชั่งน้ าหนัก เพื่ อหาปริ มาณของ
มวลในการเทลงแม่พิมพ์สาหรับการอัดขึ้ นรู ปชิ้ นงาน โดยการใช้เครื่ อง
อัดขึ้นรู ปด้วยระบบการให้ความร้ อนและหล่อเย็น จะได้แผ่นชิ้ นงานจาก
การอัดขึ้นรู ป เพื่อนาไปออกแบบเป็ นวัสดุฐานรองของสายอากาศ โดย

การทดสอบค่าไดอิ เล็กตริ กทาการทดสอบด้วย 85070E Dielectric Probe
Kit ร่ วมกับ Network Analyzer โดยค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กของพอลิบิวทิลีน
ซัคซิ เนตภายหลังจากการขึ้นรู ปด้วยกระบวนการที่นาเสนอด้านต้นมี ค่า
3.2

รู ปที่ 1 กระบวนการขึ้นรู ปพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตสาหรับการประยุกต์ใช้
เพื่อเป็ นวัสดุฐานรอง

3. การออกแบบสายอากาศตั้งต้ น
สายอากาศตั้งต้นออกแบบโดยการออกแบบสายอากาศโมโน
โพลวงกลมบนแผ่นพิ มพ์ที่ป้ อนด้วยสายน าสัญ ญาณระนาบคู่ โดยการ
ออกแบบเริ่ มต้นจากการคานวณหาขนาดเริ่ มต้นของความกว้างของสาย
ป้ อนสัญญาณ (Wf) และระยะห่ างระหว่างตัวป้ อนสัญญาณและระนาบ
กราวนด์ (S) โดยคานวณจากสมการ (1)-(5) ดังนี้ [5]
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(6)
จากสมการเมื่อกาหนดให้ Z 0 = 50 โอห์ม โดยวัสดุฐานรองที่
ใช้คือพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตซึ่งมีค่าคงตัวที่ไดอิเล็กตริ ก

r

3.2 และมี

ความหนา 1 มิ ล ลิ เมตร จะได้ค่ าเริ่ ม ต้น ของความกว้างของสายป้ อ น
สัญ ญาณ (Wf) เท่ ากับ 3.23 มิ ล ลิ เมตร และระยะห่ างระหว่ างตัวป้ อ น
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สัญญาณและระนาบกราวนด์ (S) เท่ากับ 1 มิลลิเมตร สายอากาศออกแบบ
ให้มีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการปรับเปลี่ ยนพารามิเตอร์ ของ
สายอากาศ โดยโครงสร้ างของสายอากาศตั้งต้นคือสายอากาศโมโนโพล
แบบวงกลมบนแผ่นพิ ม พ์ (Printed Monopole) ดังแสดงในรู ปที่ 3 โดย
การหาขนาดของสายอากาศตั้งต้นสามารถหาได้จากสมการที่ 7
เมื่อ c =3 108 เมตร/วินาที
l

c
4 fL

(7)
eff

fL = ความถี่ ด้านต่ า (กิ กะเฮิ รตซ์ ) L

= ความยาวของโมโน
โพล เมื่อ L  ( Ld  2r ) r = รัศมีของโมโนโพลวงกลม p = ความยาว
ของเส้นป้ อนสัญ ญาณ r = ค่ าคงที่ ไดอิ เล็ก ตริ ก สัมพัทธ์ประสิ ทธิ ผล
eff

= ค่าคงที่ไดอิเล็กตริ ก เมื่อค่าคงตัวไดอิเล็กตริ กของพอลิบิวทิลีนซัค

ซิ เนต

r

4. การปรับปรุงโครงสร้ างสายอากาศ
จากโครงสร้ า งของสายอากาศตั้ง ต้น น ามาจ าลองผลโดย
โปรแกรมจาลองทางแม่เหล็กไฟฟ้า โดยจาลองผลการร่ วมกับหัวเชื่ อมต่อ
ชนิ ด SMA ผลการจาลองค่า |S11| แสดงในรู ปที่ 3 จากรู ปแสดงให้เห็ นว่า
สายอากาศตั้งต้นไม่สามารถทางานได้ในช่ วงความถี่ 2.4-2.5 กิ กะเฮิ รตซ์
ดังนั้น ค่ าพารามิ เตอร์ แ ละโครงสร้ างของสายอากาศจะถู ก ปรั บ ปรุ งให้
สามารถใช้งานได้ครอบคลุมย่านความถี่ที่กาหนด โดยในบทความนี้ สรุ ป
การปรับ ปรุ งโครงสร้ างของสายอากาศดังแสดงในรู ป ที่ 3 โครงสร้ าง
สายอากาศชี วภาพย่อยสลายได้แสดงในรู ปที่ 4 โดยค่าพารามิ เตอร์ ของ
สายอากาศแสดงในตารางที่ 2 โดยสายอากาศที่ ไ ด้มี ข นาดกว้าง 50
มิลลิเมตร ยาว 50 มิลลิเมตร โดยคุณลักษณะของสายอากาศจะแสดงใน
หัวข้อถัดไป

= 3.2 พิจารณาที่ ค วามถี่ 2.4 กิ ก ะเฮิ รตซ์ โดยสามารถค านวณ

ความกว้างและความยาวเริ่ มต้นของวัสดุฐานรองสายอากาศจากสมการที่
(8)-(9) W L 37 มิ ล ลิ เมตร พิ จารณาที่ ค่ าความถี่ 2.4 กิ ก ะเฮิ รตซ์
โดยค่าความสูงของระนาบกราวน์ (Lg) จะกาหนดค่าเบื้องต้น ดังแสดงใน
สมการที่ (9) [6] รู ปที่ 2 แสดงโครงสร้างสายอากาศต้นแบบ พารามิเตอร์
ตั้งต้นแสดงในตารางที่ 1
W
Lg

c

L

2 fL

Str2

(8)

Str2

eff

0.2c
fL

Str1

(9)

eff

รู ปที่ 3 การปรับปรุ งโครงสร้างของสายอากาศ
ตารางที่ 2 พารามิเตอร์สายอากาศชี วภาพย่อยสลายได้
พารามิเตอร์
L
W
H
Lg
Wm

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ สายอากาศตั้งต้น
พารามิเตอร์
L
W
H
Lg

ขนาด
37
37
1
15

พารามิเตอร์
Wf
S
Ld
r

ขนาด
3.23
1
3
8

รูปที่ 2 โครงสร้างสายอากาศสายส่ งท่อนาคลื่นระนาบร่ วมเริ่ มต้น

ขนาด
50
50
1
11
3.5

พารามิเตอร์
Wf
S
Ld
r
Lm

ขนาด
2
1
3
15
4

รู ปที่ 4 โครงสร้างสายอากาศชี วภาพย่อยสลายได้

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
185

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand

5. คุณลักษณะของสายอากาศชีวภาพย่ อยสลายได้

6. สรุปผลการวิจยั

คุณลักษณะของสายอากาศชี วภาพย่อยสลายได้ได้ถูกนาเสนอ
ในหัวข้อนี้ จากรู ปที่ 5 พิจารณาที่ ช่ วงความถี่ ที่ค่า |S11| น้อยกว่า -10 dB
พบว่าสายอากาศสามารถทางานได้ครอบคลุมย่านความถี่ 1.78-2.80 กิ กะ
เฮิรตซ์ โดยสายอากาศชี วภาพย่อยสลายได้ที่ออกแบบมีแบนด์วิดท์เท่ากับ
1.02 กิกะเฮิรตซ์

วัสดุพอลิ เมอร์ ชีวภาพย่อยสลายได้ชนิ ดพอลิบิวทิลีนซัคซิ เนต
ได้ถู ก น ามาประยุก ต์ใ ช้ เพื่ อ เป็ นวัส ดุ ฐานรองส าหรั บ สายอากาศใน
บทความนี้ ย่านความถี่ ที่ ท าการออกแบบคื อย่านความถี่ 2.4-2.5 กิ ก ะ
เฮิ รตซ์ ขึ้ น รู ป โดยใช้ก ระบวนการกดอัด โดยสายอากาศสร้ างโดยใช้
โครงสร้ างโมโนโพลแบบวงกลมป้ อ นด้ว ยท่ อ น าคลื่ น ระนาบร่ วม
สายอากาศชี ว ภาพย่อ ยสลายได้ มี ข นาด กว้า ง 50 มิ ล ลิ เมตร ยาว 50
มิ ล ลิ เมตร หนา 1 มิ ล ลิ เมตรโดยสายอากาศท างานได้ค รอบคลุ ม ย่าน
ความถี่ 1.78-2.80 กิ ก ะเฮิ รตซ์ ซึ่ งครอบคลุ ม ย่านความถี่ 2.4-2.5 กิ ก ะ
เฮิรตซ์ มีอตั ราขยายเฉลี่ยเท่ากับ 3.119 dBi และมีแบบรู ปการแพร่ กระจาย
คลื่นที่สมมาตร

4. กิตติกรรมประกาศ

รูปที่ 5 |S11| ของสายอากาศชี วภาพย่อยสลายได้
พิ จ ารณาที่ ช่ ว งความถี่ 2.4-2.5 กิ ก ะเฮิ ร ตซ์ สายอากาศที่
ออกแบบมีอตั ราขยายเฉลี่ยเท่ากับ 3.119 dBi และเมื่อพิจารณาที่ค่าความถี่
กลางของสายอากาศจะมีอตั ราขยายเท่ากับ 3.118 dBi ดังแสดงในรู ปที่ 6

บทความนี้ มิอาจสาเสร็ จลุ ล่วงได้หากปราศจาก ความร่ วมมื อ
และความช่ วยเหลื อของ ห้ องปฏิบตั ิการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา
วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุ ณทหาร
ล าด ก ระ บั ง ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก ารค ณ ะ วิ ศ วก รรม ศ าส ต ร์ ภ าค วิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ และ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรั ต นโกสิ น ทร์ และ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลธัญ บุ รี
ผูเ้ ขียนขอขอบพระคุณมา ณ. โอกาสนี้

เอกสารอ้ างอิง
รูปที่ 6 อัตราขยายของสายอากาศชี วภาพย่อยสลายได้
รู ปที่ 7 สายอากาศที่ นาเสนอมี แบบรู ปการแพร่ กระจายคลื่ น
ใกล้เคียง กับแบบรู ปการแพร่ กระจายคลื่นแบบรอบทิศทางเมื่อพิจารณาที่
ระนาบ xz แบบรู ปการแพร่ ก ระจายคลื่ นในระนาบ yz มี ค วามกว้างล า
คลื่ นครึ่ งกาลังเท่ากับ 77.8 องศา และมี แบบรู ปการแพร่ กระจายคลื่ น ที่
สมมาตร
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รูปที่ 7 แบบรู ปการแพร่ กระจายคลื่นของสายอากาศชี วภาพย่อยสลายได้ที่
ความถี่ 2.45 กิกะเฮิรตซ์
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การทดสอบความผิดปกติของหม้ อแปลงไฟฟ้ าขนาด 50 MVA ด้ วยวิธีการวิเคราะห์ ผลตอบสนองความถี่
Fault Test of A 50 MVA Transformer By Using Frequency Response Analysis method
ธีรภัทร ทวีวงศ์ สาคร วุฒิพฒ
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความวิจยั นี้ นาเสนอการวิเคราะห์ ความผิดปกติ ที่ เกิ ดขึ้ น
ของหม้อแปลงไฟฟ้ า เพื่ อ ทาการตรวจสอบหาความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภายในหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยวิธีการวิเคราะห์ผลตอบสนองความถี่ โดยทา
การป้อนความถี่ต้งั แต่ 10 Hz ถึง 3 MHz แล้วนาค่าที่วดั ได้มาเปรี ยบเทียบ
กับค่าอ้างอิงมาตรฐาน พิจารณาลักษณะความแตกต่างของกราฟที่ แสดง
การตอบสนองความถี่ ในช่ วงความถี่ ต่างๆเพื่อวิเคราะห์การเสี ยรู ปของ
แกนเหล็กและขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้ าเพื่อให้รู้สภาพภายในของหม้อ
แปลงไฟฟ้า จากการทดสอบแสดงให้เห็ นว่าหม้อแปลงไฟฟ้าพิกดั ขนาด
50 MVA พิกดั แรงดัน 115 kV/22 kV ขดลวดเกิ ดความเสี ยหายอย่าง
รุ นแรง ในเฟส A ทั้งด้านแรงสู งและด้านแรงต่า เนื่ องจากเกิ ดความผิด
พร่ องในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าจากกระแสลัดวงจรที่เฟส A เป็ นเหตุให้หม้อ
แปลงไฟฟ้ าไม่สามารถใช้งานในระบบไฟฟ้ าต่อไปได้ และทาการแจ้ง
เตือนเพื่อดาเนินการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าต่อไป

เนื่ องจาก ใน ปั จจุ บ ั น มี การเติ บโตใน ด้ า น ธุ รกิ จแ ล ะ
อุ ต สาหกรรมต่ อ ต่ อ เนื่ อ ง จึ ง ท าให้ มี ค วามต้อ งการใช้ พ ลัง งานไฟฟ้ า
เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ พลังงานไฟฟ้ าเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญอย่างหนึ่ งในการ
พัฒนาธุ รกิ จและอุตสาหกรรมในประเทศ ดังนั้น ระบบไฟฟ้ าจะต้องมี
เสถี ยรภาพสู ง มีความมัน่ คงทางไฟฟ้า และมีความเชื่ อถือได้ หม้อแปลง
ไฟฟ้ ากาลังถื อว่าเป็ นอุปกรณ์หลักตัวหนึ่ งที่ใช้ในการส่ งผ่านพลังงานใน
ระบบไฟฟ้า
การใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้ ากาลังไม่สามารถหลี กเลี่ ยงความ
ผิดปกติที่เกิดจากความผิดพร่ อง (Fault) ในระบบส่ งจ่ายไฟฟ้ าจากกระแส
ลัดวงจร (Short Circuit Current)ได้ บางครั้งอาจจะเกิ ดจากความผิดพร่ อง
ภายในหม้อแปลง (Internal Fault) เอง ซึ่ งปกติบริ ษทั ผูผ้ ลิตหม้อแปลง
ไฟฟ้ าจะพิจารณาออกแบบความแข็งแรงของขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้ า
เพื่ อ ให้ ท นต่ อ กระแสลัด วงจรที่ มี โอกาสเกิ ด ขึ้ น ได้ก็ ต าม แต่ ไ ม่ อ าจที่
ครอบคลุ มความรุ นแรงจากกระแสลัดวงจรที่ มีค่าเกิ นการออกแบบให้
รอดพ้นจากความเสี ยหายที่เกิดขึ้นได้ท้ งั หมด หากเกิ ดความผิดพร่ องขึ้นมี
ความรุ น แรงหรื อเกิ ดขึ้ น บ่ อยครั้ ง ย่อมจะทาให้แ กนเหล็กและขดลวด
หม้อแปลงไฟฟ้ากาลังนั้นมีโอกาสเสี ยรู ปได้ โดยการเสี ยรู ปจะเริ่ มต้นจาก
ด้วยแรงทางกล (Mechanical force) ก่อน และเมื่อหม้อแปลงไฟฟ้ ากาลัง
เสี ยรู ปไปแล้วจะทาให้เกิ ดความเสี ยหายทางไฟฟ้ าตามมาซึ่ งจะรุ นแรง
จนเป็ นเหตุให้หม้อแปลงไฟฟ้าเกิ ดความเสี ยหายและยากต่อการแก้ไขใน
ที่ สุด สาเหตุเ หล่ านี้ จาเป็ นต้องมี การประเมิ น สภาพของแกนเหล็ก และ
ขดลวดทุกครั้งเมื่อเกิดกระแสลัดวงจรดังกล่าว
บทความนี้ น าเสนอวิ ธี ก ารทดสอบหาความผิ ด ปกติ ข อง
หม้อแปลงไฟฟ้ ากาลัง โดยวิธีการวิเคราะห์ ผลตอบสนองความถี่ ในย่าน
ต่ า งๆเพื่ อ หาสาเหตุ ค วามผิ ด ปกติ ข องหม้อ แปลงไฟฟ้ า ก าลั ง ขนาด
50 MVA แล้วนาผลที่ได้มาเปรี ยบเทียบกับค่าอ้างอิงกับหม้อแปลงไฟฟ้ า
ก าลัง รุ่ น เดี ยวกัน ปี เดี ยวกัน รายละเอี ย ดและผลการทดสอบที่ ไ ด้ จะ
สามารถบ่งบอกถึ งความผิดปกติ ของหม้อแปลงไฟฟ้ ากาลัง เพื่อเป็ นผล
ประกอบในการวิเคราะห์ ประเมินสภาพและซ่ อมบารุ งรักษาหม้อแปลง
ไฟฟ้ากาลังก่อนที่จะเกิดความเสี ยหายต่อระบบไฟฟ้าโดยรวมต่อไป

คาสาคัญ: เอฟอาร์เอ หม้อแปลงไฟฟ้ากาลัง การตอบสนองความถี่

Abstract
This paper presents an analysis of transformer faults to
determine the damage occurring within the transformer by the
frequency response analysis (FRA) method. Enter the frequency from
10 Hz to 3 MHz, and then the measured value is compared to the
standard reference value. Consider the different graphs of frequency
response in various frequency ranges to analyze the deformation of the
iron cores and transformer coils to know the internal condition of the
transformer. The tests show that the 50 MVA 115 kV/22 kV
transformer has severe damage to the high voltage side and low voltage
side of phase-A coil. As a result, the transformer can not be used in the
power system, and make a reminder to repair the transformer.
Keywords: FRA, Power Transformer, Frequency Response
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2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 แรงแม่ เหล็กไฟฟ้ า (Electromagnetic Force)
ในการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า โดยปกติจะมีแรงที่เกิ ดขึ้นกับ
ขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้าอยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งเป็ นไปตามสมการที่ (1)
F = B.I.L sin α

(1)
\

โดยที่
B : ความหนาแน่นของฟลักซ์, หน่วย เทสล่า
I : กระแสในตัวนาไฟฟ้า, หน่วย แอมป์
L : ความยาวของตัวนา, หน่วย เมตร
α : มุมระหว่าง B และ I

รู ปที่ 2 แรงในแนวรัศมี (Radial Force)

แรงดังกล่ าวไม่ มีผลทาให้ เ กิ ดความเสี ยหายต่ อขดลวดของ
หม้อแปลงไฟฟ้า
กรณี เกิดกระแสลัดวงจรในหม้อแปลงไฟฟ้าจะทาให้มีกระแส
จานวนมากไหลผ่านขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่ งมีผลทาให้เกิ ดแรงจานวน
มากที่ขดลวดตามไปด้วย แรงที่จะเกิดขึ้นมีลกั ษณะเป็ นแนวแรง 2 ทิศทาง
1. แรงในแนวรัศมี (Radial Force)
ส่ วนใหญ่จะเกิ ดขึ้ นจาการเกิ ดความผิดพร่ องในระบบไฟฟ้ า
เช่น มีกระแสเกินในระบบไฟฟ้า ทาให้มีแรง มีความเค้น ทาให้ขวดลวด
เกิ ดลัดวงจรภายในหม้อแปลงไฟฟ้ า หรื อการที่มีแรงมากระทาตามแนว
รัศมีของหม้อแปลงไฟฟ้า
2. แรงในแนวแกน (Axial Force) ส่ วนใหญ่จะเกิ ดจากการขน
ย้า ยหม้อ แปลงไฟฟ้ า หรื อการที่ มี แ รงมากระท าตามแนวแกนของ
หม้อแปลงไฟฟ้า
แรงทั้ง 2 แนวนี้ มีผลกับหม้อแปลงไฟฟ้าดังแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 3 แรงในแนวแกน (Axial Force)

3. การทดสอบผลตอบสนองของความถี่ (Frequency
Response Analysis: FRA)
การทดสอบในหัวข้อ FRA เป็ นการทดสอบที่สามารถวินิจฉัย
การเสี ยรู ปของแกนเหล็กและขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้ า รวมถึ งรู้ สภาพ
ภายในของหม้อแปลงไฟฟ้าได้อย่างละเอียด [1]
เป็ นการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ าด้วยการป้ อนความถี่ แ ละ
วิเคราะห์ผลตอบสนองของความถี่(Frequency Response Analysis, FRA)
ซึ่ งใช้วงจรสมมูลไฟฟ้ าของหม้อแปลงที่แทนด้วยค่า ตัวเก็บ
ประจุไฟฟ้า ตัวเหนี่ยวนาและตัวต้านทาน ตามรู ปที่ 4

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงในแนวรัศมี (Radial Force) และแรงใน
แนวแกน (Axial Force)

รู ปที่ 4 ความสัมพันธ์ของค่า ตัวเก็บประจุไฟฟ้ า ตัวเหนี่ ยวนาและ
ตัวต้านทาน ในหม้อแปลงไฟฟ้า
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3.1 อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในทดสอบผลตอบสนองของความถี่
อุปกรณ์ที่ใช้ในทดสอบผลตอบสนองของความถี่ วิธีน้ ี อาศัย
เครื่ อง FRA 5310 ดังแสดงในรู ปที่ 5 โดยเครื่ องนี้ ใช้สาหรับป้ อนความถี่
เข้าอุปกรณ์เพื่อวิเคราะห์ผลการตอบสนองความถี่โดยเฉพาะ [2]

รู ปที่ 7 หม้อแปลงแรงดันพิกดั ขนาด 50 MVA แรงดัน 115/22 kV
ขั้นตอนการทดสอบ ทาการทดสอบใน 3 แบบ ในกรณี น้ ีหม้อแปลงไฟฟ้า
มีเวกเตอร์ DYn1 คือ

รู ปที่ 5 เครื่ อง FRA 5310

3.1 วิธีการทดสอบผลตอบสนองของความถี่
การวิเคราะห์และประเมินหาความผิดปกติ หรื อความเสี ยหาย
ที่จะเกิดกับหม้อแปลงไฟฟ้ า เพื่อเป็ นการป้ องกันและทาการบารุ งรักษา
หม้อแปลงไฟฟ้ ามีประสิ ทธิ ภาพ ในการทางานและสามารถจ่ายพลังงาน
ไฟฟ้ าให้ก ับระบบที่ รองรั บอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพโดยทาการตรวจสอบ
สภาพของหม้อแปลงด้วยวิธีการวิเคราะห์การตอบสนองความถี่ [3]
โดยในการทดลองจะใช้เ ทคนิ ค ในการกวาดความถี่ ใ นการ
วิเคราะห์การตอบสนองความถี่ (Sweep Frequency Response Analysis
: SFRA) ซึ่งการตรวจสอบหม้อแปลงด้วยวิธีการวิเคราะห์การตอบสนอง
ความถี่ คือวิธีการที่สามารถบอกถึงสภาพของแกนเหล็ก ขดลวด และจุด
เชื่อมต่อต่างๆในหม้อแปลงไฟฟ้า [4] โดยใช้เครื่ อง FRA 5310 ต่อเข้ากับ
หม้อแปลงแรงดัน พิกดั ขนาด 50 MVA ดังรู ปที่ 6

1. HV open circuit จะต้องวัดทั้งหมดคือ
H1-H2, H2-H3, H3-H1 เพราะด้าน high voltage
หม้อแปลงไฟฟ้ าต่อแบบ เดลต้า
2. LV open circuit จะต้องวัดทั้งหมดคือ
X1-X0, X2-X0, X3-X0 เพราะด้าน low voltage
ของหม้อแปลงไฟฟ้าต่อแบบวาย
3.Short circuit HV to LV จะต้องวัดทั้งหมดคือ
ด้าน HV H1-H2 ด้าน LV short X1-X2-X3,
ด้าน HV H2-H3 ด้าน LV short X1-X2-X3,
ด้าน HV H3-H1 ด้าน LV short X1-X2-X3
โดยป้อนความถี่ 10 Hz- 3MHz แล้วเปรี ยบเทียบผลการ
ทดสอบกับค่าอ้างอิง

รู ปที่ 8 การป้อนความถี่เข้า X1-X0, LV Open circuit

รูปที่ 6 ไดอะแกรมการต่อวงจรเพื่อทาการทดสอบ
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4. ผลการทดสอบผลตอบสนองของความถีข่ องหม้อแปลง
ไฟฟ้ า ขนาด 50 MVA
ผลการทดสอบผลตอบสนองความถี่ ข องหม้อ แปลงไฟฟ้ า
ขนาด 50 MVA ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการผลตอบสนองความถี่ของหม้อแปลง ขนาด 50 MVA

รู ปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าอ้างอิงกับหม้อแปลงที่ทดสอบ H3-H1

5. สรุป

ผลจากการป้อนความถี่เข้าด้านแรงสู ง H1-H2 Open circuit
เปรี ยบเทียบกับค่าอ้างอิงของหม้อแปลงไฟฟ้ากาลังรุ่ นเดียวกัน และผลิตปี
เดียวกัน ผลคือ H1-H2 อยูใ่ นสภาวะปกติ ดังแสดงในรู ปที่ 9
ผลจากการป้อนความถี่เข้าด้านแรงสู ง H1-H2 Open circuit
เปรี ยบเทียบกับค่าอ้างอิงของหม้อแปลงไฟฟ้ากาลังรุ่ นเดียวกัน ที่ผลิตปี
เดียวกัน ผลคือ H1-H2 อยูใ่ นสภาวะผิดปกติ กราฟความถี่ของหม้อแปลง
ที่มีปัญหา ตั้งแต่ความถี่ 10 Hz – 200kHz มีการชิปข้ามจุดยอดของ
เส้นกราฟอ้างอิงมีการเคลื่อนตัวในแนวความถี่ซ่ ึ งมีผลกระทบกับ
โครงสร้างของขดลวด ในเฟส A แสดงดังกราฟที่ 10

รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าอ้างอิงกับหม้อแปลงที่ทดสอบ H1-H2

จากผลการทดสอบความผิดปกติของหม้อแปลงไฟฟ้ า พิก ัด
ขนาด 50 MVA แรงดัน 115kV/22kV ด้วยวิธีก ารวิเ คราะห์ ผลการ
ตอบสนองความถี่ของหม้อแปลงไฟฟ้ ากาลังทาให้ทราบถึงความเสี ยหาย
ของโครงสร้าง แกนเหล็กและขดลวดภายในหม้อแปลงไฟฟ้ากาลัง ผลคือ
หม้อแปลงไฟฟ้ ากาลัง 50 MVA มีค วามผิดปกติ ที่เ ฟส A (H3-H1) ,
เฟส a (X1-X0) ขดลวดเกิ ดความเสี ยหายแนวแกนรั ศมี เสี ยหายอย่าง
รุ นแรง เนื่ องจากเกิ ด ความผิ ด พร่ องในระบบส่ งจ่ า ยไฟฟ้ าจากกระแส
ลัดวงจรที่เฟส A ซึ่ งหม้อแปลงไฟฟ้ าไม่สามารถใช้อยู่ในระบบไฟฟ้ า
ต่อไปได้ จึงทาการแจ้งผลเพื่อดาเนิ นการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าต่อไป
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การพัฒนาต้ นแบบโครงข่ ายเซ็นเซอร์ ไร้ สายสาหรับการทาเกษตรแม่ นยาในเรื อนเพาะปลูก
A Prototype Development of Wireless Sensor Networks for Precision Agriculture in Greenhouse
กฤษฎี วิทิตศานต์ 1 และ วาทิต เบญจพลกุล1
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ น าเสนอการพัฒ นาต้น แบบระบบโครงข่ า ย
เซ็นเซอร์ ไร้ สายสาหรับ การทาเกษตรแม่นยาในเรื อนเพาะปลูก ภายใน
ระบบประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ ต่างๆสาหรับใช้วดั ค่าพารามิเตอร์ มาเป็ น
ตัวแปรในการควบคุมอุปกรณ์ปรับสภาพแวดล้อมและเหมาะสาหรับการ
ปลูกพืชล้มลุกเช่น มันฝรั่ง โดยระบบนี้ ใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารและการ
ควบคุมที่ใช้โดยทัว่ ไป มีการออกแบบให้เหมาะสมแก่การใช้งานภายใน
เรื อนเพาะปลู กที่สามารถควบคุ มปั จจัยหรื อค่าพารามิ เตอร์ ต่างๆได้ง่าย
กว่าพื้นที่เพาะปลูกแบบเปิ ด ส่ วนต่างๆของระบบสามารถสื่ อการกันได้
โดยมี Raspberry pi เป็ นเกตเวย์และเป็ นส่ วนประมวลผลหลักซึ่ งใช้การ
สื่ อสารกับอุปกรณ์อื่นด้วย UDP โพรโทคอลผ่านการเชื่ อมต่อแบบ Wi-Fi
ข้อมูลค่าพารามิเตอร์ ที่ผ่านเข้ามาซึ่ งเก็บได้จากเซ็นเซอร์ จะนาไปเก็บไว้
บนคลาวด์เซิ ร์ฟเวอร์ ระบบมี การนากระบวนการตัดสิ นใจแบบ Fuzzy
logic เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมอุปกรณ์ปรับสภาพให้พ้ืนที่เพาะปลูก
อยูใ่ นภาวะเหมาะสม ระบบนี้ สามารถเฝ้ าดูค่าพารามิเตอร์ ต่างๆผ่านทาง
เว็บบราวเซอร์ บนโครงข่ายอินเทอร์ เน็ต ความได้เปรี ยบด้านการใช้งาน
เทคโนโลยี Wi-Fi คื อความมี บทบาทอย่างกว้างขวางในปั จจุ บนั และ
อุปกรณ์ที่ออกมารองรับมากขึ้นเรื่ อยๆจึงมีโอกาสพัฒนาต่อยอดได้ง่าย
คาสาคัญ: ต้นแบบ, โครงข่ายเซ็นเซอร์ ไร้ สาย, เกษตรแม่นยา, ราสเบอรี่
พาย, วายฟาย, ฟัซซี่ลอจิค

Abstract
This paper presents a prototype development of wireless
sensor networks for precision agriculture in greenhouse. The system
features different types of sensors for evaluating parameter values
which are the variables for controlling adjustable devices and
appropriate for growing herbaceous. General telecommunication and

control technologies including optimum design for greenhouse are used
in this system. We can control various parameters in greenhouse easier
than those in open air field. System components could communicate
among one another via Wi-Fi with UDP protocol by using Raspberry Pi
as gateway. Incoming parameter data, which are collected from the
sensors, are saved to cloud server. Decision process applying Fuzzy
logic controls adjust devices for appropriate environment in greenhouse.
This built-in Wi-Fi system is well-known and beneficial for many
newcomer and compatible device.
Keywords: Prototype, Wireless Sensor Networks, Precision
Agriculture, Wi-Fi, Raspberry Pi, Fuzzy logic

1. บทนา
จากปั ญ หาความต้อ งการอาหารที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ตามจ านวน
ประชากรทาให้ระบบการเกษตรต้องมีการปรับเปลี่ ยนเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการเหล่ านั้น [1] โดยระบบการเกษตรที่ว่านี้ คือสมาร์ ตฟาร์ ม
(Smart Farm) ซึ่ งมีจุดมุ่งหมายไปที่การทาเกษตรกรรมความแม่นยาสู ง
(Precision Agriculture) เพื่ อ ส่ ง เสริ มให้ มี ก ารเพาะปลู ก อย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ ซึ่งในประเทศไทยนั้นยังไม่ได้มีการผลักดันทางด้านนี้ อย่าง
เป็ นรู ปธรรมเท่าไรนัก การเพาะปลูกอย่างมีประสิ ทธิ ภาพขั้นต้นนั้นควร
คานึ งถึ งการใช้ท รั พยากรให้คุ ้มค่ าที่ สุ ดไม่ว่าจะเป็ นเมล็ด พัน ธุ์ น้ า ดิ น
หรื อปุ๋ ย เพื่อให้ได้ผลผลิตจานวนมากและคุณภาพดี ซึ่ งเป็ นความคิดริ เริ่ ม
ที่สาคัญในการทาสมาร์ ตฟาร์ ม เมื่ อไม่นานนี้ ทางกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมื อทางวิชาการว่าด้วย
การร่ วมกันพัฒนาข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าวของประเทศไทยจากภาพถ่าย
ดาวเทียม [2] ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในเทคโนโลยีที่ช่วยในการตัดสิ นใจบริ หาร
จัดการพื้นที่เพาะปลูกข้าวและติดตามสถานการณ์เพาะปลูกโดยการเก็บ
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ข้อมูลจากดาวเทียมและยังมีงานวิจยั ที่มุ่งพัฒนาด้านการเกษตรแม่นยาเช่น
Romeo Lazaro Pascual และคนอื่นๆ [3] ได้ออกแบบระบบ
เซ็นเซอร์ ซ่ ึ งใช้ซีกบี (ZigBee) ในการสื่ อสารด้วยโครงข่ายไร้ สายเพื่อ
สร้างระบบควบคุมอัตโนมัติสาหรับการปลูกมันเทศในเรื อนเพาะปลูกที่
ฟิ ลิปปิ นส์ โดยระบบจะมีตวั บอร์ดควบคุมขนาดเล็กอาดูโน (Arduino) ทา
หน้าที่ควบคุมเซ็นเซอร์ และปรับค่าพารามิเตอร์ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้ น
สัมพัทธ์ และความชื้นในดิน ซึ่ งที่อาดูโนจะมีซิกบีคอยทาหน้าที่ส่งข้อมูล
จากเซ็นเซอร์ ไปยังคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลอีกทั้งยังเชื่ อมต่อกับอุปกรณ์
ควบคุ มภายนอกและมี อ ัล กอรึ ทึ ม ส าหรั บ การควบคุ ม ค่ าพารามิ เ ตอร์
ข้างต้นจากการประเมินค่าต่างๆที่เก็บได้จากเซ็นเซอร์
จากตัว อย่า งงานวิ จ ัย ที่ มี อ ยู่ส ามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หาได้คื อ
งานวิจยั บางชิ้นที่มีอยูอ่ อกแบบโดยใช้เทคโนโลยีที่ซบั ซ้อนหรื อใช้ได้ใน
แถบประเทศนั้นๆโดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่ อสารซึ่ งในบางประเทศ
อย่างเช่นประเทศไทยมีคลื่นความถี่สาธารณะที่ไม่เหมือนกับต่างประเทศ
ทาให้ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีที่ใ ช้ค วามถี่ จาเพาะในย่านนั้น ได้ และ
ถึงแม้การนาเทคโนโลยีการสื่ อสารไร้สายซิ กบีเข้ามาใช้ในการสื่ อสารซึ่ ง
ง่ายในด้านการติดตั้ง มีราคาไม่แพง และสามารถใช้งานได้ดีสาหรับการ
ส่ ง ข้อ มู ล ที่ มี จ านวนไม่ ม ากเหมาะสมกับ การน ามาใช้ ส่ ง ข้อ มู ล จาก
เซ็นเซอร์ แต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยี Wi-Fi ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีสื่อสาร
ที่มีระยะการส่ งครอบคลุ มกว้างกว่าและรวดเร็ วกว่าซิ กบี ทาให้ช่ วยลด
โนดเชื่ อมต่อหากต้องสร้ างโครงข่ ายที่ มีขนาดใหญ่ได้ บทความนี้ ได้
นาเสนอแนวคิ ดการพัฒนาต้น แบบโครงข่ ายเซ็ น เซอร์ ไร้ ส ายส าหรั บ
การเกษตรแม่ น ย าโดยใช้ เ ทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร Wi-Fi ร่ ว มกับ การ
ควบคุมด้วยฟัซซี่ ลอจิคที่ช่วยตัดสิ นใจได้หลากหลายกรณี ซ่ ึ งใช้ได้ทวั่ ไป
โดยเฉพาะในประเทศไทยและออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานภายใน
เรื อนเพาะปลูก

มี ห น้ า ที่ วดั และเก็ บ ข้อ มู ล ที่ ต้อ งการซึ่ งจะติ ด ตั้ง ไว้ต ามจุ ด
ต่างๆบริ เวณพื้นที่เพาะปลูก
2.1.2 ส่ วนเก็บข้อมูลและประมวลผล (Data Collector and Processing)
ทาหน้าที่นาข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์ โนดมาประมวลผลด้วย
อัลกอริ ทึมที่ได้ออกแบบเพื่อนาไปออกคาสัง่ แก่ส่วนควบคุม
2.1.3 ส่ วนควบคุม (Control Part)
ในส่ วนนี้จะมีคอนโทรลเลอร์ ซ่ ึ งจะเชื่ อมต่อกับอุปกรณ์ที่ช่วย
ในการควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยคอนโทรลเลอร์ จะรั บคาสั่งจาก
ส่ วนประมวลผลและสัง่ การอุปกรณ์ที่ได้เชื่ อมต่อไว้
2.1.4 ส่ วนการสื่ อสาร (Communication Part)
เป็ นส่ ว นส าคัญ ที่ เ ชื่ อมต่ อส่ ว นต่ างๆของระบบให้ ส ามารถ
สื่ อสารกันได้ท้ งั การส่ งข้อมู ลจากเซ็ นเซอร์ ไปยังส่ วนประมวลผลและ
รวมถึงการส่ งคาสัง่ ควบคุมไปยังคอนโทรลเลอร์

2.2 ฟัซซี่ลอจิค (Fuzzy logic)
ฟัซซี่ลอจิคได้ถูกนามาใช้เนื่องจากเป็ น ตรรกศาสตร์ที่สามารถ
ช่วยตัดสิ นใจโดยใช้เหตุผลแบบประมาณไม่ใช่ ถูกหรื อผิด เหมาะสาหรับ
นามาประมวลผลค่ าพารามิ เ ตอร์ เ พื่ อน าไปควบคุ ม ระบบให้ มี ผลลัพ ธ์
ออกมาได้หลากหลาย

2.3 วายฟาย (Wi-Fi)
งานวิ จยั นี้ น าเทคโนโลยี ก ารสื่ อสารวายฟายตามมาตรฐาน
IEEE 802.11 มาใช้เนื่ องจากมีระยะครอบคลุมมากสุ ดถึง 100 เมตรและ
อัตรารับส่ งข้อมูลถึ ง 100 Mbps เหมาะสาหรับการส่ งข้อมูลที่ตอ้ งการ
ความต่อเนื่ องและการส่ งข้อมูลระหว่างบริ เวณพื้นที่กว้าง

2. ทฤษฎีและอุปกรณ์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 ระบบการเกษตรแม่ นยา

2.4 ราสเบอรี่พาย (Raspberry Pi)

การเกษตรแม่นยาคื อ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารมาช่วยในการบริ หารจัดการส่ วนต่างๆทางด้านการเกษตร ไม่ว่าจะ
เป็ นทางด้านการวางแผนจัดการพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ ใ น
การวิเคราะห์สภาพพื้นที่เพาะปลูกเพื่อการวางแผนล่วงหน้า ทางด้านการ
ตรวจสอบเฝ้าดูพ้ืนที่เพาะปลู กด้วยเซ็ นเซอร์ ซ่ ึ งเป็ นหนึ่ งในเทคโนโลยี
การสื่ อสาร และเทคโนโลยีที่ช่วยในการควบคุมอุปกรณ์รวมถึ งเซ็นเซอร์
ทางการเกษตรต่างๆได้แก่ เทคโนโลยีการสื่ อสารไร้ สายเช่ น ZigBee, WiFi, และ Bluetooth เป็ นต้น โดยระบบแบ่ ง ออกเป็ น 4 ส่ วนส าคัญ
ดังต่อไปนี้ [3-4]
2.1.1 เซ็นเซอร์โนด (Sensor Node)

2.5 อาดูโน (Arduino)

งานวิจยั นี้ นาราสเบอรี่ พายมาใช้เ นื่ องจากเป็ นคอมพิวเตอร์
ขนาดเล็ก ที่ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ ข นาดเล็ก มี ห น่ วยความจา, ขาต่ อ
พอร์ ตมากมาย, ขนาดเล็ก , ราคาไม่ แพงและรุ่ นใหม่ ส ามารถเชื่ อมต่ อ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้

เป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ มี ห ลายรุ่ น แต่ ล ะรุ่ น สามารถ
รองรับการใช้งานที่ แตกต่างกันไป งานวิจยั นี้ นาอาดู โนอูโน (Arduino
Uno) มาใช้เนื่ องจากราคาถูกเมื่ อเทียบกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ตวั อื่น,
ทางานร่ วมกับซอฟต์แวร์ ที่ใช้งานง่ายและเปิ ดกว้างด้านการเรี ยนรู ้ ใช้งาน
จึงสามารถศึกษาด้วยตนเองได้
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3. การดาเนินการพัฒนาระบบ
3.1 ภาพรวมของระบบ

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ

บทความนี้ นาเสนอระบบโครงข่ายเซ็ นเซอร์ ไร้ ส ายส าหรั บ
การเกษตรแม่นยาโดยแบ่ งการทางานของระบบออกเป็ น 5 ส่ วนหลัก
ได้แก่ ส่ วนเซ็นเซอร์ (Sensor Part), ส่ วนประมวลผล (Processing Part),
ส่ วนเว็บแอพพลิเคชัน่ (Web Application Part), ส่ วนแอพพลิ เคชัน่ บน
สมาร์ ตโฟน (Smart Phone Application) และส่ วนควบคุม (Control Part)
ดังแสดงในรู ปที่ 1

การพัฒนาต้นแบบโครงข่ายเซ็ นเซอร์ ไร้ สายสาหรั บการทา
เกษตรแม่นยาในเรื อนเพาะปลูกแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนหลักคือ โปรแกรม
ประมวลผลด้วยฟัซซี่ลอจิค (Fuzzy Logic Process), อัลกอริ ทึมของระบบ
(System Algorithm) และเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web server)
3.2.1 โปรแกรมประมวลผลด้วยฟัซซี่ลอจิค (Fuzzy Logic Process)
โปรแกรมประมวลผลด้ว ยฟั ซซี่ ล อจิ ค ในระบบนี้ เ ป็ นส่ ว น
หนึ่ งของโมดูล (Module) ในไพธอน (Python) ซึ่ งใช้เป็ นโปรแกรม
ดาเนิ นงานของระบบโดยโมดู ลที่ใช้มีชื่อว่า Scikit-Fuzzy พัฒนามาจาก
กลุ่ ม SciPy เป็ นการรวบรวมอัลกอริ ทึมของฟั ซซี่ ลอจิ คที่ เขี ยนขึ้ นบน
ภาษาไพธอน วิธีการใช้งานจะต้องตั้งโมดูล Scikit-Fuzzy และ Matplotlib
สาหรับพล็อตกราฟโดยตัวอย่างผลการใช้งานโมดูลทั้งสองแสดงดังใน
รู ปที่ 2

รู ปที่ 1 ภาพรวมของระบบ
3.1.1 ส่วนเซ็นเซอร์
ประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ วดั ความสว่าง, เซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิ
และความชื้ นในอากาศ, เซ็นเซอร์ วดั ความชื้ นในดิ นและ NodeMCU ซึ่ ง
ทาหน้าที่วดั ค่าต่างๆแล้วส่ งไปยังราสเบอรี่ พาย
3.1.2 ส่วนประมวลผล
ประกอบไปด้วยราสเบอรี่ พายซึ่ งปล่ อยสัญญาณวายฟายคลุ ม
พื้นที่เพื่อใช้สาหรับการเชื่ อมต่อส่วนต่างๆของระบบ มีหน้าที่ประมวลผล
ข้อมูลที่ได้รับมาด้วยฟั ซซี่ ลอจิ คและบันทึกค่าไว้ที่เซิ ร์ฟเวอร์ คลาวด์แล้ว
ส่งผลการประมวลซึ่งเป็ นคาสัง่ ควบคุมไปที่ส่วนควบคุม
3.1.3 ส่วนเว็บแอพพลิเคชัน่
ประกอบไปด้วยส่ วนแสดงผลในรู ปแบบเว็บไซต์ซ่ ึ งจะแสดง
ถึงสถานะของอุปกรณ์ปรับสภาพภายนอกและค่าของตัวแปรต่างๆที่เก็บ
ได้และกราฟตัวแปรสภาพแวดล้อมรายวัน
3.1.4 ส่วนแอพลิเคชัน่ บนสมาร์ตโฟน
ประกอบไปด้วยแอพพลิ เ คชั่น ที่ เ ข้าถึ งเว็บไซต์สาหรั บการ
เฝ้าดูระบบได้โดยตรงโดยจะดึงข้อมูลต่างๆมาจากตัวเซิ ร์ฟเวอร์ และแสดง
สถานะต่างๆบนแอพพลิเคชัน่ นั้น
3.1.5 ส่วนควบคุม
ประกอบไปด้วยอาดู โนที่ มีโมดูล Esp-8266 รั บข้อมู ล คาสั่ง
ทางสัญญาณวายฟายมาควบคุ มอุปกรณ์ปรั บสภาพภายนอกตามคาสั่งที่
ประมวลผลมาจากส่วนประมวลผล

รู ปที่ 2 ตัวอย่างการทางานของโมดูล Scikit-Fuzzy และ MatPlotlib
3.2.2 อัลกอริ ทึมของระบบ (System Algorithm)
อัล กอริ ทึ ม ของระบบต้น แบบโครงข่ า ยเซ็ น เซอร์ ไ ร้ ส าย
สาหรับการเกษตรแม่นยาในเรื อนเพาะปลูกมีข้ นั ตอนการทางานเริ่ มจาก
พิจารณาระยะเวลาการเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับช่ วง nearly real-time
โดยเลือกใช้เวลา 1 นาทีเป็ น 1 รอบการส่ งข้อมูล เซ็นเซอร์ จะเก็บค่าเข้ามา
ใน NodeMCU จากนั้นจึงส่ งข้อมูลที่ได้ไปยังสถานี ฐานเพื่อส่ งต่อไปยัง
เซิ ร์ฟเวอร์ ที่เช่ าไว้และเก็บไว้ในฐานข้อมูลแต่ถ้าข้อมูลที่ได้มีตวั แปรตัว
หนึ่ งขาดหายไประบบก็จะรอรั บข้อมูลใหม่ในรอบถัดไป ราสเบอรี่ พาย
จะประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมาด้วยฟัซซี่ลอจิคเพื่อหาผลลัพธ์วา่ ควรจะสั่ง
อุปกรณ์ ปรับสภาพภายนอกตัวใดเพื่อปรับสภาพแวดล้อม หลังจากนั้น
เซิ ร์ฟเวอร์ จะอัพเดทข้อมูล รายละเอี ยดต่างๆรวมถึ งผลการคานวณหรื อ
การติดสิ นใจเลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมขึ้นบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่ บน
สมาร์ ต โฟนและท้า ยสุ ด เมื่ อ อาดู โ นที่ เ ชื่ อ มต่ อ กับ อุ ป กรณ์ ป รั บ สภาพ
ภายนอกรั บคาสั่งจากราสเบอรี่ พายมาก็จะเลื อกควบคุ มอุปกรณ์ ตามนั้น
ซึ่ งอุ ป กรณ์ ป รั บ สภาพภายนอกไม่ จ าเป็ นต้ อ งท างานตลอดเวลา
อัลกอริ ทึมของระบบแสดงได้ดงั รู ปที่ 3
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รู ปที่ 4 ผลการตัดสิ นใจควบคุมอุปกรณ์ปรับสภาพแวดล้อม

4.2 ทดสอบการใช้ งานและเฝ้าดูผ่านอินเทอร์ เน็ต

รู ปที่ 3 อัลกอริ ทึมของระบบ
3.2.3 เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)
เว็บ เซิ ร์ ฟ เวอร์ จ ะแสดงข้อ มู ล ต่ า งๆบนจอแสดงผลได้ แ ก่
ค่าพารามิเตอร์ ที่อ่านได้จากเซ็ นเซอร์ , สถานะของอุปกรณ์ ปรับสภาพ
ภายนอก , วัน, เวลา, กราฟพารามิเตอร์ สรุ ปรายวันและหน้าจอการสั่ง
ควบคุมด้วยตัวเองตามความต้องการของผูใ้ ช้งานซึ่ งตอนนี้ ในส่ วนของ
เว็บเซิร์ฟเวอร์กาลังอยูใ่ นช่วงเริ่ มต้นของการพัฒนาระบบ

การทดลองนี้ อยู่ ใ นระหว่ า งรอการพัฒ นาเว็ บ ไซต์ แ ละ
แอพพลิ เ คชั่น บนสมาร์ ต โฟน ซึ่ งจะมี ก ารทดสอบโดยตรวจสอบการ
แสดงผลของค่ าพารามิ เตอร์ และสถานะของอุปกรณ์ รวมถึ งทดสอบใช้
งานคาสัง่ ควบคุมอุปกรณ์ดว้ ยตัวเองร่ วมกับสังเกตการทางานของระบบ

5. สรุป
ระบบสามารถทางานควบคุมอัตโนมัติปรับสภาพภายในเรื อน
เพาะปลูกทดลองด้วยการอ่านค่าพารามิ เตอร์ แล้วน ามาค านวณด้วยฟั ซ
ซี่ลอจิคซึ่งการควบคุมทาได้หลายรู ปแบบเปลี่ยนไปตามค่าพารามิเตอร์ ใน
ขณะนั้น แต่ยงั มีในส่ วนเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ที่ตอ้ งรอทดสอบในอนาคต

เอกสารอ้ างอิง

4. การทดสอบ
เรื อนเพาะปลูกแบบปิ ดที่ใช้ทดลองจะจาลองลดขนาดลงเป็ นตู้
พลาสติกใสทรงหน้าจัว่ กว้าง 1 เมตร, ยาว 1.5 เมตรและสูง 0.75 เมตร

4.1 ทดสอบการทางานอัตโนมัติ
จากการทดสอบเปิ ดการทางานอัตโนมัติของระบบโดยตั้งกฎ
ของฟัซซี่ ควบคุมตัวแปรได้แก่ ความสว่าง, ความชื้ นในอากาศ, อุณหภูมิ
และความชื้ น ในดิ น แล้วปล่ อ ยให้ ร ะบบท างานไปเรื่ อยๆพบว่ าระบบ
สามารถอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ แล้วนามาคานวณด้วยกระบวนการทางฟั ซซี่
โดยมีการตั้งค่ากฎเป็ นตัวอ้างอิงการควบคุม , ทางานได้ติดต่อกันเกิ น 4
ชัว่ โมงพร้อมปรับสภาวะในตูต้ ามกฎของฟัซซี่ ที่ใช้ได้อย่างถูกต้องและมี
การเก็บข้อมูลไว้บนคลาวด์ตามที่ได้ออกแบบไว้ ผลการตัดสิ นใจควบคุม
อุปกรณ์จากการคานวณด้วยฟัซซี่ แสดงดังในรู ปที่ 4 ซึ่ งหากจุดศูนย์ถ่วง
มากกว่า 0.5 อุปกรณ์จะถูกสัง่ เปิ ด หากเท่ากับหรื อน้อยกว่าจะสัง่ ปิ ด

[1] เ ก ษ ต ร ก้ า ว ไ ก ล . [ อ อ น ไ ล น์ ]. เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก :
http://www.kasetkaoklai.com/. สื บค้นวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559.
[2] รัฐบาลไทย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thaigov.go.th/
สื บค้นวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2559.
[3] Pascual, R.L., et al. A Wireless Sensor Network using XBee for
precision agriculture of sweet potatoes (Ipomoea batatas). in
Humanoid, Nanotechnology, Information Technology,
Communication and Control, Environment and Management
(HNICEM), 2015 International Conference on. 2015. IEEE.
[4] Nandurkar, S., V. Thool, and R. Thool. Design and development
of precision agriculture system using wireless sensor network. in
Automation, Control, Energy and Systems (ACES), 2014 First
International Conference on. 2014. IEEE.
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บทคัดย่อ
บทความนี้ น าเอาการระบุ ต ัว ตนและการเข้ารหัส มาใช้กับ
ระบบไอโอที บลูทูธ สาหรับตรวจวัดตัวบ่งชี้สุขภาพ ในโครงการพัฒนา
Smart Living & Safety สาหรับอุตสาหกรรมบริ การสุ ขภาพอัจฉริ ยะ โดย
จะอธิ บายถึ งกระบวนการระบุตวั ตนเพื่อให้ อุปกรณ์ แต่ ละตัวมี Session
Key ที่ Gateway กาหนด ซึ่ ง Session Key ดังกล่าว จะถูกนามาใช้ในการ
เข้ารหัสเพื่อหุ ้มกุญ แจลับของการเข้ารหัสแบบ AES ซึ่ งกุญ แจลับ นี้ จะ
นาไปใช้ในการเข้ารหัสข้อมูลทางสุ ขภาพต่อไป การระบุตวั ตนจะใช้ไอซี
เข้ารหัส (Crypto Engine) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนการเข้ารหัสข้อมูล
แบบ AES จะท าใน MCU (Microcontroller Unit) หลั ง จากนั้ นเราได้
บันทึกผลการทดลองเพื่อวัด เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการเข้ารหัสและถอดรหัส
พบว่าใช้เวลารวมเพียง 2.0699 ms ต่อแพ็คเก็ต

Abstract
This article applies authentication and encryption to an IoT
Bluetooth system for health indicator measurement. The system is
employed in the project “Smart Living & Safety” for smart health care
industry. We explain authentication between devices and gateway such
that a common session key is derived between a particular devicegateway pair. The session key will later be used for encapsulating AES
secret key for health data encryption. Authentication is performed by
the crypto engine, whereas data encryption is performed by the MCU
(Microcontroller Unit). Experimental results shows that it takes only
2.0699 ms per packet for encryption and decryption processes.

1. บทนาและการทบทวนวรรณกรรม
สื บเนื่ องจากการเติบโตของอุปรณ์ไอโอที ( IoT) เป็ นผลทาให้
เกิดจานวนของผูใ้ ช้เพิ่มมากขึ้นอย่างมากมายด้วยเช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ นการ

ใช้ เพื่ อ เมื อ งใหญ่ (Smart City) การใช้ ง านในบ้ า นที่ อ ยู่ อ าศัย (Smart
Living) และในงานสุ ข ภาพ (Smart Health care) ที่ มี ค วามจ าเป็ นอย่าง
มากเพราะในยุคปั จจุบนั มีแนวโน้มการดูแลสุ ขภาพมากขึ้น เทคโนโลยี
ไอโอที และอุปรณ์ ไอโอทีส่วนบุคคลจึงเข้ามีบทบาทมากขึ้น ตัวอย่างที่
เห็นได้ชดั ในปั จจุบนั ก็คือตัวอุปกรณ์สวมใส่ (Wearable devices) ซึ่ งมีท้ งั
ที่ เสนอมาในบทความวิ ช าการ [2] ตลอดจนที่ มี ข ายอยู่ในท้อ งตลาด
ฟั งก์ชัน การท างานของอุ ป กรณ์ เหล่ านี้ ได้แก่ การตรวจจับ ท่ าทางของ
ผูใ้ ช้งาน การตรวจจับจานวนก้าวเดิน การตรวจจับเวลาในการทากิจกรรม
บางอย่างในชี วิต ประจ าวัน การตรวจจับ อัต ราการเต้น ของหั ว ใจ การ
ตรวจจับระดับออกซิ เจนในเลือดและการตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย ซึ่ ง
อุปกรณ์ เหล่ านี้ ถูกนามาใช้ในผูค้ นหลายระดับ มี อายุที่ แตกต่ างกัน และ
รวมไปถึงผูท้ ี่แข็งแรงที่ออกกาลังกายเป็ นประจาจนไปถึงผูป้ ่ วยที่อาจจะ
ไม่ มี แ รงพยุง ตัว เอง เหล่ า นี้ มัก จะมี อุ ป กรณ์ ไ อโอที ติ ด ตัว แทบทั้ง นั้ น
แน่นอนว่าอุปกรณ์ไอโอทีเหล่านี้ นอกจากจะเก็บค่าต่างๆด้วยตัวเซนเซอร์
ของมันเองแล้ว มันยังต้องส่ งข้อมูลส่ งต่อไปยังศูนย์กลางการเก็บข้อมูล
เพื่ อ เป็ นการเก็บ บัน ทึ ก ที่ ส ามารถดู เป็ นประวัติ หรื อ การค านวณอะไร
บางอย่างที่มากกว่าที่หน่วยความจาและหน่วยประมวลผลของอุปกรณ์ไอ
โอทีจะทาไหวในขณะนั้น ซึ่ งช่องทางในการส่ งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ไอ
โอที ไปยังศูน ย์กลางการเก็บ ข้อมู ลยังขาดความปลอดภัย (Security) ใน
การส่ งข้อมูลอยู่ นัน่ จึงเป็ นความเสี่ ยงที่อาจจะทาให้ผไู ้ ม่หวังดีแอบขโมย
ข้อมูลบางอย่างไปจากผูใ้ ช้งาน อันก่อทาให้เกิดความเสี ยหายต่อผูใ้ ช้งาน
หรื อถ้ามีจานวนมากๆ ก็อาจจะส่ งผลต่อระบบใหญ่ขนาดองค์กรได้ โดย
ความปลอดภัยที่ยงั ขาดอยูใ่ นปั จจุบนั ได้แก่การทากระบวนการระบุตวั ตน
Authentication เพื่ อเป็ นการการัน ตี ระบุ ตวั ตนระหว่างอุ ป กรณ์ ระหว่าง
ตั ว รั บ และตั ว ส่ งกั น เอง และการเข้ า รหั ส ข้ อ มู ล (Data Encryption)
ระหว่างอุ ปกรณ์ ตวั รับและตัวส่ ง ซึ่ งจะทาให้ผูใ้ ช้งานอุปกรณ์ ไอโอที มี
ความปลอดภัยด้านข้อมูล และมีความอุ่นใจในการใช้งานอุปกรณ์ ไอโอ
ทีส่วบุคคลมากยิง่ ขึ้น ประเด็นนี้ได้ถูกหยิบยกมากล่าวถึงใน [1,3]
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ผู ้ท าวิ จ ัย ตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ในเรื่ อ งความปลอดภัย
(Security) ที่อยูใ่ นอุปกรณ์ไอโอทีส่วนบุคคล จึงนาเสนอตัวไอซี เข้ารหัส

อัต ราความเสี่ ย งในการเกิ ด อุ บ ัติ เหตุ ภ ายในที่ พ ัก อาศัย ซึ่ งถ้า เข้า ไป
ช่วยเหลือไม่ทนั ท่วงทีเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ อาจจะทาให้เกิดการสู ญเสี ยของ

รู ปที่ 1 ภาพรวมของระบบดูแลสุ ขภาพอัจฉริ ยะ (Smart Health Care)
(Crypto Engine) ซึ่ งออกแบบมาให้อุ ป กรณ์ ส วมใส่ (Wearable Device)
และอุ ปกรณ์ ไอโอที ส่ วนบุ ค คล (Personal IoT Device) สามารถรองรับ
กระบวนการระบุ ตวั ตน (Authentication) และการตกลงเกี่ ยวกับ กุญ แจ
เข้า รหั ส (Encryption Key Agreement) ระหว่ า งอุ ป กรณ์ ไ อโอที ส่ ว น
บุ ค คลกับ ตัวรั บข้อ มู ล เกตเวย์ (Gateway) โดยไอซี น้ ี จะใช้เทคนิ ค ECC
(Elliptic Curve Cryptography) อยู่บนพื้นฐานฮาร์ ตแวร์ (Hardware) โดย
จ ะ ช่ ว ย ให้ ก าร ค าน ว ณ ร ว ด เร็ ว ขึ้ น ม าก ก ว่ า ก าร ใช้ ซ อ ฟ แ ว ร์
(Software) นอกจากนั้น หลังจากกระบวนการระบุ ตวั ตนเพื่อการันตี ว่า
เป็ น ตั ว จริ งเส ร็ จสิ้ น จะมี การเข้ า รหั ส AES (Advance Encryption
Standard) แบบ ECB ขนาด 128 บิตในการเข้ารหัส โดยจะใช้กุญแจที่ได้
จากกระบวนการของการทาการเข้ารหัสแลกคียข์ อ้ มูล มาใช้ในการเป็ น
กุญแจรหัสลับ ของ AES

2. การออกแบบระบบไอโอทีบลูทูธที่ปลอดภัยสาหรับตรวจวัด
ตัวบ่ งชี้สุขภาพโดยใช้ ไอซีเข้ ารหัส
ระบบถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็ นระบบแจ้งเตื อนความผิดปกติ
ทางสุ ข ภาพของผูส้ ู งอายุและความผิดปกติ ภ ายในบ้านของผูพ้ กั อาศัย
ภายในบ้าน ซึ่ งส่ ว นใหญ่ เป็ นผูส้ ู งอายุที่ อ ยู่บ ้านคนเดี ยวเมื่ อ ลู ก หลาน

ชีวติ ได้ ในส่ วนของบริ เวณของห้องต่างๆ โดยเฉพาะห้องน้ าจะมีอุปกรณ์
ไว้กดหรื อดึงขอความช่วยเหลือด้วย เนื่ องจากบางครั้งผูส้ ู งอายุอาจจะลืม
ใส่ อุ ป กรณ์ ติ ด ตามตัว จะได้ส ามารถกดหรื อ ดึ ง ขอความช่ ว ยเหลื อ ได้
นอกจากนี้ ยงั มี ระบบเซนเซอร์ ตรวจจับความผิดปกติ ของอุณ หภู มิ และ
แก๊ สรั่ว ภายในบ้านของผูอ้ าศัยในกรณี ที่เจ้าของบ้านอาจจะลื มปิ ดหรื อ
การจะกาลังเกิดอัคคีภยั โดยไม่คาดคิด ระบบจะทาการแจ้งเจ้าของบ้านให้
สามารถไปป้ องกันไม่เหตุการเกิดความร้ายแรงขึ้นได้ ทาให้ผทู ้ ี่อยูอ่ าศัย
ในที่พกั เกิดความอุ่นในใจในการพักอาศัยอยูภ่ ายในบ้าน

2.1 ภาพรวมของระบบ (System Overview)
การทางานของระบบการระบุตวั ตนและการเข้ารหัสข้อมูล
สุ ขภาพส่ วนบุคคลในอุปกรณ์สวมใส่ โดยใช้ไอซี เข้ารหัสในระบบไอโอที
จะประกอบไปด้วยส่ วนของอุปกรณ์ไอโอทีส่วนบุคคลที่รับข้อมูล BLE
4.0 (Bluetooth Low Energy 4.0) ย่านความถี่วทิ ยุ 2.4 GHz มาที่เกตเวย์
และจากเกตเวย์จะส่ งต่อข้อมูลไปยัง Cloud เก็บและจัดการข้อมูลเพื่อส่ ง
ต่อไปยังส่ วนของ SMS และหน้าจอเฝ้าระวัง ดังแสดงในรู ปที่ 1 และ 2

ออกไปทางานนอกบ้านหรื อเป็ นผูส้ ู งอายุที่อยูใ่ นสถานบ้านพักที่มีความ

อุปกรณ์ไอโอทีส่วนบุคคลเป็ นอุปกรณ์ที่คอยรับการแจ้งเตือน

หนาแน่นของผูส้ ุ งอายุจนเจ้าหน้าที่อาจจะดูแลไม่ทวั่ ถึง โดยผูส้ ู งอายุตอ้ ง

ความผิดปกติทางสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุและความผิดปกติภายในบ้านของผู ้

สวมใส่ อุปกรณ์ ติดตามตัวในลักษณะใส่ ขอ้ มื อ หรื อห้อ ยคอตลอดเวลา

พัก อาศัย ภายในบ้า นพัฒ นาโดยบริ ษ ัท เบสเล็ บ (BAESLab Co., Ltd.)

เพื่อเป็ นการเฝ้าระวังการกดขอความช่ วยเหลือหรื อการล้มแบบฉุ กเฉิ นที่

ได้ แ ก่ Aider A1 Aider A2 Wireless Button และ Sensor Hub (1) การ

อุ ป กรณ์ สามารถตรวจจับ ได้ตลอดเวลา เนื่ อ งจากในวัยของผูส้ ู งอายุมี
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ทางานของ Aider A1 และ Aider A2 จะเป็ นการตรวจรับ การแจ้งเตื อ น

AES ผ่ า น BLE 4.0 (Bluetooth Low Energy 4.0) ที่ จ ะส่ งสั ญ ญ าณ ใน

จากการกดขอความช่วยเหลือ และการล้มของผูใ้ ช้โดยการสวมใส่ ไว้กบั

ลัก ษณะกระจายข้อ มู ล (Broadcast Data) หรื อ Beacon ไปยัง เกตเวย์
จากนั้นเกตเวย์จะทาการส่ งข้อมูลต่อไปยัง Cloud Server ทันทีผา่ นการส่ ง
ข้อ มู ล แบบ MQTT เมื่ อ Cloud Server ได้ รั บ ข้ อ มู ล จะเก็ บ ข้ อ มู ล ลง
ฐานข้อมูล (Database) ต่อจากนั้น Server จะทาการส่ ง SMS ไปยังเบอร์
ของลูกหลานที่เคยลงทะเบียนไว้และแสดงข้อมูลที่หน้าจอเฝ้าระวังของ
หน่ วยงานเช่ น ห้องเฝ้ าระวังของเทศบาล ห้องฉุ กเฉิ น ของโรงพยาบาล
ศูนย์รับเหตุฉุกเฉิ น ฯลฯ โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ รับเรื่ องแล้วจะรี บดาเนิ นการ
เข้าไปให้การช่วยเหลือยังแผนที่ ที่ปรากฏอยูท่ ี่จอเฝ้าระวัง
จากรู ปที่ 3 เป็ นการออกแบบการทางานของวงจร อุปกรณ์ไอ
โอทีส่วนบุคคลได้แก่ Aider A1, Aider A2, Wireless Button และ Sensor
Hub โดยที่ภายในมีการทางานส่ วนใหญ่ที่เหมือนกันคือมีไฟเลี้ยง +VCC
เป็ น Rechargeable Battery ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุมจากบริ ษทั
Nordic Semiconductor โ ด ย ใ ช้ เบ อ ร์ nRF51822 ซึ่ ง เ ป็ น ไ อ ซี

รูปที่ 2 หน้าจอเฝ้าระวังจากโครงการพัฒนา SMART LIVING สาหรับ
อุตสาหกรรมบริ การสุ ขภาพอัจฉริ ยะ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ สถาปั ตยกรรม ARM Cortex M0 และเป็ นผนวก
โมดู ลบนไอซี (SOC: System On Chip) ได้แก่ การท างานของ BLE 4.0
(Bluetooth Low Energy 4.0) และการเข้า รหั ส AES แบบ ECB โดยที่
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะเป็ นตัวควบคุมการทางานทั้งหมดของแอปพลิเค
ชัน และมีการสัง่ งานไปยังไอซี ATECC508 ผ่านบัส I2C

2.4 การระบุตวั ตน (Authentication) ของ Crypto Engine
รูปที่ 3 แผนภาพแสดงการทางานของอุปกรณ์ไอโอทีส่วนบุคคล
ตัว ตลอดเวลา นอกจากนั้น อุ ป กรณ์ ย งั สามารถจับ เวลาการประกอบ
กิจกรรมได้แก่ การอยูเ่ ฉย การเดิน และการวิง่ รวมถึงการตรวจจับจานวน
ก้าวเดิน และจานวนแคลลอรี่ ที่ใช้ ส่ วนในรุ่ น Aider A2 จะมีฟังก์ชนั การ
ทางานที่เพิ่มมากกว่า Aider A1 ได้แก่ การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ การ
วัด ระดับ ออกซิ เจนในเลื อ ด และการวัด อุ ณ หภู มิ (2) การท างานของ
Wireless Button จะเป็ นการรอการกดหรื อดึ งขอความช่ วยเหลือจากผูใ้ ช้
โดยการติดตั้งใช้งานจะติดไว้นพื้นที่มกั เสี่ ยงต่อการล้มของผูส้ ู งอายุได้แก่
กาแพงห้องน้ า หัวที่นอน และกาแพงข้างบ้าน (3) Sensor Hub คืออุปกรณ์
เซนเซอร์ ที่วดั ความผิดปกติ ในบ้านได้แก่ ค่าอุณ หภู มิที่ผิดปกติ และค่ า
แก็สที่ ผิดปกติ อาจจะเกิ ดจากการรั่วไหล โดยอุ ปกรณ์ เหล่านี้ จะทาการ
อ่ า นข้อ มู ล ตามเวลาที่ ก าหนดหรื อ ในกรณี เกิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น เช่ น เมื่ อ

จากภาพที่ 4 เมื่ออุปกรณ์ ไอโอทีส่วนบุคล (ATECC508) เข้า
สู่ ก ระบวนการระบุ ต ัว ตน (Authentication) กับ เกตเวย์ จะใช้วิ ธี ข อง
Elliptic Curve Cryptography (ECC) ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบเจ้าของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ (Signer)
อุ ป กรณ์ จ ะท าการส่ ง กุญ แจ ECC สาธารณะ (Signer KPUB) และ Signer
Signature ขนาด 32 ไบต์ไปยังเกตเวย์ จากนั้นเกตเวย์จะทาการตรวจสอบ
ด้วยกระบวนการ Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)
ว่าถูกต้องหรื อไม่ ถ้าถูกต้องให้ไปต่อได้ในขั้นตอนที่ 2
ขั้น ตอนที่ 2 การตรวจสอบอุปกรณ์ (Device) อุปกรณ์ จะทา
ก าร ส่ ง กุ ญ แ จ ส าธ าร ณ ะ อี ก ด อ ก คื อ Device KPUB แ ล ะ Device
Signature ขนาด 32 ไบต์ ไ ปยัง เกตเวย์ จากนั้ นเกตเวย์ จ ะท าการ
ตรวจสอบด้วยกระบวนการ ECDSA ว่าถูกต้องหรื อไม่ ถ้าถูกต้องแสดงว่า
เป็ นตัวจริ งให้ไปต่อได้ในขั้นตอนที่ 3

ผูส้ ู งอายุสวมใส่ อุปกรณ์แล้วเกิดการล้มขึ้น อุปกรณ์จะส่ งข้อมูลที่เข้ารหัส
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ขั้ นตอนที่ 3 การตรวจสอบ Random Challenge หรื อข้ อ
ความลับที่กาหนดขึ้น (Challenge Message) โดยจะทาการกาหนดจากฝั่ง
เกตเวย์แ ล้ว ส่ ง มาให้ อุ ป กรณ์ ท าการ sign โดยใช้ กุ ญ แจส่ ว นตัว ของ
อุ ป กรณ์ (KPRIV) ร่ ว มกับ ตัว สร้ า งเลขสุ่ ม (Random Number Generator:
RNG) เมื่ อ อุ ป กรณ์ ส่ งข้ อ ค วาม ที่ ท าการ sign ไป ยัง เกตเวย์ แ ล้ ว
กระบวนการ ECDSA ก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่าอุปกรณ์ ตวั นี้ ใช่ ตวั ที่
อยูใ่ นเครื อข่ายหรื อไม่

(KPRIV,A ) กับ กุญ แจสาธารณะของอุ ป กรณ์ (KPUB,B ) ส่ ว นฝั่ งอุ ป กรณ์ จ ะ
สร้างกุญแจได้จาก KPRIV,B กับ KPUB,A ผลที่ ได้คือ กุญแจที่ สร้ างขึ้นมาใน
ทั้งสองฝั่ งจะเป็ นดอกเดี ยวกันและจะถูกเกตเวย์นาไปเข้ารหัสแบบ AES
ในข้ อ มู ล ที่ มี ค วามเสี่ ยง (Sensitive data) ส่ วนอุ ป กรณ์ ก็ จ ะสามารถ
ถอดรหัสได้โดยใช้กญ
ุ แจดอกเดียวกัน

3. การทดลองและสรุ ปผล
เราได้ทดลองทาการเข้ารหัสข้อมูลแบบ AES โดยใช้ Crypto
Engine ดังกระบวนการที่ได้อธิบายไว้ขา้ งต้น โดยใช้ Gateway และ
Device อย่างละ 1 ตัว แล้วจับเวลาตั้งแต่เริ่ มเข้ารหัสในฝั่ง Gateway จนถึง
จบการถอดรหัสในฝั่ง Device นามาเทียบกับการส่ งข้อมูลแบบไม่
เข้ารหัส เราพบว่าค่าเฉลี่ยของเวลาที่ระบุไว้ขา้ งต้นจากจานวนแพ็คเก็ตที่
ส่ งทั้งหมด 10,000 แพ็คเก็ต เมื่อมีการเข้ารหัสและถอดรหัส จะมีค่าเป็ น
514.8009 ms ส่ วนเมื่อไม่เข้ารหัสจะใช้เวลาเฉลี่ย 512.731 ms จะเห็นว่า
กระบวนการเข้าและถอดรหัสใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 2.0699 ms ต่อแพ็คเก็ต

4. กิตติกรรมประกาศ

รูปที่ 4 แผนภาพขั้นตอนการทางานของ ECC Authentication [4]

2.5 การตกลงเกี่ ย วกั บ กุ ญ แจเข้ ารหั ส (Encryption Key
Agreement)

งานวิจยั นี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั จากงบประมาณเงิน
รายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตาม
โครงการ Innovation Hubs เพือ่ สร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของ
ประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0) มหาวิทยาลัยบูรพา (การพัฒนา
Smart Living สาหรับอุตสาหกรรมบริ การสุ ขภาพอัจฉริ ยะ - Smart
Living for Smart City)

เอกสารอ้ างอิง

รูปที่ 5 แผนภาพขั้นตอนการทางานของ ECC Encryption Key
Agreement [4]
จากรู ปที่ 5 เมื่ ออุปกรณ์ ไอโอทีส่วนบุคล(B) ต้องการกุญแจ
(KeyAES share) ของการเข้ารหัส AES จากเกตเวย์ (A) อุปกรณ์จะทาการ
ให้กุญแจสาธารณะ KPUB,B (Public Key of B) ไปยังเกตเวย์ ส่ วนเกตเวย์ก็
จะให้กญ
ุ แจสาธารณะ KPUB,A (Public Key of A) มายังอุปกรณ์ จากนั้นทั้ง
เกตเวย์แ ละอุ ป กรณ์ จ ะต่ า งคนต่ า งเข้า กระบวนการตกลงกุ ญ แจลับ
(Encryption Key Agreement) เพื่อใช้ในกระบวนการเข้ารหัส AES โดย
ฝั่งเกตเวย์ (A) จะสามารถสร้างกุญแจลับได้จากกุญแจส่ วนตัวของตัวเอง

[1] E.R. Naru, H. Saini, and M. Sharma, “A recent review on
lightweight cryptography in IoT,” In I-SMAC (IoT in Social,
Mobile, Analytics and Cloud)(I-SMAC), 2017 International
Conference on, pp. 887-890, Feb. 2017.
[2] P. Kumari, M. López-Benítez, G.M. Lee, T.S. Kim, and A.S.
Minhas, “Wearable Internet of Things-from human activity
tracking to clinical integration,” In Engineering in Medicine
and Biology Society (EMBC), 2017 39th Annual
International Conference of the IEEE, pp. 2361-2364, July
2017.
[3] S. Wang, R. Bie, F. Zhao, N. Zhang, X. Cheng, and H.A.
Choi, “Security in wearable communications,” IEEE
Network, vol. 30, iss. 5, pp.61-67, Sep.-Oct. 2016.
[4] Atmel Corporation, ‘Security at Our Core: Atmel has you
covered,’ [PowerPoint presentation], 2014
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เครือข่ ายอุปกรณ์ ตรวจวัดค่ าฝุ่ นละอองแบบกระจาย
Distributed Dust Sensor Network
ประภาส ผ่องสนาม
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
p.phongsanam@gmail.com

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการสร้ างระบบตรวจวัดค่าฝุ่ นละอองใน
อากาศแบบกระจายโดยใช้บ อร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU
ทางานร่ วมกับ Sharp Optical Dust Sensor โดยจะทาการตรวจวัดค่าฝุ่ น
ละอองในอากาศตามระยะเวลาที่ กาหนดเพื่อนาค่าข้อมูลที่วดั ได้ มาเก็บ
บันทึกไว้ฐานข้อมูลกลางและนามาแสดงผลในรู ปแบบเว็บไซต์และกราฟ
ซึ่ งจากการทดลองพบว่ า ระบบสามารถเก็ บ ข้อ มู ล ได้ต ามช่ ว งเวลาที่
กาหนดและสามารถแสดงผลได้ตามต้องการ อีกทั้งระบบที่สร้ างขึ้นนี้ ยงั
มีราคาถูกและสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานเพื่อติดตามและประเมินผล
ได้หลากหลาย
คาสาคัญ: ระบบตรวจจับฝุ่ นละออง, ระบบเก็บข้อมูลฝุ่ นละออง, ระบบ
เซ็นเซอร์ , อุปกรณ์ตรวจจับ PM2.5

สามารถแพร่ กระจายเข้าสู่ ระบบทางเดิ นหายใจ [2] กระแสเลื อด และ
แทรกซึมเข้าสู่ กระบวนการทางานของอวัยวะต่างๆ ในร่ างกาย เพิ่มความ
เสี่ ยงเป็ นโรคระบบทางเดินหายใจ หลอดเลือดและอาจก่อให้เกิดมะเร็ งได้
[3-5] ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการติดตาม ประเมินผล และเฝ้ าระวัง ใน
แต่ละพื้นที่ ผูพ้ ฒั นาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดค่าฝุ่ นละออง
ในอากาศแบบกระจาย ที่ราคาถูก ติดตั้งง่าย สามารถนาไปติ ดตั้งไว้ตาม
สถานที่ ต่าง ๆ ได้ โดยระบบนี้ จะทาการตรวจจับค่าฝุ่ นละอองในอากาศ
และเก็บข้อมูลทุก ๆ ช่วงเวลาที่กาหนด เพื่อส่ งข้อมูลที่ได้มาเก็บบันทึกไว้
ที่ระบบฐานข้อมูลกลาง โดยผูใ้ ช้งานระบบจะสามารถติดตามการรายงาน
ผลออนไลน์ ไ ด้ผ่ า นทางหน้ าเว็บ ไซต์ โดยระบบจะสามารถรายงาน
สรุ ปผลและแสดงกราฟได้
ตารางที่ 1 มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป [1, 6-8]
ค่าเฉลี่ยความ ค่ามาตรฐาน
สารมลพิษ
เข้มข้นในเวลา (มก./ลบ.ม.)
1.ฝุ่ นละอองขนาดไม่ เ กิ น 100
24 ชม.
ไม่เกิน 0.33
1
ปี
ไม่เกิน 0.10
ไมครอน
2.ฝุ่ น ละอองข นาดไม่ เ กิ น 10
24 ชม.
ไม่เกิน 0.12
1
ปี
ไม่เกิน 0.05
ไมครอน
3.ฝุ่ นละอองขนาดไม่ เ กิ น 2.5
24 ชม.
ไม่เกิน 0.05
1 ปี
ไม่เกิน
ไมครอน
0.025

Abstract
This article present a solution to create a system that can
measure dust level in distributed air by using NodeMCU with sharp
optical dust sensor, the system measure dust level from a given time
duration and record the outcome in central database. Then, display it in
websites and graph. From the experiment, the system is able to record
data at any period of time and represent the recorded data as wanted.
Also, the cost of building this system is inexpensive and the system can
be applied to monitor and comprehend in various applications
Keywords: Dust Sensor, Dust Sensor System, Sensor System, PM2.5
Sensor
1.

บทนา

ในปั จจุบนั อัตราการเพิ่มขึ้นของมลพิษ หมอกควันและฝุ่ นละออง
ในอากาศมี แนวโน้มเพิ่มสู งขึ้ นอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต
ชุ มชนเมื อง ซึ่ งหากมี ค่ าความเข้ม สู งเกิ นกว่าค่ ามาตรฐาน[1, 6-8] ที่
กาหนด อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผูอ้ ยูอ่ าศัยทั้งในระยะสั้นและใน
ระยะยาว โดยฝุ่ นละอองขนาดเล็ กไม่เ กิ น 2.5 ไมครอน (PM2.5) จะ

2. ทฤษฎีพนื้ ฐาน
NodeMCU คือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ สาเร็ จรู ปที่ใช้ช่วย
ในการสร้างโปรเจ็ค Internet of Thing (IoT) ประกอบด้วย ตัวบอร์ ด
(Development Kit) และ เฟิ ร์ มแวร์ (Firmware) ที่เป็ น Open Source ที่มา
พร้ อมกับโมดูล WiFi (ESP 8266) ที่นกั พัฒนาสามารถใช้ Arduino IDE
เพื่อเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C/C++ เพื่อควบคุมและสั่งการได้ โดย
โครงสร้างและตัวอุปกรณ์ NodeMCU แสดงดังรู ปที่ 1
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3. การออกแบบและนาไปใช้ งาน

รูปที่ 1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU
อุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจจับ ฝุ่ นละอองในการทดลองนี้ คือ Sharp
GP2Y1010AU0F Optical Dust Sensor [9 - 11] ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์เซ็นเซอร์
ที่ ใช้ตรวจจับ อนุภาคขนาดเล็ก เช่ น ฝุ่ นละอองหรื อควันบุหรี่ ในอากาศ
ที่ ใ ช้พลัง งานต่ า โดยให้ เ อาท์พุท เป็ นสัญ ญาณแบบอนาล็ อ ค(Analog)
ขึ้นอยูก่ บั ค่าแรงดันอินพุทและค่าความเข้มของฝุ่ นละอองในอากาศที่ตวั
อุปกรณ์ตรวจวัดได้ขณะนั้น โดยค่าเอาท์พุทที่ได้จะมีหน่ วยวัดมาตรฐาน
เป็ นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3)

ในแต่ ล ะชุ ด ของตัวอุปกรณ์ ตรวจจับฝุ่ นละอองที่ ใ ช้ใ นการ
ทดลองนี้จะประกอบไปด้วยรายการอุปกรณ์
„ NodeMCU DEVKIT 1.0
„ Sharp GP2Y1010AU0F Optical Dust Sensor
„ 6-pin TE 1.5mm pitch connector cable
„ 220 uF Capacitor
„ 150 Ω Resistor
„ Breadboard
„ M/M jumper cables
โดยรู ปแบบการเชื่ อมต่อวงจรและขาของตัวอุปกรณ์แสดงดังตาราง
ที่ 2 และรู ปที่ 4 และ 5 ตามลาดับ โดยอุปกรณ์แต่ละชุ ดจะเชื่ อมต่อและ
ส่ งข้อมูลผ่านเครื อข่ายไร้ ส าย เพื่อส่ งข้อมูล ค่าที่ ตรวจวัดได้มาเก็ บไว้ที่
ฐานข้อมูลกลาง แสดงตัวอย่างดังรู ปที่ 6
ตารางที่ 2 การต่อเชื่ อมกันระหว่าง Dust Sensor กับ NodeMCU
Sharp Dust Sensor
Attached To NodeMCU
1 (V-LED)
5.0V Pin (150 Ohm in between)
2 (LED-GND)
GND Pin
3 (LED)
Digital Pin D0
4 (S-GND)
GND Pin
5 (Vo)
Analog Pin A0
6 (Vcc)
5.0V Pin Vin (Direct)

รูปที่ 2 Sharp GP2Y1010AU0F Optical Dust Sensor
โดยค่าความเข้มของฝุ่ นละอองที่อ่านค่าได้จะมีความสัมพันธ์ดงั รู ปที่ 3

รู ปที่ 4 Schematic Diagram ของวงจร
รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัน V กับ Dust Density
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ในการคานวณหาค่าความเข้มของฝุ่ นละอองในอากาศจาก (1) ‟ (2)
สามารถประมาณการได้จากสูตร (3) ‟ (4)
DustDensity = 6 * adcVoltage / 35 - 0.1;

(3)

DustDensity = 0.17*adcVoltage-0.1;

(4)

หรื อ

โดยข้ อ มู ล ของแต่ ล ะโหนดที่ ค านวณได้ จ ะถู ก ส่ ง ไปเก็ บ ลงไว้ใ น
ฐานข้อมูลซึ่งประกอบด้วย 2 ตารางหลักคือ

ชื่อ
Node_id
Name
Description
ชื่อ
ID
Node_Id
Date_time
Vo
adcV
Density

รูปที่ 5 ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดค่าฝุ่ นละออง

ตารางที่ 3 โครงสร้างตาราง Node
ขนาดข้ อมูล
ความหมาย
Int(10)
หมายเลขโหนด
Varchar(50)
ชื่อโหนด
Varchar(100) ข้อมูลรายละเอียดโหนด
ตารางที่ 4 โครงสร้างตาราง Dust
ขนาดข้ อมูล
ความหมาย
Int(10)
หมายเลขเฉพาะ
Int(10)
หมายเลขโหนด
Datetime
วัน-เวลาที่บนั ทึกข้อมูล
Varchar(10)
ค่า Vo ที่อ่านค่าได้
Varchar(10)
ค่าแรงดันไฟฟ้ าที่แปลงจาก Vo
Varchar(10)
ค่ า ความเข้ ม ของฝุ่ นละออง
(mg/m3)

AP

รูปที่ 6 เครื อข่ายอุปกรณ์ตรวจวัดค่าฝุ่ นละอองแบบกระจาย
สมการที่นาไปใช้คานวณหาค่าความเข้มของฝุ่ นละอองในอากาศ
เมื่ออ่านค่าข้อมูลจาก Vo แล้วจะต้องทาการแปลงค่าข้อมูลที่ ได้ (0 ‟
1023) เป็ นระดับแรงดันไฟโดยใช้สูตร (1) หรื อ (2)
กรณี ใช้แหล่งจ่ายแรงดันไฟ 5.0 V
adcVoltage = Vo*(5.0/1024)
กรณี ใช้แหล่งจ่ายแรงดันไฟ 3.3V
adcVoltage = Vo*(3.3/1024)

รู ปที่ 7 หน้าเว็บเพจรายงานผลการตรวจวัดตามช่วงเวลาที่กาหดน

(1)
(2)
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จากผลการทดสอบการบันทึกข้อมูลและแสดงผลผ่านทางหน้าเว็บเพจใน
แต่ละโหนดแสดงตัวอย่างดังรู ปที่ 7 ซึ่ งเมื่อนาข้อมูลค่าความเข้มของฝุ่ น
ละอองในอากาศมาเปรี ยบเทียบกับค่าแรงดันที่อ่านได้จากตัวเซ็นเซอร์
แสดงผลได้ดงั รู ปที่ 8

[6]

[7]

[8]
รูปที่ 8 กราฟเปรี ยบเทียบ Dust Density กับ adcV

4. สรุปผล

[9]

ระบบเครื อข่า ยอุ ป กรณ์ ตรวจวัด ค่ าฝุ่ นละอองแบบกระจาย เป็ น
ระบบที่มีขนาดเล็ก ใช้อุปกรณ์น้อย ราคาถูก สามารถประยุกต์ใช้งานได้
หลากหลาย ซึ่ ง จากผลการทดสอบการทางานของระบบ พบว่าระบบ
สามารถทาการเก็บบันทึ ก ข้อมู ล ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและแสดงผล
ข้อมูลทั้งหมดได้อย่างครบถ้วนตามวัตถุประสงค์

cancer and respiratory diseases in Japan”, J Epidemiol
2011;21:132-43.
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553)
เรื่ อง กาหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน์ใน
บรรยากาศโดยทัว่ ไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริ มและ
รักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 37ง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538)
เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ออก
ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
แห่ งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในกิจจานุ เบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 52ง.
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)
เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ออก
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอระบบจัดการฐานข้อมูลในสมาร์ ทฟาร์ ม
ด้วยเครื่ องอ่านอาร์ เอฟไอดี ซ่ ึ งใช้แทนการจัดการฐานข้อมูลแบบเดิ มที่ใช้
การบันทึก ข้อมูลประจาตัวของสุ กรในรู ปของสมุดจดบันทึ ก หรื อบัตร
ประจาตัวของสุ ก ร เนื่ องจากการจัด เก็ บ ข้อมู ล และการสื บ ค้น ข้อ มู ล
ระบบเดิ ม เกิ ดความล้าช้าและยุ่งยาก ซึ่ งงานวิจยั นี้ จะช่ วยให้ระบบการ
จัด การข้อ มู ล ของสุ ก รสะดวกรวดเร็ ว ขึ้ น หลัก การท างานของระบบ
ประกอบด้วยการทางานของเครื่ องอ่ านอาร์ เอฟไอดี ก ับแท็ก ประจาตัว
สุกรที่ความถี่13.56 MHz และฐานข้อมูลแล้วแสดงผลข้อมูลประวัติต่างๆ
ข อ งสุ ก ร โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม “Visual C#” แ ส ด งข้ อ มู ล ที่ ห น้ า
จอคอมพิวเตอร์ จากผลการทดสอบการทางานของระบบอาร์ เอฟไอดี
และระบบการจัด การฐานข้อ มู ล ในสมาร์ ท ฟาร์ ม พบว่ า สามารถลด
ระยะเวลาในการสื บค้นและจัดเก็ บข้อมูลได้ และคลอบคลุมตามความ
ต้อ งการของการจัด การในสมาร์ ท ฟาร์ ม จากเครื่ อ งอ่ านอาร์ เอฟไอดี
ความถี่ 13.56 MHz ในระยะการทดลอง 10 เซนติ เมตรของสายอากาศ
แบบบ่วง
คาสาคัญ: เครื่ องอ่านอาร์ เอฟไอดี, แท็กอาร์ เอฟไอดี , สายอากาศแบบบ่วง
ฐานข้อมูล, สมาร์ทฟาร์ม

Abstract
This paper presents a database management system in the
smart farm by using RFID reader which replaced the traditional
database to record the identity of the pigs in the form of a notebook
paper or identities of pigs. Since, the original of storage and search is
delayed and complicated. This research is helpful to the data
management system of pigs to faster. The principle of system is
contained of the functionality of the RFID reader with pig’s tag at the
frequency band of 13.56 MHz and database. The information’s display

of pigs is used the programing of "Visual C #". It is shown the computer
screen. The results of the testing of RFID systems and database
management in the smart farm is found that is reduced the duration of
the search and storage and cover to the requirement of the management
in smart farming from the 13.56 MHz RFID reader in the experiment
distance of 10 cm with loop antenna.
Keywords: RFID reader , Tag , Loop antenna , Database , Smart Farm

1. บทนา
เทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี มีบ ทบาทและมี ค วามสาคัญ เพิ่ ม ขึ้ น
อย่างรวดเร็ ว ซึ่ งระบบอาร์ เอฟไอดี เป็ นการใช้คลื่ นความถี่ วิทยุเพื่อการ
ระบุอตั ลักษณ์ของวัตถุหรื อเจ้าของวัตถุที่ติดอาร์เอฟไอดี แท็ก (Tag) แทน
การระบุ ด้ ว ยวิ ธี การอื่ น ซึ่ งจะช่ ว ยอ านวยความสะดวกและเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการทางาน เพิ่มขีดความสามารถในการคานวณ และการ
รั ก ษาความปลอดภัยของข้อมู ล ปั จ จุบ ัน การน าระบบอาร์ เอฟไอดี ม า
ประยุกต์ใช้งานหลาก หลายประเภท เช่ น ทดแทนระบบบาร์ โค้ด Access
Control/ Personal Id แทนบั ต รแม่ เ หล็ ก ระบบลอจิ ส ติ ก ระบบตั๋ ว
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบหนั ง สื อ เดิ น ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบกุ ญ แจ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบห้องสมุดดิจิทลั Animal Tracking และยังเหมาะกับ
เกษตรกรไทย ในการพัฒนาด้านปศุสัตว์ให้เป็ นระบบฟาร์ ม ทาให้ทราบ
เจ้าของ ตรวจสอบสายพันธุ์ การให้อาหารและ การควบคุมโรคติดต่อใน
สัตว์ [1]- [4] โดยก่ อนหน้านี้ มีงานวิจยั ที่ ศึกษาการทางานของระบบอาร์
เอฟไดดีประกอบด้วย การประยุกต์ใช้งานระบบอาร์ เอฟไอดี ยา่ นความถี่
ต่า (125 kHz) กับการสายพานลาเลี ยงขนาดเล็ก พบว่ามี เปอร์ เซ็ นพื้นผิว
ในการตรวจจับ แท็กสู งมากกว่า 67 % ในทุกทิ ศทางและมี ระยะใน การ
ติดต่อสื่ อสารสู งสุ ดที่ 40 เซนติเมตร [5] และการออกแบบสายอากาศของ
เครื่ องอ่ านข้อมู ล ส าหรั บ ระบบ RFID ในย่านความถี่ ต่ าเพื่ อการจัด การ
ฟาร์ มและการลงทะเบียนสัตว์ พบว่าการทดสอบในการลงทะเบียนสัตว์
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ในกรณี ต่างๆ แสดงให้เห็ นว่าสายอากาศแบบบ่วงคู่ สามารถนามาใช้ใน
การลงทะเบียนสัตว์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพดี [6]
การประยุกต์ใช้งานระบบอาร์ เอฟไอดี ย่านความถี่ สู ง (13.56
MHz) โดยมี ก ารเก็ บ ผลการทดสอบเป็ นข้อ มู ล ประจ าตัว ต่ า งๆของ
นักศึกษา ซึ่งประยุกต์ใช้งานร่ วมกับการจัดการฐานข้อมูล และจากผลการ
ทดสอบพบว่าระบบสามารถเก็บและแสดงข้อมูลได้หลากหลายเช่น ชื่ อ ที่
อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รหัสประชาชน อีเมลล์ และระดับการศึกษาเป็ นต้น [7]
การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี กบั การจัดการฟาร์ มและการ
ลงทะเบี ย นสัต ว์มี ก ารใช้ งานที่ แ พร่ ห ลายมากขึ้ น ยกตัว อย่างเช่ น การ
จัด การฟาร์ ม และการลงทะเบี ย นสั ต ว์ โ ดยใช้ ก ระบวนการหาค่ า ที่
เหมาะสมที่สุดด้วยกระบวนการคิ ดแบบสื บทอดพันธุ กรรม ซึ่ งเทคนิ ค
ดัง กล่ า วสามารถที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ระหว่างเครื่ องอ่านข้อมูลกับแท็กในระบบอาร์เอฟไอดีให้ดียงิ่ ขึ้น [6]
ในงานวิจยั นี้ ประยุกต์ใช้งานระบบอาร์เอฟไอดี ในย่านความถี่
สู งซึ่ งเหมาะส าหรั บ งานด้านการจัดการข้อ มู ล ทั่วไป โดยใช้แ ท็ ก เก็ บ
ข้อมูลของลูกหมู เนื่ องจากระบบอาร์ เอฟไอดี ในย่านความถี่ 13.56 MHz
เป็ นระบบที่มีราคาถูก หาซื้อได้ง่าย

ส่ วนประกอบที่ สาคัญของระบบอาร์ เอฟไอดี ประกอบด้วย 4
ส่ วนคื ออาร์ เอฟไอดี แ ท็ก สายอากาศของเครื่ องอ่ านข้อมู ล เครื่ องอ่ าน
ข้อมูล และเครื่ องคอมพิวเตอร์ ดังแสดงในรู ปที่ 1

2. หลักการทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 มาตรฐานความถี่ของเทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี

บล็ อ กไดอะแกรมแสดงการท างานของฮาร์ ด แวร์ ในรู ปที่ 2
ประกอบด้วย
• คอมพิวเตอร์ ทาหน้าที่แสดงผลการทางานของระบบ
• เครื่ องอ่านอาร์ เอฟไอดี ทาหน้าที่เป็ นตัวอ่าน-เขียนข้อมูล
• แท็ก ทาหน้าที่เป็ นตัวรับและส่ งสัญญาณระหว่างสายอากาศ
การทางานของระบบอาร์ เอฟไอดีน้ ี จะอยูใ่ นย่านความถี่ 13.56
MHz เมื่ อ เครื่ องอ่ า นอาร์ เ อฟไอดี รั บ ค่ า แล้ ว ประมวลผลส่ งไปยัง
Computer Server ผ่านการเชื่ อมต่อในรู ปแบบ RS232 จากนั้น Computer
Server จะน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าประมวลก่ อ นแสดงผลข้ อ มู ล ออกทาง
Monitor/Printer ซึ่ งอาจเป็ นข้อมู ล ภาพหรื อเอกสารประกอบการรั ก ษา
เช่น ประวัติการรักษา ใบเสร็ จค่าใช้บริ การ เป็ นต้น

มาตรฐานความถี่ สากลของเทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี ที่มีหลาย
แบบโดยใช้ยา่ นความถี่ที่ไม่ซ้ ากันมีท้ งั หมด 6 ส่ วนดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 มาตรฐานความถี่อาร์เอฟไอดี [3]
ย่านความถี่
ระยะการส่ ง
120–150 kHz Unregulated
10 cm
13.56 MHz
ISM
10 cm-1 m
433 MHz
Short range
1–100 m
865-868 MHz
ISM
1–12 m
902-928 MHz
2.45-5.8 GHz
ISM
1–2 m
3.1–10 GHz
UWB
Up to 200 m

ISO/IEC 18000
Part 2
Part 3
Part 7
Part 6

2.3 การทางานของฮาร์ ดแวร์
ระบบการจัด เก็บและค้น หาข้อมูลด้วยอาร์ เอฟไอดี สามารถ
แสดงบล็อกไดอะแกรมการทางานได้เป็ น 2 ส่ วนสาคัญ ได้แก่ ฮาร์ ดแวร์
และซอฟท์แ วร์ ซึ่ งระบบฮาร์ ด แวร์ ที่ ใ ช้ ร่วมกับ ระบบการจัด เก็ บ และ
ค้นหาข้อมูลด้วยอาร์ เอฟไอดี ได้แก่ แท็ก สายอากาศ เครื่ องอ่านอาร์ เอฟ
ไอดี และเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ที่ จะใช้ เก็ บ ฐานข้อ มู ล ซึ่ งสามารถแสดง
บล็อกไดอะแกรมได้ดังรู ปที่ 2 แสดงบล็อกไดอะแกรมการทางานของ
ฮาร์ดแวร์
Tag

Antenna

Computer
sever

RFID reader

Monitor/Printer

รู ปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมแสดงการทางานของฮาร์ดแวร์

Part 4
Not defined

Database

CPU

Input/
Keyboard

รู ปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมส่ วนประกอบของ Computer Server

2.2 ส่ วนประกอบของระบบอาร์ เอฟไอดี

จากรู ปที่ 3 บล็ อ กไดอะแกรมแสดงส่ วนประกอบของ
Computer Server แ บ่ ง อ อ ก เป็ น 3 ส่ ว น คื อ Database CPU แ ล ะ
INPUT/Keyboard ส่ วนประกอบดังกล่าวสามารถอธิ บายการทางานโดย
เริ่ มจากส่ วนประกอบหลัก คื อ CPU โดย CPU จะเป็ นศูนย์กลางในการ
ประมวลผลทั้งหมด เป็ นส่ วนที่ทาหน้าที่ในการนาข้อมูลเข้าไปในจัดเก็บ

รูปที่ 1 ส่ วนประกอบของ RFID [6]
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ไว้ที่ Database เพื่อรอการสื บค้นข้อมูล เมื่อ CPU ได้รับคาสั่งจากเครื่ อง
อ่านอาร์เอฟไอดี

3. การออกแบบระบบจัดการฐานข้ อมูลในสมาร์ ทฟาร์ มด้ วย
เครื่ องอ่ านอาร์ เอฟไอดี
3.1 การออกแบบหน้ าต่ างโปรแกรมแสดงข้ อมูล
ในหัวข้อนี้ น าเสนอการสร้ าง และการทดสอบระบบจัด การ
ฐานข้อมูลในสมาร์ ทฟาร์ มด้วยเครื่ องอ่านอาร์ เอฟไอดี ดงั แสดงในรู ปที่ 4
ซึ่งมีข้ นั ตอนทั้งหมด 4 ขั้นตอนดังนี้คือ
1. สร้างหน้าต่างฐานข้อมูล
2. เลือกรู ปแบบ Forms ตั้งชื่ อ และกาหนดตาแหน่งใน Project
3. ทาการสร้างฐานข้อมูลตามรู ปแบบของทะเบียนสัตว์เลี้ยง
4. สร้ างตารางฐานข้อ มู ล และแสดงหน้ าต่ างโปรแกรม ตาม
รู ปแบบของการลงทะเบียนสัตว์ สื บค้นข้อมูลและลงทะเบียน
ซึ่ งในการทาการออกแบบโดยอ้างอิ งจากเจ้าของฟาร์ มสัตว์
เลี้ยงเช่ น ประวัติการรักษา และได้มีการเพิ่มเติมบางส่ วนที่มีความจาเป็ น
ในการทางานเข้าไปอี กด้วย เพื่อทาให้การทางานเกิ ดความคล่องตัวมาก
ขึ้น ซึ่ งประกอบด้วย รหั ส สัตว์เลี้ ยง รหั ส RFID ชื่ อสัตว์เลี้ ยง เพศ สาย
พันธุ์ น้ าหนัก อายุ ตาหนิ รู ปสัตว์เลี้ยง เป็ นต้น

(ก) สร้างหน้าต่างฐานข้อมูล

(ข) เลือกรู ปแบบ Forms ตั้งชื่ อ และกาหนดตาแหน่งใน Project

3.2 การออกแบบสายอากาศเครื่ องอ่ านอาร์ เอฟไอดี
สายอากาศใช้ขดลวดเบอร์ 22 ตามมาตรฐาน S.W.G. ขนาด
เส้ น ผ่ าศู น ย์ก ลาง 0.72 มิ ล ลิ เมตร พื้ น ที่ ห น้ า ตัด 0.41 ตารางเมตร ทน
กระแสได้ 1.324 แอมป์ แปร์ หาได้จากสมการที่ 1 และสมการที่ 2 โดย
เส้นลวดมีความยาวรวม 2.199 เมตร พันขดลวดจานวนรอบ 3 รอบดัง
แสดงในรู ปที่ 5 และในการออกแบบสายอากาศที่เครื่ องอ่านอาร์ เอฟไอดี
ในงานวิจยั นี้ใช้วงจรนสาเร็ จรู ป Module ID-2LA ทาหน้าที่อ่านข้อมูลจาก
แท็ก ซึ่งวงจรที่เลื อกใช้จะเป็ นวงจรพื้นฐานที่ใช้ Module ID-2LA ซึ่ งไม่มี
ความซับซ้อนมาก สามารถนามาประยุกต์ใช้งานได้ง่ายแต่สามารถทางาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

(ค) ทาการสร้างฐานข้อมูลตามรู ปแบบของทะเบียนสัตว์เลี้ยง

รู ปที่ 5 สายอากาศแบบลูปวงกลม
(ง) สร้างตารางฐานข้อมูลและแสดงหน้าต่างโปรแกรม

f0 

รู ป ที่ 4 ขั้น ตอนการสร้ าง และการทดสอบระบบจัดการฐานข้อมู ล ใน
สมาร์ทฟาร์มด้วยเครื่ องอ่านอาร์ เอฟไอดี

1

2 LC
1
L
2
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4. การทดสอบและผลการทดสอบ
START

NO

INPUT From
RFID Reader

YES

Database

รู ปที่ 7 หน้าต่างแสดงผลฐานข้อมูล เมื่ออ่านค่าจาก RFID Reader
END

Monitor/Printer

6. กิตติกรรมประกาศ

รูปที่ 6 Flowchart การทางานของซอร์ ฟแวร์
จากรู ปที่ 6 อธิ บายการท างานของซอร์ ฟ แวร์ เริ่ มจาก
ตรวจสอบการทางานของฮาร์ ดแวร์ ต่อไปซอร์ ฟแวร์ จะทาการตรวจสอบ
ข้อมูลที่ได้จาก INPUT โดยข้อมูลที่ได้จาก RFID Reader จะเป็ นกุญแจที่
ช่ ว ยในการเข้าถึ งข้อ มู ล ที่ ถู ก เก็ บ ไว้ใ นฐานข้อ มู ล จากนั้น ซอร์ ฟ แวร์
ตรวจสอบข้อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก RFID Reader ข้ อ มู ล ที่ ต รงกั บ ฐานข้ อ มู ล
ซอร์ฟแวร์ทาการดึงข้อมูลดังกล่าวออกมาแสดงผลบน Monitor
ตารางที่ 2 การทดสอบระบบ RFID กับสัตว์เลี้ ยงและข้อมู ลที่ แสดงใน
ฐานข้อมูล
การทดสอบระบบ RFID กับสัตว์เลี้ยงและข้อมูลที่แสดงในฐานข้อมูล
ชนิดของสัตว์ (ชื่อ) เพศ ระหัสสัตว์
รหัส RFID
สุกร (ทองกวาว)
เมีย
001
4129400073FFCC00
สุกร (มาร์ค)
ผู้
002
41294000742DC8D1
สุกร (มานะ)
ผู้
003
4129400073E969B3
สุกร (เจค็อป)
ผู้
004
4129400073F05F9C
สุกร (มานีมานะ)
ผู้
005
41294000741B0926
สุกร (คริ สตัน)
ผู้
006
4129126A000104E0

5. สรุป
ผลการด าเนิ น งานพบว่ าระบบจัด การฐานข้อ มู ล ใน Smart
Farm ด้วยเครื่ อง RFID Reader สามารถใช้งานได้ที่ย่านความถี่ 13.56
MHz และมีระยะในการอ่านสู งสุ ด 12 cm สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลที่
ประกอบด้วย ประวัติก ารรักษา อายุ อุณหภูมิ น้ าหนัก โดยงานวิจยั เรื่ อ
การจัดการฐานข้อ มู ล ด้ว ยเทคโนโลยี RFID นี้ ช่ วยลดขั้น ตอนในการ
ทางานให้เกิ ดความสะดวกและรวดเร็ วขึ้นแก่ เจ้าของฟาร์ ม และเป็ นการ
ลดต้นทุนระยะยาวในการรั บและส่ งสัตว์เลี้ ยง ไปจนถึ งลดค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของการทาประวัติสตั ว์เลี้ยง

ขอขอบคุณทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ที่ให้การสนับสนุนในทุกด้าน
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ระบบสารองนา้ เพื่อการเกษตรแบบอัตโนมัติควบคุมผ่ านอินเตอร์ เน็ตสาหรับการเพาะปลูกบนพืน้ ทีส่ ู ง
กรณีศึกษา : ไร่ เบอร์ รี่ บริษัทนิลเี้ บอร์ รี่จากัด ตาบลหนองแดง อาเภอแม่ จริม จังหวัดน่ าน
An Internet-Based Automatic Water for Agriculture Reserve System Case Study : Berry Farm,
Niliberry Co., Ltd., Tambon Nong Daeng, Mae Charim District, Nan Province
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ เสนอระบบสารองน้ าเพื่อการเกษตรแบบอัตโนมัติ
ควบคุ ม ผ่ า นอิ น เตอร์ เน็ ต ส าหรั บ การเพาะปลู ก บนพื้ น ที่ สู ง โดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล ESP32 ร่ วมกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์
อาดู โน่ น าโน เป็ นตัว ควบคุ ม ระบบการท างาน และโปรแกรม Blynk
บนโทรศัพท์เคลื่ อนที่ เป็ นตัวรั บค าสั่งควบคุ ม และรายงานสถานะการ
ท างาน ผลการทดสอบพบว่าระบบที่ น าเสนอมี ค วามสามารถในการ
สารองน้ าเพื่อการเกษตรแบบอัตโนมัติควบคุมผ่านอินเตอร์ เน็ตได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยมีอตั ราการลาเลียงน้ าจากแหล่งน้ าเชิ งเขาขึ้นไปสารอง
ยังสระน้ าด้านบนภูเขาในอัตราเฉลี่ย 1,000 ลิตรต่อชัว่ โมง
คาสาคัญ: น้ าเพื่อการเกษตร, ESP32, Blynk

Abstract
This article proposed an Internet-Based Automatic Water for
Agriculture Reserve System Case Study: Berry Farm, Niliberry Co.,
Ltd., Tambon Nong Daeng, Mae Charim District, Nan Province. This
system employed ESP32 and Arduino Nano microcontroller as a control
system and Blynk application as a user interface. The experimental
results show that the proposed technique has the ability of reservation
water efficiently at the water reserve rate of 1,000 liters per hour.
Keywords: Water for Agriculture, ESP32, Blynk

1. บทนา
ในการเพาะปลูกพืชทางการเกษตรนั้นน้ ามีส่วนสาคัญในการ
ช่วยลาเลี ยงธาตุอาหารที่สาคัญสาหรับช่ วยให้พืชมี การเจริ ญเติบโต การ
ขาดน้ าของพืชอาจทาให้พืชลดอัตราการเจริ ญเติบโตและมีผลผลิตที่ลดลง

การออกแบบระบบน้ าทางการเกษตรสามารถช่ วยให้ เกษตรกรบริ ห าร
จัดการน้ าสาหรับใช้ในการรดน้ าพืชได้
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามในพื้ น ที่ ก ารเกษตรบางแห่ ง มี ล ั ก ษณะ
ภูมิประเทศที่ ไม่เอื้ออานวยต่อการเพาะปลูกพืช เช่ นอยูบ่ ริ เวณพื้นที่ ภูเขา
โดยพื้นที่การเกษตรเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่เกษตรกรรมที่อยูน่ อกเขต
บริ ก ารของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต และอยู่ห่ างไกลจากระบบชลประทาน
การเกษตร จึ งจาเป็ นต้องมี ระบบส ารองน้ าเพื่ อการเกษตรขึ้น ในตาบล
หนองแดง อ าเภอแม่ จริ ม จังหวัด น่ าน มี ก ารท าเกษตรกรรมไร่ เบอรี่
บริ เวณภูเขาซึ่ งมีระดับความแตกต่างของแหล่งน้ าและบ่อเก็บน้ าทางด้าน
แนวดิ่ งประมาณ 60 เมตร และมี ระยะทางการล าเลี ยงน้ าตามเส้น ทาง
สัญ จรประมาณ 400 เมตร จึ งมี ค วามท้าทายอย่างสู งในการออกแบบ
ระบบสารองน้ าจากแหล่งน้ าด้านล่างภูเขาขึ้นมาด้านบนภูเขา ในปี 2560
มี ผนู ้ าเสนอระบบสารองน้ าเพื่ อการเกษตรแบบอัตโนมัติราคาประหยัด
ควบคุ ม ด้ว ยไมโครคอนโทรลเลอร์ อ าดู โ น่ UNO R3 [1] แต่ ร ะบบที่
นาเสนอดังกล่าวเป็ นระบบแบบออฟไลน์ (Offline) ทางานแบบอัตโนมัติ
ด้วยตัวเองเท่ านั้น ยังขาดความสามารถในการรั บ ค าสั่ งควบคุ มและดู
ข้อมูล ผ่านทางระยะไกล เนื่ องจากในปั จจุบ นั เทคโนโลยีเจริ ญก้าวไกล
และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลไทยที่สนับสนุ นให้ประเทศ
ไทยเข้าสู่ ยุค ประเทศไทย 4.0 ที่ น าเอาเทคโนโลยีค วามก้า วหน้ า ทาง
อินเตอร์เน็ตมาใช้งานทางด้านต่าง ๆ รวมทั้งงานทางด้านเกษตรกรรม
บทความนี้ จึงขอเสนอ ระบบส ารองน้ าเพื่ อการเกษตรแบบ
อัต โนมัติ ค วบคุ ม ผ่านอิ น เตอร์ เน็ ต ส าหรั บ การเพาะปลู ก บนพื้ น ที่ สู ง
กรณี ศึ ก ษา: ไร่ เบอร์ รี่ บริ ษั ท นิ ลี้ เบ อร์ รี่ จ ากั ด ต าบ ลห น องแดง
อาเภอแม่จริ ม จังหวัดน่ าน โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล ESP32
ร่ วมกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล อาดู โน่ น าโน ท าหน้าที่ ค วบคุ ม
ระบบการทางาน และโปรแกรม Blynk บนอุปกรณ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่มี
ทั้ ง ระบบ iOS และ Android เป็ นส่ ว นติ ด ต่ อ กั บ ผู ้ ใ ช้ ง าน (UI : User
Interface) มีหน้าที่ควบคุมและรายงานสถานะข้อมูลการทางานของระบบ
สารองน้ าเพื่อการเกษตรให้ผใู้ ช้งานทราบ
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รูปที่ 1 ไดอะแกรมพื้นฐานของระบบสารองน้ าเพื่อการเกษตรแบบอัตโนมัติควบคุมผ่านอินเตอร์ เน็ตสาหรับการเพาะปลูกบนพื้นที่สูง

2. การออกแบบระบบการทางานพื้นฐาน
ไดอะแกรมพื้นฐานของระบบส ารองน้ าเพื่ อการเกษตรแบบ
อัตโนมัติควบคุมผ่านอินเตอร์ เน็ตสาหรับการเพาะปลูกบนพื้นที่สูง แสดง
ดังรู ปที่ 1 ระบบประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล ESP32 ซึ่ ง
ผลิ ต โดยบริ ษ ัท Espressif เป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ พ ัฒ นามาจาก
ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ ESP8266 โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32
นั้นเป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ ราคาประหยัด (ราคาโดยประมาณ 150
บาท) ที่มาพร้อมกับระบบการสื่ อสารผ่าน WiFi และ Bluetooth พลังงาน
ต่ า (Bluetooth Low-Energy) [2] ชุ ด แผงโซล่ าเซลล์ 650 โวลท์ พิ ก ัด
กาลัง 5.7 กิโลวัตต์ อินเวอร์ เตอร์ สาหรับควบคุมเครื่ องสู บน้ าจานวน 2 ตัว
อินเวอร์ เตอร์ ตวั ที่ 1 ยี่ห้ อ Jaden รุ่ น IJ-DLP1-07D5T4G ขนาด 7.5 KW
[3] อินเวอร์ เตอร์ ตวั ที่ 2 ยี่ห้ อ INVT รุ่ น GD100-7R5G-4-PV ขนาด 7.5
KW [4] โดยอินเวอร์ เตอร์ ท้ งั 2 ตัวสามารถรั บ แรงดัน ไฟฟ้ ากระแสตรง
ด้านเข้าระหว่าง 250-800 VDC เพื่อขับมอเตอร์ 3 เฟสได้ อินเวอร์ เตอร์
แต่ละตัวจะขับมอเตอร์ เครื่ องสู บน้ าแยกอิสระต่อกัน โดยจะรับคาสั่งการ
ท างานจากบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ผ่ านโปรโตคอลการ
สื่ อ สารแบบอนุ ก รม MOD BUS มอเตอร์ สู บ น้ าจ านวน 2 ตัว ได้ แ ก่
มอเตอร์สูบน้ าตัวที่ 1 จะถูกติดตั้งบริ เวณแหล่งน้ าเชิงเขา โดยมอเตอร์ ตวั นี้
จะมีหน้าที่ลาเลียงน้ าจากแหล่งน้ าขึ้นสู่ ถงั เก็บน้ ากลางภูเขา มอเตอร์ สูบน้ า
ตัว ที่ 2 จะถู ก ติ ดตั้งภายในถังเก็ บ น้ าขนาด 2,000 ลิ ต ร โดยมี ต าแหน่ ง
ติดตั้งบริ เวณกลางภูเขา โดยมอเตอร์ ตวั ที่ 2 นี้ มี หน้าที่ ในการลาเลี ยงน้ า
จากถังเก็บน้ าขึ้นไปยังสระน้ าด้านบนภูเขา แผงโซล่าเซลล์ 30 โวลต์ พิกดั
กาลัง 300 วัตต์ วงจรอัดประจุแ บตเตอรี่ 24 โวลท์ วงจรวัดแรงดัน และ
กระแสแบตเตอรี่ 24 โวลท์ วงจรวัดระดับน้ าในถังเก็บน้ า โดยทั้ง 3 วงจร
ที่กล่าวมานี้ จะมีไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดูโน่ นาโน ที่ใช้ในการควบคุม
จานวน 1 บอร์ ด วงจรวัดระดับแรงดันแผงโซล่ าเซลล์ 650 โวลท์ และ
วงจรวัดกระแสแผงโซล่ าเซลล์ 650 โวลท์ จะมี ไมโครคอนโทรลเลอร์
อาดูโน่นาโน ที่ใช้ในการควบคุมอีกจานวน 1 บอร์ ด

ชุ ดวงจรแหล่ งจ่ ายไฟฟ้ าให้ ก ับ กล้องวงจรปิ ด WiFi และอุปกรณ์ แ ปลง
สัญ ญาณ 4G to WiFi Router โดยระบบส ารองน้ าเพื่ อ การเกษตรแบบ
อัตโนมัติค วบคุ มผ่านอิ น เตอร์ เน็ ตส าหรั บ การเพาะปลู ก บนพื้ น ที่ สู งที่
นาเสนอนี้สามารถควบคุมการทางานและตรวจสอบข้อมูลที่สาคัญต่าง ๆ
เช่ น สถานะการท างานของเครื่ องสู บ น้ า ระดับ แรงดัน และกระแสของ
แบตเตอรี่ ระดับ แรงดัน และกระแสของแผงโซล่ าเซลล์ สถานะการ
ทางานของอิ น เวอร์ เตอร์ ระดับ น้ าในถังเก็บ น้ า ผ่านโทรศัพท์เคลื่ อนที่
หรื อเว็บบราวเซอร์ ที่เชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ต
การออกแบบส่ วนติดต่อผูใ้ ช้งานบนโทรศัพท์เคลื่ อนที่แสดง
ดังรู ปที่ 2 ประกอบด้วย TERMINAL มี ห น้าที่ แสดงสถานะการทางาน
ของระบบ AUTO กาหนดการทางานให้ทางานแบบอัตโนมัติหรื อแบบ
แมนนวล WATER-DIR แสดงทิ ศทางการไหลเข้าออกของน้ าในถังพัก
VDC แสดงแรงดันโซล่ าเซลล์ 650 โวลต์ WATER-LVL แสดงระดับน้ า
ในถังพัก M1-START/M2-START สั่ งให้ เครื่ องสู บ น้ า M1/M2 ท างาน
M1-STOP/M2-STOP สั่งให้เครื่ องสู บน้ า M1/M2 หยุดทางาน WATERHIGH กาหนดค่าระดับน้ าสู งสุ ด (WH) WATER-LOW กาหนดค่าระดับ
น้ าต่าสุ ด (WL) VH กาหนดระดับแรงดันทางานของอินเวอร์เตอร์

รู ปที่ 2 ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
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3. หลักการทางาน
ไดอะแกรมพื้นฐานการทางานเบื้ องต้นของระบบสารองน้ า
เพื่ อ การเกษตรแบบอัต โนมัติ ค วบคุ ม ผ่ า นอิ น เตอร์ เน็ ต ส าหรั บ การ
เพาะปลู ก บนพื้ นที่ สูงแสดงดังรู ปที่ 3 เริ่ ม แรกเมื่ อมี ก ารเปิ ดระบบการ
ทางาน บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ ESP32 ซึ่ งทาหน้าที่เป็ นบอร์ ด
ควบคุมจะทาการเชื่อมต่อกับอินเตอร์ เน็ต เพื่อติดต่อกับ Blynk เซิร์ฟเวอร์
ซึ่งตั้งอยูบ่ นกลุ่มก้อนเมฆ (Cloud) โดยมีการให้บริ การอยู่ 2 รู ปแบบได้แก่
แบบเสี ยค่าใช้จ่ายและแบบไม่เสี ยค่าใช้จ่าย การใช้งานครั้งแรกระบบจะ
ให้ เครดิ ตการใช้งานไว้ 2,000 หน่ วย หากมี ก ารใช้เครดิ ตเกิ น กว่าค่ าที่
กาหนด ผูใ้ ช้งานจาเป็ นต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการซื้อเครดิตเพิม่ เติม
เมื่ อ ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ ESP32 ติ ด ต่ อ กับ Blynk
เซิ ร์ฟเวอร์ ได้แล้ว หลังจากนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ ESP32 จะทา
การซิ งค์ขอ้ มูลการทางาน จากนั้นจะรอรับคาสั่งจากผูใ้ ช้งาน หาผูใ้ ช้งาน
ยังไม่มีคาสั่ง ระบบจะดาเนิ นการตรวจสอบโหมดการทางานว่าเป็ นระบบ
อัตโนมัติหรื อแบบแมนนวล หากเป็ นแบบแมนนวล ระบบจะตรวจสอบ
ว่ามีคาสั่งให้ เริ่ ม/หยุด เครื่ องสู บน้ าเครื่ องที่ 1 หรื อไม่ ถ้าใช่ ระบบจะทา
การ เริ่ ม/หยุด เครื่ องสู บน้ าเครื่ องที่ 1 จากนั้น ระบบจะตรวจสอบ ว่ามี
คาสั่งให้ เริ่ ม/หยุด เครื่ องสู บน้ าเครื่ องที่ 2 หรื อไม่ ถ้าใช่ ระบบจะทาการ
เริ่ ม/หยุด เครื่ องสู บน้ าเครื่ องที่ 2 จากนั้นระบบจะทาการตรวจสอบระดับ
น้ าในถังว่ามี ค่ ามากกว่าหรื อ เท่ ากับ ระดับ น้ าสู งสุ ด (VH) ที่ ก าหนดไว้
หรื อไม่ ถ้าใช่ ระบบจะสั่งหยุดเครื่ องสู บน้ าเครื่ องที่ 1 ซึ่ งทาหน้าที่ เป็ น
เครื่ องลาเลี ยงน้ าเข้าถัง ในทานองกลับกันหากระบบ ทาการตรวจสอบ
ระดับน้ าในถังว่ามีค่าน้อยกว่าหรื อเท่ากับระดับน้ าต่าสุ ด (VL) ที่ กาหนด
ไว้หรื อไม่ ถ้าใช่ระบบจะสั่งหยุดเครื่ องสู บน้ าเครื่ องที่ 2 ซึ่ งทาหน้าที่เป็ น
เครื่ องลาเลี ยงน้ าออกจากถัง หลังจากนั้น ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์
ESP32 จะรวบรวมข้อมูลที่สาคัญส่ งขึ้นไปยังเซอร์ เวอร์ เพื่อรายงานผลให้
ผูใ้ ช้งานทราบเกี่ยวกับสถานะการทางานต่าง ๆ ของระบบ หาผูใ้ ช้งานยัง
ไม่ได้สงั่ ปิ ดระบบการทางานระบบจะวนรอบการทางานเช่นนี้ ไปเรื่ อย ๆ
เมื่ อระบบตรวจพบการตั้งค่าให้ทางานแบบอัตโนมัติ ระบบ
ตรวจสอบว่าในขณะนั้นมีการทางานของเครื่ องสู บน้ าอยูห่ รื อไม่ ถ้าไม่มี
เครื่ องสู บน้ าใด ๆ ท างานและในการเก็บน้ ามี ระดับน้ าต่ ากว่าระดับ น้ า
สู งสุ ด ระบบจะกาหนดให้เป็ นโหมดสู บน้ าเข้าถังจากนั้นจะสั่งเริ่ มเครื่ อง
สู บน้ าเครื่ องที่ 1 ให้ทางาน ถ้าไม่ใช่ จะกาหนดให้เป็ นโหมดสู บน้ าออก
จากถัง และสั่ ง ให้ เครื่ องสู บ น้ าเครื่ องที่ 2 เริ่ ม ท างาน แต่ ห ากระบบ
ตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามี เครื่ องสู บน้ าใด ๆ ทางาน ระบบจะตรวจสอบ
ระดับน้ าในถังเก็บน้ าว่ามีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับระดับน้ าสู งสุ ดหรื อไม่ ถ้า
ใช่จะสัง่ หยุดเครื่ องสูบน้ าเครื่ องที่ 1 จากนั้นเปลี่ ยนโหมดเป็ นโหมดส่ งน้ า
ออกจากถังและสั่ งเครื่ อ งสู บ น้ าเครื่ อ งที่ 2 ให้ เริ่ ม ท างาน หากระบบ
ตรวจสอบระดับน้ าในถังเก็บน้ าพบว่าระดับน้ ามี ค่าน้อยกว่าหรื อเท่ากับ
ระดับน้ าต่าสุ ด ระบบจะสั่งเครื่ องสู บน้ าเครื่ องที่ 2 ให้หยุดทางานจากนั้น

จะเปลี่ ยนโหมดเป็ นโหมดส่ งน้ าเข้าถังและสั่งเริ่ มเครื่ องสู บน้ าเครื่ องที่ 1
ให้ทางาน หลังจากนั้น ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ ESP32 จะรวบรวม
ข้อมู ล ที่ ส าคัญ ส่ งขึ้ น ไปยังเซอร์ เวอร์ เพื่ อ รายงานผลให้ ผู ้ใช้ งานทราบ
เกี่ ยวกับสถานะการทางานต่าง ๆ ของระบบ หาผูใ้ ช้งานยังไม่ ได้สั่งปิ ด
ระบบการทางานระบบจะวนรอบการทางานเช่ นนี้ ไปเรื่ อย ๆ การสื่ อสาร
ข้อมู ล และการสั่งงานระหว่างวงจรต่าง ๆ และไมโครคอนโทรลเลอร์
เบอร์ ESP32 นั้นใช้การสื่ อสารผ่านโปรโตคอลการสื่ อสารแบบอนุ กรม
MOD BUS ซึ่งใช้สายการสื่ อสารข้อมูลเพียง 2 เส้น
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รู ปที่ 3 ไดอะแกรมพื้นฐานการทางานเบื้องต้นของระบบสารองน้ า
เพื่อการเกษตรแบบอัตโนมัติควบคุมผ่านอินเตอร์ เน็ต
ในขณะใช้ ง านปกติ ผู ้ใ ช้ งานสามารถใช้ แ อพพลิ เคชั่ น บน
โทรศัพท์มือถือชื่ อ eye4 เชื่ อมต่อกับกล้อง WiFi ผ่านระบบอิ นเตอร์ เน็ ต
เพื่อสังเกตสภาพแวดล้อมการทางานของระบบโดยรอบได้ โดยสามารถ
ควบคุมทิศทางการถ่ายภาพของกล้องผ่านแอพพลิ เคชัน่ eye4 ได้โดยตรง
เช่ น การหมุ น ซ้ าย การหมุ น ขวา การก าหนดมุ ม ก้ม การก าหนดมุ ม เงย
การซู มเข้า การซู มออก เป็ นต้น แอพพลิ เคชั่น eye4 นี้ มีให้ ดาว์นโหลด
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ทั้งระบบปฏิ บตั ิการ Android และระบบปฏิบตั ิการ iOS โดยกล้อง WiFi
ที่ใช้ยหี่ ้อ VSTARCAM รุ่ น C7837WIP

4. ผลการทดสอบการทางาน
ต้นแบบระบบสารองน้ าเพื่อการเกษตรแบบอัตโนมัติควบคุ ม
ผ่านอิ น เตอร์ เน็ ตส าหรั บ การเพาะปลู ก บนพื้ น ที่ สู งได้ถู ก สร้ างขึ้ น และ
ทดสอบ โดยมีตาแหน่ งสาคัญต่าง ๆ ได้แก่ แหล่ งน้ า ชุ ดแผงโซล่าเซลล์
ถั ง พั ก น้ า แปลงเบอรี่ สระน้ าบนภู เ ขา แสดงดั ง รู ปที่ 4(ก) โดยมี
รายละเอียดการส่ งน้ าเข้าสระน้ าบนภูเขาแสดงดังรู ปที่ 4(ข) รายละเอียด
สระน้ าบนภูเขาแสดงดังรู ปที่ 4(ค) รายละเอียดแปลงเบอรี่ แสดงดังรู ปที่
4(ง) รายละเอียดถังพักน้ าและระบบควบคุมกลางภูเขาแสดงดังรู ปที่ 4(จ)
รายละเอี ย ดชุ ด แผงโซล่ า เซลล์ 650 โวลท์ แสดงดัง รู ป ที่ 4(ฉ) และ
รายละเอียดแหล่งน้ าเชิ งเขาแสดงดังรู ปที่ 4(ช) ตามลาดับ ผลการทดสอบ
พบว่า ระบบที่ นาเสนอมี ความสามารถในการส ารองน้ าเพื่ อการเกษตร
แบบอัตโนมัติค วบคุมผ่านอิ นเตอร์ เน็ ต ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยมี
อัตราการล าเลี ยงน้ าจากแหล่ งน้ าเชิ งเขาขึ้ นไปส ารองยังสระน้ าด้านบน
ภูเขาในอัตราเฉลี่ย 1,000 ลิตรต่อชัว่ โมง

5. สรุป
ผลการทดสอบเป็ นที่ น่ าพึ งพอใจ โดยระบบที่ น าเสนอนี้ ได้
สร้ างต้น แบบระบบสารองน้ าเพื่ อการเกษตรแบบอัตโนมัติควบคุ มผ่าน
อินเตอร์ เน็ต สาหรับการเพาะปลูกบนพื้นที่สูง สาหรับใช้เป็ นเทคโนโลยี
ชนิ ดหนึ่ งที่ช่วยเหลือเกษตรกรนอกเขตพื้นที่การให้บริ การของการไฟฟ้ า
ฝ่ ายผลิ ตและอยู่น อกเขตระบบชลประทานการเกษตร ให้ ส ามารถท า
การเกษตรได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การน าระบบที่ น าเสนอนี้ ไปใช้
สามารถช่วยลดภาระงานของเกษตรกรเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งน้ าสาหรับ
รดน้ าต้น เบอรี่ ไ ด้เป็ นอย่างดี อี ก ทั้งเกษตรกรยัง มี ค วามสะดวกสบาย
เพิ่ มขึ้ น เนื่ องจากระบบที่ น าเสนอนี้ สามารถควบคุ มและดู ส ถานะการ
ทางานของระบบผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตได้
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เอกสารอ้ างอิง
(ค)

(ง)
(ก)

(จ)
(ข)
(ฉ)

[1] C. Karnjanapiboon, A. Buasre, and P. Piyarungsan, “ Design and
Implementing an Automatic Water Pump Controlling System for
High Hill Berry Farm using Economic Cost 8-Bit Microcontroller
(Arduino UNO R3): Case Study Mae-Charim Berry Farm, NAN,
Thailand,” The 9th International Conference on Sciences,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being ,
Kunming University of Sciences and Technology, China, 26-28
June, pp. 115-118, 2017.
[2] “Espressif Systems - Wi-Fi and Bluetooth chipsets and solutions”,
(2018, Feb 24), Web site: https://www.espressif.com
[3] “JADEN Inverter”, (2018, Feb 24), Web site:
www.jadenthailand.com
[4] “INVT - Inverter, servo, PLC, HMI, UPS, SVG, Solar Inverter”,
(2018, Feb 24), Web site: www.invt.com

(ช)

รูปที่ 4 รายละเอียดระบบสารองน้ าเพื่อการเกษตรแบบอัตโนมัติ
ควบคุมผ่านอินเตอร์ เน็ตสาหรับการเพาะปลูกบนพื้นที่สูง
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วงจรเลียนแบบตัวเหนี่ยวนาขนานกับตัวต้ านทานโดยใช้ VDGA เพียง 1 ตัวและการประยุกต์ ใช้ งาน
Parallel Inductance-Resistance Simulator Using Single VDGA and Its application
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอวงจรเลี ยนแบบตัวเหนี่ ยวนาขนานกับตัว
ต้านทานโดยใช้อุปกรณ์แอคทีฟสาเร็ จรู ป Voltage Differencing Gain
Amplifier (VDGA) วงจรที่นาเสนอสามารถปรับค่าความเหนี่ ยวนาและ
ความต้านทานได้ดว้ ยวิธีทางอิเล็กทรอนิ กส์อย่างอิสระจากกันด้วยกระแส
ไบอัส วงจรที่นาเสนอประกอบไปด้วย VDGA และตัวเก็บประจุที่ต่อลง
กราวนด์อย่างละหนึ่ งตัวซึ่ งมี ความเหมาะสมที่ จะนาไปสร้ างเป็ นวงจร
รวม วงจรที่ นาเสนอไม่ ต้องการแมทชิ่ ง (Matching) กันของอุ ป กรณ์
นอกจากนี้ยงั ได้นาเสนอวงจรประยุกต์ใช้งานเป็ นวงจรกรองความถี่ หลาย
หน้าที่โหมดแรงดันที่สามารถให้ผลตอบสนองทางเอาต์พุตจานวนสาม
ฟังก์ชนั ได้แก่ ฟังก์ชนั กรองความถี่ ต่าผ่าน ความถี่ สูงผ่านและกาจัดแถบ
ความถี่ การควบคุมควอลิต้ ีแฟกเตอร์ สามารถปรับได้โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่ อ ความถี่ ธ รรมชาติ วงจรที่ น าเสนอถู ก ทดสอบสมรรถนะผ่ า นทาง
โปรแกรม Pspice ซึ่ งผลการทดสอบวงจรสอดคล้องกับที่ ได้คาดการไว้
ในทางทฤษฏี
คาสาคัญ: วงจรขนานตัวเหนี่ ยวนา-ตัวต้านทาน, VDGA, วงจรกรอง
ความถี่

Abstract
The paralleled inductance-resistance simulator using voltage
differencing gain amplifier (VDGA) is presented in this paper. The inductance
and resistance value can be electronically and independently controlled via DC
bias current. The proposed simulator consists of a single VDGA and a single
grounded capacitor which is attractive for integrated circuit implementation.
The matching condition is not required. To show the workability of the
proposed simulator, the application example as the voltage-mode universal
filter is proposed. The filter can provide the low-pass, high-pass and band-stop
filter response. The quality factor can be electronically tuned without affecting
the natural frequency. The proposed circuits have been simulated using Pspice
program. The simulated results agree well with theoretical expect.

Keywords: Paralleled L-R circuit, VDGA, Filter circuit

1. บทนา
ในการใช้ข ดลวดตัวเหนี่ ยวนาขนานกับตัวต้านทาน ซึ่ งเป็ น
ส่ วนหนึ่ งในองค์ป ระกอบของวงจรที่ มีก ารใช้พ้ื นที่ ข นาดใหญ่ และไม่
สามารถควบคุมค่าความเหนี ยวนาและค่าต้านทานในวงจรรวมได้ ดังนั้น
การออกแบบวงจรรวมสาหรั บประมวลผลสัญญาณอนาล็อกโดยไม่ใ ช้
ขดลวดตัวเหนี ยวนาขนานกับตัวต้านทานจึ งได้รับความสนใจเป็ นอย่าง
มาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ วงจรเลี ยนแบบตัวเหนี่ ยวนาขนานกับตัวต้านทาน
ที่สามารถควบคุมค่าด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิ กส์
การสังเคราะห์แ ละการออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณ
อนาล็อกได้มีการมุ่งเน้นไปที่ อุปกรณ์ แอคที ฟสาเร็ จรู ป เนื่ องจากทาให้
สามารถสร้างวงจรการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งได้โดยใช้อุปกรณ์แอค
ที ฟสาเร็ จรู ปที่ มีโครงสร้ างไม่ซับซ้อนและมี อุปกรณ์ พาสซี ฟมาต่อร่ วม
ด้วยไม่มาก อย่างเช่น VDGA [1] เป็ นอุปกรณ์แอคทีฟสาเร็ จรู ปที่สามารถ
ควบคุมการทางานได้ดว้ ยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ในช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ า นมาการพัฒ นาเทคโนโลยี ท างด้ า น
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก้ า วหน้ า ไปอย่ า งรวดเร็ ว และมี ก ารใช้ ว งจรแอคที ฟ
สาเร็ จรู ปมาออกแบบวงจรเลียนแบบตัวเหนี่ ยวนาไว้ในงานวิจยั ก่อนหน้า
นี้ ซึ่ งได้รั บ การพัฒ นามาอย่า งต่ อเนื่ อ ง [2-9] แต่ วงจรเหล่ า นั้น ยัง มี
ข้อจากัดดังนี้ ใช้อุปกรณ์แอคทีฟสาเร็ จรู ปมากกว่า 1 ตัว [1, 2, 5, 8, 9] ไม่
สามารถปรับค่าได้ดว้ ยวิธีทางอิเล็กทรอนิ กส์ [2-4, 6-8] ต้องการการแมท
ชิ่ งกันของอุปกรณ์ในการใช้งาน [4, 6, 7]
จากหลักการและเหตุผลในข้างต้น บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อสังเคราะห์ แ ละออกแบบวงจรเลี ยนแบบตัวเหนี่ ยวน าขนานกับ ตัว
ต้านทานโดยใช้อุปกรณ์แอคทีฟสาเร็ จรู ป VDGA และตัวเก็บประจุ อย่าง
ละหนึ่ งตัว ซึ่ งวงจรขนานนี้ ส ามารถควบคุ มการทางานได้ด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งได้นาเสนอการออกแบบวงจรกรองความถี่ เพื่อเป็ น
วงจรประยุกต์ใช้งานด้วย
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2. หลักการเบือ้ งต้ นของอุปกรณ์ VDGA
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้ าของ VDGA แสดงได้ดงั รู ปที่ 1 ประกอบ
ไปด้วยขั้วอินพุตแรงดัน p และ n ส่ วนขั้วเอาต์พตุ กระแส คือ ขั้ว z และขั้ว
เอาต์พตุ แรงดัน คือ ขั้ว w คุณสมบัติทางไฟฟ้ าของ VDGA สามารถแสดง
ได้ดงั นี้ [1]
(1)
i p  in  0, iz  gm1 (v p  vn ), vw  vz
เมื่อ

g
  m2
g m3

และ

g mi 

I Bi
2VT

ที่ 3 จากวงจรจะเพิ่มตัวเก็บประจุ C2 เข้ามาในวงจร จากหลักการในรู ปที่
3 วงจรกรองความถี่ จะป้ อนแรงดันอินพุตเข้ามาสองจุดและจุดแรงดัน
เอาต์พุตหนึ่ งจุด โดย Vin1 จะต่อเข้าที่ตวั เหนี่ ยวนา ส่ วน Vin2 ต่อเข้าที่ตวั
เก็บประจุ C2
Leq

Vin1

Vin1
C2

Vin2

C2

p
w
n VDGA z

(2)
(3)

รู ปที่ 3 วงจรกรองความถี่ได้ผลตอบสนองการทางานเอาต์พตุ 3 ฟังก์ชนั

R eq

โดย gm คือ ค่าทรานส์คอนดักแตนซ์  คือ อัตราขยายแรงดันและ VT คือ
ค่าแรงดันอุณหภูมิ (Thermal voltage)

Vout

C1

จากวงจรในรู ปที่ 3 จะได้แรงดันเอาต์พตุ ดังนี้
g m1 g m 2
Vin1
C1C2

g
g g
s 2  s m 3  m1 m 2
C2
C1C2
s 2Vin 2 

vp
vn

ip

iw

p

in

w

iz

VDGA
z

n

Vout

vw
vz

รู ปที่ 1 สัญลักษณ์ทางไฟฟ้ าของ VDGA

3. วงจรเลียนแบบตัวเหนี่ยวนาขนานกับตัวต้ านทานทีน่ าเสนอ
วงจรในรู ปที่ 2 เป็ นวงจรเลี ยนแบบตัวเหนี่ ยวนาขนานกับตัว
ต้านทานซึ่ งประกอบไปด้วย VDGA และตัวเก็บประจุที่ต่อลงกราวนด์
อย่างละหนึ่งตัว จากวงจรสามารถหาอิมพีแดนซ์อินพุตได้ดงั นี้
Zin 

sC1
1
//
g m1 g m 2 g m3

(4)

จากสมการที่ (4) จะได้ค่าความเหนี่ ยวนาและค่าความต้านทานเสมือน
ดังนี้
Leq 

C1
1
, Req 
g m1 g m 2
g m3

(5)

จากสมการที่ (5) จะพบว่าค่าความเหนี่ ยวนาและค่าความต้านทานเสมือน
สามารถปรับได้อย่างอิสระจากกันด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิ กส์
p

w

z in

VDGA

z in

n

z

Leq 

C1

C1
g m1 g m2

Req 

Vout

Vin2

1
gm3

รู ปที่ 2 วงจรเลียนแบบตัวเหนี่ ยวนาขนานกับตัวต้านทานโดยใช้ VDGA

4. การประยุกต์ ใช้ งาน
ในการประยุก ต์ใ ช้งานเลี ยนแบบตัวเหนี ยวนาขนานกับ ตัว
ต้านทานสามารถนามาออกแบบเป็ นวงจรกรองความถี่ได้โดยใช้หลักการ
ของตัวเหนี่ยวนา ตัวต้านทาน และตัวเก็บประจุ ต่อร่ วมกันเป็ นวงจรดังรู ป

(6)

จากสมการที่ (6) สามารถเลื อกผลตอบสนองการทางานได้
สามฟังก์ชนั จากการกาหนดการป้ อนแรงดันอินพุต โดยมีรายระเอียดดังนี้
ให้ Vin1=Vin และ Vin2 ต่ อลงกราวนด์จะได้กรองความถี่ ต่ าผ่าน ให้
Vin2=Vin และ Vin1 ต่ อ ลงกราวนด์ จะได้ ก รองความถี่ สู ง ผ่ า น ให้
Vin1=Vin2=Vin จะได้ก รองก าจัด แถบความถี่ ดัง นั้ น วงจรที่ น าเสนอ
สามารถสร้ า งการตอบสนองได้ส ามฟั ง ก์ชัน ในวงจรเดี ย วกัน โดยไม่
ต้องการการแมทชิ่ งกันของอุปกรณ์ในการใช้งานจากสมการที่ (6) จะได้
ความถี่ธรรมชาติ ω0 และค่าควอลิต้ ีแฟคเตอร์ Q ของวงจรที่นาเสนอดังนี้
0 

g m1 g m 2
1
;Q
C1C2
g m3

g m1 g m 2C2
C1

(7)

จากสมการที่ (7) สามารถควบคุมความถี่ธรรมชาติและควอลิ ต้ ี
แฟกเตอร์ ได้แ บบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นอกจากนี้ ยงั พบว่าสามารถควบคุ ม
ค่าควอลิต้ ีแฟกเตอร์ ดว้ ย IB3 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความถี่ธรรมชาติ

5. ผลการจาลองการทางาน
ในการทดสอบสมรรถนะของวงจรเลี ยนแบบตัวเหนี่ ยวนา
ขนานกับ ตัวต้านทานและวงจรประยุกต์จะใช้โปรแกรม Pspice โดย
โครงสร้างภายในของ VDGA [10] จะสร้างมาจากไอซี เบอร์ LM13700
โดยป้ อนแรงดันไฟเลี้ยงวงจร ±5V ปรับค่ากระแสไบอัส IB1 = 104 µA, IB2
= 208 µA และ IB3= 52 µA กาหนดให้ C1= 100 nF จะได้ค่าตามทฤษฎี ใน
สมการที่ (5) Leq = 12.5 mH และ Req = 1 kΩ ผลการจาลองดังรู ปที่ 4 ได้
ค่า Leq= 14.62 mH และ Req= 968.86 Ω จะเห็ นได้ว่า Leq มี ค่า
คลาดเคลื่อน 0.145 % และ Req มีค่าคลาดเคลื่ อน 0.031 % ซึ่ งมีสาเหตุมา
จากค่ารี ซิสแตนซ์และคาปาซิ สแตนซ์ที่แฝงอยู่ในวงจร VDGA ด้วยค่า
อุปกรณ์ดา้ นบนวงจรสามารถใช้งานได้ดีในช่ วงความถี่ 100 Hz - 3 MHz
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รู ปที่ 4 อินพุตอิมพีแดนซ์ของวงจรเลียนแบบตัวเหนี่ ยวนาขนานกับตัว
ต้านทาน
_

2.0k
1.0k

Impedance (Ω)

ส่ วนรู ปที่ 5 ผลการตอบสนองค่าอิ นพุตอิ มพิแ ดนซ์เมื่อเปลี่ ยนกระแส
ไบอัส IB1 และ IB2 โดยคงค่า Req=1 kΩ โดยเปลี่ ยนค่า IB1 = 26 µA, 52
µA, 104 µA และคงค่า IB2=208 µA ค่าที่ได้ตามทฤษฎี Leq= 50 mH, 25
mH และ12.5 mH ตามลาดับ เมื่อใช้สมการที่ (5) ผลจากการจาลองจะได้
Leq= 70 mH, 26 mH และ14.62 mH ตามลาดับ หลังจากนั้นคงค่า IB1=104
µA และทาการทดลองเปลี่ยนค่า IB2= 312 µA, 624 µA ค่าที่ได้ตามทฤษฎี
Leq= 8.33 mH และ 4.17 mH ตามลาดับ เมื่อใช้สมการที่ (5) ผลจากการ
จาลองจะได้ Leq= 8.2 mH และ 5.55 mH ตามลาดับ จากผลการทดสอบจะ
พบได้วา่ การเปลี่ยนค่า IB1 และ IB2 ส่ งผลเฉพาะค่าของตัวเหนี่ ยวนาแต่ไม่
มีผลต่อค่าของตัวต้านทาน
_

30

eq
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B2

eq
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B2

eq
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B2
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ในการทดสอบวงจรกรองความถี่ในรู ปที่ 3 ทาการจ่ายกระแส
ไบอัส IB1=IB2=IB3=52µA กาหนดให้ C1=C2=1nF จะได้วงจรกรองความถี่
ซึ่ งประกอบด้วย ฟั งก์ชันกรองความถี่ ต่ าผ่าน ความถี่ สูงผ่านและกาจัด
แถบความถี่ การเลื อกผลตอบสนองการทางานได้สามฟั งก์ชันจากการ
กาหนดการป้ อนแรงดันอินพุต ผลการจาลองการทางานค่าความถี่ f0 =
160 kHz ส่ วนค่าทางทฤษฎี ตามสมการที่ (7) จะได้ f0 = 159 kHz
เปรี ยบเทียบค่า f0 ที่ ได้จากการจาลองมี ค่ามากกว่าค่าทางทฤษฎี เล็กน้อย
ซึ่ งมี ส าเหตุ มาจากค่ ารี ซิ ส แตนซ์ แ ละคาปาซิ ส แตนซ์ ที่ แ ฝงอยู่ใ นวงจร
VDGA และ Q = 1 ผลการจาลองดังรู ปที่ 7
_
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รู ปที่ 7 ผลตอบสนองของวงจรกรองความถี่
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10

รู ปที่ 6 อินพุตอินพีแดนซ์เมื่อเปลี่ยนค่ากระแสไบอัส IB3
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รู ปที่ 5 อินพุตอินพีแดนซ์เมื่อเปลี่ยนค่ากระแสไบอัส IB1 และ IB2
รู ปที่ 6 เป็ นผลการตอบสนองค่าอินพุตอิมพิแดนซ์เมื่อเปลี่ยน
ค่า IB3 ดังนี้ IB3 =52 µA, 104 µA และ156 µA ค่าที่ได้ในทางทฤษฎี ตาม
สมการที่ (5) คือ Req= 1 kΩ, 500 Ω และ 333 Ω ตามลาดับ ค่าที่ได้จาก
การจาลอง คือ Req= 968.86 Ω, 488.85 Ω และ 327.38 Ω ตามลาดับ จาก
ผลการทดสอบพบว่าการปรับค่า IB3 มีผลเฉพาะค่าของตัวต้านทานโดยไม่
มีผลต่อค่าของตัวเหนี่ยวนา

เมื่อพิจารณาจากสมการที่ (7) จะพบว่าสามารถควบคุมความถี่
ธรรมชาติ ได้แ บบอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อยืนยันทฤษฎี ที่ได้วิเ คราะห์ไว้ ใน
การทดสอบจะปรับกระแสไบอัส IB3=52 µA และ C1=C2=1nF แล้ว
ทดลองเปลี่ ยนค่า IB1 และ IB2 มีค่าเท่ากับ 52 µA, 104 µA และ 156 µA
ตามลาดับ จากรู ปที่ 8 จะพบว่าค่าความถี่ธรรมชาติที่ได้จากการทดลองจะ
อยูท่ ี่ f0 =160 kHz, 320 kHz และ 479 kHz ตามลาดับ ส่ วนค่าทางทฤษฎี f0
= 159 kHz, 318 kHz, 477 kHz ซึ่ งจะพบว่าค่าได้จากการจาลองมีค่า
มากกว่าค่ าทางทฤษฎี เ ล็ก น้อย อย่างไรก็ ดีจะพบว่า เมื่ อปรั บ ค่ากระแส
ไบอัสที่ IB1 และ IB2 จะทาให้ค่าความถี่ ธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นและทาให้
ค่าควอลิต้ ีแฟคเตอร์ เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
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จากความถี่ ธรรมชาติ การทดสอบวงจรด้วยโปรแกรม Pspice ให้ ผล
สอดคล้องตามที่ได้วิเคราะห์ไว้เป็ นอย่างดี
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รู ปที่ 8 ผลตอบสนองทางความถี่ของฟั งก์ชนั กรองหยุดแถบความถี่เมื่อ
เปลี่ยนค่ากระแสไบอัส IB1 และ IB2
เมื่ อ พิจ ารณาจากสมการที่ (7) จะพบว่ าสามารถควบคุ ม ค่ า
ของควอลิต้ ีแฟกเตอร์ได้ดว้ ย IB3 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความถี่ธรรมชาติ
เพื่อยืนยันทฤษฎี ที่ได้วิเคราะห์ไว้ ได้ปรับกระแสไบอัส IB1=IB2=52µA
กาหนดให้ C1=C2=1nF แล้วเปลี่ ยนค่ากระแสไบอัสที่ IB3 มีค่าเท่ากับ 52
µA (Q = 1.0), 104 µA (Q = 0.5) และ 156 µA (Q = 0.3) ตามลาดับ จะ
ได้ผลการทดสอบตามรู ปที่ 9 จากรู ปจะพบว่าสามารถปรับควอลิ ต้ ีแฟก
เตอร์ได้อย่างอิสระด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิ กส์ดว้ ยการปรับ IB3
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รู ปที่ 9 ผลตอบสนองทางความถี่ของฟั งก์ชนั กรองหยุดแถบความถี่เมื่อ
เปลี่ยนค่ากระแสไบอัส IB3

6. สรุปผลการทดลอง
บทความนี้ นาเสนอการออกแบบวงจรเลียนแบบตัวเหนี่ ยวนา
ขนานกับ ตัว ต้านทานและวงจรประยุก ต์ใ ช้งานในวงจรกรองความถี่
โหมดแรงดันหลายหน้าที่ โดยใช้ VDGA เป็ นอุปกรณ์แอกทีฟ เนื่ องจาก
VDGA สามารถควบคุมการทางานได้ดว้ ยกระแสไบอัสจากภายนอกทา
ให้วงจรที่ใช้ VDGA เป็ นอุปกรณ์แอกทีฟสามารถควบคุมการทางานได้
แบบอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ด้ว ย โครงสร้ า งของวงจรเลี ยนแบบตัวเหนี่ ย วน า
ขนานกับตัวต้านทานประกอบไปด้วย VDGA จานวนหนึ่ งตัวและตัวเก็บ
ประจุที่ต่อลงกราวนด์อีกหนึ่ งตัวโดยไม่ตอ้ งใช้ตวั ต้านทานภายนอก ส่ วน
โครงสร้างของวงจรประยุกต์ใช้งานเพิ่มตัวเก็บประจุเข้าไปเพียงหนึ่ งตัว
เท่านั้น เนื่องจากการปรับค่าความเหนี่ ยวนาและค่าความต้านทานสามารถ
ทาได้อย่างอิ ส ระจากกันเมื่ อนาวงจรเลี ย นแบบอุ ปกรณ์ ไปใช้ใ นวงจร
กรองความถี่ ก็ทาให้สามารถควบคุ มค่าควอลิ ต้ ี แฟกเตอร์ ได้อย่างอิ สระ
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

งานวิจยั นี้นาเสนอการศึกษาการออกแบบและพัฒนาเครื่ องวัด
ความชื้ น เมล็ ด พัน ธุ์ พืช โดยใช้เ ซนเซอร์ ว ดั ความชื้ น และอุ ณ หภู มิ ใ น
อากาศ เบอร์ SHT11 ค่าที่ได้จากเซนเซอร์ จะถูกส่ งไปประมวลผลผ่าน
บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดูโน่ และแสดงผลออกทางหน้าจอแอล
ซี ดี หัววัดความชื้ นถูกออกแบบให้มีลกั ษณะ 2 แบบ คือแบบกล่องและ
แบบแท่ง จากการทดลองวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ท้ งั 4 ชนิด คือ ข้าวเปลือก
ข้าวโพด ถัว่ แดง ถัว่ เขียว พบว่าเครื่ องที่สร้างขึ้นสามารถวัดค่าความชื้ นได้
เป็ นเป็ นอย่างดี การวัดความชื้ นจากหัววัดทั้งสองแบบมีค่ าเปอร์ เ ซ็ น ต์
ความคลาดเคลื่อนใกล้กบั เครื่ องวัดความชื้ นมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
จาก สานักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ โดยการวัด
ความชื้ นเมล็ดข้าวเปลื อก มีความผิดพลาดสู งสุ ด ±4.0% เมล็ดข้าวโพดมี
ค่าความผิดพลาดสูงสุด ±5.0% เมล็ดถัว่ แดงมีความผิดพลาดสู งสุ ด ±3.3%
และเมล็ดถัว่ เขียวมีค่าความผิดพลาดสู งสุ ด ±4.1%
คาสาคัญ: ความชื้น, เซนเซอร์ , เมล็ดพันธุ์พืช

ความชื้ นในเมล็ ด พั น ธุ์ พื ช เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ ส่ งผลต่ อ
ระยะเวลาการจัดเก็บ พบว่าถ้าเมล็ดพันธุ์ยิ่งมีความชื้ นสู ง ระยะเวลาการ
จัดเก็บจะสั้น นอกจากนี้ ยงั ส่ งผลต่อราคาขายของเกษตรกรอี กด้วย โดย
ปกติการจะเก็บรักษาให้ได้ระยะเวลานานหรื อขายให้ได้ราคาสู งนั้นเมล็ด
พัน ธุ์ พื ช จะต้อ งมี ค วามชื้ น ที่ เ หมาะสม ดัง นั้น จะส่ ง ผลดี อ ย่า งยิ่ ง หาก
เกษตรกรสามารถทราบค่าความชื้ นของผลผลิ ตทางการเกษตรก่อนจะทา
การจัดเก็บหรื อจัดจาหน่าย เครื่ องวัดความชื้ นเมล็ดพันธุ์พืชเป็ นเครื่ องมือ
ที่ออกแบบมาวัดค่าปริ มาณความชื้ นของน้ าที่อยูใ่ นเมล็ดพันธุ์พืช ซึ่ งการ
วัดความชื้ นโดยทัว่ ไปสามารถทาได้สองแบบ [1] คือ การวัดโดยตรง
(Direct Methods) เป็ นการวัด ความชื้ นโดยน าเมล็ ด พื ช มาผ่ า น
กระบวนการต่ า งๆเพื่ อ แยกน้ า ออกจากเนื้ อ เช่ น การท าปฏิ กิ ริ ยาเคมี
(Chemical Reaction) การอบไล่ความชื้ น (Heating Oven) เป็ นต้น ส่ วน
อีกแบบจะเป็ นการวัดโดยอ้อม (Indirect Methods) เป็ นการวัดสมบัติทาง
ไฟฟ้ าของเมล็ดพืชด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ ก ส์ เช่ น วัดค่าความจุไฟฟ้ า
หรื อวัดค่าไดอิเล็กตริ ก เป็ นต้น ซึ่ งโดยทัว่ ไปเครื่ องที่วดั ค่าความชื้ นเมล็ด
พันธุ์ได้โดยตรงจะให้ค่าความชื้ นใกล้เคี ยงกับการวัดในห้องปฏิ บตั ิ การ
แต่จะมีขอ้ เสี ยคือเครื่ องมีราคาแพง
เนื่ องจากในปั จจุบนั เทคโนโลยีด้านเซนเซอร์ (Sensor) ใน
ปั จจุบนั ที่ก้าวหน้าไปมาก สามารถตรวจวัดความชื้ นและอุณหภูมิได้ใน
เวลาเดี ยวกัน ทาให้เกิ ดการพัฒนาเครื่ องที่ วดั ค่าความชื้ นเมล็ดพันธุ์ได้
โดยอ้อมซึ่ งจะอาศัยคุณสมบัติทางไฟฟ้ าของเมล็ดพันธุ์พืชมาใช้ในการ
ออกแบบ ท าให้ ว ัด ค่ า ความชื้ นได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว [2-3] และด้ ว ย
ความก้าวหน้าในการพัฒนาความสามารถของไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่
สามารถใช้งานได้ง่ายและหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทาให้ในงานวิจยั นี้ จึงจะ
เสนอการศึกษาการประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ SHT11 [4] ซึ่ งเป็ นเซนเซอร์
ที่ใช้สาหรับ วัดความชื้ นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิของอากาศ และสารชนิ ด
อื่นๆ มาใช้งานสาหรั บ วัด ความชื้ น เมล็ ด พันธุ์พืช การทางานเครื่ องวัด
ความชื้ น เมล็ ด พัน ธุ์ พื ช ถู ก ควบคุ มด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดู โ น่

Abstract
This research aims to study a design and development of the
seed humidity meter using the humidity and temperature sensor SHT11.
The sensor value will be processed via Arduino microcontroller and
shown on LCD display screen. The humidity sensor is designed to be 2
types; box and probe. The experimental results have been shown that
the constructed seed humidity meter can measure the humidity of seed
effectively. The error of both type are similar to standard commercials
seed humidity meter that is authenticated from Central Bureau of
Weights and Measures, Department of Internal Trade, Ministry of
Commerce. Paddy rice, corn, red bean and green bean seeds have a
maximum error of ±4.0%, ±5.0%, ±3.3% and ±4.1%, respectively.
Keywords: Humidity, sensor, seed
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(Arduino) นอกจากนี้ จะทาการศึกษาถึ งความเหมาะสมในการออกแบบ
ลักษณะของหัววัดความชื้ นที่ใช้เซนเซอร์ SHT11 โดยทาการออกแบบ
ลักษณะของหัววัดเป็ น 2 แบบ และเปรี ยบเทียบค่าที่ วดั ได้จากหัววัดทั้ง
สองแบบกับเครื่ องวัดความชื้ นมาตรฐานที่ผ่านการรั บรองจากสานักชั่ง
ตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์

2. การออกแบบและสร้ างวงจรวัดความชื้น
ส่ วนประกอบสาคัญของการวัดความชื้ นเมล็ดพันธุ์น้ ันก็คื อ
เซนเซอร์ที่ใช้วดั จะต้องมีความแม่นยา เที่ยงตรง โดยในงานวิจยั นี้ เลื อกใช้
เซนเซอร์ SHT11 ซึ่ งเป็ นเซนเซอร์ สาหรับวัดความชื้ นและอุณหภูมิใน
อากาศ และหาซื้ อ ได้ ง่ า ย และราคาถู ก มาปรั บ ใช้ใ ห้ ส ามารถใช้ ว ัด
ความชื้ นเมล็ดพันธุ์พืชได้ โดยเซนเซอร์ จะทาการวัดค่าความชื้ นแล้วส่ ง
ค่าที่ ได้ไปที่ ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 เพื่อทาการ
ประมวลผลและแสดงค่าความชื้ นของเมล็ดพันธุ์พืชที่วดั ได้ออกมาผ่าน
หน้าจอแอลซี ดี (LCD) การเชื่ อมต่อระหว่างเซนเซอร์ SHT11 กับบอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ มี ล ัก ษณะดังรู ป ที่ 1 ซึ่ งจะพบว่ าจะมี ก ารใช้
สัญญาณจากสาย DATA และ SCK (หรื อ CLOCK) ไปประมวลผล และ
ตัวเซนเซอร์ตอ้ งใช้ไฟ DC แรงดัน 2.4 – 5.5 โวลต์ผา่ นสาย VDD

(ก)

(ข)

รูปที่ 2 วงจรของหัววัดความชื้น (ก) แบบกล่อง และ (ข) แบบแท่ง
การทางานของโปรแกรมจะเริ่มต้นเลือ กโหมดสาหรับวัดเมล็ด
พันธุ์แต่ละชนิด โดยโหมด 1 คือ การวัดข้า วเปลือก โหมด 2 คือ การวัด
ข้าวโพด, ถั่วแดง และข้าวสาร โหมด 3 คือการวัดวัดถั่วเขียว เซนเซอร์จะ
อ่านค่าความชื้นเมล็ดพันธุ์ แล้วกด Start เพื่อเริ่มการวัดเมล็ดพันธุ์และ
แสดงผลการวัดที่จอแสดงผล LCD ดังรูปที่ 3

รู ปที่ 1 การเชื่อมต่อเซนเซอร์ SHT11 กับบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ [4]
ขั้นตอนถัดไปจะเป็ นการออกแบบวงจรของหัววัดความชื้ น
โดยวงจรที่ออกแบบตาแหน่ งการวางเซนเซอร์ SHT11 อยูก่ ่ ึ งกลางมีสาย
เชื่ อมต่อมายังบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ จานวน 4 เส้น ประกอบด้วย
DATA, SCK, GND และ VDD สาหรั บในงานวิจยั นี้ จะทาการศึกษา
ลักษณะของหัววัดความชื้น 2 แบบคือลักษณะของหัววัดความชื้ นที่วางอยู่
ในกล่องกับหัววัดความชื้ นที่ เป็ นแบบโพรบดังแสดงในรู ปที่ 2(ก) และ
รู ปที่ 2(ข) ตามลาดับ โดยหัววัดกล่ องจะทาการวัดความชื้ นโดยการเท
เมล็ ด พัน ธุ์ พื ช ใส่ ก ล่ อ งที่ มี เ ซนเซอร์ ติ ด ตั้ง ไว้ ขณะที่ หั ว วัด แบบแท่ ง
สามารถวัดความชื้ นได้โดยการนาแท่งเซนเซอร์ แทงไปที่ เมล็ดพันธุ์ได้
โดยตรง

รู ปที่ 3 โฟลวชาร์ตการทางานของโปรแกรม
กล่องวัดความชื้ นที่ออกแบบและสร้ างขึ้นมีลกั ษณะดังรู ปที่ 4
ซึ่ งตัวกล่ องสามารถวัด ความชื้ นเมล็ดพันธุ์พืช ได้สองแบบตามลักษณะ
ของหัววัดที่ออกแบบไว้คือสามารถเทเมล็ดพันธุ์พืชใส่ ในกล่องวัดหรื อจะ
ใช้หัวโพรบจิ้มไปที่ เมล็ด พัน ธุ์พืชโดยตรงก็ได้ โดยจะมีสวิตซ์สาหรั บ
เลื อกว่าจะใช้หัววัด ชนิ ดใดติ ด ตั้งไว้ที่ตวั เครื่ องที่ ส ร้ างขึ้ น ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่
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แตกต่างจากเครื่ องที่มีจาหน่ายตามท้องตลาด ที่แต่ละเครื่ องจะมีหัววัดแค่
แบบเดียวเท่านั้น

รู ปที่ 5 ตัวอย่างการวัดความชื้ นเมล็ดข้าวจากเครื่ องที่สร้างขึ้นเทียบกับ
เครื่ องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์พืชมาตรฐานยีห่ ้อ Rice Moisture Tester
ส าหรั บ การทดลองวัด ค่ าความชื้ น ในเมล็ดข้าวเปลื อก เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบค่าความชื้ นที่ วดั ได้เครื่ องวัดมาตรฐานกับเครื่ องที่ สร้ างขึ้ น
พบว่าหัววัดความชื้ นแบบกล่องมีค่าความผิดพลาดต่ าสุ ดที่ ±0.8% ความ
ค่าผิดพลาดสู งสุ ดที่ ±4.0% และค่าความผิดพลาดเฉลี่ยอยูท่ ี่ ±2.7% ขณะที่
หั ว วัด ความชื้ น แบบแท่ ง มี ค่ า ความผิ ด พลาดต่ า สุ ด ที่ ±1.6% ความค่ า
ผิ ด พลาดสู งสุ ดที่ ±4.0% และค่ า ความผิ ด พลาดเฉลี่ ย อยู่ ที่ 2.9%
เช่นเดียวกันกับหัววัดแบบกล่อง ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การทดลองวัดค่าความชื้ นในเมล็ดข้าวเปลือก

รู ปที่ 4 กล่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ที่มีหวั วัดสองแบบ

ครั้ง
ที่

3. ผลการวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์
ในการทดลองนี้ จะทดสอบเครื่ องมื อ วัด ความชื้ นที่ ไ ด้
ออกแบบและสร้ างสร้ างขึ้ นมาใช้วดั ตัวอย่างกับเมล็ดพันธ์พืช 4 ชนิ ด
ได้ แ ก่ ข้า ว ข้า วโพด ถั่ ว เขี ย วและถั่ ว แดง โดยจะน าค่ า ที่ ว ัด ได้ ไ ป
เปรี ยบเทียบกับค่าที่วดั ได้จากเครื่ องวัดความชื้ นมาตรฐานที่มีการใช้งาน
อยูต่ ามโรงสี ไฟทัว่ ไป ยีห่ ้อ Rice Moisture Tester รุ่ น PM-140 โดยเครื่ อง
ดัง กล่ า วเป็ นเครื่ องที่ ผ่ า นการรั บ รองมาตรฐานจากส านัก ชั่ ง ตวงวัด
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ช ย์ โดยรู ปที่ 5 แสดงตัวอย่างการวัด
ความชื้นเมล็ดข้าว โดยวัดจากเครื่ องที่สร้ างขึ้นและเครื่ องมาตรฐานเทียบ
กัน จากค่าที่วดั ได้นามาหาเปอร์ เซ็นต์ความผิดพลาดตามสมการที่ (1)
%standard-%measurement
%error=
100
(1)
%standard
เมื่อ %standard เป็ นค่าความชื้ นที่วดั ได้จากเครื่ องวัดความชื้ น
มาตรฐานและ %measurement เป็ นค่าความชื้ นจากเครื่ องที่สร้ างขึ้น โดย
จะทาการวัดความชื้ นเมล็ดพันธุ์ พืชแต่ล ะชนิ ดจานวน 5 ครั้งแล้วหาค่ า
ความผิดพลาดเฉลี่ยที่ได้

1
2
3
4
5
เฉลี่ย

ค่าแสดงผล % ค่าความชื้ นเมล็ดพันธุ์
ค่า % ที่วดั จากเครื่ องวัด ค่าความผิดพลาด
ค่า % ที่วดั
ที่สร้างขึ้นเอง
จากเครื่ องวัด
Box
Probe
Box
Probe
มาตรฐาน
12.6%
12.4%
12.3%
12.5%
12.4%
12.4%

13.0%
12.9%
12.5%
13.0%
12.5%
12.7%

13.0%
12.9%
12.6%
12.9%
12.6%
12.8%

±3.2%
±4.0%
±1.6%
±4.0%
±0.8%
±2.7%

±3.2%
±4.0%
±2.4%
±3.2%
±1.6%
±2.9%

ส าหรั บ การทดลองวัด ค่ า ความชื้ น ในเมล็ ด ข้าวโพด พบว่ า
หัววัด ความชื้ น แบบกล่ อ งมี ค่ า ความผิ ด พลาดต่ า สุ ด ที่ ±0.8% ความค่ า
ผิดพลาดสู งสุ ดที่ ±4.2% และค่าความผิดพลาดเฉลี่ ยอยู่ที่ ±2.2% ขณะที่
หั ว วัด ความชื้ น แบบแท่ ง มี ค่ า ความผิ ด พลาดต่ า สุ ด ที่ ±0.0% ความค่ า
ผิดพลาดสูงสุดที่ ±5.0% และค่าความผิดพลาดเฉลี่ ยอยูท่ ี่ ±2.5% ดังแสดง
ในตารางที่ 2
ตารงที่ 2 การทดลองวัดค่าความชื้ นในเมล็ดข้าวโพด

ครั้ง
ที่

ค่าแสดงผล % ค่าความชื้ นเมล็ดพันธุ์
ค่า % ที่วดั จากเครื่ องวัด ค่าความผิดพลาด
ค่า % ที่วดั
ที่สร้างขึ้นเอง
จากเครื่ องวัด
Box
Probe
Box
Probe
มาตรฐาน

1
2

11.7%
12.0%

11.9%
11.5%

12.0%
11.4%

±1.7%
±4.2%

±2.6%
±5.0%

3
4

11.6%
12.0%

11.8%
12.3%

11.4%
12.4%

±1.7%
±2.5%

±1.7%
±3.3%
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11.9%
12.0%
11.9% ±0.8% ±0.0%
11.8%
11.9%
11.8% ±2.2% ±2.5%
สาหรั บ การทดลองวัด ค่ า ความชื้ น ในเมล็ ด ถั่ว เขี ย ว พบว่ า
หัววัด ความชื้ นแบบกล่ อ งมี ค่ า ความผิ ดพลาดต่ า สุ ดที่ ±0.0% ความค่ า
ผิดพลาดสู งสุ ดที่ ±3.3% และค่าความผิดพลาดเฉลี่ ยอยูท่ ี่ ±1.8% ขณะที่
หัว วัด ความชื้ น แบบแท่ ง มี ค่ า ความผิ ด พลาดต่ า สุ ด ที่ ±1.6% ความค่ า
ผิดพลาดสูงสุดที่ ±2.4% และค่าความผิดพลาดเฉลี่ ยอยูท่ ี่ ±1.8% ดังแสดง
ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การทดลองวัดค่าความชื้นในเมล็ดถัว่ เขียว

ครั้ง
ที่
1
2
3
4
5
เฉลี่ย

ค่าแสดงผล % ค่าความชื้นเมล็ดพันธุ์
ค่า % ที่วดั จากเครื่ องวัด ค่าความผิดพลาด
ค่า % ที่วดั
ที่สร้างขึ้นเอง
จากเครื่ องวัด
Box
Probe
Box
Probe
มาตรฐาน
12.2%
12.1%
12.2%
12.3%
12.1%
12.2%

12.6%
12.4%
12.2%
12%
12.2%
12.4%

12.4%
12.3%
12%
12%
12.3%
12.2%

±3.3%
±2.5%
±0.0%
±2.4%
±0.8%
±1.8%

±1.6%
±1.6%
±1.6%
±2.4%
±1.7%
±1.8%

ครั้ง
ที่
1
2
3
4

ค่าแสดงผล % ค่าความชื้นเมล็ดพันธุ์
ค่า % ที่วดั จากเครื่ องวัด ค่าความผิดพลาด
ค่า % ที่วดั
ที่สร้างขึ้นเอง
จากเครื่ องวัด
Box
Probe
Box
Probe
มาตรฐาน
11.9%
12.1%
12.0%
12.2%

11.8%
11.7%
12.0%
11.7%

11.7%
11.9%
11.9%
11.7%

±0.8%
±3.3%
±0.0%
±4.1%

11.8%
12.0%

11.8%
11.8%

11.6%
11.8%

±0.0%
±1.6%

±1.7%
±2.0%

4. สรุป
จากผลการออกแบบ สร้ า งและทดลองใช้ ง านเครื่ องวั ด
ความชื้ น เมล็ ด พัน ธุ์ พื ช ที่ มี หัววัดความชื้ น สองแบบ โดยใช้เ ซนเซอร์
ส าหรั บ ตรวจวัด ความชื้ น และอุ ณ หภู มิ SHT11 ท างานร่ ว มกับ บอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผลจากการเปรี ยบเที ยบค่าที่ ได้จากการวัดของ
เครื่ องที่สร้างขึ้นกับเครื่ องวัดมาตรฐาน จะพบว่าเครื่ องวัดความชื้ นที่สร้ าง
ขึ้นสามารถใช้งานได้จริ ง หัววัดความชื้ นทั้งสองแบบสามารถวัดความชื้ น
ได้ค่าใกล้เคียงกับเครื่ องวัดความชื้ นมาตรฐาน ค่าความผิดพลาดที่เกิ ดขึ้น
ไม่เกิน 5.0% ซึ่งเป็ นค่าที่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เครื่ องดังกล่าวสามารถ
น าไปพัฒ นาต่ อยอดเป็ นอุ ป กรณ์ วดั ความชื้ น ราคาเมล็ ด พัน ธุ์ ราคาถู ก
สาหรับเกษตร ซึ่ งจะทาให้เกษตรกรสามารถเข้าถึ งเครื่ องมือวัดความชื้ น
ในเมล็ดพันธุ์ได้ง่ายขึ้น ส่ งผลให้สามารถทดสอบผลผลิ ตก่อนจัดเก็บหรื อ
ก่อนนาไปจาหน่าย ทาให้สามารถประมาณราคาผลผลิตได้

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสี มา รวมทั้งขอขอบคุณโรงสี
ไฟอึ้ ง จิ่ น ฮวด จัง หวัด นครราชสี ม า ที่ อ นุ เ คราะห์ ใ ห้ ใ ช้ ส ถานที่ แ ละ
เครื่ องวัดความชื้ นมาตรฐาน ยีห่ ้อ Rice Moisture Tester รุ่ น PM – 410

สาหรับการทดลองวัดค่าความชื้นในเมล็ดถัว่ แดง พบว่าหัววัด
ความชื้ นแบบกล่องมีค่าความผิดพลาดต่ าสุ ดที่ ±0.0% ความค่าผิดพลาด
สู งสุ ดที่ ±4.1% และค่ าความผิ ดพลาดเฉลี่ ยอยู่ที่ ±1.6% ขณะที่ หัววัด
ความชื้ นแบบแท่งมีค่าความผิดพลาดต่ าสุ ดที่ ±0.8% ความค่าผิด พลาด
สูงสุดที่ ±4.1% และค่าความผิดพลาดเฉลี่ยอยูท่ ี่ ±2.0% ดังแสดงในตาราง
ที่ 4
ตารางที่ 4 การทดลองวัดค่าความชื้นในเมล็ดถัว่ แดง

5
เฉลี่ย
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หลักการป้องกันฟ้าผ่าสาหรับระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
Principles of Lightning Protection for Photovoltaic Power Generators
จิรวัฒน์ ไม้แก่น, นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ, สาคร วุฒิพฒ
ั นพันธุ์ และอรรถ พยอมหอม \
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1381 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่ อ กรุ งเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 02-836300 E-mail: nattachote.r@rmutp.ac.th

บทคัดย่ อ
บทความนี้ ขอนาเสนอหลักการของแนวทางการป้ องกันฟ้ าผ่าสาหรับ
ระบบผลิ ตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic power generators) ตาม
ข้อกาหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐาน IEC (EN) 62305-2 โดยสามารถนามาใช้
เป็ นแนวทางสาหรับออกแบบระบบป้ องกันฟ้ าผ่า (Lightning protection
system) สาหรับระบบผลิ ตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิ ตย์ได้อย่างมี คุณภาพ รวมทั้ง
ป้ องกันความเสี่ ยงที่จะส่ งผลกระทบต่อบุคคลหรื ออุปกรณ์ ไฟฟ้ าในบริ เวณ
ใกล้เคียง
คาสาคัญ: ระบบป้ องกันฟ้ าผ่า, ระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์

Abstract
This paper presents the principles of lightning protection for
photovoltaic (PV) power generation system according to the standards IEC
(EN) 62305-2. It can be used as a guideline for the design of lightning
protection systems for high-quality photovoltaic power generation systems.
It also helps to prevent the risk that will affect the persons or electrical
equipments in the surrounding area.
Keywords: lightning protection system, photovoltaic power generators.

1. บทนา
เนื่ องจากปั จจุบนั มีการติดตั้งระบบผลิ ตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์เป็ น
จานวนมาก และส่วนหนึ่งยังไม่มีการคานึ งถึ งผลกระทบที่ร้ายแรงที่ก่อให้เกิ ด
ความเสี ยหายต่อระบบซึ่ งอาจเกิ ดจากปรากฏการณ์ ฟ้าผ่า (Lightning) ทาให้
เกิดสภาวะแรงดันเกินภายในระบบ (Over Voltage) ส่ งผลให้ระบบผลิตไฟฟ้ า
จากเซลล์แ สงอาทิ ต ย์เ กิ ดการความเสี ยหายและอาจท าให้ เ กิ ดไฟไหม้เ ป็ น
อันตรายต่อบุคคล รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้ าหรื อสิ่ งปลูกสร้ างในบริ เวณใกล้เคียง
ดังกล่าวได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดต่อชี วิตและทรัพย์สินรวมถึ งระบบผลิ ตไฟฟ้ า
จากเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ที่ ผ ลิ ต ไฟฟ้ าให้ แ ก่ บ้ า นเรื อน อาคารหรื อนิ ค ม
อุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อลดปั ญหาที่จะเกิ ดขึ้นและเป็ นการเพิ่มความน่ าเชื่ อถื อ
และความปลอดภัยของระบบผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ให้มีเสถียรภาพ

มากยิ่ ง ขึ้ น วิ ศ วกรจึ ง ต้อ งเข้า มาศึ ก ษาและออกแบบระบบป้ องกัน ฟ้ าผ่ า
(Lightning Protection System) สาหรับระบบผลิ ตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์
ในประเทศไทย

2. การประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน IEC (EN) 62305-2
ในมาตรฐาน IEC (EN) 62305-2 ต้องมีการประเมินความเสี่ ยงเพื่อ
กาหนดว่าสิ่ งปลู กสร้างนั้นควรได้รับการป้ องกันจากฟ้ าผ่าหรื อไม่ ในส่ วนนี้
จะมี ก ารอธิ บ ายขั้น ตอนการประเมิ น แบบทั่ว ไป โดยจะใช้ส ถานะการณ์
เฉพาะที่สิ่งปลูกสร้ างได้รับการป้ องกันเป็ นสิ่ งปลูกสร้างของระบบผลิตไฟฟ้ า
เซลล์แสงอาทิตย์
• ฟ้ าผ่าเป็ นต้น ก าเนิ ด ของความเสี ย หาย ให้ ค านึ งถึ ง สถานการณ์ ซ่ ึ ง
ขึ้นอยูก่ บั ตาแหน่งของจุดฟ้ าผ่าสัมพันธ์กบั สิ่ งปลูกสร้างที่พิจารณา ดังนี้
S1 – วาบฟ้ าผ่าลงสิ่ งปลูกสร้าง
S2 – วาบฟ้ าผ่าบริ เวณใกล้สิ่งปลูกสร้าง
S3 – วาบฟ้ าผ่าลงสิ่ งบริ การซึ่งต่อถึงสิ่ งปลูกสร้าง
S4 – วาบฟ้ าผ่าใกล้สิ่งบริ การซึ่งต่อถึงสิ่ งปลูกสร้าง
• ฟ้ าผ่าทาให้เกิดความเสี ยหายได้ 3 ประเภทโดยทัว่ ไป ดังนี้
D1 – การบาดเจ็บของสิ่ งมี ชีวิตจากแรงดันสัม ผัสและแรงดันย่าง
ก้าว
D2 – ความเสี ยหายทางกายภาพ เช่น เกิดประกายไฟหรื อการระเบิด
เนื่ องจากความร้อนจากกระแสฟ้ าผ่า
D3 – ความล้มเหลวของระบบภายในเนื่องจาก LEMP
• ผลกระทบต่อความเสี ยหายที่อาจส่ งผลต่อความสู ญเสี ยอย่างต่อเนื่ อง
ซึ่งอาจขึ้นอยูก่ บั สิ่ งปลูกสร้างที่ตอ้ งการป้ องกันที่แตกต่างกันดังนี้
L1 – การสูญเสี ยชีวิตมนุษย์
L2 – การสู ญเสี ยการให้บริ การแก่สาธารณชน
L3 – การสูญเสี ยมรดกทางวัฒนธรรม
L4 – การสู ญเสี ยคุณค่าทางเศรษฐกิจ
• ส าหรั บ การประเมิ น ความเสี่ ย งในแต่ ล ะประเภทที่ จ ะได้รั บ การ
ประเมินในสิ่ งปลูกสร้างมีดงั นี้
R1 – ความเสี่ ยงต่อการสู ญเสี ยชี วิตของมนุษย์
R2 – ความเสี่ ยงของการสู ญเสี ยการให้บริ การต่อสาธารณชน
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R3 – ความเสี่ ยงของมรดกทางวัฒนธรรม
R4 – ความเสี่ ยงทางเศรษฐกิจ
• องค์ประกอบของความเสี่ ยงวาบฟ้ าผ่าลงสิ่ งปลูกสร้างโดยตรง
RA– องค์ประกอบการบาดเจ็บของสิ่ งมี ชีวิต จากแรงดันสัมผัส
และแรงดันย่างก้าว
RB – องค์ประกอบความเสี ยหายทางกายภาพภายในสิ่ งปลูกสร้ าง
กรณี เกิดประกายไฟหรื อเกิดการระเบิดเนื่องจากความร้อนที่
เกิดขึ้นจากกระแสฟ้ าผ่า
RC – องค์ประกอบความล้มเหลวของระบบภายในเนื่ องจากผล
LEMP. (Lightning Electro-Magnetic Pulse)
• องค์ประกอบของความเสี่ ยงวาบฟ้ าผ่าลงบริ เวณใกล้ส่ิ งปลูกสร้าง
RM – องค์ประกอบความล้มเหลวของระบบภายในเนื่ องจาก ผล
LEMP.
• องค์ประกอบของความเสี่ ยงวาบฟ้ าผ่าลงสิ่ งบริ การซึ่ งต่อถึ งสิ่ งปลู ก
สร้าง
RU – องค์ประกอบการบาดเจ็บของสิ่ งมีชีวิต จากแรงดันสัมผัสสิ่ ง
ปลูกสร้าง เนื่ องจากกระแสฟ้ าผ่าที่ ไหลเข้ามาในสิ่ งบริ การ
ซึ่งต่อถึงสิ่ งปลูกสร้าง
RV – องค์ประกอบความเสี ยหายทางกายภาพ (ไฟไหม้หรื อการ
ระเบิดที่ เกิ ดขึ้นจากประกายไฟระหว่างการติ ดตั้งภายนอก
กับชิ้ นส่ วนโลหะ) เนื่ องจากกระแสไฟฟ้ าผ่าที่ ไหลผ่านสิ่ ง
บริ การที่ต่ออยู่
RW – องค์ประกอบความล้มเหลวของระบบเนื่ องจากสภาวะ
แรงดันเกิ น (Over voltage) เหนี่ ยวนาเข้าสิ่ งบริ การและ
ส่งผ่านเข้าสู่ สิ่งปลูกสร้าง
• องค์ประกอบของความเสี่ ยงวาบฟ้ าผ่าลงบริ เวณสิ่ งบริ การซึ่ งต่อถึ งสิ่ ง
ปลูกสร้าง
RZ – องค์ประกอบความล้มเหลวของระบบเนื่ องจากสภาวะ
แรงดันเกิ น (Over voltage) เหนี่ ยวนาเข้าสิ่ งบริ การกระทบ
ต่อสิ่ งปลูกสร้าง
จากมาตรฐาน IEC (EN) 62305-2 สามารถประเมินการจัดลาดับการ
จัดการของความเสี่ ยงได้ดงั นี้
– ระบุสิ่งปลูกสร้างที่จะป้ องกัน
– ระบุชนิ ดของความสู ญเสี ยในสิ่ งปลูกสร้ างทั้งหมดและความเสี่ ยงที่
สอดคล้องกัน R (R1 ถึง R4)
– ประเมินความเสี่ ยง R สาหรับความสูญเสี ยแต่ละประเภท (R1 ถึง R4)
– ประเมินความเหมาะสมสาหรับใช้ป้องกันโดยการเปรี ยบเทียบความ
เสี่ ยง R1, R2 และ R3 ของสิ่ งปลูกสร้างต่อความเสี่ ยง RT
– การประเมินประสิ ทธิ ภาพของการป้ องกันโดยเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่าย
ต่อการสูญเสี ยทั้งหมดที่มีมาตรการป้ องกันและไม่มีมาตรการป้ องกัน ในกรณี
นี้ การประเมิ น องค์ป ระกอบของความเสี่ ย ง R4 ส าหรั บ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งต้อ ง

ดาเนิ นการเพื่อประเมินต้นทุนดังกล่าวด้วย คือการจัดความเสี่ ยง R4 ด้วยความ
เสี่ ยงที่พอประมาณขึ้นอยูก่ บั ผูล้ งทุนระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์ [3]
ในมาตรฐาน IEC (EN) 62305-2 มีการระบุค่าความเสี่ ยง RT สาหรับการ
สูญเสี ยชีวิตของมนุษย์และความสู ญเสี ยทางเศรษฐกิจดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าความเสี่ ยง RT จากมาตรฐาน IEC (EN) 62305-2
ประเภทการสู ญเสี ยในสิ่ งปลูกสร้าง (Lx)
RT[Years-1]
L1
10-5
L2
10-3
L3
10-4
สมการพื้นฐานสาหรับการประเมินความเสี่ ยงหาได้จาก
RX = NX × PX × LX
(1)
โดยที่
NX คือ จานวนของเหตุการณ์อนั ตรายต่อปี
PX คือ ความน่าจะเป็ นที่จะเกิดความเสี ยหายต่อสิ่ งปลูกสร้าง
LX คือ ประเภทการสู ญเสี ยในสิ่ งปลูกสร้าง

3. ความเสี่ยงต่ อระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์ แสงอาทิตย์
ความเสี่ ยงต่อการสู ญเสี ยชี วิตของมนุษย์ (R1) โดยทัว่ ไปไม่เกี่ ยวข้องกับ
ระบบผลิ ต ไฟฟ้ าเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ แต่ ใ นกรณี แ ผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ (PV
modules) ที่ ติ ด ตั้งในอาคารหรื อ บนหลัง คาและในส่ ว นที่ เ ป็ นโรงไฟฟ้ า
พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Power Plant: SPP) อาจมีความเสี่ ยงจากไฟ
ไหม้ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่ องจากโครงสร้ างของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทา
จากวัส ดุ ที่ ไม่ ติด ไฟและในส่ วนของโรงไฟฟ้ าพลังงานเซลล์แ สงอาทิ ตย์ที่
ติดตั้งบนหลังคาส่ วนใหญ่จะติดตั้งบนอาคารขนาดเล็กและมี ความเสี่ ยงน้อย
มากที่ จะเกิ ดวาบฟ้ าผ่าลงสิ่ งปลู กสร้ างโดยตรง ส่ วนกรณี การเกิ ดความเสี่ ยง
ของการสู ญเสี ยการให้ บริ การต่อสาธารณชน (R2) จะไม่ ถูกนามาพิจารณา
เนื่ องจากระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์ไม่ได้ถูกนามาใช้เป็ นพลังงานหลัก
ในระบบบริ การต่อสาธารณะชน ความเสี่ ยงที่จะนามาพิจารณานี้ คือความเสี่ ยง
ทางเศรษฐกิ จ (R4) ซึ่ งรวมถึงองค์ประกอบความเสี่ ยง RB, RC, RV, RM และ RZ
ดังแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 องค์ประกอบความเสี่ ยงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายในอาคาร
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จากรู ปที่ 1 องค์ประกอบความเสี่ ยงที่สาคัญที่สุดได้แก่ RW, RM และ RZ เพื่อลด
ความเสี่ ยง R4 ให้อยู่ใ นระดับที่ ยอมรั บได้โดยการป้ องกันต่ อไปนี้ ส ามารถ
นามาใช้ได้คือ
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิ ร์จ (Surge Protection Divice: SPD) ที่ สิ่ง
บริ การด้านแรงดันต่า (Low Voltage: LV) เข้ากับสิ่ งปลูกสร้ างของตัวแผงเพื่อ
ลดผลกระทบองค์ประกอบความเสี่ ยง RW และ RZ
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิ ร์จ (Surge Protection Divice: SPD) ที่ สิ่ง
บริ การด้านแรงดันกระแสตรง (DC) ของระบบเซลล์แสงอาทิ ตย์ เพื่อลด
ผลกระทบองค์ประกอบความเสี่ ยง RM
ในรู ปที่ 2 แสดงถึ งองค์ประกอบความเสี่ ยงสาหรับโรงไฟฟ้ าพลังงาน
เซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งภายนอกอาคารและมีการติ ดตั้งระบบป้ องกันฟ้ าผ่า
(Lightning Protection System: LPS) แยกจากกัน [2]

Uip = kC x LM x

(2)

โดยที่
kC คือ สัมประสิ ทธิ์ การแบ่งช่ วงพาร์ ทิชนั ของกระแสฟ้ าผ่าระหว่าง
สายอากาศล่อฟ้ า /สายตัวนาลงดิน (kC = 1 สาหรับสายตัวนาลง
ดินหนึ่ งตัว kC = 0.5 สาหรับสายตัวนาลงดินสองตัวและkC =
0.44 สาหรับสายตัวนาลงดิน 3 ตัวขึ้นไป)
คือ คือความชันหลังจากเกิดกระแสฟ้ าผ่า (200, 150 และ 100 kA/µs
ขึ้นอยู่กบั ช่ วง LPL) ซึ่ งกรณี รุนแรงที่สุดคือขณะเปิ ดวงจรเกิ ด
วงรอบเหนี่ยวนาขึ้น
LM คือ ความเหนี่ ยวนาร่ วมระหว่างวงรอบเหนี่ ยวนาซึ่ งเกิ ดจากกระแส
ฟ้ าผ่ากับสายตัวนาลงดิน
ความเหนี่ ยวนาร่ วมเนื่ องจากการฟ้ าผ่า ในระบบป้ องกันฟ้ าผ่า(LPS) ที่มีการ
ติดตั้งแยกจากกันสามารถคานวณได้จากสมการที่ (3) และสามารถแสดงได้ดงั
รู ปที่ 3
LM = 0.2 x m x sinα x In
(3)
โดยที่
m คื อ ระยะความกว้างของลู ป เท่ากับ “e” สาหรับการคานวณที่
Differential mode หรื อ “e+d” สาหรับการคานวณที่ Common
mode

รูปที่ 2 องค์ประกอบความเสี่ ยงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายนอกอาคาร

4. การเลือกระบบป้ องกันเสิร์จในระบบแรงดันตา่
ผลกระทบจากการวาปฟ้ าผ่าลงโดยตรงและบริ เวณใกล้เคียงที่เชื่ อมต่อ
กั บ สิ่ งบริ การสามารถแบ่ ง ระดั บ การป้ องกั น กระแสเสิ ร์ จ (Lightning
Protection Level: LPL) ตามมาตร IEC 62305-1 ดังแสดงในตารางที่ 2
รู ปที่ 3 แรงดันไฟฟ้ าเหนี่ ยวนาจากฟ้ าผ่า ที่มีการติดตั้ง LPS แยกจากกัน

ตารางที่ 2 ระดับการป้ องกันกระแสเสิ ร์จในระบบแรงดันต่า

ระดับการ
ป้ องกัน
ฟ้ าผ่า
(LPL)

I
II
III-IV

ฟ้ าผ่าลงโดยตรง
และบริ เวณใกล้เคียงสิ่ งบริ การ
ฟ้ าผ่าโดยตรง S3
ฟ้ าผ่าบริ เวณ
รู ปคลื่นกระแส
ใกล้เคียง S4
10/350 µs
รู ปคลื่นกระแส
[kA]
8/20 µs
[kA]

10
7.5
5

5
3.75
2.5

ฟ้ าผ่าลงบริ เวณ
สิ่ งปลูกสร้าง
ฟ้ าผ่าลงบริ เวณ
สิ่ งปลูกสร้าง S2
รู ปคลื่นกระแส
8/20 µs
[kA]

พิจารณา LPS มีการต่อประสานเข้ากับตัวแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่วสั ดุ
เป็ นตัวนา กระแสฟ้ าผ่าที่ไหลผ่านจะเป็ นเป็ นสามทางดังรู ปที่ 4 แรงดันไฟฟ้ า
เหนี่ ยวน าจะมี ค่าสู ง เนื่ องจากกระแส I1 ไหลเข้าใกล้บริ เ วณระยะความยาว
สายไฟที่วนเป็ นลูป [3], [6]

0.2
0.15
0.1

5. แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนาเนื่องจากวาปฟ้าผ่าลงโดยตรง
ในการกรณี ที่มีการวาปฟ้ าผ่าโดยตรงเกิ ดแรงดัน ไฟฟ้ าเหนี่ ยวนา Uip
สาหรับสิ่ งปลูกสร้ างที่ไม่ได้รับการป้ องกันสามารถคานวณได้จากสมการที่
(2)

รู ปที่ 4 แรงดันไฟฟ้ าเหนี่ ยวนาจากฟ้ าผ่า ที่ติดตั้ง LPS ทัว่ ไป
ในกรณี น้ ีสามารถคานวณความเหนี่ ยวนาร่ วมเนื่ องจากฟ้ าผ่าได้จาก
สมาการที่ (4)

221
10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”

บทความวิชาการ
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand
LM = 0.2 x l x ln

(4)

S คือ ระยะระหว่างจุดฟ้ าผ่าถึ งจุ ดศูนย์กลางของสิ่ งปลู กสร้ างโดย
ระยะ S สามารถคานวณได้จากสมาการที่ (8) และ (9) ระยะห่ าง
รัศมีทรงกลมกลิ่ง Rsp กับสิ่ งปลูกสร้าง

โดยที่
คือ รัศมีโครงสร้างตัวแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่วสั ดุเป็ นโลหะที่ต่อ
ประสานร่ วม
กระแสลัดวงจรที่ไหลวนในลูปสู งสุ ดคือกระแสที่ สัมพันธ์กบั กระแส
ฟ้ าผ่าในช่วงแรก (200, 150 หรื อ 100 kA ขึ้นอยูก่ บั ช่ วง LPL ที่เลือกพิจารณา)
กระแสลัดวงจรสามารถคานวณได้จากสมการที่ (5) ตามมาตรฐาน IEC 62305
Isc = kc x I x
(5)
r

โดยที่
LS คือ ค่าความเหนี่ ยวนาแฝงในวงลูป
LS = 0.8 x
x ln

- 0.8 x (l+e) + 0.4 x l
+ 0.4 x e x ln

(6)
x 10-6

ตารางที่ 3 ค่าแรงดันไฟฟ้ าเหนี่ ยวนาต่อความยาวหน่วยของวงลูปและกระแส
ลัดวงจรของระดับการป้ องกันฟ้ าผ่า (LPL)
ระดับการป้ องกันฟ้ าผ่า แรงดันไฟฟ้ าเหนี่ยวนา กระแสลัดวงจร
(LPL)
ต่อความยาวหน่ วย
(10/350µs)
[kV/m]
[kA]
I
4
5
II
3
3.75
III-IV
2
2.5

6. วาบฟ้าผ่าในบริเวณใกล้ เคียงระบบเซลล์แสงอาทิตย์
ในกรณี ที่ เ กิ ด การวาบฟ้ าผ่ า ในบริ เวณใกล้ เ คี ย งระบบเซลล์
แสงอาทิตย์ (S2) แรงดันไฟฟ้ าเหนี่ ยวนา Uip ตามล้มเหลวของระบบภายใน
เนื่ องจากผล (Lightning Electro-Magnetic Pulse: LEMP) RM สามารถคานวณ
ได้จากสมการที่ (2) พิจารณาที่ kC = 1 ค่าความเหนี่ ยวนาร่ วมสามารถคานวณ
ค่าประมาณได้ในสมการที่ (7)
โดยที่
A คือ พื้นที่การเหนี่ ยวนาในวงลูป

เมื่อ H < Rsp

(8)

S = Rsp +

เมื่อ H > Rsp

(9)

โดยที่
H คือ ความสู งของสิ่ งปลูกสร้าง
L คือ ความยาวของสิ่ งปลูกสร้าง
สาหรับต้นกาเนิ ดความเสี ยหาย S2 จากมาตรฐาน IEC 62305-1 กระแสเสิ ร์จ
สามารถจาแนกตามระดับการป้ องกันได้จากตารางที่ 3 ระดับการป้ องกันฟ้ าผ่า
(LPL) [3], [6]

7. สรุป

ภายใต้ส มมติ ฐ านนี้ ค่ าแรงดันไฟฟ้ าเหนี่ ยวนา Uip และค่ ากระแส
ลัดวงจร Isc จะถูกนามาเปรี ยบเทียบในตารางที่ 3 สาหรับวงลูปที่ไม่มีการป้ อง
ในพื้นที่ 50 ตร.ม. โดยพิจารณาที่ kc = 1 [4], [6]
ค่าจากการคานวณเป็ นค่าที่สมมติฐานซึ่ งจะนามาพิจารณาในการเลือกระดับ
การป้ องกันฟ้ าผ่า (LPL) ในตารางที่ 3 ซึ่ งค่าดังกล่ าวเป็ นค่ าแรงดันไฟฟ้ า
เหนี่ ยวนาที่ อาจเกิ ดขึ้ นภายในระบบจากผลกระทบฟ้ าผ่า โดยสามารถลด
ผลกระทบแรงดันเหนี่ ยวน าจากการลดระยะวงลู ป ของสายตัวนาหรื อหุ้ ม
ฉนวนเพื่อป้ องกันการเหนี่ ยวนาจากแรงดันไฟฟ้ าเหนี่ ยวนา

LM = 0.2 x

S = (2 x Rsp x H – H2)0.5 +

(7)

ในการป้ องกัน ฟ้ าผ่ า ในระบบผลิ ต ไฟฟ้ าจากเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์
จาเป็ นต้องวิ เคราะห์ และประเมิ นความเสี่ ยงจากค่าแรงดันเสิ ร์จและกระแส
เสิ ร์จตามข้อกาหนดของมาตรฐาน IEC 62305 และการจาแนกต้นกาเนิ ดฟ้ าผ่า
ที่แ ตกต่ างกัน มี ผลต่อค่ ากระแสเสิ ร์จและแรงดัน เสิ ร์จในระบบรวมถึ งการ
เหนี่ยวนาวนลูปของระยะสายตัวนา ซึ่งปั จจัยที่แตกต่างกันนั้นสามารถคานวณ
และแบ่งแยกตามระดับการป้ องกันฟ้ าผ่าเพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่อาจจะเกิ ด
ขึ้นกับระบบหรื อสิ่ งปลูกสร้างอื่นๆได้
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วงจรสร้ างแรงดันสู งกระแสตรงขนาดพิกดั แรงดัน 50 kV
Circuit generates high voltage direct current voltage 50 kV
ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว, นัฐโชติ รักไทยเจริ ญชีพ, จิรวัฒน์ ไม้แก่นและธีรภัทธ ทวีวงศ์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1381 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่ อ กรุ งเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 081-6203266 E-mail: Supawud.n@rmutp.ac.th

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการออกแบบและสร้างชุดวงจรแรงดันสู ง
กระแสตรงขนาดพิกดั แรงดัน 50 kV สาหรับใช้งานในวงจรแหล่งจ่ายไฟ
แรงดันสู งในห้องปฎิบตั ิการไฟฟ้ าแรงสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนื อ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า และเป็ น
อุปกรณ์ใช้ในการศึกษาคุณลักษณะรู ปแบบของระบบแรงดันสู ง โดยใช้
วงจร Flyback Transformer ในการสร้างแรงดันสู งจากแรงดัน 220 V ให้
ไปจนถึ งแรงดันขนาดพิ ก ัด 50 kV ตามก าหนด ภายในวงจรที่ ส ร้ า ง
แรงดันสู งจะใช้ Epoxy หล่ อทับเป็ นฉนวนในการป้ องกันอัน ตรายที่
อาจจะเกิดจากไฟแรงดันสู ง
คาสาคัญ: ชุดวงจรแรงดันสู งกระแสตรงขนาดพิกดั แรงดัน 50 kV, วงจร
Flyback Transformer

Abstract
This thesis presents the design and construction of high
voltage circuit voltage 50 kV for use in high voltage power supply
circuit. High voltage laboratory of Rajamangala University of
Technology Phra Nakhon. Bangkok center Electrical Engineering And
is used to study the form of a high pressure system using Flyback
Transformer circuit to generate the high voltage of 220 volts, the
voltage to the rated voltage of 50 kV as required. The circuit uses a high
pressure over dielectric Epoxy casting to prevent harm that may be
caused by overvoltage.

แรงสู งก่อนที่จะนาไปติดตั้งจริ ง เนื่ องจากในการทดสอบอุปกรณไฟฟ้ าที่
ใช้ในระบบไฟฟ้ าแรงสู งจะต้องทาการทดสอบด้วยไฟฟ้ าแรงสู งที่เท่ากับ
คุ ณสมบัติ ก ารใช้ง านของอุปกรณ์ เ ป็ นตัวลดทอนแรงดันลงมาวัด โดย
อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องสัง่ ซื้ อจากต่างประเทศเข้ามาซึ่งมีราคาสู งตามค่าการ
แลกเปลี่ยนเงินตรา จึงทาให้เสี ยดุลการค้าให้กบั ต่างประเทศ แต่ปัจจุบนั
ระบบไฟฟ้ าแรงสูงในประเทศมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมาก มีบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต
อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ าหลายรายสามารถผลิ ตอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ าในพิ ก ัด แรงดัน สู ง
ขึ้นมาใช้งานจาหน่ายในประเทศและส่ งออก ซึ่ งอุปกรณ์ที่ผลิ ตมานั้นต้อง
ทาการวัดเพื่อทดสอบคุณสมบัติและคุณภาพของอุปกรณ์การทดสอบแต่
ละครั้ งจาเป็ นต้อ งใช้ค วามเที่ ยงตรงสู งซึ่ งแต่ เ ดิ มจาเป็ นต้อ งสั่งน าเข้า
เครื่ องมื อ วัด จากต่ า งประเทศด้ ว ยความก้ า วหน้ า ทางด้ า นวิ ศ วกรรม
ไฟฟ้ าแรงสู งท าให้ ปัจ จุบนั เราสามารถสร้ า งและออกแบบวงจรสร้ า ง
แรงดันสู งใช้ใ นห้ องปฏิ บตั ิ ก ารของมหาวิ ทยาลัยเพื่อ ใช้ใ นการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยหลายแห่ งยังขาดอุปกรณ์และความเข้าใจในการสร้ างวงจร
แรงดันสู งราคาที่สูงเหตุน้ ี จึงทาให้เกิ ดแนวคิดที่ออกแบบและสร้ างวงจร
แรงดันสู งกระแสตรงขนาดพิกดั แรงดัน 50 kv เพื่อใช้ในการศึกษาวิจยั
ภายในห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร ของสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
• วงจร rectifier แบบขั้นบรรได (Cascade circuit of DC High
Voltage) ใช้วงจรพื้นฐานของวงจรแรงดัน rectifier แบบ 2 เท่านามาต่อ
กันเป็ นแบบขั้นบันได แบบ Cockcroft Walton ใช้หลักการของ n – stage
single phase cascade แสดงดังรู ปที่ 1

Keywords: Circuit generates HVDC 50 kV, Flyback transformer circuit

1. บทนา
ปัจจุบนั ประเทศไทยสามารถสร้ างอุปกรณ์ไฟฟ้ าแรงสู งขึ้นใช้งาน
เองภายในประเทศได้หลายชนิ ด และยังมีการผลิตแรงดันได้หลายระดับ
ด้ว ยกัน อุ ปกรณ์ ต่ า งๆที่ ใ ช้ ใ นระบบไฟฟ้ าแรงสู ง นั้น จะต้อ งผ่ า นการ
ทดสอบเพื่อให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการนาไปติ ดตั้งการใช้งานใน
ระบบไฟฟ้ าแรงสูงเพราะถ้านาไปติดตั้งโดยไม่ผ่านการทดสอบอาจทาให้
เกิดความเสี ยหายแก่ระบบได้ จึงต้องทาการทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ

รู ปที่ 1 วงจร rectifier แบบแรงดัน 2 เท่ามาต่ออนุกรมกัน nth ชั้น
การทางานของ Cockcroft Walton ขณะ no load จะใช้วงจร rectifier แบบ
แรงดัน 2 เท่ามาต่ออนุกรมกัน nth ชั้น โดยแต่ละชั้นประกอบด้วย diode 2

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี
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ตัว capacitor 2 ตัว ตัวแรกเป็ นตัวเก็บพักปะจุ ตัวที่ 2 ทาหน้าที่เป็ น fileter
capacitor ที่ทาหน้าที่พกั ปะจุ ได้แก่ C’1’ C’2’ C’3’ C’4 capacitor C1’ C2’
C3’ C4 ทาหน้าที่ fileter diode D’1’ D’2’ D’3’ D’4 จะนากะแสในช่ วงคลื่ น
บวก diode D1’ D2’ D3’ D4 จะนากะแสในช่ วงคลื่นลบ วงจรสร้างแรงดัน
แต่ละครั้งจะสร้างแรงดันเป็ น 2 เท่าของค่าแรงดันสู งสุ ด 2V Capacitor
และ didoe แต่ล ะตัวจะต้องทนแรงดันได้ 2 เท่ าของค่ าสู งสุ ด ยกเว้น
capacitor C’4 เท่านั้นที่ทนแรงดันสู งสุ ดได้เพียง 1Vm เมื่อต้องการแรงดัน
สูงๆ จะต้องนามาต่อเป็ นขั้นบันไดหลายๆชั้น ดังสมการ (1)
2nVmax
n = จานวนชั้น

เมื่อ

(1)

(10)
เมื่ อ Vd เป็ นแรงดัน กระแสตรงที่ โหลดจ านวนชั้น ที่ พอเหมาะ n Optimum คือ
(11)
(12)
(13)
• วงจรฟลายแบคคอนเวอร์ เตอร์ คือ เพาเวอร์ ทรานซิ สเตอร์ (Q) จะ
นากระแสและหยุดนากระแสสลับกันตามความถี่ ของสัญญาณไฟฟ้ าจาก
วงจรควบคุม ขณะที่ทรานซิ สเตอร์ ทางานกระแส (Lin ) จะไหลผ่าน
ขดลวดปฐมภูมิ (N1) ไดโอด (D) จะไม่ทางานเนื่ องจากถูกรี เวร์ สไบอัส
(Reverse bias ) กระแสจึงไม่ไหลผ่านโหลด (Ri) ขดลวดปฐมภูมิจึงสะสม
พลังงานไว้และเมื่อ Power ทรานซิ สเตอร์ หยุดทางานไดโอดก็จะทางาน
เนื่ อ งจากขดลวดปฏิ ภู มิ ท าให้ เ กิ ด กระแสที่ ข ดลวดทุ ติ ย ภู มิ ไ หลไป
ประจวบลงคาปาซิเตอร์ (Cout) และจ่ายให้โหลดเมื่อวงจรการทางานอยูใ่ น
สภาวะคงที่ ค่ าแรงดัน output ที่ ได้จากคอนเวอร์ เ ตอร์ จ ะเป็ นไปตาม
สมการ (14)

รู ปที่ 2 Capacitor และ diode แต่ละตัวจะต้องทนแรงดันได้ 2Vmax

4

(14)

• สมการคานวณ Voltage Drop ในแต่ละ Stage ของวงจร Cockcroft
Walton
(2)

เมื่อ

(3)
แทนค่า
(4)

T
TON
NP
NS
Vout
Vin
VEC(SAT)

= คาบเวลาการทางานของ Q1 เป็ นวินาที
= ช่วงเวลาที่คิ้ว Q1 นากระแส เป็ นวินาที
= จานวนรอบของขด ไพรมารี่ เป็ นรอบ
= จานวนรอบของขด เซคัน่ ดารี่ เป็ นรอบ
= แรงดันที่เอาต์พตุ ของคอนเวอร์เตอร์ เป็ นโวลต์
= แรงดันที่ อินพุตของคอนเวอร์เตอร์ เป็ นโวลต์
= แรงดันค่อม Q1 ขณะนากระแสเป็ นโวลต์

(5)
• สมการคานวณหาแรงดันระลอก (Ripple) แรงดันระลอกของวงจร
ขั้นบรรไดก็อาจหาได้เช่นเดียวกับวงจรที่มีไดโอดและตัวเก็บประจุกรอก
งกระแสอย่างละตัวซึ่งมีความสาพันธ์ คือ
(6)
(10)
Idc = กระแสตรงที่จ่ายให้โหลด
f = ความถี่ของแรงดันกระแสสลับที่จะแปลงเป็ กระแสตรง
C = ความจุ ไฟฟ้ าของตัวเก็ บประจุ ก รองกระแสแรงดัน
ระลอกทั้งหมด
• จานวนชั้นบันไดที่ พอเหมาะ n - Optimum ในการสร้ างแรงดัน
กระแสตรงด้วยวงจรขั้นบันไดเราอาจสร้ างแรงดันให้สูงขึ้ นได้โดยการ
เพิ่มจานวนชั้น ดังสมการ (10)
เมื่อ

รู ปที่ 3 ลักษณะวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์
• รู ปแบบElectrostatic volt-meter
ใช้หลักการเกิ ดแรงของสนามไฟฟ้ า (Electric) ระหว่างแผ่นโลหะ 2
แผ่น ที่ วางขนานกัน ปกติ แ ละแผ่น โลหะทั้งสองจะต้องทาขอบให้ มี ค่ า
uniform field ตลอดหน้าแผ่นโลหะแสดงดังสมการ (15)
เมื่อ

(15)
E แรงดั น ที่ ต้ อ งเข้ า ไประหว่ า งแผ่ น ระนาบ ที่ มี ค่ า
Capacitance = C
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•คุณลักษณะของ Electrostatic volt-meter
- ความถูกต้องเที่ยงตรง : 0.5 – 1.0% ย่านความถี่ แรงดันที่วดั
0 – MHz ย่านแรงดันที่วดั ขึ้นกับระยะของแผ่น plate พลังงานที่ใช้มีค่า
น้อยมาก ฉะนั้น Impedance ขาเข้าจะสู งมากกว่า 1013 มี ค่ามากกว่า
Capacitance 5-50 PF จึงทาให้ดึงกระแสจากแหล่งที่วดั น้อยมากชนิ ดของ
แรงที่จะวัดสามารถวัดได้ท้ งั AC และ DC AC วัดเป็ น RMS วัดแรงดัน
AC ได้สูง 500 kV และ DC ได้สูงถึง 600 kV

รู ปที่ 6 ไดอะแกรมลักษณะการทางาน
• การออกแบบไฟตรงภาคกาลัง
ใช้วงจรเรี ยงกระแส Rectifier เป็ นวงจรเปลี่ ยนไฟฟ้ ากระแสสลับ
(AC) เป็ นไฟฟ้ ากระแสตรง (DC) และใช้วงจรกรองแรงดันโดยจะได้รับ
แรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ 220 V 50 Hz เพื่อ เปลี่ ยนแรงดัน ไฟฟ้ า
กระแสสลับให้เป็ นแรงดันกระแสตรง ประมาณ 310 V สามารถคานวณ
ได้จากสมการที่ (17) และแสดงดังรู ปที่ 7

รู ปที่ 4 หลักการElectrostatic volt-meter

(17)

• การวัดไฟฟ้ าแรงดันสูงแบบ Voltage divider
ใช้ voltmeter วัดได้โดยการนาเอา impedance ค่าสู งๆต่อขนานกับ
แรงดันที่ จะวัด แล้วแบ่งเอา impedance ที่ มีแรงดันตกคร่ อมส่ วนน้อย
ออกมาวัด ซึ่งแสดงดังรู ปที่ 5

เมื่อ

VS
VD

= แรงดันที่ใช้งาน (V)
= แรงดันตกคร่ อมไดโอด (V)

ดังนั้นจะได้
(18)
(19)

รู ปที่ 5 การวัดไฟฟ้ าแรงดันสู งแบบ Voltage divider
โวลต์มิเตอร์ที่ใช้วดั จะต้องมี Zin สู งมากๆ เช่น Electrostatic Voltmeter
เมื่อ
Z1
= impedance ภาคแรงสูง
Z2
= impedance ภาคแรงต่า
V1
= แรงดันที่ตอ้ งการวัด
V2
= แรงดันที่แบ่งออกมาวัดซึ่ งเป็ นแรงดันภาคแรงดัน
ต่าเป็ นแรงดันตกคร่ อม Z2
EV = เป็ น Voltmeter ทีใช้วดั มีค่า impedance สูง
เมื่อทราบค่า V2 จาก Voltmeter จึงสามารถคานวณค่า V ด้านแรงสู งที่วดั
ได้จากสมการ (16)

รู ปที่ 7 วงจรเรี ยงกระแสแบบบริ ดจ์
• อุปกรณ์ในการสร้างวงจรและแรงดัน
การสร้างโครงงานชุด วงจรสร้างแรงดันสูงกระแสตรงขนาดพิกดั 50
kV นั้นประกอบด้วนกันหลายภาคส่ วนและหลายอุปกรณ์ การประกอบ
ต้องใช้การระมัดระวังเป็ นอย่างสู ง จึงแบ่งรายละเอียดต่างๆแสดงดังรู ป

(16)
Z1, Z2 ควรเป็ น impedance ที่ทาจากวัสดุชนิ ดเดี ยวกัน ( R หรื อ C ) เพื่อ
ลดการเปลี่ยนของ impedance เนื่องจากอุณหภูมิ

รู ปที่ 8 หม้อแปลงฟลายแบค 50kV 15kHz และแหล่งจ่ายไฟ

3. การออกแบบวงจรสร้ างแรงดันสู งกระแสตรง 50 kV
หลังจากที่ได้ศึ กษาทฏษฎี ที่เกี่ ยวข้องแล้ว จึ งทาให้ก ารออกแบบแต่ ล ะ
ส่วนซึ่งส่วนต่างๆของวงจรสร้ างแรงดันสู งกระแสตรงขนาดพิกดั 50 kV
แสดงดังรู ปที่ 6

รู ปที่ 9 ชุดควบคุมแรงสูงและวงจรสร้ างแรงดันสูงกระแสตรง 50kV
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4. ผลการทดลองวัดแรงดันสู งกระแสตรงพิกดั 50 kV
การสร้ างวงจรแรงดันสู งกระแสตรงขนาดพิก ัด 50 kV ในครั้ งนี้
เพื่อให้เป็ นไปตามผลที่ได้ต้ งั ไว้และเพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน เราจึงต้องมี
การทดสอบและวัดผลเพื่อให้ทราบว่าวงจรที่ ทาการออกแบบไปนั้นได้
เป็ นไปตามขอบเขตที่กาหนดไว้ โดยอุปกรณ์ที่ใช้คือ
1. Multimeter เครื่ องมือวัดแรงดันไฟฟ้ า Fluke รุ่ น 155
2. โพรบวัดแรงดันสูง Fluke รุ่ น 80K-40
3. Oscilloscope เครื่ องมือวัดสัญญาณไฟฟ้ า Yokogawa
4. Variac หม้อแปลงแบบปรับค่าได้ 0-220 V, 50Hz, 5A
ซึ่งผลการวัดค่าแรงดันดังกล่าวแสดงดังตารางที่ 1 รู ปที่ 10 และ 11
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบขณะไม่มีโหลด
V IN (V)

V OUT (Transformer) (kV)

VDC(NO-load) (kV)

10
30
60
90
120
150
180
210
220

0.92
2.66
5.37
8.05
11.09
13.81
16.47
19.27
20.26

2.49
6.84
14.42
21.04
28.17
35.29
42.52
50.17
51.20

• ผลการทดสอบ
จากการทดสอบจะเห็ นได้ว่าวงจรสร้ างแรงดันสู งกระแสตรงขนาด
พิกดั 50 kV นั้น จะเริ่ มค่าสตาทร์ ที่ 42.4 kV และจะต้องใช้เวลาประมาณ
13 นาที เพื่อที่จะได้แรงดัน 50 kV ตามที่กาหนด
การทดสอบแหล่ งจ่ายแรงดันสู งกระแสตรงขนาดพิกดั 50 kV เป็ น
การทดสอบขณะไม่ มี โหลด (NO-load) ทดสอบโดยการป้ อนแรดัน
อินพุต Vin เท่ากับ 220 V ให้กบั แหล่งจ่ายแรงดันสู ง กระแสตรง สามารถ
วัดแรงดัน เอาท์พตุ Vout ได้เท่ากับ 51.20 kV

5. สรุป
บทความนี้ ได้ออกแบบชุ ดวงจรสร้ างแรงดันดันสู งกระแสตรงขนาด
พิกดั 50 kV เพื่อใชในการทดลองในมหาลัย ในการสร้ างโครงงานชิ้ นนี้
เราได้อ อกแบบโครงงานให้ มี ข นาดเล็ ก เพื่ อง่ ายต่ อการขนย้า ยในการ
ทดลอง ดังนั้นจึงได้ใช้ หม้อแปลงฟลายแบคและวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ใน
การขับกระแสไฟฟ้ าให้เป็ นแรงดันสู งกระแสตรง 50 kV ตามที่ตอ้ งการ
ในโครงงานชิ้นนี้เราได้จ่ายกระแสไฟทางด้านอินพุต 220V ผ่านวงจรเรก
ติฟลายเพื่อแปลงแรงจากกระแสสลับให้เป็ นกระแสผ่านโวลเตจดิไวเดอร์
ผ่านวงจรคอมพาราเตอร์ ใช้ไอซีสาเร็ จรู ปเบอร์ SG3525A ขับนาเกรดของ
มอสเฟตเป็ นวงจรช่วยขับให้ได้แรงดันสู ง 50kV
6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนยีราช
มงคลพระนคร ที่ให้การสนับสนุนการวิจยั จนประสบความสาเร็ จ

เอกสารอ้ างอิง

รู ปที่ 10 ผลการทดสอบขณะไม่มีโหลดในรู ปกราฟ

รู ปที่ 11 สัญญาณ Output ขณะไม่มีโหลด เมื่อป้ อนแรงดัน Input 220V
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ระบบติดตามและตรวจจับภาพด้ วยกล้องเพื่อแจ้ งเตือนเด็กติดอยู่ภายในรถโรงเรียน
Tracking System and Camera Image Detection for Alerts Children Trapped in the School Bus
สุ ธรี ัตน์ เอมอิม่ 1 ศิรพัชร์ สมพงษ์ 1 นันฐกา บุญชัยศรี1 ยุทธพิชัย หลีหลาย1 นพรัตน์ นิลสาราญ1 และนรรัตน์ วัฒนมงคล1
1
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 E-mail: norrarat@eng.buu.ac.th

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ เราได้นาเสนอระบบติดตามและตรวจจับภาพด้วย
กล้องเพื่อแจ้งเตือนเด็กติ ดอยู่ภายในรถโรงเรี ยนโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ช่ วยลดโอกาสที่ เด็กนักเรี ยนจะถูกลื มไว้ในรถและอาจเกิ ดการเสี ยชี วิต
รวมถึงการเพิ่มความมัน่ ใจให้แก่คนขับรถและผูป้ กครองของเด็ก สาหรับ
ระบบที่นาเสนอในที่น้ ี จะแบ่งการทางานออกเป็ น 3 ส่ วนคือ 1) ส่ วนการ
ตรวจสอบสถานะการทางานของเครื่ องยนต์รถและแหล่ งจ่ ายพลัง งาน
ไฟฟ้ า 2) ส่ ว นของกล้อ งตรวจจับ และระบบการแจ้ง เตื อ นหากมี เ ด็ก
นักเรี ยนติดอยูภ่ ายในรถ และ 3) ระบบติดตามตาแหน่ งของรถและตัวเด็ก
โดยมีการทดสอบระบบทั้ง 3 ส่ วนนี้ โดยการนาอุปกรณ์ ไปติ ดตั้งจริ งใน
รถตูร้ ับส่งนักเรี ยน
จากการทดสอบพบว่า ตาแหน่งที่ติดตั้งกล้องที่เหมาะสมที่สุด
คือบนเพดานทามุม 30 องศา ตรงกลางรถด้านหลังคนขับรถ โดยกล้อง
สามารถตรวจจับ ภาพเด็ ก ได้ถู ก ต้อ งมากกว่ า 95% ระบบตรวจสอบ
สถานะการทางานของเครื่ องยนต์รถ ระบบแจ้งเตือนด้วยการโทรและส่ ง
ข้อความไปยังหมายเลขของผูด้ ูแลรับผิดชอบ และระบบแจ้งตาแหน่งของ
รถรับส่งนักเรี ยนสามารถทางานได้อย่างถูกต้อง
คาสาคัญ: การประมวลผลภาพ, ระบบการติ ดตามตาแหน่ ง, กล้องไอพี,
ราสเบอรี่ พาย

Abstract
In this research, we have introduced the tracking system and
camera image detection for alerts children trapped in the school bus. The
objective is to reduce the chances of a student being forgotten in the car
and possibly death, including increased confidence for drivers and
parents of children. The system is divided into three parts: 1) the status
of the car engine and the power supply. 2) the camera and the alarm
system if the child stay inside the car and 3) tracking system of the car
and the child. These three systems are tested by deploying the device in
the school bus.

From our experiment results, we found that the optimum
mounting position is on the ceiling at an angle of 30 degrees in the center
of the car behind the driver. The camera can accurately detect the children
more than 95% image. The status of the car engine, alert system by
dialing and sending a message to the number of the responsible
administrator, and the positioning system of the school bus can work
properly.
Keywords: Image processing, tracking system, Raspberry-Pi , IP camera

1. บทนา
ปั จจุบนั นี้ มีอุบตั ิเหตุจากการที่คนขับรถรั บส่ งนักเรี ยนลื มเด็ก
นักเรี ยนไว้ในรถตูโ้ รงเรี ยน ทาให้เด็กขาดอากาศหายใจเป็ นสาเหตุทาให้
เด็กเสี ยชี วิต รศ.นพ.อดิศกั ดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี [1]
ได้กล่าวไว้วา่ ปกติร่างกายของคนจะรักษาอุณหภูมิไว้ที่ 37 องศาเซลเซี ยส
แต่ เ มื่ อติ ด อยู่ใ นรถตู ้ที่ ค วามร้ อ นสู ง ช่ วงแรกร่ างกายจะขับ ความร้ อ น
ออกมาในรู ปแบบของเหงื่อ แต่เมื่อถึงจุดที่ร่างกายทนไม่ไหว ร่ างกายก็จะ
หยุดทางาน เกิ ดภาวะเลื อดเป็ นกรด หยุดหายใจ และอวัยวะทุกอย่างหยุด
ทางาน หากเจอเด็กที่ติดในรถเร็ วจะพบในสภาพตัวแดง แต่หากนานเกิน
30 นาทีแล้วเด็กจะตัวซีดและเสี ยชี วิต และจากข้อมูลของกรมควบคุมโรค
[2] ได้ระบุ ส ถิ ติช่ วงระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ถึ ง 2559 ได้เ กิ ด
เหตุการณ์เด็กถูกลื มทิ้งไว้ในรถทั้งหมด 13 เหตุการณ์ โดยเสี ยชี วิต 6 ราย
และช่วยไว้ได้ทนั 7 ราย ซึ่งเด็กที่เสี ยชี วิตมีอายุระหว่าง 3 – 4 ปี เนื่องจาก
เด็กเหล่านี้ ไม่สามารถขอความช่ วยหรื อเปิ ดประตูรถด้วยตัวเองได้ หลาย
หน่ ว ยงานได้ร่ ว มกัน ป้ อ งกัน ปั ญ หาเด็ ก ถู ก ทิ้ ง ไว้ใ นรถโรงเรี ย น เช่ น
กองบัญชาการตารวจนครบาล ได้จดั ทาสติ กเกอร์ แจกให้ผูข้ บั รถรั บส่ ง
นักเรี ยน ผูป้ กครอง เพื่อเตือนให้ระมัดระวังการลืมเด็กไว้ในรถโรงเรี ยน
โดยมีวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นคือ คนขับรถรับส่ งนักเรี ยนควรนับจานวน
เด็กก่อนขึ้นและหลังลงจากรถทุกครั้ ง ก่อนล็อกประตูควรตรวจดู ให้ ทวั่
รถ เด็กเล็กควรให้นงั่ แถวด้านหน้าเพื่อให้คนขับสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย
ส่ วนเด็กโตให้นงั่ เบาะด้านหลัง
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ติดตั้งและง่ายต่อการใช้งานโดยไม่ตอ้ งยุง่ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ าของรถเลย
จากนั้นจึงนาไปอุปกรณ์และกล้องไอพีไปติดตั้งในรถโรงเรี ยนดังรู ปที่ 4

รูปที่ 1 ตัวอย่างเหตุการณ์ที่เด็กถูกลืมทิ้งไว้ภายในรถยนต์
Raspberry Pi

จากปั ญหาที่ ก ล่ า วมาในข้า งต้น ผูว้ ิจยั จึ งได้น าเสนอระบบ
ติดตามและตรวจจับภาพด้วยกล้องเพื่อแจ้งเตือนเด็กติดอยูภ่ ายในรถโดรง
เรี ยน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่ วยเหลื อเด็กนักเรี ยนที่ อาจถูกลืมไว้ในรถ
โรงเรี ยนก่อนที่เด็กนักเรี ยนจะเสี ยชี วิต โดยระบบนี้ จะใช้กล้องตรวจจับ
การเคลื่อนไหวของเด็กนักเรี ยนที่ติดอยูใ่ นรถ ร่ วมกับใช้การโทรและส่ ง
ข้อความแบบอัตโนมัติไปยังหมายเลขของผูเ้ กี่ ยวข้องกับเด็ก จึงเป็ นการ
สร้างความมัน่ ใจในเรื่ องความปลอดภัยให้กบั ทุกฝ่ าย

GSM & GPS
Module

ACC Detector

IP webcam

รู ปที่ 3 อุปกรณ์ติดตามและตรวจจับภาพด้วยกล้องภายในกล่องสาเร็ จรู ป
IP Webcam

IP
Webcam

2. ระบบทีน่ าเสนอ
2.1 วัสดุอุปกรณ์
ชุดวงจร ACC detector ซึ่ งเป็ นพอร์ ตแบบยูเอสบีอีกด้านหนึ่ง
เชื่ อมต่อกับช่ องจุดบุหรี่ เพื่อเป็ นแหล่ งจ่ายไฟฟ้ าให้กบั ระบบและประจุ
ไฟฟ้าให้กบั แบตเตอรี่ สารอง (Power bank) บอร์ด Raspberry pi ใช้ระบบ
ปฏิบตั ิการแบบ Raspbian ทาหน้าที่เป็ นหน่วยประมวลผลกลางของระบบ
โดยจะรับสัญญาณจากกล้องไอพี (IP Webcam) ซึ่งทาหน้าที่ตรวจจับภาพ
การเคลื่ อนไหวของเด็กนักเรี ยนที่ อยู่ภายในรถโรงเรี ยนโดยใช้วิธีการ
ประมวลผลภาพ (Image processing) ก่ อนส่ งต่อไปยังโมดูล GPS /GSM
Module เพื่อส่งข้อความสั้น การโทรแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติ และการระบุ
ตาแหน่งของรถโรงเรี ยนไปยังผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้สามารถเข้าช่ วยเหลื อ
เด็กได้ทนั เวลา โดยรายละเอียดของระบบที่นาเสนอเป็ นดังรู ปที่ 2
LED
Power bank
Switch
USB Port 1
USB Port 2

ACC Detector

GSM & GPS
Module

Raspberry Pi

C
IP Webcam

รูปที่ 2 การออกแบบระบบที่นาเสนอ
2.2 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
หลังจากที่ได้ทาการออกแบบและสร้ างอุปกรณ์ ติดตามและ
ตรวจจับภาพด้วยกล้องเพื่อแจ้งเตื อนเด็กติดอยู่ภายในรถซึ่ งถูกประกอบ
รวมอยูภ่ ายกล่องเพียงชิ้นเดียว (ดังแสดงในรู ปที่ 3) เพื่อให้สะดวกในการ

รู ปที่ 4 ตาแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์และกล้องไอพีในรถโรงเรี ยน

3. การทดสอบและผลการทดสอบ
ในหัวข้อนี้ จะอธิ บายหื ท ราบถึ ง วิธี ก ารทดสอบและผลการ
ทดสอบระบบที่นาเสนอในแต่ละส่ วนดังต่อไปนี้
3.1 การเชื่ อมต่ อระหว่างบอร์ ด Raspberry Pi กับ ACC detector
การทดสอบการเชื่ อมต่อระหว่างบอร์ด Raspberry Pi กับ ACC
detector เป็ นการตรวจสอบสถานะการทางานของเครื่ อ งยนต์ ข องรถ
รับส่ งนักเรี ยนซึ่ งช่ วยยืนยันอีกทางหนึ่ งว่าคนขับได้หยุดรถแน่ นอนแล้ว
จริ งๆ โดยเป็ นตัวก าหนดการเริ่ มท างานของระบบทั้งหมด เนื่ องจาก
บางครั้งคนขับติดเครื่ องยนต์ไว้แต่ตวั อาจจะแวะซื้ อของหรื อทากิ จกรรม
อื่นๆ เพียงชัว่ ครู่ เท่านั้น กล่าวคือระบบการตรวจจับเด็กนักเรี ยนจะเริ่ มเมื่อ
มีการดับเครื่ องยนต์ไปแล้วเป็ นเวลา 5 นาที ผลการทดสอบเมื่อเครื่ องยนต์
รถท างานจะแสดงการตอบสนองของโปรแกรมที่ ห น้า จอ command
window ที่ ตอบกลับ มาว่า “Charged batt” และ “Car on” หมายความว่ า
เครื่ องยนต์รถติดอยูโ่ ดยจะทาการชาร์จประจุเข้าแบตเตอรี่ สารองไฟให้กบั
ชุดอุปกรณ์ และหลอดแอลอีดีสีเขียวด้านหน้ากล่องอุปกรณ์จะติด แต่หาก
เครื่ องยนต์รถไม่ทางานจะหมายถึงว่าคนขับได้หยุดการใช้รถแน่นอนแล้ว
ที่ ห น้ า จอ command window จะแสดงข้ อ ความขึ้ นว่ า “Car OFF”,
“Uncharged batt” และ “Start System” หมายความว่าเครื่ องยนต์ร ถไม่
ทางาน ดังนั้นแบตเตอรี่ สารองจะทาหน้าที่จ่ายไฟที่กกั เก็บพลังงานไฟฟ้า
ก่อนหน้านี้ไว้ให้กบั อุปกรณ์ต่างๆ แทน และไฟแอลอีดีจะดับลง
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LED

LED

ก) Foreground
ข) Background
ค) Object
รู ปที่ 8 ผลการทดสอบหาค่าเทรชโฮลด์ที่เหมาะสม

รูปที่ 5 การตอบสนองของระบบต่อสถานะของเครื่ องยนต์รถ
3.2 การเชื่ อมต่ อระหว่างบอร์ ด Raspberry Pi กับ IP Webcam
การทดสอบการเชื่ อมต่ อระหว่างบอร์ ด Raspberry Pi กับ IP
Webcam เนื่ องจากในระหว่างการประมวลผลการตรวจจับเด็กภายในรถ
รั บส่ งนัก เรี ยนของบอร์ ด Raspberry Pi กับ IP Webcam เราจะทราบผล
การตรวจจับว่าพบหรื อไม่พบเด็กติด อยู่ในรถหรื อไม่เท่ านั้นโดยจะไม่
เห็ นการทางานในแต่ละขั้นตอนที่เกิ ดขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
จะขออธิ บายขั้น ตอนการประมวลผลภาพ [3,4] โดยการใช้โปรแกรม
MATLAB [5,6] เริ่ มต้น จากการหาค่ าเทรชโฮลด์ที่เหมาะสมจากกราฟ
ฮิสโทแกรมของภาพวัตถุ ดังรู ปที่ 6 โดยมีช่วงของวัตถุอยูท่ ี่ค่าความสว่าง
ประมาณ 50 ขึ้ น ไป และค่ า ความสว่ า งของสัญญาณรบกวนจากแสง
ภายนอกอยู่ระหว่าง 0-50 โดยจะใช้ค่าความสว่างของวัตถุและสัญญาณ
รบกวน ซึ่ งจากรู ปนี้ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีช่วงการซ้ ากันอยูท่ ี่ค่าเทรช
โฮลด์ประมาณ 40-60 ดังนั้นจึงมีการใช้ค่าที่อยูใ่ นช่ วงนี้ สาหรับใช้งาน ดัง
รู ปที่ 7 จากนั้นจึงเลือกใช้วิธีการหาขอบภาพแคนนี (Canny detection) ซึ่ง
ได้ผลดังรู ปที่ 8 และเมื่อนาอุปกรณ์ ไปทดสอบจริ งภาพที่ได้จากกล้อง
กรณี ที่มีเด็กนั่งอยู่ในตาแหน่ งต่างๆ บนรถตูแ้ ละมี วตั ถุอื่นวางไว้อยู่ดว้ ย
ได้ผลการตรวจจับ ดังแสดงในรู ปที่ 9
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นอกจากนั้ น แล้ ว ยัง ได้ท าการทดสอบการหามุ ม กล้อ งที่
เหมาะสมที่ สุดสาหรั บการติ ดตั้งที่เพดานของรถตู้ โดยเปรี ยบเทียบมุม
กล้อง 30, 45 และ 60 องศา เทียบกับเพดานของรถ ดังตารางที่ 1 จากผล
การทดสอบพบว่ า กล้อ งจะต้อ งท ามุ ม 30 องศา และควรจะติ ด ตั้ง ที่
ตาแหน่ งเพดานหลังคนขับซึ่ งจะสามารถมองเห็ น ภาพเด็กได้ครอบคลุม
พื้นที่ท้ งั หมดในรถตู ้
อย่างไรก็ ตาม เหตุ ก ารณ์ ที่ มีเด็ กก้มหลับ ที่เบาะด้านหลังสุ ด
ของตัวรถและเด็กตัวเล็กซึ่ ง อาจถูกบังโดยเบาะด้านหน้าได้ กล้องจะไม่
สามารถตรวจจับ ภาพได้ แต่ด้วยพฤติ กรรมและสัญชาตญาณการเอาตัว
รอดของเด็ก ในขณะที่เครื่ องยนต์รถดับนั้น อุณหภูมิภายในรถก็จะสู งขึ้น
ทาให้เด็กต้องมีการขยับตัวบ้าง ซึ่งจะเป็ นผลทาให้กล้องสามารถตรวจจับ
ภาพเด็กได้ในที่สุด
ตารางที่ 1 การทดสอบภาพที่ได้จากมุมตั้งกล้องที่แตกต่างกัน
มุมสาหรับกล้อง
ภาพที่ได้จากกล้อง
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0

รู ปที่ 9 ตัวอย่างภาพที่กล้องสามารถตรวจจับเด็กได้ในตาแหน่งต่างๆ
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รูปที่ 6 การทดสอบหาค่าเทรชโฮลด์ที่เหมาะสมจากกราฟฮิสโทแกรม
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รูปที่ 7 กราฟฮิสโทแกรมแสดงการเลือกค่าเทรชโฮลด์ของวัตถุ
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3.3 การเชื่ อมต่ อระหว่างบอร์ ด Raspberry Pi กับ GSM & GPS Module
การทดสอบการเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งบอร์ ด Raspberry Pi กับ
SIM900 ในที่น้ ี จะใช้สาหรับการโทรไปยังผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรี ยนที่
ติดอยู่บนรถตู้ ซึ่ งได้มีการออกแบบระบบให้มีก ารโทรหาผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อง
สามเบอร์ คือ เบอร์ ของคนขับรถรับส่ งนักเรี ยนและของคุณครู 2 คน จาก
ผลการทดสอบจะเห็นหน้าจอ command window จะแสดงคาว่า Number
1 นัน่ หมายถึ งการโทรถึ งเบอร์ ที่เกี่ ยวข้องเบอร์ ที่ 1 คื อ เบอร์ คนขับ รถ
รับส่งนักเรี ยน ‘Round 1’ หมายความว่ากาลังโทรรอบที่ 1 โดยในกรณี ถา้
ไม่มีผรู้ ับสายหรื อโทรไม่ติดระบบจะแสดงข้อความว่าว่า “time out” และ
“call Fail” ระบบจะทาการโทรซ้ า ซึ่ งกาหนดจานวนการโทรซ้ าสู งสุ ดคือ
3 ครั้ง ระบบจึงจะเปลี่ยนการโทรแจ้งเตือนไปยังเบอร์ ที่ 2 และ 3 ต่อไป
ในลักษณะเช่ นเดิ ม ตามลาดับ รวมถึ งการส่ งสัญญาณเสี ยงแจ้งเตื อนที่
บันทึกไว้และข้อความแจ้งเตือนแบบ SMS ด้วย ดังรู ปที่ 10

รู ปที่ 11 ตัวอย่างการแสดงพิกดั แบบเวลาจริ งของรถ

4. สรุป
งานวิจยั ฉบับนี้นาเสนอการพัฒนาระบบช่ วยเหลื อเด็กที่ ติดอยู่
ภายในรถโรงเรี ยนโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่ วยลดโอกาสที่เด็กนักเรี ยนจะ
ถูกลื มไว้ในรถและอาจเกิ ดการเสี ยชี วิต รวมถึ งการเพิ่มความมัน่ ใจให้แก่
คนขับรถและผูป้ กครองของเด็ก โดยใช้ระบบการตรวจจับการทางานของ
เครื่ องยนต์ ใช้กล้องไอพีร่วมกับเทคนิ คการประมวลผลภาพเข้ามาช่ วยใน
การตรวจสอบการติดอยูข่ องเด็กนักเรี ยน โดยกล้องสามารถตรวจจับภาพ
เด็กได้ถูกต้องมากกว่า 95% พร้ อมทั้งมีระบบแจ้งเตื อนผูท้ ี่เกี่ ยวข้องโดย
การส่ งข้อความสั้น การโทรแจ้งเตื อนแบบวนซ้ า และการระบุตาแหน่ ง
ของรถที่ เกิ ดเหตุ โดยอุปกรณ์ที่นาเสนอสามารถติ ดตั้งงานและท างาน
แบบอัตโนมัติ
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รูปที่ 10 การโทรติดตามและการส่ งข้อความไปยังผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับเด็ก
การอ่านค่ าต าแหน่ ง GPS จะอ่ านจาก packet GPRMC ของ
ดาวเทียม GPS ผ่านพอร์ ตยูเอสบี โดยจะทาการแยกแพ็กเกต ออกเป็ นตัว
แปรต่างๆ คือพิกดั ตาแหน่ งของรถ วันที่ เวลา และความเร็ ว แล้วนาค่า
เหล่านี้ส่งไปเก็บยังฐานข้อมูล เพื่อนามาแสดงบนโปรแกรมประยุกต์ เพื่อ
แจ้งให้รู้พิกดั ของรถแบบเวลาจริ ง ดังแสดงในรู ปที่ 11
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เครื่ องจาหน่ ายอาหารสั ตว์อตั โนมัติ
Automatic feed vending machine
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ น าเสนอการออกแบบและสร้ างเครื่ อ งจาหน่ าย
อาหารสัตว์อตั โนมัติ ซึ่ งมีจานวนหัวจ่ายทั้งหมด 4 หัวจ่าย สามารถบรรจุ
อาหารไว้ส าหรั บ จาหน่ ายได้ 4 ชนิ ด ชนิ ดละ 10 กิ โลกรั ม และเครื่ อ ง
สามารถจ่ายอาหารได้ต้ งั แต่ 1- 10 กิ โลกรั ม โดยการทางานของเครื่ อง
ทั้งหมดถูกควบคุมด้วยบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งเครื่ องสามารถรับ
เหรี ยญได้ 2 ชนิ ด คือ เหรี ยญชนิด 5 บาทและ 10 บาท โดยแสดงชนิดของ
อาหาร น้ าหนัก ที่ ต้องการ ราคาของอาหารบนจอแสดงผลแอลซี ดี ได้
รวมถึงมีไฟแสดงสถานะแจ้งเตือนเมื่ออาหารมีไม่เพียงพอต่อการจาหน่าย
จากการทดสอบ พบว่าการทางานของเครื่ องจาหน่ ายอาหารสัตว์อตั โนมัติ
ในการจ่ายอาหารของทุกหัวจ่าย มีค่าความผิดพลาดในการจ่ายน้อยกว่า 5
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเครื่ องสามารถใช้งานได้จริ ง [1-2]
ค า ส า คั ญ : เค รื่ อ ง จ า ห น่ า ย อ า ห า ร สั ต ว์ , ห ล า ย หั ว จ่ า ย ,
ไมโครคอนโทรลเลอร์ , ไฟแสดงสถานะ

Abstract
This article describes a design and constructed automatic
feed vending machine has four paid head, available for 4 types of food,
each type is 10 kg and it can supply food from 0.5 - 10 kg. The Arduino
microcontroller is used to control the operation of this machine. The
machine can accept two types of coins: 5 baht and 10 baht. The type,
desired weight and price of foods are shown in LCD screen. Moreover,
it has an alert light when food is not enough for sale. The experimental
results have been shown that payouts of all paid heads are erroneous to
pay less than 5% that mean our contracted machine can be used in
practice.

Keywords: Automatic feed vending machines, Many paid head
microcontroller, Alert light.

1. บทนา
ในปั จจุบ ัน มี ผูน้ ิ ยมเลี้ ยงสั ต ว์ห ลายชนิ ด ไม่ ว่าจะเลี้ ยงใน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เลี้ยงไว้เพื่อจาหน่ าย เลี้ ยงไว้ในครั วเรื อน หรื อ
แม้แต่ เลี้ ยงไว้ดูเล่ น จึ งมี ห น่ วยงานหรื อร้ านค้าจาหน่ ายอาหารสัตว์เป็ น
จานวนมาก โดยแต่ล ะวัน สัตว์จะบริ โภคอาหารเป็ นปริ มาณมาก ท าให้
ร้านค้าที่ขายอาหารสัตว์ตอ้ งจ้างพนักงานจานวนมาก เพื่อให้เพียงพอต่อ
การขายอาหารสั ต ว์ โดยจะมี ก ารแบ่ ง ขายอาหารสั ต ว์เหล่ านี้ ให้ ก ั บ
เกษตรกรผูท้ ี่ เลี้ยงสัตว์เป็ นอาชี พในครัวเรื อนซึ่ งมี รายได้น้อย จึงต้องซื้ อ
อาหารเพียงครั้งปริ มาณน้อยๆ ซึ่งในการตักอาหารสัตว์ชงั่ เป็ นกิโลขาย ถ้า
ผู้ข ายตัก ในปริ ม าณที่ ไ ม่ พ อดี ก ับ น้ าหนัก ที่ ต้อ งการ ซึ่ งอาจมี ป ริ ม าณ
อาหารสัตว์ที่มีน้ าหนักมากจนเกิ นไป ส่ งผลให้ผูข้ ายไม่ได้กาไร หรื อถ้า
หากมีปริ มาณอาหารสัตว์ที่มีน้ าหนักน้อยไป ทาให้ผซู ้ ้ื อได้ปริ มาณอาหาร
สัตว์ไม่ตรงตามที่ตอ้ งการ [1-2]
จากปั ญ หาดังกล่ าว จึ งได้คิ ด ค้น ออกแบบและสร้ างพัฒ นา
เครื่ องจ าหน่ า ยอาหารสั ต ว์อ ัต โนมัติ โดยมี ก ารควบคุ ม โดยการใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถควบคุมการปล่อยอาหารให้ได้น้ าหนักที่
ถูกต้องแม่นยา และมี การเตื อนเมื่ อปริ มาณอาหารไม่เพียงพอต่อการซื้ อ
โดยเครื่ องจ าหน่ า ยอาหารสั ต ว์อ ัต โนมัติ สามารถน าความรู้ ใ นการ
ออกแบบไปพัฒนาต่อไปในอนาคต

2. การออกแบบและการสร้ าง
ในการออกแบบเครื่ องจาหน่ ายอาหารสัตว์อตั โนมัติ สามารถ
แบ่งย่อยออกเป็ น 2 ส่ วนด้วยกัน คือ การออกแบบทางด้านฮาร์ ดแวร์ และ
ด้านซอร์ฟแวร์ เพื่อให้เครื่ องมีประสิ ทธิภาพในการทางานที่ดีที่สุด
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2.1 การออกแบบเครื่ องให้ อาหารสัตว์ อตั โนมัติ
จากดังรู ปที่ 1 แสดงแบบจาลองด้านข้างของเครื่ องจาหน่ าย
อาหารสัต ว์อตั โนมัติ มี ข นาด 50×100×150 เซนติ เมตร ภายนอกของ
เครื่ องจาหน่ายอาหารสัตว์จะมีแผ่นอลูมิเนี ยม หนา 0.5 มิลลิ เมตร หุ ้มอยู่
โดยโครงสร้ างภายในของเครื่ อ งจ าหน่ ายอาหารสั ต ว์อ ัต โนมัติ แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 จะเป็ นส่ วนถังบรรจุอาหารสัตว์ท้ งั 4 ถัง แต่
ละถังมีขนาด 23×78 เซนติเมตร คอยบรรจุอาหารถังละ 10 กิ โลกรัม และ
ที่เปิ ด - ปิ ดถังด้านบนเชื่ อมติดอยูข่ นาด 40×100 เซนติเมตร ส่ วนที่ 2 ส่ วน
พื้นที่รอรับอาหาร ขนาด 46×91 เซนติเมตร และท่อปล่ อยอาหาร ขนาด
10×10 เซนติเมตร 3 ท่อ และในส่ วนสุ ดท้าย ส่ วนหน้าต่างรับคาสัง่ และ
แสดงผลอยูบ่ นทางด้านขวา มีขนาด 20×26 เซนติเมตร และรู ปที่ 2 แสดง
แบบจาลองด้านหน้าของเครื่ องจาหน่ายอาหารสัตว์อตั โนมัติ

เครื่ องจาหน่ ายอาหารสัตว์อตั โนมัติใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์
ที่คอยรับคาสั่งหรื อข้อมูลต่าง ๆ ทั้งระบบ โดยมีการรับค่าจากปุ่ มกดเพื่อ
นามาประมวลผล และสั่งการทางานไปยังเครื่ องรับเหรี ยญ ซึ่งมีมอเตอร์ 4
ชุ ด ในการจ่ ายอาหารและยังคอยควบคุ ม การเปิ ด – ปิ ดไฟ เพื่ อ แสดง
สถานะ พร้ อ มทั้ งแสดงสถานะการท างานผ่ า นบนจอ LCD วงจร
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ของเครื่ องจาหน่ ายอาหารสัตว์อตั โนมัติ ดังรู ปที่ 3
ซึ่งมีหลักการทางาน คือ เมื่อทาการกด Keypad ขนาด 4×3 ที่ถูกต่อเข้ากับ
ขาดิจิตอล 38, 40, 42, 44, 46, 48 และ 50 ของ Port Arduino ทาหน้าที่ใน
การรั บ ค่ า ต่ าง ๆ เพื่ อ ส่ ง ไปยัง ตัว ประมวลผล จากนั้ น หน้ า จอแสดง
สถานการณ์ทางานต่าง ๆ ของระบบ โดยจอ LCD ขนาด 20×4 แบบ I2C
ถูกต่อเข้ากับ ขา SDA SCL เพื่อแสดงผลการทางานต่าง ๆ ส่ วนเครื่ องรับ
เหรี ยญคอยรั บค่ าจากเหรี ยญที่ ห ยอด โดยขาสัญญาณถู กต่ อเข้ากับขา 7
เป็ นขาอิ น พุต พร้ อมกับ รี เลย์1 Channel ที่ ค อยควบคุ มการทางานของ
เครื่ องรั บ เหรี ยญ สัญ ญาณของรี เลย์ 1 channel ถู ก ต่ อ เข้าขา 53 เพื่ อท า
หน้ าที่ รับ ค่ าของเหรี ยญที่ ถู ก หยอดเข้ามา ส่ งไปยังหน่ ว ยประมวลผล
Arduino Mega 2560 เพื่ อ แสดงจานวนเงิ น ผ่านทางจอ LCD ต่ อจากนั้น
เซอร์ โวมอเตอร์ ท้ งั 4 ตัวถู กต่อเข้ากับขา PWM ที่ขา 8, 9, 10 และ 11 ซึ่ ง
คอยรับข้อมูลจากหน่วยประมวลผลเพื่อทาหน้าที่เปิ ด – ปิ ดช่องจ่ายอาหาร
และรี เลย์ 4 Channel คอยรั บค่าจากหน่ วยประมวลผลท าหน้าที่ สั่งเปิ ด ปิ ดการท างานของไฟแสดงสถานะ โดยขาสั ญ ญาณของดี เลย์ท้ ัง 4
Channel ถู ก ต่ อ เข้ากับ ขา digital 22, 24, 26 และ 28 พร้ อ มกับ Buzzer
เสี ยงเตื อนที่ ต่อเข้ากับขา 52 เป็ นขาเอาต์พุต คอยแสดงไฟสถานะเมื่อมี
อาหารไม่เพี ยงพอต่อการจาหน่ าย และจะมี เสี ยงเตื อนเมื่ อระบบเกิ ดการ
ผิดพลาด เป็ นการเสร็ จสิ้ น การท างานของวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์
เครื่ องจาหน่ายอาหารสัตว์อตั โนมัติ [3-7]

รูปที่ 1 แบบจาลองด้านข้างของเครื่ องจาหน่ายอาหารสัตว์อตั โนมัติ

รู ปที่ 3 วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ ของเครื่ องจาหน่ายอาหารสัตว์
อัตโนมัติ

รูปที่ 2 แบบจาลองด้านข้างของเครื่ องจาหน่ายอาหารสัตว์อตั โนมัติ
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2.2 การออกแบบซอฟแวร์ เครื่ องให้ อาหารสัตว์ อตั โนมัติ

รู ปที่ 4 แผนผังการทางานเครื่ องจาหน่ายอาหารสัตว์อตั โนมัติ
จากรู ปที่ 4 แสดงแผนผังการทางานเครื่ องจาหน่ ายอาหารสัตว์
อัตโนมัติ เมื่อเริ่ มเปิ ดเครื่ อง โปรแกรมจะทางานโดยรับค่าการกด Keypad
แสดงน้ าหนักที่มีในแต่ละถัง โดยในเครื่ องจาหน่ ายอาหารสัตว์อตั โนมัติ
แบ่งออกเป็ น 4 ถัง คือ ถังอาหารปลา ถังอาหารหมู ถังอาหารไก่ และถัง
อาหารนก

2.3 การทดลองและผลการทดลอง

โดยนาแบบจาลองของเครื่ องจาหน่ ายอาหารสัตว์อตั โนมัติ ที่
ได้ อ อกแบบไว้ม าสร้ า งดัง รู ป ที่ 5 แสดงเครื่ องจ าหน่ า ยอาหารสั ต ว์
อัตโนมัติใช้งานจริ ง โดยทาการทดลองเตรี ยมอาหารสัตว์ตวั อย่าง 4 ชนิ ด
คือ อาหารปลา อาหารหมู อาหารไก่ และอาหารนก เพื่อใช้ในการทดสอบ
ประสิ ทธิภาพและความแม่นยา ในการจ่ายอาหารของเครื่ องจาหน่ายอาหาร
สัตว์อตั โนมัติ โดยการทดสอบความแม่นยาในการจ่ายอาหารของเครื่ อง
จาหน่ ายอาหารสัตว์อตั โนมัติ สามารถปล่อยอาหารตั้งแต่ 1 - 10 กิ โลกรั ม
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เพิ่มขึ้นทีละ 5 กิโลกรัม จะทดสอบการปล่อย 5ครั้ง เพื่อหาเปอร์ เซ็นต์ความ
ผิดพลาด ซึ่ งได้ท าการชั่งน้ าหนัก จากเครื่ องชั่งน้ าหนัก ดิ จิ ตอลที่ แสดง
น้ าหนั ก ค่ อ นข้ า งละเอี ย ด จึ ง ท าให้ พ บค่ า ความคลาดเคลื่ อ น หาก
เปรี ยบเทียบกับเครื่ องชัง่ น้ าหนักแบบเข็มที่ร้านขายอาหารสัตว์ทวั่ ไปนิ ยม
ใช้แล้วนั้น จะเห็นได้ว่าเครื่ องจาหน่ ายอาหารสัตว์อตั โนมัติสามารถปล่อย
อาหารได้ปริ มาณใกล้เคียงกับที่ผซู ้ ้ือต้องการ

3. สรุป
การออกแบบและสร้ างเครื่ องจาหน่ ายอาหารสัตว์อตั โนมัติ
ซึ่ งมีจานวนหัวจ่ายทั้งหมด 4 หัวจ่าย เมื่อได้ทาการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
ของเครื่ องจ าหน่ า ยอาหารสั ต ว์ อ ั ต โนมั ติ แ ล้ ว นั้ น พบว่ า เครื่ องมี
ประสิ ท ธิ ภ าพค่ อนข้างดี สามารถจ่ ายอาหารได้ใ กล้เคี ยงกับ น้ าหนัก ที่
ต้องการ โดยมี ค่ าความผิ ด พลาดน้ อ ยกว่า 5 เปอร์ เซ็ น ต์ สามารถสร้ าง
เครื่ องจาหน่ ายอาหารสัตว์อตั โนมัติได้จริ ง มีการบรรจุอาหารได้ 4 ชนิ ด
ชนิ ดละ 10 กิโลกรัม และมีไฟแสดงสถานะเมื่ออาหารไม่เพียงพอ ภายใน
เครื่ องมี การป้ องกันการเสื่ อมสภาพของอาหาร สามารถทาความสะอาด
ได้สะดวก และใช้งานง่าย ซึ่ งนาเครื่ องจาหน่ ายอาหารสัตว์อตั โนมัติ ไป
ใช้งานจริ งที่ ร้านอาหารสัตว์ จังหวัดนครราชสี มา โดยมี แบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจของผูท้ ี่ได้รับการบริ การ “เครื่ องจาหน่ ายอาหาร
สัตว์อตั โนมัติ”จานวน 10 ชุด พบว่า ผูท้ ี่ได้รับบริ การนั้นมีความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.94 ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 98.89

เอกสารอ้ างอิง
[1]
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เครื่ องนับจานวนเม็ดยากึง่ อัตโนมัติ
Semi- automatic machine for counting pills
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ นาเสนอ การศึ กษาการออกแบบและสร้ างโมเดล
เครื่ องนับจานวนเม็ดยากึ่ งอัตโนมัติ ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
โดยเครื่ องจะประกอบไปด้วยเซนเซอร์ เพื่อตรวจสอบเม็ดยา เพื่อทาการ
นับจานวนเม็ดยา โดยเครื่ องนับจานวนเม็ดยากึ่ งอัตโนมัติ มี กลไกเลื อก
นับเม็ดยาแบบชุ ด และเลื อกนับเม็ดยาแบบต่อเนื่ อง สามารถนับ เม็ดยา
พาราเซตามอล ยาแก้ปวดเกร็ งกล้ามเนื้ อ ยาลดอาการปวดตามข้อ และยา
ลดกรดในกระเพาะอาหาร ซึ่ งมีกลไกในการนับเม็ดยา 2 แบบ คือแบบ
กาหนดเองและแบบต่ อเนื่ อง ครั้ งละไม่ เกิ น 100 เม็ด จากผลของการ
ทดสอบสมรรถนะการทางานของเครื่ องนับจานวนเม็ดยากึ่ งอัตโนมัติ
พบว่า สามารถนับเม็ดยาแต่ละชนิ ดครั้งละ 100 เม็ด โดยสามารถนับเม็ด
ยาพาราเซตามอล ที่เวลาเฉลี่ ย 62 วินาที นับเม็ดยาแก้ปวดเกร็ งกล้ามเนื้ อ
ที่ เวลาเฉลี่ ย 58 วินาที นับเม็ดยาลดอาการปวดตามข้อ ที่ เวลาเฉลี่ ย 62
วินาที นับเม็ดยาลดกรดในกระเพาะอาหาร เวลาเฉลี่ ย 58 วินาที ซึ่ งใช้
เวลานับเม็ดยาเร็ วกว่าเมื่อเทียบกับเครื่ องนับจานวนเม็ดยาที่มีอยู่ ซึ่ งแสดง
ให้เห็ นว่าเครื่ องนับจานวนเม็ดยากึ่ งอัตโนมัติสะดวกและรวดเร็ วในการ
ท างานและสามารถใช้งานได้ถู ก ต้อ ง 99.9% จึ งมี ป ระโยชน์ อย่างยิ่ ง
สาหรับใช้ในคลีนิคหรื อโรงพยาบาล
คาสาคัญ: เม็ดยา, เครื่ องนับ, อินฟาเรด, มอเตอร์, กึ่งอัตโนมัติ

Abstract
The aim of this article is to study and development of Microcontroller Semi-automatic machine for counting pills. The machine
have medicine tablet sensor for detecting and counting the medicine
tablet. It have two modes of medicine tablet counting; set counting
mode and continuous counting mode. Paracetamol, muscle pain reliever
and stomach acid tablets can be counted. The number of medicine tablet
for each of counting time can be prescribed on the machine or let it

counts for 100 tablets in a time. The results of testing revealed that the
machine can count 100 paracetamol tablets within 62 sec. For counting
of 100 muscle pain reliever tablets the machine takes time for 58 sec
and for counting of 100 stomach acid tablets the machine takes time for
62 sec. When compared with the machine counting medicine tablet that
using in the market, it is faster than another one. The Micro-controller
Semi-automatic machine for counting pills gives accuracy for 99.9 %. It
is very convenience to use in clinic or in the hospital.
Keywords: Pills, Sensor, Motor, Machine, Microcontroller

1. บทนา
ในปัจจุบนั มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงมากขึ้น อีกทั้งยัง
มี การแข่งขันในด้านเทคโนโลยี เพื่อช่ วยตอบสนองความต้องการ และ
อานวยความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์ ซึ่งปั จจุบนั อุปกรณ์อตั โนมัติ ไม่ว่า
จะเป็ นเครื่ องใช้ในครัวเรื อน สถานประกอบการ โรงเรี ยน โรงพยาบาล
ต่างๆ ซึ่ งต้องเผชิ ญอยูก่ บั การต้องจ่ายเงินจานวนมากในการซื้ ออุปกรณ์
ต่ างๆเหล่ านี้ จากต่ างประเทศ จึ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่ ต้อ งพัฒ นาและผลิ ต
เทคโนโลยีเพื่ออานวยความสะดวกเหล่านี้ ภายในประเทศเพื่อลดปั ญหา
การขาดดุลการค้า ซึ่ งสภาวะปัจจุบนั ความต้องการในการเข้ารักษาตัวของ
ผูป้ ่ วยมีจานวนเพิ่มมากขึ้น ทางโรงพยาบาลหรื อคลินิกมีความจาเป็ นต้อง
จ่ายยาตามความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้บุคลากรต้องทางานหนักเกิ ด
การล่าช้าในการจ่ายยาให้กบั ผูป้ ่ วย ส่ งผลให้ไม่ทนั ต่อความต้องการของ
ผูป้ ่ วยที่มาใช้บริ การ [1]
จากปั ญหาดังกล่าว จึงได้ออกแบบและสร้างเครื่ องนับจานวน
เม็ด ยากึ่ งอัตโนมัติ เพื่ ออานวยความสะดวกและลดเวลาในการจ่ายยา
ให้ ก ับ ผู้ป่ วย โดยออกแบบให้ เ ครื่ องนั บ จ านวนเม็ ด ยากึ่ งอัต โนมัติ
สามารถเลื อกโหมดการท างานนับเม็ดยาแบบชุ ด และเลื อกนับ เม็ดยา
แบบต่อเนื่ อง สามารถตั้งค่าจานวนเม็ดยาที่ตอ้ งการนับตามความต้องการ
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นอกจากนี้ ยงั มีระบบการตรวจนับ เม็ดยาด้วยเซนเซอร์ และประมวลผล
ด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยแสดงจานวนเม็ดยาที่นับได้ด้วย
หน้าจอ LCD ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็ วในการนับเม็ดยา สามารถนับ
เม็ดยาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น[2-3]

ช่องนับเม็ดยา
งง

2. การออกแบบและการสร้ าง
2.1 การออกแบบฮาร์ แวร์
สาหรับการออกแบบเครื่ องนับจานวนเม็ดยากึ่ งอัตโนมัติ ได้
ออกแบบเป็ นรู ปทรงสี่ เหลี่ยม ขนาดความกว้าง 30 เซนติเมตร ความยาว
30 เซนติเมตร และสูง 30 เซนติเมตร เพื่อความสะดวกในการใช้งาน การ
ทาความสะอาด และคานึ งถึ งความสะดวกต่อการจัดเก็บรักษา ดังรู ปที่ 1
จะออกแบบให้ มี ถ าดหมุ น โดยใช้ ว ัส ดุ ส แตนเลสเกรดออสเตนิ ติ ก
(Austenitic) ที่มีค วามหนา 1 มิล ลิ เมตร นอกจากนี้ ตวั เครื่ องมีสวิตซ์ปิด
เปิ ดเครื่ อง สวิ ต ซ์ เมทริ ก ซ์ เพื่ อท าการเลื อกโหมดการนับ เม็ ด ยา ตั้ง ค่ า
จานวนเม็ดยาที่ตอ้ งการนับ และแสดงผลจากการนับจานวนเม็ดยาที่ดว้ ย
หน้าจอ LCD โดยโครงสร้างรู ปทรงสี่ เหลี่ ยมนี้ ง่ายต่อการออกแบบและ
สามารถจัดการสัดส่ วนพื้นที่การวางตาแหน่ งของอุปกรณ์ ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย อีกทั้งยังง่ายต่อการใช้งาน ส่ วน
ในรู ปที่ 2 แสดงแบบจาลองโครงสร้างด้านบน ของเครื่ องนับจานวนเม็ดยา
กึ่งอัตโนมัติ เพื่อใช้หมุนเม็ดยาให้เม็ดยาไหลลงช่ องนับเม็ดยา ถาดหมุน
ยามีรัศมีของถาด 14 เซนติเมตรบ [4-7]

รู ปที่ 2 แบบจาลองโครงสร้างด้านบนของเครื่ องนับจานวน
เม็ดยากึ่งอัตโนมัติ
จากรู ปที่ 3 แสดงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดู โน่ Mega
2560 เป็ นตัวควบคุมการทางานของเครื่ องนับจานวนเม็ดยากึ่งอัตโนมัติ
เมื่อเปิ ดสวิตซ์ที่เครื่ อง และนาเม็ดยาใส่ ลงบนถาดนับยา ต่อจากนั้นจะทา
การเลื อกโหมดการนับเม็ดยาตามที่ ตอ้ งการ โดยสามารถป้ อนค่าเม็ดยา
จากสวิต ช์เมตทริ ก ซ์ ด้วยวิธี ก ารกดเลื อกจานวนที่ ต้องการต่ อจากนั้น
Motor A จะหมุน เม็ดยาในถาดให้ไหลลงช่ องยา โดยผ่านเซ็ นเซอร์ เพื่ อ
ตรวจนับจานวนเม็ดยา นอกจากนี้ มีช่องจ่ายยาจานวนสองช่อง ซึ่งในกรณี
ที่เลือกโหมดการทางานนับเม็ดยาแบบชุด Motor B จะทาหน้าที่สลับช่อง
จ่ายยา เมื่อครบตามจานวนเม็ดต่อชุดจะแสดงผลออกทางหน้าจอ LCD
Sensor

Motor A
MatrixSwitch

Arduino
Motor B
LCD/
7Segment

รูปที่ 1 แบบจาลองเครื่ องนับจานวนเม็ดยากึ่งอัตโนมัติ

รู ปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมของระบบเครื่ องนับจานวนเม็ดยากึ่งอัตโนมัติ

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
236

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand
หน้าจอ LCD และ Num per Packet (จานวนเม็ดต่อแพ็กเกจ) โดยการกด
สวิตซ์แมทริ กซ์ เพื่อระบุจานวนชุ ดยาและจานวนเม็ดยาต่อชุ ด กด D เพื่อ
เริ่ มการทางาน เครื่ องจะทางานจนกระทัง่ เครื่ องนับจจานวนเม็ดยาเท่ากับ
จานวนแพ็ก เกจ เครื่ องก็ จะหยุด การท างานแต่ถ้าเลื อกโหมดนับเม็ดยา
แบบต่อเนื่ อง (โหมด B) คือ เมื่ อมีก ารเลื อกการทางานของโหมด B จะ
แสดงแถบเมนู Counter (การนับ) บนหน้าจอ LCD แล้วทาการกด D เพื่อ
เริ่ มการทางาน จนกระทัง่ นับจานวนเม็ดยาเสร็ จเครื่ องก็จะหยุดการทางาน

2.2 การออกแบบซอฟแวร์

A=
B=

3. การทดลองและผลการทดลอง
จากรู ปที่ 5 แสดงเครื่ องนับจานวนเม็ดยากึ่ งอัตโนมัติ ใช้งาน
จริ ง ซึ่ งนามาทดลองเพื่อทดสอบสมรรถนะของเครื่ องนับจานวนเม็ดยา
กึ่งอัตโนมัติ โดยออกแบบสร้ างขึ้นมาใช้นบั ตัวอย่างเม็ดยา 4 ชนิ ด คือ ยา
พาราเซตามอล มี ขนาดเส้ น ผ่านศู น ย์กลาง 12 มิ ล ลิ เมตร มี ความหนา 5
มิ ล ลิ เมตร ยาแก้ ป วดเกร็ ง กล้ า มเนื้ อ มี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ก ลาง 10
มิลลิเมตร มีความหนา 4 มิลลิเมตร ยาลดอาการปวดตามข้อ มีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 13 มิ ลลิ เมตร มีความหนา 4 มิลลิ เมตร และยาลดกรดใน
กระเพาะอาหาร มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 มิ ลลิ เมตร มี ความหนา 4
มิลลิเมตร เป็ นยาที่ใช้มากในผูป้ ่ วย [1],[ 8 ]
1

2

(ก) ด้านหน้า

(ข) ด้านบน

รู ปที่ 5 เครื่ องนับจานวนเม็ดยากึ่งอัตโนมัติใช้งานจริ ง

รูปที่ 4 โฟลชาร์ตการทางานของโปรแกรม
ในส่ ว นของการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ จะถูก
เขียนลงบนโปรแกรมคาสัง่ เครื่ องนับจานวนเม็ดยากึ่งอัตโนมัติ ควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ดังรู ปที่ 4 โฟลชาร์ ตการทางานของโปรแกรม ของ
เครื่ องนั บ จ านวนเม็ ด ยากึ่ งอัต โนมัติ เมื่ อ มี ก ารเปิ ดเครื่ อง จะแสดง
ข้อความโหมดการทางานให้ผใู้ ช้เลือกใช้งาน โดยการกดสวิตซ์แมทริ กซ์
เลือกโหมด โดยถ้ากดปุ่ ม A จะเข้าสู่ โหมดนับยาแบบชุ ด กดปุ่ ม B จะเข้า
สู่ โหมดนับยาแบบต่อเนื่ อง ถ้าเลื อกในโหมดการทางานแบบนับ เม็ดยา
แบบชุ ด (โหมด A) จะแสดงแถบเมนู Packet (จ านวนแพ็ก เกจ) บน

จากผลการทดลองพบว่า ในตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบ
นับเม็ดยาจากการติดตั้งเซนเซอร์ โดยให้เครื่ องนับเม็ดยาครั้งละ 100 เม็ด
จานวน 5 ครั้ง ปรากฏว่าสามารถนับเม็ดยาลดกรดในกระเพาะอาหารโดย
เฉลี่ยได้ 99.6 เม็ด ซึ่งคิดเป็ นค่าความถูกต้องในการนับ 99.6% ส่ วนนับยา
พาราเซตามอล ยาแก้ปวดเกร็ งกล้ามเนื้ อ และยาลดปวดตามข้อ สามารถ
นับโดยเฉลี่ยได้ 100 เม็ด ค่าความถูกต้องในการนับ 100% จึงสามารถนา
การทดลองการติ ด ตั้ง เซนเซอร์ น้ ี ใช้ ใ นการนับ จ านวนเม็ ด ยาได้จ ริ ง
นอกจากนี้ ยงั มี ก ารทดลองเปรี ยบเทียบการนับโดยใช้บุคคล
นับและใช้เครื่ องนับจานวนเม็ดยากึ่งอัตโนมัติ พบว่าใช้บุคคลนับได้เวลา

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
237

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand
เฉลี่ย 88 วินาที ใช้เครื่ องนับได้เวลาเฉลี่ย 60 วินาที ซึ่ งเครื่ องนับจานวน
เม็ดยาที่สร้ างขึ้นนี้ มีความเร็ วนการนับจานวนเม็ดยาได้เร็ วกว่า และช่ วย
อานวยความสะดวกในการจ่ายยาให้กบั ผูป้ ่ วย
ตารางที่ 1 การทดลองการนับเม็ดยาจากการติดตั้งเซนต์เซอร์

เครื่ องและมี เซนเซอร์ สาหรับตรวจนับจานวนเม็ดยา พบว่าเครื่ องมี ความ
แม่ น ย าในการตรวจนั บ จ านวนเม็ ด ยา 99.6 % นอกจากนี้ เมื่ อ ท าการ
เปรี ยบเที ยบการนับ โดยใช้บุค คลนับ เวลาเฉลี่ ยรวมทั้งหมด 88 วิน าที
ส่ วนเครื่ องมีเวลาเฉลี่ยรวมทั้งหมด 60 วินาที ซึ่งมีความเร็ วกว่าใช้บุคคล
คลากรของศูนย์ชุมชนจอหอนับ สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดเป็ นเครื่ อง
นับจานวนเม็ดยาในคลิ นิกหรื อโรงพยาบาล มีราคาถูก และมีโครงสร้าง
ไม่ซบั ซ้อน เหมาะกับการใช้งานเป็ นอย่างยิง่

จานวนเม็ดยาที่สามารถนับได้
จานวนครั้ง
1
2
3
4 5

เฉลี่ย

ยาพาราเซตามอล
ขนาดประตู 12x8 มม.

100 100 100 100 100

100

ยาแก้ปวดเกร็ งกล้ามเนื้อ
ขนาดประตู 10x8 มม.

100 100 100 100 100

100

ขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสี มา ที่ให้การสนับสนุ น
ช่วยเหลื อในด้านต่างๆ เสมอมา และศูนย์ชุมชนสุ ขภาพจอหอ นครราชสี มา
ที่ให้ขอ้ มูลและเก็บผลการทดลองทุกขั้นตอน

ยาลดอาการปวดตามข้อ
ขนาดประตู 13x8มม.

100 100 100 100 100

100

เอกสารอ้ างอิง

ชนิดยาและขนาดประตู

ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร
ขนาดประตู 11x8 มม.

100 100 100

98

100
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ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบการนับโดยใช้บุคคลนับและใช้เครื่ องนับจานวน
เม็ดยากึ่งอัตโนมัติ

ครั้งที่
ยาพาราเซตา
มอล
ยาแก้ปวด
เกร็ งล้ามเนื้อ
ยาแก้ปวด
ตามข้อ
ยาลดกรดใน
กระเพราะ
อาหาร

ลักษณะ
การนับ
บุคคลนับ
เครื่ องนับ
บุคคลนับ
เครื่ องนับ
บุคคลนับ
เครื่ องนับ
บุคคลนับ
เครื่ องนับ

จานวนเม็ดยาที่สามารถนับได้ เวลา
เฉลี่ย
จานวนครั้ง
1
2
3
4
5 วินาที
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
98

เวลาเฉลี่ยบุคคลนับ
เวลาเฉลี่ยเครื่ องนับ

100
100
100
100
100
100
100
100

86
62
98
58
70
62
98
58
88
60

4. สรุปผลการทดลอง
จากผลการออกแบบสร้ าง และทดลองใช้งานเครื่ องนับจานวน
เม็ดยากึ่ งอัตโนมัติ โดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุมการทางานของ
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บทคัดย่อ

1. บทนํา

งานวิจยั นี้นาํ เสนอนวัตกรรมการแจ้งเตือนค่าระดับนํ้ามันหล่อ
เย็น ในถังเก็บ ของเครื่ อ งจัก รกลอัต โนมัติ แ ละส่ งค่ าผ่านข้อ ความไลน์
เพื่อให้มีช่วงระยะเวลาในการเตรี ยมการเพิ่มเติมปริ มาณนํ้ามันหล่อเย็น
การวัดระดับนํ้าหล่อเย็นโดยประยุกต์ใช้โมดู ลอัลตราโซนิ ก HC-SR04
และโปรแกรมอาดูโน การพัฒนาระบบแจ้งเตื อนส่ งข้อความผ่านระบบ
โปรแกรม Line Messenger โดยการนํา ESP8266 / ESP8285 มาทํา การ
เชื่ อ มต่ อ WiFi และส่ ง ข้อ มู ล ไปที่ Line ของผู ้ใช้ ผ่ า นทาง API ที่ ท าง
LINE ได้จดั ทําไว้ คือ LINE Notify ผลการวิจยั พบว่าระบบที่ พฒ
ั นาขึ้ น
สามารถแจ้งค่าระดับนํ้ามันหล่อเย็นในถังได้ โดยค่าเฉลี่ยของระยะห่ าง
ในการวัดระดับนํ้าหล่อเย็นในถังเก็บของเครื่ องซี เอ็นซี สาํ หรับระยะทางที่
เกิดขึ้นจริ งและระยะทางที่วดั ด้วยโมดูลอัลตราโซนิ กพบว่าทั้งสองวิธีไม่
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ปั จ จุ บ ัน การผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นหรื อชิ้ น งานด้ ว ยเครื่ อ งจัก รกล
อัตโนมัติซ่ ึ งควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยให้การทํางานมีความ
ถูกต้องแม่นยํา รวดเร็ วและยังช่วยลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต
อันเนื่องมาจากคนงานอีกด้วย การทํางานกับเครื่ องซี เอ็นซี ซ่ ึ งเป็ นการตัด
เฉื อนชิ้นงานด้วยเครื่ องมือตัดที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน ในระหว่างที่มีการ
ตัดเฉื อนด้วยเครื่ องมือตัดจะเกิ ดความร้อนและแรงเสี ยดทานขึ้นระหว่าง
ชิ้ นงานและเครื่ องมือตัด ซึ่ งจะส่ งผลต่ออายุการทํางานของเครื่ องมื อตัด
ดังนั้นเพื่อเพิ่มอายุการทํางานของเครื่ องมือตัดจึงจําเป็ นต้องใช้สารหล่อ
เย็นที่ช่วยในการหล่อลื่นและลดแรงเสี ยดทานของการตัดเฉื อน
การหยุดการทํางานของเครื่ องจักรกลอัตโนมัติเนื่องจากนํ้ามัน
หล่อเย็นหมดหรื ออยู่ในระดับ ตํ่าจนไม่ สามารถทํางานได้นับได้ว่าเป็ น
สาเหตุหนึ่ งซึ่ งมีความสําคัญในกระบวนการทํางานซึ่ งส่ งผลต่อความสู ญ
เปล่ า ด้า นเวลาและค่ า ใช้จ่ า ยที่ เกิ ด ขึ้ น อัน เนื่ อ งมาจากการรอคอยการ
จัดเตรี ยมนํ้าหล่อเย็นเพื่อเพิ่มเติมลงในถังเก็บของเครื่ องจักร ค่าใช้จ่ายที่
สู ญเสี ยเนื่องจากไม่ได้ทาํ งานในระหว่างการรอคอย
การวัดระยะห่ างของอุปกรณ์ กบั พื้นผิวนํ้าหล่อเย็นในถังเก็บ
ด้วยโมดูลเซ็นเซอร์ อลั ตราโซนิ กเป็ นการส่ งสัญญาณคลื่นเสี ยงความถี่สูง
แล้วนํามาคํานวณหาค่าระดับความลึกของนํ้าหล่อเย็นในถังเก็บ แล้วทํา
การแจ้งเตือนระดับของนํ้าหล่อเย็นทางข้อมูลไลน์ของโทรศัพท์มือถือซึ่ ง
จะช่วยให้ผคู ้ วบคุมหรื ออํานวยการในการทํางานทราบข้อมูลได้อย่างเป็ น
ปั จจุบนั และทันท่วงที ถึงระดับของนํ้าหล่อเย็นในถังเก็บที่เหมาะสมจะ
ช่วยให้มีการจัดเตรี ยมปริ มาณนํ้าหล่อเย็นเพื่อเพิ่มลงในถังเก็บ
งานวิจยั นี้ ขอนําเสนอการประยุกต์ใช้ชุดโมดูลอัลตราโซนิ ก
เพื่อตรวจสอบระดับนํ้ามันหล่อเย็นในถังเก็บของเครื่ องจักรกลอัตโนมัติ
และแจ้ง ข้อ มู ล ผ่ า นระบบไลน์ เพื่ อ ลดเวลาสู ญ เปล่ า ในการทํา งาน
เนื่ องจากนํ้าหล่อเย็นมีปริ มาณไม่เพียงพอ หัวข้อที่ 2 จะอธิ บายหลักการ
ทํา งานของการวัด ระดับ ด้ว ยโมดู ล อัล ตราโซนิ ก และบอรด์ อ าดู โ น
(Arduino board) อธิ บายการทดลองและผลของการวัดระดับนํ้ามันหล่อ
เย็นในหัวข้อที่ 3 และสรุ ปผลการวิจยั ในหัวข้อที่ 4

คําสําคัญ: ระดับนํ้าหล่อเย็น, บอรด์อาดูโน, โมดูลอัลตราโซนิก, ซี เอ็นซี

Abstract
This research offers innovative fluid level alarms in
automated machine storage tanks and transmission via line flow. In
order to have more time to prepare the amount of coolant. Coolant level
measurement by applying the ultrasonic module HC-SR04 and the
Arduino program. Developed messaging system through the program
Line Messenger by the ESP8266 / ESP8285 to connect to WiFi and
send the data to the line of the user through the LINE API is LINE
Notify. The results show that the developed system can inform the level
of coolant in the tank. The average distance of the coolant in the cistern
for the actual distance and the distance measured by the ultrasonic
module were not significantly different. At a significant level of 0.05.
Keywords: Coolant level, Arduino board, Ultrasonic module, CNC
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2. หลักการทํางาน
การทํางานของโมดูลเซนเซอร์ อลั ตราโซนิ กเพื่อวัดระยะห่ าง
โมดูลนี้ มีจุดต่อใช้งานทั้งหมด 4 จุด ซึ่ งใช้งานกับบอร์ ด NodeMCU การ
ทดลองสามารถต่อวงจรอย่างง่ายได้โดยใช้โปรโตบอร์ ดและสายไฟต่อ
วงจรตามรู ป ที่ 1 ทั้ง นี้ การตรวจสอบคุ ณ สมบัติ พ อร์ ต ของชุ ด ทดลอง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จากดาต้าชี ท [1] พบว่าสามารถทนระดับแรงดัน
ลอจิก High (5V) ได้ โดยมีลกั ษณะขาการทํางานดังนี้
1. ขา VCC สําหรับต่อแรงดันไฟเลี้ยงไม่เกิน 5V
2. ขา Trig เป็ นขาอิ น พุ ต รั บ สั ญ ญาณพัล ส์ ค วามกว้า ง 10
ไมโครวิ น าที เพื่ อ กระตุ ้น การสร้ า งคลื่ น อัล ตราโซนิ ก
ความถี่ 40KHz ออกสู่ อากาศจากตัวส่ ง
3. ขา Echo เป็ นขาเอาต์พุตสําหรับส่ งสัญญาณพัลส์ออกจาก
โมดู ล ไปยัง ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่ อ ตรวจจับ ความ
กว้างของสัญญาณพัลส์และคํานวณเป็ นระยะทาง
4. ขา GND สําหรับต่อจุดกราวด์ร่วมแรงดันและสัญญาณ

รู ปที่ 2 การต่อใช้งานโมดูลอัลตราโซนิ กกับบอร์ดทดลอง NodeMCU [3]
การส่ งข้อความผ่านระบบโปรแกรม Line Messenger โดยการ
นํา ESP8266 / ESP8285 มาทําการเชื่อมต่อ WiFi และส่ งข้อมูลไปที่ Line
ของผูใ้ ช้ ผ่านทาง API ที่ทาง LINE ได้จดั ทําไว้ คือ LINE Notify ซึ่ งเป็ น
บริ ก ารของทาง LINE เป็ นบริ ก ารและช่ อ งทางที่ ถู ก ต้อ ง สามารถส่ ง
ข้อความ การแจ้งเตื อนต่าง ๆ ไปยังแอคเค้าของผูใ้ ช้ได้ ผ่านการใช้ API
ซึ่ งเรี ยกผ่าน HTTP POST แบบง่าย ๆ สําหรับ API ในทุก ๆ บริ การ จะมี
สิ่ งที่ เรี ยกว่า Access Token โดยก่อนที่จะทําการใช้งาน API และส่ งการ
แจ้งเตื อนต้อ งเพิ่ ม LINE Notify เป็ นเพื่ อ นก่ อน โดยมี โปรแกรมข้อ มู ล
ผ่านโปรแกรมอาดูโน ดังรู ปที่ 3 และในรู ปที่ 4 แสดงส่ วนของโปรแกรม
การคํานวณส่ วนกลับของระดับความลึกของนํ้ามันหล่อเย็นในถังเก็บ คือ
distance = 176 - distance เมื่อกําหนดให้ถงั เก็บมีความลึก 176 มิลลิเมตร
โดยมีการติดตั้งชุดโมดูลตรวจวัด ณ ขอบบนของถังเก็บ

รูปที่ 1 การต่อใช้งานโมดูลอัลตราโซนิก HC-SR04 [2]
การทดสอบการทํางานของเซนเซอร์เพื่อวัดระยะห่างของวัตถุ
หรื อ พื้ น ผิ ว ที่ ส นใจ โดยการอ่ า นข้อ มู ล จากเซนเซอร์ ที่ ไ ด้แ ล้ว นํา มา
คํานวณเป็ นหน่วยมิลลิเมตร ส่ งไปแสดงผลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ การต่อ
กับ NodeMCU จะจ่ายไฟเข้า USB Port แล้วใช้ Vin และ GND จ่ายไฟให้
ตัว Ultrasonic Sensor ดังรู ป ที่ 2 จากนั้น ให้ใส่ โปรแกรมพร้ อม Upload
ไปยัง NodeMCU โปรแกรมนี้ ได้ส ร้ างสั ญ ญาณ Trig ความกว้าง 1 ms
ความถี่ 27 Hz ออกทางขา PB7 ของไมโครคอนโทรลเลอร์ บล็อก PWM
Capture ใช้สาํ หรับตรวจวัดความกว้างสัญญาณ Echo ที่เข้ามาทางขา PB6
และส่ งข้ อ มู ล ซึ่ งประกอบไปด้ ว ย ความกว้า งของสั ญ ญาณ Echo,
เปอร์ เซ็นต์ดิวตี้ไซเคิลของสัญญาณ Echo และความถี่ของสัญญาณ Trig
ไปแสดงที่บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ผา่ นระบบโปรแกรม Line Messenger

รู ปที่ 3 โปรแกรมส่ วนส่ งข้อมูลผ่านข้อความไลน์

รู ปที่ 4 โปรแกรมส่ วนการคํานวณค่าระดับนํ้ามัน
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3. การทดลองและผล
การทดลองตรวจวัดระยะห่ างของเครื่ องมือวัดด้วยโมดูลอัล
ตราโซนิ ก HC-SR04 กับ ผิว ระดับ นํ้ามัน หล่ อ เย็น ในถังเก็ บ ของเครื่ อ ง
ซี เอ็นซี โดยการติดตั้งชุ ดอุปกรณ์ดงั แสดงในรู ปที่ 5 การทดลองโดยการ
ปรับเลื่ อนโมดูลอัลตราโซนิ กในแนวดิ่ งตามระยะของไม้บรรทัดเหล็ก
และทําการส่ งค่าระยะห่ างของการตรวจวัดผ่านระบบเครื อข่ายไปทาง
ข้อ ความไลน์ ด ัง แสดงในรู ป ที่ 6 การทดลองโดยมี ร ะยะห่ า งแบบสุ่ ม
จํานวน 20 ครั้งและมีผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 1 และรู ปที่ 7 ซึ่ ง
ได้ท ํา การจัด เรี ย งลํา ดั บ ระยะทางจริ งจากน้ อ ยไปหามาก พบว่ า ค่ า
ระยะทางที่เพิ่มมากขึ้นจะมีค่าเบี่ยงเบนของความผิดพลาดน้อยลงอีกด้วย
ซึ่งมีลกั ษณะการเบี่ยงเหมือนกับการวัดความสู ง [4]

ตารางที่ 1 ผลการตรวจวัดระยะห่างผิวนํ้าหล่อเย็น
การ
ค่าระยะห่างผิวนํ้าหล่อเย็น
ทดลอง
ระยะห่างจริ ง ระยะห่างที่วดั ได้
1
22
31
2
30
38
3
50
57
4
53
57
5
66
73
6
68
72
7
70
78
8
77
82
9
79
81
10
85
90
11
90
93
12
97
101
13
97
104
14
106
110
15
110
109
16
115
118
17
120
124
18
121
123
19
148
150
20
161
163

ความ
เบี่ยงเบน
-9
-8
-7
-4
-7
-4
-8
-5
-2
-5
-3
-4
-7
-4
1
-3
-4
-2
-2
-2

รูปที่ 5 การติดตั้งใช้งานโมดูลอัลตราโซนิก HC-SR04

รู ปที่ 7 กราฟผลการตรวจวัดระยะห่างผิวนํ้าหล่อเย็น

รูปที่ 6 การแจ้งระดับนํ้ามันหล่อเย็นในถังเก็บผ่านข้อความไลน์
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการทดลองด้วยโปรแกรม Minitab ดัง
รู ปที่ 8 พบว่าค่าเฉลี่ยของความแตกต่างมีค่าเท่ากับ -4.45 โดยมีช่วงความ
เชื่อมัน่ ของความแตกต่างมีค่าเท่ากับ -26.91578 ถึง 18.01578 มีค่าสถิติ T
เท่ากับ -0.40 และ P-Value มีค่าเท่ากับ 0.690 ซึ่ งมากกว่าระดับนัยสําคัญ
ดัง นั้น จึ ง สามารถสรุ ป ได้ว่า ยอมรั บ สมมุ ติ ฐ านหลัก คื อ ค่ าเฉลี่ ย ของ
ระยะห่างในการวัดระดับนํ้าหล่อเย็นในถังเก็บของเครื่ องซี เอ็นซี ระยะทาง
ที่เกิดขึ้นจริ งและระยะทางที่วดั ด้วยโมดูลอัลตราโซนิ ก HC-SR04 ทั้งสอง
วิธีไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

เอกสารอ้ างอิง
[1] http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/
resource/technical/document/datasheet/DM00102166.pdf
[2] https://goo.gl/hfHEAJ
[3] https://goo.gl/5z3P9Q
[4] ธัญญารัตน์ วงศ์เก๋ , ปนัสดา อวิคุณประเสริ ฐ และ ชยานนท์ อวิคุณ
ประเสริ ฐ. อุปกรณ์วดั ความสู งแบบดิจิทลั โดยใช้เซนเซอร์อลั ตรา
โซนิก, Journal of Associated Medical Sciences, Vol. 50 No. 3
September 2017, 435-441.
[5] ปรัชญา พละพันธุ์ (2560) คู่มือการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสถิติ
ด้วย Minitab.นนทบุรี: ไอดีซี พรี เมียร์.

รูปที่ 8 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการทดลองทางสถิติ

4. สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจยั นี้ เป็ นการประยุกต์ใช้อุปกรณ์โมดูลอัลตราโซนิ กช่วย
ในการตรวจวัดระดับนํ้ามันหล่อเย็นในถังเก็บของเครื่ องซี เอ็นซี และทํา
การส่ งค่าระดับผ่านเครื อข่ายออนไลน์ให้ทราบทางข้อความไลน์ ซึ่ งการ
แจ้งระดับนํ้ามันหล่อเย็นจะช่ วยให้ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตหรื อหัวหน้าแผนก
ช่ างสามารถนํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ ไปทํา การจัด เตรี ย มนํ้ามัน หล่ อ เย็น เพื่ อ
เพิ่มเติมลงในถังเก็บได้โดยไม่เกิ ดเวลาสู ญเปล่าอันเนื่ องมาจากการหยุด
การทํางานของเครื่ องซี เอ็นซี เนื่ องจากไม่มีน้ าํ มันหล่อเย็นในการทํางาน
ตัด เฉื อ นชิ้ น งาน ผลการทดลองโดยการตรวจวัดระดับ นํ้ามัน หล่ อ เย็น
พบว่าค่าระดับนํ้าหล่อเย็นที่เกิดขึ้นจริ งและค่าระดับนํ้าหล่อเย็นซึ่ งวัดด้วย
โมดูลอัลตราโซนิกทั้งสองวิธีไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั สงขลา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สําหรับทุนสนับสนุนการนําเสนองานวิจยั
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ระบบเว็บจัดการฟาร์ มกุ้ง
Prawn Crop Management System
เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ1 และ ศิริมาศ สุ ทุม2
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถ.ประชาชื่น หลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210 โทรศัพท์: 02-954-7300-29 E-mail: nuengwong.tun@dpu.ac.th1, 560107030002@dpu.ac.th2

บทคัดย่ อ

ได้ ซึ่ ง เกษตรกรในปั จจุบ ัน ใช้งานสมาร์ ท โฟนอย่างแพร่ ห ลาย ท าให้

บทความนี้ อธิ บายถึ งการพัฒ นาเว็บแอปพลิ เคชัน ในการจด
บันทึกรายรับรายจ่ายภายในฟาร์ มกุง้ โดยเว็บแอปพลิ เคชันนี้ นอกจากจะ
สามารถทางานบนเว็บได้แล้วยัง สามารถรองรับการแสดงผลและใช้งาน
บนสมาร์ ทโฟน และ แท็ บเล็ ต ระบบของเรานั้น เน้นการจัดเก็ บ ข้อมู ล
รายรับ-รายจ่าย และนาเอาข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ต่อบ่อมาแสดงเป็ นกราฟ
ให้กบั ผูใ้ ช้ได้เห็น ต้นทุนกาไร ต่อบ่อ ได้แต่ละรอบการขายกุง้

สามารถเข้าถึงระบบที่ได้พฒั นาขึ้นได้ทุกที่

คาสาคัญ: เว็บ, เกษตร, กุง้

ทาให้เจ้าของฟาร์ มกุง้ สามารถวิเคราะห์ตน้ ทุน/กาไรในแต่ละบ่อได้อย่าง

นอกจากนี้ ระบบที่ได้พฒั นาขึ้น สามารถป้ อนข้อมูลวันลงกุง้
และอายุของกุง้ ว่าเราต้องการเลี้ยงกี่ วนั โดยโปรแกรมของเรานั้นสามารถ
คานวณวันขึ้นกุง้ ของแต่ละบ่อโดยอัตโนมัติ ผูใ้ ช้สามารถป้ อนค่าใช้จ่าย
ป้ อนข้อมูลการให้อาหารและจุลินทรี ยต์ ่อวัน ป้ อนข้อมูลขนาดกุ้ง ราคา
และปริ มาณขาย และสามารถแสดงกราฟ ต้นทุน กาไร ต่อบ่อได้อีกด้วย
ง่ายดาย

Abstract
This article describes a web application development to help
people recording their own prawn farm financial information.
Furthermore, our web applications can be used on smart phones and
tablets. Our system is focused on data collection, including prawn crop
revenue and expenditure per pond. The data is shown graphically to the
user to see the cost and profit per pond per round.
Keywords: responsive web, agriculture, prawn

2. ทฤษฎีและงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ภาษา C#
C# [1] ภาษา C# (ซี -ชาร์ ป) เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับสู งที่
เอาไว้ใช้เขี ยนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และกาลังเป็ นที่ นิยมอย่างมากใน
ขณะนี้ ภาษา C# นั้นถูกพัฒนามาจาก ภาษา C++ ซึ่งมีโครงสร้างแบบเชิ ง
วัตถุ รู ปแบบของภาษาจะคล้ายกับภาษา C และ C++โดยจะใช้โปรแกรม
Visual Studio ในการพัฒนา ซึ่ งภาษา C# นั้นเป็ นภาษาที่รวมข้อดี ของแต่
ละภาษา คือ ภาษา Java, ภาษา C, ภาษา C++

2.2 Visual Studio

1. บทนา
ในปั จจุบ ัน ฟาร์ ม กุ้งส่ วนใหญ่ ยงั ใช้ สมุ ดในการจดบัน ทึ ก
รายรับ/รายจ่าย ต้นทุนไว้ ซึ่งสมุดนั้นอาจจจะมีการสู ญหายได้ หรื ออาจจะ
เปี ยกฝนทาให้ไม่สามารถดู ขอ้ มู ลที่ จดลงไปได้ หรื อบางครั้งอาจจะลื ม
หยิบสมุดบัญชี รายรับ/รายจ่ายไว้ที่บา้ น ทาให้เสี ยเวลาในการกลับไปเอา
สมุดบัญชี และในสมุดบัญชี รายรับ/รายจ่าย ของเจ้าของฟาร์ มนั้น จะมีแค่
ค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน/เดือน
เราจึงได้พฒั นาเว็บแอปพลิเคชันสาหรับจัดการฟาร์ มกุง้ Prawn
Crop Management System ขึ้นมาเพื่อให้ผใู ้ ช้

ใช้งานได้สะดวกและป้ องกัน

ข้อมูลสู ญหาย เช่น เราสามารถจดบันทึก รายรับ/รายจ่าย ผ่านสมาร์ ทโฟน

Visual Studio [2] เป็ นซอฟต์แ วร์ ป ระเภท IDE (Integrated
Development Environment) ที่ เ อาไว้พ ั ฒ นาโปรแกรมคอมพิ วเตอร์
เว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชัน เว็บเซอร์วิส และแอปพลิ เคชัน สามารถแก้ไข
ข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมได้ง่าย รวดเร็ ว โดยรองรับภาษาต่างๆ
ในการพัฒนาระบบ เช่น ภาษา C, ภาษา C #, ภาษา C++ และภาษา F#

2.3 SQL Server
SQL Server [3] เป็ นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบเชิ งสัมพันธ์
(Relational Database Management System ห รื อ RDBMS) ผ ลิ ต โ ด ย
บริ ษ ัท Microsoft เป็ นระบบฐานข้อ มู ล แบบ Client/Server ท างานบน
Windows Server และใช้ภาษา T-SQL ในการเรี ยกข้อมูล ข้อมูลส่ วนใหญ่
ทัว่ โลกเก็บไว้ในเครื่ องที่ใช้ Microsoft Windows เป็ น Operating Systems
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จึงทาให้เป็ นการง่ายต่อ Microsoft SQL Server ที่ จะนาข้อมูลที่ อยู่ในรู ป
Windows Based มาเก็บและประมวลผล จึงทาให้ Microsoft SQL Server
ได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก

ตามที่ธุรกิ จฟาร์ มกุง้ จาเป็ นต้องใช้งาน ทาให้เราได้ตดั สิ นใจพัฒนาระบบ
นี้ ข้ ึน เพื่อให้เจ้าของฟาร์ มสามารถวิเคราะห์ รายรั บร่ ายจ่ายของแต่ละบ่อ
ได้ดีข้ ึน

2.4 Bootstrap
Bootstrap [4] คื อ Front-end Framework ที่ รวม HTML, CSS
และ JavaScript เข้าด้วยกัน สาหรับพัฒนาเว็บไซต์ในส่ วนแสดงผล ช่ วย
ให้ การพัฒนาเว็บไซต์ที่รองรับการแสดงผลบนเครื่ องที่ มีห น้าจอหลาย
ขนาดได้เร็ วขึ้น ง่ายขึ้น และเป็ นระบบมากขึ้น

2.5 เว็บไซต์ บันทึกรายรับ-รายจ่ าย
ตัว อย่างเว็บ ไซต์ บ ัน ทึ ก รายรั บ รายจ่ า ยที่ ส ามารถน ามาใช้
บริ ห ารการเงิ น ทัว่ ไปได้ ได้แ ก่ โปรแกรม K-Expert Saving Memo [4]
โดยมี แ บบ Online Version เป็ นโปรแกรมส าหรั บ ผู้ใ ช้ งานที่ ต้อ งการ
เริ่ มต้นทาบัญชี รายรับ-รายจ่าย ซึ่ งจะเป็ นจุดสาคัญในการช่ วยสร้ างวินัย
ในการออม โดยโปรแกรม K-Saving Memo ได้ถู ก พัฒ นาขึ้ น ใหม่ ใ น
รู ปแบบของโปรแกรมออนไลน์บนเว็บไซต์ K-Expert เพื่ออานวยความ
สะดวกในการทาบันทึกรายรับ -รายจ่าย โดยไม่ว่าคุ ณจะอยูท่ ี่ ไหน คุ ณก็
สามารถทาบันทึกรายรับ-รายจ่ายได้
เว็บ ไซต์ ของ lnwserving มี ร ะบบบัน ทึ ก รายรั บ -รายจ่ า ย
ออนไลน์ โดยมีการสร้างแฟ้ มบัญชี สามารถแยกกลุ่มของบัญชี ได้ มีการ
รายงานสรุ ปบัญชี ในรู ปแบบของกราฟ เพื่อที่ จะได้ดูขอ้ มูลค่าใช้จ่ายได้
ง่าย สะดวกในการวิเคราะห์ ค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ทางเว็บไซต์ยงั สามารถ
ล็อกอินผ่านทาง Facebook ได้ดว้ ย ส่ วน โปรแกรม NS Money Manager
Professional เป็ นโปรแกรมสาหรับจัดการรายรับ -รายจ่าย เหมาะสาหรั บ
บุคคลทัว่ ไป ร้านค้า เจ้าของกิจการ เจ้าของธุรกิจ นักเรี ยน-นักศึกษา หรื อ
ผูท้ ี่ตอ้ งการจัดระบบการเงินของตนให้เป็ นระบบ ซึ่ งโปรแกรมสามารถ
บัน ทึ ก รายรั บ รายจ่ายได้อย่างง่ ายดาย จัด หมวดหมู่ ห รื อประเภทของ
รายรับ รายจ่ายได้ มีระบบค้นหาข้อมูลและมีระบบรายงานที่ชาญฉลาด มี
รายงานสรุ ปการเงินหลายแบบ มีระบบจัดลาดับยอดเงินแต่ละประเภทที่
ใช้จ่ายไป หรื อ ที่ ได้รับมา สรุ ปประจาวัน สัปดาห์ เดื อน ปี นอกจากนี้
โปรแกรม NS Money Manager Professional ยังเปิ ดให้ ทดลองใช้ฟรี 15
วันอีกด้วย
อย่างไรก็ตามโปรแกรมเหล่ านี้ เป็ นเพียงระบบบันทึ กรายรั บ
รายจ่ายทัว่ ไป ไม่ได้รองรับการบริ หารคลัง หรื อแบ่งการทางานเป็ นบ่อ

3. การออกแบบและพัฒนาระบบ
การท างานของระบบจะเป็ น การเชื่ อมต่ อ กั น ผ่ า นทาง
อินเตอร์ เน็ ต โดยเว็บเบราว์เซอร์ จะท าการส่ งข้อมู ลไปยังเครื่ องแม่ข่ าย
เพื่อทาการเก็บข้อมูลไว้ และเมื่ อผูใ้ ช้ตอ้ งการดูขอ้ มูล ก็จะร้ องขอข้อมูล
ไปยังเครื่ องแม่ข่ายผ่านทางอินเตอร์ เน็ต เครื่ องแม่ข่ายก็จะทาการส่ งข้อมูล
กลับ มายัง เว็บเบราว์เซอร์ โดยเว็บ แอปพลิ เคชัน มี ก ารเรี ยกใช้ Google
Map API และ Facebook API โดยมีการแบ่งเป็ น 3 ระบบย่อยได้แก่ระบบ
owner, manpond และ storeman สาหรับเจ้าของฟาร์ ม คนดูแลบ่อ และคน
ดูแลคลัง โดยมีคลาสรวม 21 คลาสแบ่งตามระบบย่อยดังแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 ระบบย่อยและคลาสในระบบย่อย
เว็บแอปพลิเคชันที่พฒั นาขึ้นทางานบนสถาปัตยกรรมแบบ 3tier ด้วย C#.NET, Bootstrap และใช้ฐานข้อมูล MS SQL Server รู ปที่ 2
แสดงแผนภาพอีอาร์ของระบบ ซึ่งประกอบด้วย 19 เอนทิตี ได้แก่ เอนทิตี
ของผูใ้ ช้ ฟาร์ม บ่อกุง้ การเบิกสิ นค้าจากคลัง ชนิดของสิ นค้า ต้นทุนต่อ
บ่อได้แก่ การลงลูกกุง้ การให้อาหาร จุลินทรี ย ์ ค่าพีเอช ในแต่ละวัน การ
ขายกุง้ และ ชนิดและขนาดของกุง้ ที่ขาย
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รู ปที่ 2 แผนภาพอีอาร์ ของระบบ
ผูใ้ ช้แบ่งเป็ น 3 ระดับได้แก่ เจ้าของฟาร์ ม คนดูแลบ่อ และ คน
ดูแลคลังสิ นค้า โดยผูใ้ ช้แต่ละระดับสามารถใช้งานระบบได้ดงั แผนภาพ
ยูสเคสในรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 แผนภาพยูสเคสของระบบ
th
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4. ผลการทดสอบระบบ
เราได้ทดสอบการทางานของเว็บ แอปพลิ เคชันตามหน้าที่ ที่
กาหนด เมื่อผูใ้ ช้เข้าสู่ ระบบแล้ว ระบบแสดงหน้าเพจแรกเป็ นหน้ากราฟ
รายรับ-รายจ่าย-กาไร ของแต่ละรอบการลงกุง้ ในแต่ละบ่อ และแสดงเมนู
ด้านซ้าย แตกต่างกันตามสิ ทธิ์ของผูใ้ ช้แต่ละระดับ

รู ปที่ 4 กราฟรายรับ-รายจ่าย
รู ป ที่ 5 แสดงหน้ าบัน ทึ ก รายละเอี ยดการขายกุ้ง ซึ่ งหน้ านี้
แสดงรายละเอียดในการขายกุง้ ของแต่ละบ่อ โดยสามารถบันทึกใบเสร็ จ
ออกมาเป็ นไฟล์ PDF ได้

ไปใช้ในแต่ละบ่อ เพื่อใช้คานวณเป็ นต้นทุนของแต่ละบ่อและแสดงเป็ น
กราฟในหน้าแรก ผลการทดสอบระบบพบว่าระบบสามารถทางานได้
อย่างถูกต้องในทุกหน้าเว็บที่พฒั นาขึ้น

5. สรุป
โครงงาน Prawn Crop Management System ที่ถูกพัฒนาขึ้น
สามารถทางานได้อย่างถูกต้อง โดยระบบของเรายังสามารถนาข้อมูลการ
เบิกสิ นค้า และข้อมูลราคาของลูกกุง้ ที่ลงทุนไปในแต่ละบ่อ ที่กรอกลงให้
หน้าวันลงกุง้ ออกมาเป็ นกราฟรายจ่ายให้ผใู ้ ช้ได้เห็นภาพว่าบ่อนี้มีตน้ ทุน
เท่าไหร่ รวมไปถึงกราฟรายรับที่แต่ละบ่อกรอกข้อมูลการขายกุง้ ของบ่อ
นั้นๆ ระบบก็จะนาเอาข้อมูลการขายกุง้ ของแต่ละบ่อดึงออกมาแสดงเป็ น
กราฟรายรับให้ผใู ้ ช้เห็นเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ระบบของเรา ยังสามารถรองรับการใช้งานในทุก
รู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน
เป็ นต้น จึงสามารถให้ความสะดวกแก่ผใู ้ ช้งานได้อย่างดี

เอกสารอ้ างอิง

รู ปที่ 5 รายละเอียดใบขายกุง้

รู ปที่ 6 หน้าซื้อสิ นค้าเข้าคลัง

รูปที่ 7 หน้าเบิกสิ นค้าออกจากคลัง
หน้าซื้อสิ นค้าแสดงในรู ปที่ 6 มีไว้กรอกข้อมูลการซื้ อ
สิ นค้าเข้าคลังสิ นค้า ว่าได้ซ้ื ออะไรเข้าคลังสิ นค้าบ้าง ซื้อไปในปริ มาณที่
เท่าไร และ ราคาเท่าไร รู ปที่ 7 แสดงหน้าเบิกสิ นค้า สาหรับการเบิกสิ นค้า

[1] Docs.microsoft.com. (2018). Introduction to the C#
Language and the .NET Framework. [online] Available at:
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/gettingstarted/introduction-to-the-csharp-language-and-the-netframework [Accessed 25 Feb. 2018].
[2] Stroud, D. (2018). Visual Studio IDE, Code Editor, VSTS,
& App Center. [online] Visual Studio. Available at:
https://www.visualstudio.com/ [Accessed 25 Feb. 2018].
[3] Anon, (2018). SQL Server [online] Available at:
https://www.microsoft.com/thailand/sql/what-is-sqlservert_th.aspx [Accessed 25 Feb. 2018].
[4] ธนาคารกสิ กร.(2557). โปรแกรมบันทึกรับ-จ่าย K-Expert
Saving Memo. สื บค้นเมื่อ 24 มีนาคม 2560, จาก https://kexpert.askkbank.com/DIYTools/Pages/KExpertSavingMemo.aspx
[5] Anderson, R. (2015). Create an ASP.NET MVC 5 App with
Facebook, Twitter, LinkedIn and Google OAuth2 Sign-on
(C#). [online]. Available at: https://docs.microsoft.com/enus/aspnet/mvc/overview/security/create-an-aspnet-mvc-5app-with-facebook-and-google-oauth2-and-openid-sign-on
[Accessed 10 Aug. 2017].
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เครื่ องใส่ คอพลาสติกอัตโนมัติสาหรับก้ อนเห็ดโดยใช้ ระบบนิวเมติกร่ วมกับอินเตอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ ง
Automatic Plastic Neck Filling Machine for Mushroom Bag using Pneumatic System with Internet of Thing
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ น าเสนอการออกแบบและสร้ า งเครื่ องใส่ ค อ
พลาสติก อัต โนมัติ สาหรั บ ก้อนเห็ ด โดยนาเอาเทคนิ ค การควบคุ มการ
ทางานของเครื่ องโดยใช้นิวเมติก ร่ วมการควบคุมผ่านอินเตอร์ ทุกสรรพ
สิ่ ง เพื่อให้เ ครื่ องทางานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และสะดวกรวดเร็ วมี
ความแม่นยาในการทางาน และเก็บบันทึ กข้อมู ลของจานวนก้อนและ
น้ าหนักของแต่ละก้อนไว้บนที่ เ ก็บข้อมู ลบนก้อนเมฆ และเรี ยกดู ผ่าน
แอพพลิเคชั่น จากผลการทดสอบเครื่ องใส่ คอพลาสติกอัตโนมัติสาหรับ
ก้อนเห็ด สามารถทางานเชิ งอุตสาหกรรมได้อย่างดี สามารถชั่งน้ าหนัก
ก้อนเห็ ดที่ มีน้ าหนัก 900 กรั ม ±5% โดยมี ความแม่นยาของเครื่ องอยู่ที่
95% และสามารถแจ้ง ข้อ มู ล ผ่ า นแอพพลิ เ คชั่น บนระบบปฏิ บ ัติ ก าร
แอนดรอยด์ได้โดยไม่มีขอ้ ผิดพลาด และยังสามารถใส่ คอขวดได้อย่างมี
คุณภาพถึง 90%

ปั จจุ บ ันการเพาะเห็ ดส่ วนใหญ่ นิ ยมเพาะปลู กในถุ งหรื อขวด
พลาสติก เนื่ องจากเห็ ดนั้นให้คุณค่าทางอาหารสู ง ไม่มีคลอเรสเตอรอล มี
โปรตีน วิตามิน และแร่ ธาตุสูง และยังมีปริ มาณการบริ โภคและมูลค่าทางการ
ตลาดสู ง [1] ทาให้ได้รับความสนใจในการวิจยั และพัฒนาในด้าน ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการเพาะเห็ ดในถุงพลาสติกหรื อก้อนเห็ ดมากขึ้น อาทิเช่ น การพัฒนา
หม้อผลิตไอน้ าโดยใช้ไม้ฟืนเป็ นเชื้ อเพลิ งสาหรับนึ่ งก้อนเชื้ อเห็ ด ซึ่ งสามารถ
บรรจุ น้ าได้ 35 ลิ ตร มี อ ัตราการผลิ ตไอน้ าได้ 22 กิ โลกรั มต่ อชั่ วโมง
สิ้ นเปลื องเชื้ อเพลิ ง 13.48 กิ โลกรั มต่อชั่วโมง การพัฒนาเครื่ องกระตุน้ เชื้ อ
เห็ ดที่ อยูใ่ นก้อนเห็ ดด้วยกระแสไฟฟ้ า ซึ่ งสามารถกระตุน้ เชื้ อราในก้อนเห็ ด
ให้มีอตั ราการเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ้นได้ 15 % การพัฒนาสถาปั ตยกรรมของการ
ประมวลผลสาหรั บเครื่ องจักรในการผลิ ตก้อนเชื้ อเห็ ด [2] รวมถึ งได้มีการ
พัฒนาแอพลิเคชันที่ใช้สนับสนุ นในการตรวจสอบการเน่ าเสี ยของเห็ ดได้ ซึ่ ง
สามารถทาให้รู้อตั ราการเน่าเสี ยของเห็ดที่เก็บไว้ได้
ในปั จจุบนั นี้อุตสาหกรรมด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะด้านการทา
ฟาร์ มเห็ ดได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ วเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค ทาให้ได้มีการพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการทาฟาร์ มเห็ ดมากขึ้น เช่ น
พัฒนาเครื่ องผสมขี้เลื้ อยที่ ใช้ในการเพาะ พัฒนาเครื่ องอัดและบรรจุกอ้ นเห็ ด
เป็ นต้น ในส่ วนของเครื่ องบรรจุกอ้ นเห็ ดนั้น ได้มีผูส้ นใจค้นคว้าและพัฒนา
เป็ นอย่างมาก การพัฒนาเครื่ องอัดก้อนเชื้ อเห็ ดต้นแบบนามาใช้กบั ก้อนเชื้ อ
เห็ดนางฟ้าที่ ได้ถูกพัฒนาขึ้นลักษณะของเครื่ องอัดก้อนเชื้ อเห็ ดกึ่งอัตโนมัติ
ออกแบบให้ส่วนอัดก้อนเชื้ อเห็ ดมีความสัมพันธ์กบั จานหมุนด้วยความเร็ ว 1
รอบต่อนาทีซ่ ึ งมีกระบอกบรรจุถุงก้อนเชื้ อเห็ ด และจากการสารวจข้อมูลจาก
เกษตรกรในจังหวัดปทุมธานี และลพบุรีพบมีความต้องการใช้ส่วนของเครื่ อง
ใส่ ค อพลาสติ ก ส าหรั บ การผลิ ตก้ อนเห็ ด ขาย ซึ่ งจะสามารถท าให้ ล ด
แรงงานคนและต้นทุนในการผลิตได้มากขึ้น
จากที่ กล่ าวมาข้างต้น ยังไม่ มีการเครื่ องใส่ คอพลาสติ กส าหรั บ
ก้อนเห็ ด งานวิจยั นี้ จึงได้ทาการออกแบบและสร้ างเครื่ องใส่ คอพลาสติ ก
อัตโนมัติ สาหรับ ก้อนเห็ ดโดยระบบนิ วเมตริ ก ร่ วมกับ อิ น เตอร์ เน็ ตทุ ก
สรรพสิ่ ง ที่สามารถใส่ คอขวดก้อนเชื้ อเห็ ดได้ และแจ้งผลการทางานของ
เครื่ องผ่านแอพพลิเคชัน่ บนระบบปฎิบตั ิการแอนดรอยด์ได้

คาสาคัญ: คอพลาสติก, ก้อนเห็ด, นิวเมติก, อินเตอร์ ทุกสรรพสิ่ ง

Abstract
This paper presents the design and construction of an
automatic plastic neck filling machine for mushroom bag using
pneumatic technique of controlling the machine, with Internet of Thing.
The machine can work efficiently, fast and accurate, and record the
number of lumps and weight of each lump on the cloud storage. It can
browse through the application. The results of the automatic plastic
neck filling for mushrooms bag, can work in industry. It weighs 900
grams ± 5% with 95% accuracy and can be accessed via the Android
operating system without errors. It can plastic neck filling also be
bottled up to 90%
Keywords: plastic neck, mushroom bag, pneumatic, Internet of Thing
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รู ปที่ 2 ลาดับการทางานของเครื่ องที่ทาการออกแบบ

2.2 การออกแบบชุดชั่งนา้ หนัก

รูปที่ 1 โครงสร้างเครื่ องที่ทาการออกแบบ

2. การออกแบบ
การออกแบบเครื่ องใส่ คอพลาสติกสาหรับก้อนเห็ดนั้นจะแบ่ง
ออกเป็ นสองหลัก ๆ คื อ ในส่ ว นของโครงสร้ า งเครื่ องและส่ ว นของ
โปรแกรม ซึ่งในส่วนของโครงสร้างจะประกอบไปด้วยสองคือ ส่ วนของ
ชุดสายพานลาเลียงและการใส่ คอถุง ในส่ วนของโปรแกรมสามารถแบ่ง
ได้เป็ นสองส่ วนเช่นกันคือในส่ วนของโปรแกรมควบคุมการทางานของ
เครื่ องและในส่วนของแอพพลิเคชัน่ ผ่านระบบปฎิบตั ิการแอนดรอยด์

2.1 การออกแบบโครงสร้ าง
ในส่ วนสายพานลาเลี ยงและรวบถุง ได้ทาการออกแบบโดย
การโปรแกรมทางด้า นการเขี ย นแบบสามมิ ติ โดยมี ข นาดความกว้า ง
สายพานขนาด 25 เซนติเ มตร ซึ่ งออกแบบให้รองรับ กับการใส่ ค อให้
ก้อนเชื้ อเห็ ดไหลมาพร้ อมกับสายพานเพื่อที่ จะไปหยุดรอที่ ตาแหน่ งที่
ถูกต้องเพื่อรอใส่ คอต่อไป โดยรายละเอียดของโครงสร้ างทั้งหมดแสดง
ดังรู ปที่1 โดยรู ปที่ 1 (ก) จะแสดงรู ปแบบสามมิติ ของโครงสร้ างเครื่ อง
รู ปที่1 (ข) แสดงรู ปด้านหน้าของโครงสร้ างเครื่ อง รู ปที่1 (ค) แสดงรู ป
ด้า นข้า งของโครงสร้ า งเครื่ อ ง และ รู ป ที่ 1 (ง) แสดงรู ป ด้า นบนของ
โครงสร้างเครื่ อง ลาดับการทางานของเครื่ องแสดงดังรู ปที่ 2

ในส่ วนของการชัง่ น้ าหนักจะทาในกระบวนการหลังจากการ
ใส่ คอพลาสติกเรี ยบร้อยนั้น ทาการชัง่ เพื่อยืนยันน้ าหนักของก้อนเห็ ดนั้น
ได้ม าตรฐาน รวมไปถึ ง เพื่ อ เป็ นตรวจสอบจ านวนที่ ผ ลิ ต ด้ ว ย การ
ออกแบบตาแหน่งการวางของโหลดเซลล์จะอยูด่ า้ นหลังของชุดสายพาน
ลาเลียงดังแสดงดังรู ปที่ 3 โดยเป็ นการชัง่ น้ าหนักโดยรวมของก้อนเห็ด

2.3 การออกแบบทีร่ วบถุง
ในกระบวนการของการใส่ ค อพลาสติ ก ให้ ก ับ ก้อนเห็ ด นั้น
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งทาการรวบปากถุงก้อนเห็ ดให้ชิดกันมากที่สุดเพื่อให้
สามารถใส่ คอพลาสติกลงไปได้ ในการออกแบบในส่ วนนี้ ได้ทาการทา
ลองอยูห่ ลายวิธีและหลายรู ปแบบ จนได้ขอ้ มูลที่เพียงพอในการที่รวบถุง
โดยใช้รูปทรงของแผ่นอะคลีลิคที่ลกั ษณะโค้งไล้ระดับเรื่ อยไปจนถึงจุด
กึ่งกลางทาเป็ นรู ปวงกลมดังแสดงในรู ปที่ 4

2.4 การเขียนโปรแกรม
เนื่ องการทางานของเครื่ องนั้นมี อุปกรณ์ ห ลายส่ วนที่ ตอ้ งท า
การควบคุ ม ซึ่ งประกอบไปด้ ว ยส่ ว นต่ า งๆ ดัง นี้ ตัว ตรวจรู ้ ใ นการ
ตรวจสอบก้อนว่ามาถึ งจุดที่กาหนด ส่ วนของการจับ การรวบ การใส่ คอ
พลาสติก และการชัง่ น้ าหนักและส่ งข้อมูลขึ้นบนก้อนเมฆ ซึ่ งได้ทาการ
เขียนโปรแกรมตามลาดับขั้นตอนดังแสดงในรู ปที่ 5
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รูปที่ 3 การวางตาแหน่งของโหลดเซลล์

รู ปที่ 4 ลักษณะของที่รวบถุง

2.5 การออกแบบแอพพลิเคชั่น
ในการออกแบบแอพพลิ เคชัน่ นั้น ให้มีการใช้งานที่เรี ยบง่าย
ไม่ซบั ซ้อน และให้ง่ายต่อการใช้งานและตรวจสอบคุณภาพของที่ผลิ ตได้
ในส่วนของหน้าต่างของแอพพลิเคชัน่ จะแสดงดังรู ปที่ 6 ซึ่ งประกอบ ไป
ด้วยส่วนของการล็อคอินเข้าใช้งาน ในส่ วนของการเข้าไปดูผลและข้อมูล
ต่างๆ ซึ่ งก่อนการใช้งานผูใ้ ช้งานจะต้องการสมัครและยืนยันอีเมลล์ที่จะ
ใช้งานก่อน

3. ผลการดาเนินงาน
เครื่ องต้นแบบที่สร้างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วแสดงดังรู ปที่ 7 จากนั้นทา
การทดสอบการทางานของเครื่ องต้นแบบโดยแบ่ งการทดสอบเป็ นใน
ส่วนของการทางานงานโดยรวมของเครื่ อง การชัง่ น้ านาหนัก การทางาน
ของแอพพลิเคชัน่ ที่สร้ างขึ้น ในส่ วนของการรวบและใส่ คอพลาสติกนั้น
ทาการทดสอบเป็ นจานวน 100 ก้อน ผลที่ได้แสดงในตารางที่ 1 ซึ่ งจะ
เห็ นได้ว่ามีค่าผิดพลาดอยู่ที่ 10% ในส่ วนของน้ าหนักนั้นจะทาการชั่ง
เปรี ยบเทียบน้ าหนักที่วดั ได้จากเครื่ องเทียบกับการชัง่ บนตราชัง่ มาตรฐาน
ในการทดสอบนั้นจะทาการหยิบก้อนเชื้อเห็ดที่ทาการบรรจุเรี ยบร้ อยแล้ว
มา 100 ก้อ นเพื่ อ น าไปชั่ง น้ า หนัก กับ เครื่ อ งชั่ง น้ า หนัก ที่ มี ม าตรฐาน
รองรับแล้วบันทึกค่าและสรุ ปผลการทดลองซึ่ งได้ผลความแม่นยาของ
การชั่งน้ าหนัก 95% ในส่ วนแอพพลิ เคชั่นที่ เรี ยกดู ขอ้ มูลน้ าหนักและ
จานวนที่ผลิตได้น้ นั สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องและแม่นยา

รู ปที่ 5 แผนภาพการทางานของโปรแกรม
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ตารางที่ 1 ผลการรวบและใส่ คอพลาสติก
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5. กิตติกรรมประกาศ
รูปที่ 7 เครื่ องต้นแบบที่สร้าง (ก) ด้านหลังเครื่ อง (ข) ด้านหน้าเครื่ อง

4. สรุป
บทความนี้ เสนอการออกแบบและสร้างเครื่ องใส่ คอพลาสติก
อัตโนมัติ สาหรั บ ก้อนเห็ ด โดยการระบบนิ วเมติ ก ร่ วมกับอิ น เตอร์ ทุ ก
สรรพสิ่ ง สามารถชั่งน้ าก้อนเห็ ดที่มีน้ าหนัก 900 กรั ม มีค่าผิดพลาดไม่
เกิน ±5% สามารถดูขอ้ มูลการทางานต่างๆ ผ่านระบบข้อมูลบนก้อนเมฆ
และแอพพลิ เ คชั่นบนระบบปฎิ บตั ิ การแอนดรอยด์และสามารถใส่ ค อ
พลาสติกได้แม่นยา 90% เครื่ องต้นแบบที่เหมาะสาหรับการนาไปพัฒนา
เพื่อสร้างเครื่ องมือที่มีคุณภาพแก่เกษตรกรได้

ขอขอบคุ ณ ภาควิ ช าวิ ศวกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละโทรคมนาคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สนับสนุ นด้านเครื่ องมือสาหรับการวัดทดสอบ
และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ให้ทุนอุดหนุ นวิจยั ตาม
สัญญาเลขที่ IRF01076068
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Abstract
This article is an embedded controllable electric vehicle for the
elderly based on throttle only. The Arduino Nano based embedded
controller system. Its feature is that: based on throttle only, forward and
backward control, the stop and maintain vehicle speed, while up or down
a slope.
Keywords: Embedded, Electric vehicles, Elderly

. บทนํา
ในปั จจุบนั จํานวนผูส้ ูงอายุเพิมขึนอย่างรวดเร็ วทังในประเทศ
ไทยและทัวโลก ซึ งรัฐบาลไทย และต่างชาติได้ต ระหนักถึ งความสําคัญ
ในเรื องนี [1] จึ งมีค วามพยายาม และมี การรณรงค์อยูท่ ุก วัน ให้ทุ ก คน
ตระหนักเข้า ใจ และพร้ อมดู แ ลผูส้ ู งอายุให้สามารถใช้ชีวิต ได้อย่า งคน
ปกติ
รถไฟฟ้าก็เป็ นเครื องมื อทีจําเป็ นของผูส้ ูงอายุ และผูบ้ กพร่ อง
ทางร่ างกายส่ ว นล่ า งก็ ส ามารถใช้ ง านเพื อดํ า รงชี วิ ต อย่ า งปกติ สุ ข
รถสามล้อไฟฟ้ าสําหรับผูส้ ูงอายุและผูพ้ ิ การในประเทศไทยได้รับความ
นิยมมากขึน ส่วนใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์นาํ เข้าจากต่างประเทศกว่าร้อยละ
และทีเหลือเป็ นสิงประดิษฐ์ทีสร้างขึนในประเทศ
สมองกลฝั งตัว (Embedded System) [2] คือระบบประมวลผล
ทีใช้ชิปหรื อไมโครโพรเซสเซอร์ ทีออกแบบมาโดยเฉพาะ เป็ นระบบ

คอมพิวเตอร์ ขนาดจิ วที ฝั งไว้ในอุปกรณ์อิเ ล็ก ทรอนิกส์ต่า ง ๆ เพือเพิม
ความฉลาด ความสามารถให้ก ับ อุ ป กรณ์ เ หล่ านันผ่า นซอฟต์แ วร์ ใน
ปั จจุบนั ระบบสมองกลฝั งตัวได้มีการพัฒนามากขึน อุปกรณ์ทีใช้ระบบ
สมองกลฝังตัวทีเห็นได้ชดั เช่ นโทรศัพท์มือถือ และในระบบสมองกลฝั ง
ตัวยังมีการใส่ ระบบปฏิบตั ิการต่าง ๆ แตกต่างกันไปอีกด้วย และนํามาใช้
ร่ วมกับ PWM และ H Bridge เพือเพิมขีดความสามารถในการการควบคุม
มอเตอร์สาํ หรับรถไฟฟ้าสําหรับผูส้ ูงอายุ
จากการศึกษาผลิตภัณฑ์รถไฟฟ้าโดยทัวไป พบว่ามีขอ้ ด้อยใน
การควบคุม เช่น การควบคุมความเร็วแบบไม่สามารถกลับทางมอเตอร์ได้
การควบคุมความเร็ วและทิศทางมอเตอร์โดยใช้รีเลย์ ระบบการหยุดรถ
หรื อระบบเบรกเป็ นแบบแรงกล การดูแลรักษาทําได้ยาก เนืองจากความ
หลากหลายรู ปแบบในการควบคุม
ดังนันบทความวิจยั นี นําเสนอชุดควบคุมรถไฟฟ้าสําหรับผูส้ ูงอายุ
ด้วยอาดูโน่ นาโน ควบคุมการขับเคลือนมอเตอร์แบบเอช-บริดจ์ ทีใช้งาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และปลอดภัย เมือเทียบกับการควบคุมความเร็ ว
มอเตอร์โดยทัวไป สามารถควบคุมการเดินหน้าถอยหลัง ระบบการหยุด
ด้วยไฟฟ้า ควบคุมความเร็ วในทางปกติ และในการขึนลงทางลาดชันด้วย
สมองกลฝั งตัว มี ระบบเบรกไฟฟ้ า รักษาระดับความเร็วรถขณะลงทาง
ลาดชัน และสามารถควบคุมการทํางานได้ดว้ ยคันเร่ งเพียงอย่างเดียว

. ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้อง
. ระบบฝังตัว (Embedded system)
ระบบฝั ง ตั ว นั นเป็ นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที สามารถตั ง
โปรแกรมหรื อไม่ใช้โปรแกรมเพือดําเนิ นการจัดระเบียบและทํางานเดียว
หรื อหลายรายการตามแอพพลิ เ คชั น ได้ ซึ งระบบสมองกลฝั ง ตั ว
ประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ทาํ หน้าทีในการรับสัญญาณอิน พุต
จากผูใ้ ช้และการตรวจวัดต่างๆ เข้ามาประมวลผลตามเงือนไขทีได้กาํ หนด
ในโปรแกรมทีถูกสร้างขึนเฉพาะงานหรื อชุดของกฎหรื อโค้ดทีฝัง ลงใน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Firmware) เพือนําเอาต์พตุ ไปควบคุมอุปกรณ์ต่อ
พ่วงอืน ให้มกี ารทํางานอย่างถูกต้องและแม่นยํา [3]
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2.2 วงจรเอช-บริดจ์
วงจรเอช-บริ ด จ์ (H-Bridge) [4] เป็ นวงจรควบคุ ม การหมุ น
ของมอเตอร์มีลกั ษณะคล้ายอักษรภาษาอังกฤษตัวเอช (H) วงจรแสดงดัง
รู ปที 1 หลักการทํางานของวงจรประกอบไปด้วยสวิตซ์ 4 ตัวคือ A, B, C
และ D โดยมีมอเตอร์ทาํ หน้าทีเป็ นโหลดของวงจรในสภาวะเริ มต้นสวิตซ์
ทุ ก ตัว ถู ก เปิ ดออก (Off) จะไม่ มี ก ระแสไหลผ่า นมอเตอร์ วงจรขับ
มอเตอร์ แ บบ H-Bridge จะใช้เ พาเวอร์ ม อสเฟตซึ งเป็ นสารกึ งตัว นํ า
(Semiconductor Device) ทีสามารถนําคุ ณสมบัติ ของการคัต ออฟ (CutOff) และการอิ มตัว (Saturation) มาประยุกต์ใช้งานทําหน้าทีเป็ น สวิต ซ์
ตัด-ต่ อกระแสไฟฟ้ า ที ไหลในวงจรได้ และที สํา คัญเพาเวอร์ ม อสเฟต
สามารถใช้ในงานที มีกาํ ลังสูง และความเร็ วมากกว่า ทําให้ใช้กับ PWM
เพือควบคุมความเร็ ว ควบคุมการเบรก และควบคุมทิศทางการหมุนของ
มอเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปที 2 วงจรขับเคลือนมอเตอร์แบบเต็มรู ปแบบ
ทิศทางการไหลของกระแสสามารถไหลได้ทงสองทิ
ั
ศทาง ซึง
สามารถควบคุมมอเตอร์ได้ 4 รู ปแบบคือ 1 เดิ นหน้า 2 ถอยหลัง 3 เบรก
เดิ นหน้า และ 4 เบรกถอยหลังโดยใช้ผลของแรงดันเหนี ยวนําย้อนกลับ
(Back EMF)

3. การออกแบบชุ ดควบคุม
3.1 ส่ วนประกอบของชุดควบคุม

จากรู ปที 3/ส่ วนประกอบของระบบมี ส่ วนควบคุ ม หลัก คือ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano [6] จะรับสัญญาณอิ น พุ ต ได้แ ก่
คันเร่ ง สวิตช์เ ดินหน้า-ถอยหลัง อุณหภูมิของวงจร กระแสและแรงดัน
ของแบตเตอรี เพือทําการประมวลผลของสัญญาณอินพุตตามโปรแกรมที
ได้ออกแบบไว้ในการควบคุมเอาต์พุตได้แก่ มอเตอร์ เสี ยงเตือน และการ
ควบคุมวงจรชาร์จแบตเตอรี ดังวงจรสมบูรณ์ของระบบในรู ปที 4
รูปที 1 วงจรพืนฐาน เอช-บริ ดจ์

INPUT
- Battery voltage
- Motor current
- Accelerator
- Direction switch
- Temp sensor
- Pre-charge voltage

2.3 การควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์ ด้วย PWM
ในการควบคุมความเร็ วของมอเตอร์ จะใช้ PWM เพือสลับค่า
แรงดันไฟฟ้ าระหว่างบวกและลบ มอเตอร์ จะได้รับแรงดัน "เฉลีย" ทีมี
ประสิ ทธิ ภาพซึ งแรงดันเฉลีย (VAV) ทีมอเตอร์ได้รับ จะขึนอยูก่ บั ค่าดิ วตี
ไซเคิล (Duty cycle) ตามสมการที 1 [5]
VAV = (2*DC −1)*VOUT

- Voltage
- Current
DC in

(1)

Charger

LCD display
Buzzer

Motor
pulse
H-Bridge
Motor drive

Microcontroller
Voltage
Regulator
Battery
24V

DC motor

Relay

รูปที 3 ส่วนประกอบของระบบ

เมือ DC หมายถึง ดิวตี ไซเคิล VOUTคือแรงดันทีจ่ายให้ก ับ
วงจรเอชบริ ดจ์ แรงดันเฉลีย VAV จะแปรผันตรงกับค่าดิวตีไซเคิล ทีดิ วตี
ไซเคิล มากกว่า 50% ค่าเฉลียจะเป็ นบวก มอเตอร์จะหมุนตามเข็มนาฬิกา
ที ดิ ว ตี ไซเคิล น้อ ยกว่า 50% ค่ า เฉลี ยจะเป็ น ลบมอเตอร์ จะหมุน ในทิ ศ
ทางตรงข้าม และทีดิวตีไซเคิลเท่ากับ 50% ค่าเฉลียจะเป็ นศูนย์จะเป็ นการ
เบรกมอเตอร์ดงั รู ปที 2 ซึงสามารถควบคุมความเร็ วและทิศทางได้ง่ายโดย
ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสร้างสัญญาณ PWM และการทํางานของ
Power MOSFET จะมีกาํ ลังงานสูญเสี ยตําเนื องจากมีการทํางานที ความถี
10-40kHz

3.2 การพัฒนาโปรแกรมควบคุม
การพัฒนาโปรแกรมชุดควบคุมรถไฟฟ้ าสําหรับผูส้ ูงอายุด้วย
H-Bridge ได้ออกแบบ และแบ่งการควบคุมออกเป็ น 2 โหมด คือ โหมด
ควบคุมการเคลือนทีของรถ และโหมดการชาร์จแบเตอรี
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รูปที 4 วงจรควบควบคุมรถไฟฟ้าสําหรับผูส้ ูงอายุ
โหมดควบคุ ม การเคลื อนที จะมี ก ารตรวจสอบแรงดั น
แบตเตอรี ตรวจสอบกระแส ตรวจสอบการกดคันเร่ ง และอุณหภูมิของ
วงจรโดยประมวลผลตามโปรแกรมที ได้อ อกแบบไว้ เริ มจากการเปิ ด
สวิตช์กุญแจเพือจ่ายไฟเข้ามาเลียงวงจร จะมีการตรวจสอบความพร้อ ม
ของระบบได้แก่ ระดับแรงดันของแบตเตอรี ตําแหน่งของคันเร่ งและมี
ส่ วนของการควบคุ มการจ่ายกระแสให้กับ ภาคขับ กําลัง เพือเพือความ
ปลอดภัย เมื อมีก ารกดคันเร่ ง จะทํา การนํา อิ น พุต ไปควบคุม ส่ ว นของ
PWM เพือส่งสัญญาณไปยังวงจรขับมอเตอร์แบบเอช-บริ ดจ์ [7] พร้อมทัง
มีการตรวจสอบแรงดันและกระแสทีใช้ในการหมุนของมอเตอร์ รวมถึง
อุณหภูมิของวงจร หากมีความผิดปกติเกิด ขึน จะมีเ สียงเตือนให้ผูใ้ ช้ได้
ทราบ ดังแสดงผังการทํางานของโปรแกรมระบบในรู ปที 5
โหมดการชาร์จไฟให้กบั แบตเตอรี ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะ
เปลียนหน้าทีจากการควบคุมการทํางานของมอเตอร์ มาทําหน้าทีควบคุม
การชาร์จแบตเตอรี แทนโดยมีการควบคุมแรงดันและกระแสให้เหมาะสม
กับแบตเตอรี และป้องกันแบตเตอรี เสี ยหายจากการชาร์จเกิน

4. ผลการทดลอง
การทดลองจะแบ่งออกเป็ นสองแบบคือ การทดลองทางเรี ยบ
และการทดลองทางลาดชัน โดยการทดลองทางเรี ยบจะทดลองโดยให้ผู้
ทดลองที มี นาหนั
ํ ก 50, 60, และ70 กิ โลกรั ม ขับรถไปในระยะทาง 50
เมตร โดยการเริ มจาก 0 ถึงความเร็ วสูงสุด จากนันจะวัดกระแสเทีย บกับ
ค่าดิวตีไซเคิล ผลการทดสอบเป็ นตามกราฟดังรู ปที 6
รูปที 5 ผังการทํางานของโปรแกรมระบบ
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จากผลการทดลองพบว่าที ค่าดิวตีไซเคิลมากกว่า 50% กระแสจะเพิมขึน
ทางบวกและรถจะเคลือนทีไปข้างหน้า และทีค่าดิวตีไซเคิลน้อยกว่า 50%
กระแสจะเพิมขึนทางลบและรถจะเคลือนทีไปข้างหลัง ทังนีได้มีการ
กําหนดให้ความเร็ วในการถอยหลัง ให้มีความเร็ วตํากว่าเดินหน้าเพือ
ความปลอดภัยของผูข้ บั ขี และผลการทดสอบ ระยะเวลาจาก 0 ถึง
ความเร็วสูงสุด 5 km/h อยูท่ ี 3 วินาที การกินกระแส 6.6 แอมป์ ดังแสดงใน
ตารางที 1
ตารางที 1 ผลการทดสอบ ระยะเวลาจาก 0 ถึง ความเร็ วสูงสุด
นําหนักผูท้ ดสอบ (กิโลกรัม)
การทดสอบ
50
60
70
ระยะเวลาจาก 0
2.74
2.86
3.09
ถึง ความเร็ วสูงสุด (วินาที)
กระแสทีใช้ (A)
5.92
6.52
6.62

30

50

60

70

กระแส (A)

10
0
5

10มุมเอียง 15
(องศา) 20

25

30

รูปที 6 ผลการทดสอบกระแสขณะขึนทางลาดชัน
ผลการทดสอบกระแสสู ง สุ ด ขณะขึ นทางลาดชั น จะใช้ ผู้
ทดสอบทีนําหนัก 50, 60, และ 70 กิโลกรัม ทีความเอียงระดับต่างๆ ดังรู ป
ที 6 ผลการทดสอบสามารถขึนทางชันได้สูงสุด 30 องศากระแสสู งสุด 22
แอมป์

ระยะเบรก (m)

4

H-bridge

half bridge

single-FET

2

0
0

1

2 ว (km/h)3
ความเร็

4

5

5. สรุป
บทความวิจยั ฉบับนี ได้นาํ เสนอการสร้างชุดควบคุมรถไฟฟ้ า
สําหรับผูส้ ูงอายุโดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์อาดูโน่ นาโน ทํางานร่ วมกัน
กับ วงจรควบคุ มมอเตอร์ แ บบ เอช-บริ ดจ์ (H-Bridge) มี คุณลัก ษณะคื อ
สามารถควบคุมความเร็ ว ทิศทางการหมุนของมอเตอร์การเดินหน้าถ้อย
หลัง ลงทางลาดชัน และการหยุด รถด้ว ยคัน เร่ ง เพี ยงอย่า งเดี ย วได้ใ น
ระยะทาง เมตร

เอกสารอ้างอิง

20

0

จากผลการทดลองพบว่า ในการหยุดรถด้วยการเบรกมอเตอร์
วงจร H-bridge ทําให้ความเร็ วลดลงและหยุด ได้ในระยะทางที สั นและ
ปลอดภัยสําหรั บผูข้ บั ขีมากกว่าการควบคุม มอเตอร์แบบอืนๆ ดังรู ปที 7
จะเห็นได้วา่ ทีความเร็ ว 5km/h สามารถหยุดรถได้ในระยะ 1 เมตร
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รูปที 7 ผลการทดสอบระยะหยุดรถ
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และจ่ ายออกของสิ นค้ าในหลายตาแหน่ ง
Design and construction robots for automated storage/retrieval system in multiple locations
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บทคัดย่ อ
ในการพัฒ นาออกแบบ และสร้ างการออกแบบ และสร้ าง
หุ่นยนต์สาหรับระบบการจัดเก็บสิ นค้าอัตโนมัติ แบบการรับเข้า และจ่าย
ออกของสิ นค้าในหลายตาแหน่ งได้ทาการออกแบบระบบโดยมีหลักการ
พิจารณาออกแบบ 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 ส่ วนโครงสร้ างหุ่ น ยนต์ และ
ชั้นจัดวางสิ นค้า ส่ วนที่ 2 ตรวจสิ นค้ารับเข้าและจ่ายออกโดยใช้อาร์ เอฟ
ไอดี แ บบคลื่ น ความถี่ สู ง ยิ่ ง (Long range active RFID) ในการจัด การ
สิ นค้าคงคลังแบบกาหนดสถานะของสิ นค้าพร้ อมกันหลายชนิ ด ส่ วนที่ 3
ส่วนประมวลผล และควบคุม
จากการทดลองหุ่ นยนต์ ส าหรั บ ระบบการจัด เก็ บ สิ น ค้ า
อัตโนมัติ แบบการรับเข้า และจ่ายออกของสิ นค้าในหลายตาแหน่ งโดย
การกาหนดสิ นค้านาออก และนาเข้าจานวน 1 ชิ้ น, 2 ชิ้ น และ3 ชิ้ น จาก
ผลการทดสอบโดยพิจารณาผลจากการตัดสิ นใจในการเปลี่ ยนตาแหน่ ง
ในการนาเข้า และนาออกที่ได้จาก min โดยมี ขอ้ กาหนดของระยะทาง
และพลังงานที่ใช้ เมื่อพิจารณาผลของระยะทางรวม พลังงานรวมของการ
นาสิ นค้านาออก และนาเข้าน้อยที่สุด โดยการนาหลักการจัดเก็บสิ น ค้า
อัตโนมัติมาใช้ผลที่ ได้สามารถลดเวลาในการตรวจเช็ ค สิ น ค้า ในการ
ตรวจรับ และจ่ายออก ของคลังสิ นค้า สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
รับเข้าและจ่ายออกของสิ นค้าให้ถูกต้องและรวดเร็ ว
คาสาคัญ : ระบบโลจิ สติ ก ส์ อจั ฉริ ยะ หุ่ นยนต์ส าหรั บระบบการจัด เก็ บ
สิ นค้าอัตโนมัติ อาร์ เอฟไอดี แบบคลื่ นความถี่ สูงยิ่ง การรั บเข้าและจ่าย
ออกของสิ นค้าในหลายตาแหน่ง

Abstract
Design and construction robots for automated
storage/retrieval system in multiple locations, Admission design of the
system is divided into three parts. The first part is the structure of the
robot. Part 2: Inspection of input and output goods using RF spectrum

(Long range active RFID) for multi-item inventory management, 3
processing and control.
The results of the experiment for automated storage systems,
Admission and pay off the goods in multiple locations by removing the
goods, and import 1, 2 and 3 pieces from the results of the results of the
decision to change the position in the import, and get out of the min
with distance requirements. And energy used, considering the effect of
total distance. Total power of removal and import is minimal. By
applying the principle of automatic storage, the result can be reduced
time to check the goods in the inspection and pay out of the warehouse
can increase the efficiency of the input and output of the product
accurately and quickly.
Keywords: Intelligent logistic system, Robots for automated
storage/retrieval system, long range active RFID,
Storage/Retrieval in multiple locations

บทนา
เนื่ องจากโรงงานในปั จจุบนั มีคลังสิ นค้าขนาดใหญ่และเพราะ
มี พ้ื น ที่ มี ข นาดใหญ่ แ ละกว้างจึ ง มี ช้ ัน วางสิ น ค้า (Shelf) เพื่ อ วางหรื อ
จัด เก็ บ สิ น ค้าเป็ นจ านวนมาก ซึ่ งหลายๆโรงงานอาจจะไม่ ได้มี สิ น ค้า
วัตถุ ดิ บหรื อส่ วนประกอบในการผลิ ตแค่เพี ยงชนิ ดเดี ยวที่ จดั เก็บ ไว้ใน
คลังสิ นค้า และเพราะมีพ้นื ที่ขนาดใหญ่จึงมีเส้นทางที่หลากหลายเส้นทาง
ที่สามารถไปยังชั้นวางสิ นค้าได้ เพราะมี เส้นทางที่ หลากหลายทาให้การ
จัดเก็บสิ นค้านั้นพนักงานมักจะใช้วิธีการจัดเก็บสิ นค้าโดยการนาสิ นค้า
ไปจัดเก็บในชั้นวางที่ ละอย่างและกลับ มานาสิ นค้าชิ้ นถัดไปเพื่อจัดเก็บ
เป็ นลาดับต่อไปโดยไม่มีการคานึ งถึงระยะทางที่ส้ นั ที่สุดหรื อน้ าหนักของ
สิ นค้า ซึ่ งสิ่ งที่ กล่าวมาในข้างต้นทาให้บางโรงงานมีปัญหาทางด้านการ
จัดเก็บสิ นค้าแต่ละประเภทไปยังตาแหน่งต่างๆ โดยสิ นค้าในคลังอาจจะมี
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หลายประเภททาให้ตาแหน่ งของชั้นวางของสิ นค้ามี จานวนมาก ทาให้
พนักงานเสี ยเวลาในการค้นหาชั้นวางสิ นค้าในแต่ละตาแหน่ง เพื่อที่จะทา
การจัด เก็ บ สิ น ค้าต่ างๆหรื อ รวมไปถึ ง การค้น หาสิ น ค้า วัต ถุ ดิ บ และ
ส่ วนประกอบในการผลิ ตเป็ นเวลานานซึ่ งส่ งผลทาให้ เสี ยเวลาในการ
ทางานของพนักงาน
จากปั ญหาดังกล่ าวและลัก ษณะงานที่ ดาเนิ นการในปั จจุบ นั
ท าให้ ท างผู้วิ จ ัยได้เล็ งเห็ น ถึ งปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น จึ งได้ท าการสร้ างระบบ
จัดการจัดเก็บสิ นค้าแบบอัตโนมัติแบบการรับเข้าและจ่ายออกของสิ นค้า
ในหลายต าแหน่ งโดยการควบคุ ม จากเงื่ อนไขระยะทางและพลังงาน
ระบบนี้ สามารถแก้ไขปั ญ หาในการจัดเก็ บ สิ นค้าและค้น หาสิ น ค้าใน
คลังสิ นค้า ในหลายตาแหน่ งได้ โดยคานึ งจากระยะทางและพลังงานที่ใช้
น้อยที่สุดในการตัดสิ นใจ ร่ วมกับขั้นตอนการหาเส้นทางที่ส้ นั ที่สุด

วัตถุประสงค์
1. ออกแบบ และวิเคราะห์การสร้างหุ่ นยนต์สาหรับระบบการ
จัดเก็บสิ นค้าอัตโนมัติ แบบการรั บเข้าและจ่ายออกของสิ นค้าในหลาย
ตาแหน่ง
2. สร้างหุ่ นยนต์สาหรับระบบการจัดเก็บสิ นค้าอัตโนมัติ แบบ
การรับเข้าและจ่ายออกของสิ นค้าในหลายตาแหน่ ง ในรู ปแบบกลไกของ
การเคลื่อนที่จากระยะทาง และพลังงานที่ใช้น้อยที่สุดในการตัดสิ นใจใน
การนาสิ นค้าเข้าและออกจากชั้นวาง
3. เพื่อสร้างองค์ความรู ้ และเอกสารคู่มือที่ ใช้ในการออกแบบ
การสร้าง รวมถึ งระบบควบคุม และทาการถ่ายทอดไปยังบุคลากรรวมถึ ง
การให้คาปรึ กษาแก่ผปู้ ระกอบการให้เกิ ดความเข้มแข็งและความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ในระดับนานาประเทศต่อไป

ขั้นตอนการดาเนินงาน
แนวทางในการดาเนินการวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1.ศึกษาปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในระบบการจัดเก็บสิ นค้า แบบการ
รับเข้าและจ่ายออกของสิ นค้าในหลายตาแหน่ งภายในคลังสิ นค้าภายใน
พื้นที่ และความเหมาะสมในการตรวจรับ และจ่ายออกในรู ปแบบต่างๆ
2.รวบรวมข้อมู ลในด้านระบบการจัดเก็ บสิ นค้าเพื่ อที่ จะท า
การแยกปัญหา และสาเหตุที่เกิดขึ้นกับการจัดเก็บสิ นค้าภายในคลังสิ นค้า
มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานให้ชดั เจน
3.ศึกษาตัวแปรต่ างๆที่ ส าคัญต่อการระบบการจัดเก็ บ สิ น ค้า
เพื่อที่จะใช้เป็ นข้อมูลในการดาเนินการวิจยั
4.น าข้อ มู ล เบื้ องต้ น มาใช้ เป็ นความรู ้ พ้ื น ฐานในการน า
เทคโนโลยีมาใช้

5.ทาการสร้างอุปกรณ์ ที่ใช้เทคโนโลยีระบบการจัดเก็บสิ นค้า
มาช่ วยในการออกแบบคลังสิ นค้า โดยหุ่ นยนต์สาหรับระบบการจัดเก็บ
สิ นค้าอัตโนมัติ แบบการรับเข้าและจ่ายออกของสิ นค้าในหลายตาแหน่ง
6. ท าการปรั บ ปรุ งการจัด เก็บ สิ น ค้ามาช่ วยในการออกแบบ
คลังสิ นค้า โดยหุ่ นยนต์สาหรับระบบการจัดเก็บสิ นค้าอัตโนมัติ แบบการ
รับเข้าและจ่ายออกของสิ นค้าในหลายตาแหน่ งที่ ได้ท าการออกแบบไว้
โดยวิธีการที่เหมาะสม
7.วิเคราะห์ ผลการวิจยั ที่ได้และจัดทาเป็ นเอกสารเพื่อใช้เป็ น
ประโยชน์ในการนาไปประยุกต์ ใช้กบั กลุ่มผูป้ ระกอบการคลังสิ นค้า และ
กลุ่มผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ผลการศึกษา
จากการออกแบบ และทาการสร้ างหุ่ นยนต์สาหรับระบบการ
จัดเก็บ สิ น ค้าอัตโนมัติ แบบการรั บ เข้าและจ่ายออกของสิ นค้าในหลาย
ตาแหน่ ง โดยมีห ลักการพิจารณาออกแบบ 3 ส่ วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่ วน
โครงสร้ างหุ่ นยนต์ และชั้นจัดวางสิ นค้า ดังแสดงในรู ปที่ 1 และรู ปที่ 2
ส่ วนที่ 2 ตรวจสิ น ค้ารั บ เข้าและจ่ ายออกโดยใช้อาร์ เอฟไอดี แบบคลื่ น
ความถี่ สูงยิ่ง (Long range active RFID) ในการจัดการสิ นค้าคงคลังแบบ
กาหนดสถานะของสิ นค้าพร้ อมกันหลายชนิ ด ซึ่ งใช้กาหนดสถานะโดย
ศึ ก ษาผลกระทบของตั ว แปรที่ มี ผ ลต่ อ ระบบการตรวจสิ นค้ า ใน
กระบวนการจัดเก็บสิ นค้าที่เกิดขึ้นภายในคลังสิ นค้า ดังต่อไปนี้
- ขนาด รู ปทรง และตาแหน่งการจัดเก็บ
- ปริ มาณของคงค้าง วันเวลาที่อยูใ่ นระบบ
- สภาวะในการรับสิ นค้าในกระบวนการจัดเก็บสิ นค้า
ส่ วน ที่ 3 ส่ วน ป ระมวล ผล แล ะ ค วบ คุ ม โดยจาก ท าก ารเขี ยน
โปรแกรมควบคุ มการจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้ แก่ มอเตอร์ และโซลิ นอยส์
วาล์วให้สามารถทางานได้ตามเวลาที่ตอ้ งการ โดยได้ผลการคานวณเพื่อ
ใช้ในการตัดสิ นใจจากอัลกอริ ทึมไดค์สตรา โดยสามารถตอบสนองต่อ
การจัดการสิ นค้าคงคลังในรู ปแบบการควบคุมสิ นค้าแบบเข้าก่อน-ออก
ก่อน (First In First Out)
DC Motor
Lead screw
Column guide
Arms
Linear Guide
Base Support
Control Box
Wheels

รู ปที่ 1 โครงสร้างหุ่ นยนต์สาหรับระบบการจัดเก็บสิ นค้าอัตโนมัติ
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รู ปที่ 2 ชั้นจัดวางสิ นค้ารู ปแบบการควบคุมสิ นค้าแบบเข้าก่อน-ออกก่อน
Load in

P/D station

Load out

ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบความการอ่านข้อมูลกับระยะห่ าง
ระยะห่าง d
50 cm.
75 cm.
100 cm.
120 cm.
จานวนสินค้า
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
จากผลการทดสอบจะเห็ นได้ว่าการใช้อาร์ เอฟไอดีแบบคลื่น
ความถี่ สูงยิ่ง รับเข้าและจ่ายออกของสิ นค้าให้ถูกต้องและรวดเร็ วแม่นยา
ซึ่ งทางผู ้วิ จ ัย ได้ ก าหนดระยะทางของ d ที่ ใ ช้ ใ นการออกแบบคลั ง
สิ นค้าเข้าไว้ที่ 75 cm. เนื่ องจากรู ป แบบของโครงสร้ างของตัว หุ่ น ยนต์
และความเหมาะสมในการติดตั้ง
การออกแบบชั้นวางสิ นค้าสาหรับการทดสอบดังแสดงในรู ป
ที่ x โดยมีข นาด กว้างxยาวxสู ง เท่ ากับ 5x1x1.5 m โดยสามารถจั
L4-1 ด เก็ บ
สิ นค้าได้ที่ 120 ชิ้น ในการกาหนดตาแหน่งของการจัดเก็บสิ นค้า เข้า ออก
กาหนดจากฝั งขาเข้า (in) และ ฝังขาออก (out) และชั้นในลาดับต่างเช่ น
ตาแหน่ งขาเข้าชั้น ที่ 3 ต าแหน่ งที่ 8 เป็ น L3-8-in ตาแหน่ งขาออกชั้น ที่ 2
ตาแหน่ งที่ 5 เป็ น L2-5-out ซึ่ งในชั้นและลาดับของฝังขาเข้า และ ฝังขาออก
จะอยูฝ่ ังตรงกันข้ามกันดังแสดงในรู ปที่ 5 และรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 ฝังขาเข้า และ ฝังขาออกของการจัดเก็บสิ นค้า
L4-10

d

Reader

Tag

L3-10

L3-1

L2-10

L2-1

L1-10

L1-1

รู ปที่ 5 การกาหนดตาแหน่งของการจัดเก็บสิ นค้า เข้า ออก
Long range active RFID
รู ปที่ 4 ตาแหน่งอาร์เอฟไอดีแบบคลื่นความถี่สูงยิง่ และระยะการอ่าน
ผู้ วิ จั ย จ ะ ไ ด้ น าเท ค โ น โ ล ยี RFID (Radio frequency
identification) แบบ (Long range active RFID) เข้ามาใช้ ใ นระบบคลัง
สิ นค้าเข้ามาแทนรู ปแบบการแสกนบาร์ โค้ด เนื่ องจากเป็ นเทคโนโลยีที่มี
ประสิ ทธิ ภ าพสู ง สะดวก รวดเร็ ว และสามารถลดขั้น ตอนในการ
ตรวจเช็ ค ลงได้อีก และเป็ นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ใ นการตรวจนับ
สิ นค้าแทนพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานเนื่ องจาก RFID
สามารถ จะท าให้ ก ารท างานต่ อเนื่ อง สามารถอ่ านTag ที่ ถู ก ปิ ดบังได้
สามารถอ่าน Tag ทีละหลายๆตัวได้ สามารถอ่าน Tag ที่เคลื่อนที่ได้ ใน
ส่วนของ Tag มีความทนทานต่อความเปี ยกชื้น และการกระแทก เพื่อเพิ่ม
ความถูกต้องและแม่นยาในการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่ งได้
กาหนดระยะการอ่านจากการทดสอบโดยใช้ระยะ d ในการอ่ านสิ น ค้า
จานวน 3 ชิ้นพร้อมกันดังแสดงในรู ปที่ 4 และตารางที่ 1

เพื่ อให้ ได้เส้ น ทางที่ มี ระยะทางที่ ส้ ัน ที่ สุ ด และมี ข้ นั ตอนวิธี ที่ ไม่ ยุ่งยาก
ซับซ้อนมากจนเกิ นไป Dijkstra’s algorithm สามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
การตัดสิ นใจในการค้นหาเส้นทางที่ส้ นั ที่สุด ร่ วมกับการใช้พลังงานน้อย
ที่ สุ ด โดยจะก าหนดค่ าเป็ น min = w1dij + w2eij ซึ่ งพิ จ าราณาหาค่ า
ต่าสุดของ  โดยขึ้นอยูก่ บั ระยะทางระหว่างตาแหน่ งของสิ นค้า(dij ) และ
พลัง งานที่ ต้อ งสู ญ เสี ย ไประหว่ า งการเคลื่ อ นย้ายต าแหน่ ง (eij ) โดย
กาหนดให้มีค่าความสาคัญที่เท่ากันซึ่งกาหนดให้ w1 =w2=0.5
ในการก าหนดค่ าน้ าหนัก ของสิ น ค้าที่ ใช้ใ นการทดสอบจะ
แบ่งออกเป็ น 6 ระดับของน้ าหนักได้แก่สินค้า A (5kg), B(3kg), C(2kg),
D(1kg), E (0.5kg) และ F (0.25kg) และก าหนดให้ มี ปริ มาตรที่ แ ตกต่ าง
กัน 3 ระดับดังนี้ G (0.027m3), H (0.0156m3) และ I (0.008m3)
การทดสอบการจัด เก็บ สิ นค้า เข้า ออก โดยการกาหนดให้ มี
การนาสิ นค้านาออก และนาเข้าในจานวน 1 ชิ้ น, 2 ชิ้ น และ3 ชิ้ นโดยทา
การสุ่ ม(ในลักษณะของคาสั่งชื้ อ)จากสิ นค้า A, B, C, D, E และ F (การจัด
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ว่างอยูใ่ นลักษณะสุ่ม) จากสิ นค้าที่วางอยูบ่ นชั้นเก็บดังแสดงในตารางที่ 2
และตารางที่ 3
ตารางที่ 2 การนาสิ นค้านาออก และนาเข้าจานวน 1 ชิ้น, 2 ชิ้น และ3 ชิ้น
จานวน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
สิ นค้าออก/เข้า
1

E

C

A

2

B,D

A,C

E,F

3

A,E,D

B,C,F

B,E,D

ตารางที่ 3 ตาแหน่ งของการนาสิ นค้านาออก และนาเข้าจานวน 1 ชิ้ น, 2
ชิ้น และ3 ชิ้น
จานวน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
สิ นค้าออก/เข้า
1

L2-5

L1-8

L3-7

2

L1-6 , L3-2

L4-3 , L2-8

L3-10 , L1-5

3

L2-1 , L3-6, L4-7

L3-5 , L1-8, L2-3

L4-2 , L1-3, L2-10

ตารางที่ 4 ระยะทางรวมของการนาสิ นค้านาออก และนาเข้าจานวน 1 ชิ้ น
, 2 ชิ้น และ3 ชิ้น
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
จานวน
สิ นค้าออก/เข้า
(m.)
(m.)
(m.)

2
3

16.5 (OUT)
16.5 (IN)
31.5 (D,B) (OUT)
31.5 (D,B) (IN)
40.5 (D,E,A) (OUT)
40.5 (D,E,A) (IN)

22.5 (OUT)
22.5 (IN)
35.25 (C,A) (OUT)
33.75 (A,C) (IN)
39.75 (B,C,F) (OUT)
37.5 (B,F,C) (IN)

ข้ อเสนอแนะ
นาหุ่ นยนต์สาหรับระบบการจัดเก็บสิ นค้าอัตโนมัติ แบบการ
รับเข้าและจ่ายออกของสิ นค้าในหลายตาแหน่ งไปประยุกต์ใช้กบั สถาน
ประกอบการในพื้น ที่ และสามารถในไปประยุกต์ใช้กบั การทางานที่ มี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน

เมื่อทาการหาระยะทางรวมของการนาสิ นค้านาออก และนาเข้าจานวน 1
ชิ้น, 2 ชิ้น และ3 ชิ้นเมื่อมีการทางานของระบบการจัดเก็บสิ นค้าอัตโนมัติ
สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 4

1

ผลการพิจารณาผลที่ได้จาก min ได้ระยะทางรวม พลังงานรวมของการ
น าสิ น ค้าน าออก และน าเข้า น้ อ ยที่ สุ ด ดัง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาดัง นั้ น การน า
หลัก การจัด เก็ บ สิ น ค้าอัต โนมัติ ม าใช้ ผ ลที่ ไ ด้ ส ามาถลดเวลาในการ
ตรวจเช็คสิ นค้า ในการตรวจรับ และจ่ายออก ของคลังสิ นค้า สามารถเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการรับเข้าและจ่ายออกของสิ นค้าให้ถูกต้องและรวดเร็ ว
แม่นยา และเป็ นการส่ งเสริ มให้มีการนาหุ่ นยนต์สาหรับระบบการจัดเก็บ
สิ นค้าอัตโนมัติ แบบการรับเข้าและจ่ายออกของสิ นค้าในหลายตาแหน่ ง
เข้ามาช่ วยในกระบวนการออกแบบ และพัฒนาระบบจัดเก็บสิ นค้าแบบ
อัตโนมัติ ซึ่ งจะก่ อให้เกิ ดความเข้มแข็งและความร่ วมมื อของหน่ วยงาน
ในภาครัฐ และผูป้ ระกอบการซึ่ งได้แก่ สถาบันการศึกษาหน่ วยงานวิจยั
ในการพัฒนา และผูป้ ระกอบการภายในท้องถิ่ น ให้ส ามารถแข่ งขัน ใน
ระดับนานาชาติ

21.5 (OUT)
21.5 (IN)
30.25 (F,E) (OUT)
29.25 (E,F) (IN)
37.5 (B,D,E) (OUT)
37.5 (B,D,E) (IN)

ต้นทุนในการสร้ างหุ่ นยนต์ ในการสร้ างหุ่ นยนต์จดั เก็บสิ นค้า
แบบอัตโนมัติ ราคาประมาณ 22,133 บาท และค่ าใช้จ่ายในการสร้ าง
โปรแกรม 2,000 บาท วัส ดุ ใ นการสร้ างชั้น วางสิ น ค้า 2,700 บาท และ
ค่าใช้จ่ายจิปาฐะอื่น ๆ 3,000 บาท รวมเป็ นเงินประมาณ 29,833 บาท

วิจารณ์ และสรุปผล
จากการทดลองหุ่ น ยนต์ ส าหรั บ ระบบการจัด เก็ บ สิ นค้ า
อัตโนมัติ แบบการรับเข้า และจ่ายออกของสิ นค้าในหลายตาแหน่ งโดย
การกาหนดสิ นค้านาออก และนาเข้าจานวน 1 ชิ้ น, 2 ชิ้ น และ3 ชิ้ น จาก
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ระบบแจ้ งเตือนภาระนา้ หนักของรถบรรทุกในการขนส่ งสิ นค้ า
Loading conditions Alert System for load weight of the truck in transportation
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บทคัดย่ อ
ระบบแจ้งเตื อนภาระน้ าหนั ก ของรถบรรทุ ก ในการขนส่ ง
สิ นค้า โดยการติดตั้งอุปกรณ์ Ultrasonic sensor proximity detection ซึ่ งมี
ช่วงการวัดอยู่ที่ 4 cm – 250 cm. มี ค่าความคลาดเคลื่ อนที่ 0.05 cm ทั้ง
ล้อทั้ง 4 ด้านโดยติดที่ดา้ นบนให้เหนื อตาแหน่งชุ ดรองรับน้ าหนักโดยได้
ทาการออกแบบให้ติดในตาแหน่ งด้านข้างของชุ ดโครงด้านหน้า และ
หลัง โดยได้ทาการทดสอบในการติดกับรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ที่ใช้งานที่
ภาระน้ าหนักบรรทุกไม่เกิน 11,000 kg
ผลการวิเคราะห์ กรณี การตรวจวัดระยะกดกับภาระน้ าหนักที่
บรรทุกเมื่อกระทากับล้อแล้วเกิ ดการยุบตัวลงในสภาวะคงที่ ระบบแจ้ง
เตือนภาระน้ าหนักของรถบรรทุกในการขนส่ งสิ นค้านั้นมีความแม้นยา
และใกล้เคียงกับภาระน้ าหนักจริ งซึ่ งมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่
-0.39 โดยสามารถประมาณภาระน้ าหนักที่ บรรทุกได้น้อยกว่าความเป็ น
จริ งอยู่ 0.39 เปอร์ เซ็ น ต์ กรณี ระยะกดกับ ภาระน้ าหนัก ที่ บ รรทุ ก เมื่ อ
กระท ากับล้อแล้วเกิ ดการยุบตัวลงในสภาวะเคลื่ อนที่ ในการวิเคราะห์
ระยะการยุบตัวเมื่อระบบเข้าสู่ ช่วงการตอบสนองแบบคงตัว ค่าที่ได้จาก
แบบจ าลองจะมี ค่ า มากกว่ า ค่ า ที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบโดยมี ค่ า ความ
คลาดเคลื่ อนเฉลี่ ยที่ ล้อหน้าที่ 7.40 และล้อหลังที่ 6.02 และผลจากการ
ทดสอบกับรถบรรทุกหกล้อที่น้ าหนัก 6,890 kg มีเปอร์เซ็นต์ของการวัดที่
-1.448 เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ: ระบบแจ้งเตือน ภาระน้ าหนัก รถบรรทุก การขนส่ งสิ นค้า

Abstract
Loading conditions Alert System for load weight of the truck
in transportation handling Ultrasonic sensor proximity detection with a
measurement range of 4 cm - 250 cm. With a tolerance 0.05 cm. on
both sides of the wheel, mounted on the top above the weight position.
Mounted in the lateral position of the front and rear frame, tested for

attachment to a 6-wheel truck operated at a load of no more than 11,000
kg
The results of the experiment for static load case study.
Truck weight warning system is very similar to the actual weight load,
with a mean error of -0.39. The load factor is less than the actual load of
0.39 percent. And dynamics load case study into a steady state
response. The value obtained from the model is greater than the value
obtained from the test, with an average error of 7.40 on the front wheel
and 6.02 on the rear wheel and the test results with a 6,890 kg for truck
had a measured percentage of -1.448 percent.
Keywords: Loading conditions Alert System, Load weight, Truck,
Transportation

บทนา
ศู น ย์ก ระจายสิ นค้า Rdc ล าพู น บริ ษั ท ซี พี ออลล์ จ ากั ด
(มหาชน มี ห น้าที่ ใ นการกระจายสิ น ค้าให้ ก ับ ร้ านสาขา 7-11 ทัว่ พื้ น ที่
ภาคเหนื อ 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด ล าพูน ลาปาง เชี ยงใหม่ เชี ยงราย
พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก และสุ โขทัย โดยทางร้ านสาขา
7-11 มีพ้ืนที่ต้ งั อยูท่ ้ งั ในตัวเมือง พื้นที่สูง ดังนั้นจึงมีขอ้ จากัดหลากหลาย
ด้าน เช่ น การจราจร เส้ น ทางในการขึ้ น ภู เขา เป็ นต้น ในปั จจุบ ันศู น ย์
กระจายสิ นค้ามีการกระจายสิ นค้า ใช้ประเภทรถบรรทุกในการขนส่ ง คือ
รถบรรทุก 4 ล้อและรถบรรทุก 6 ล้อ โดยการใช้รถตูบ้ รรทุกสิ น ค้าเพื่อ
กระจายสิ นค้าไปยังร้านสาขา พบว่าในแต่ละเที่ยวที่รถตูบ้ รรทุกสิ นค้าไป
ส่ งสิ น ค้าไปยังร้ านค้าสาขาที่ อ ยู่พ้ื น ที่ สู ง จะบรรทุ ก สิ น ค้าจะไม่ เต็ ม ตู ้
เนื่ องจากผูข้ บั รถบรรทุกปฏิเสธที่จะบรรทุกสิ นค้าเต็มตูร้ ถบรรทุก เพราะ
เส้นทางในการขนส่ งสิ นค้าเป็ นทางเขาลาดชัน ทาให้ยากต่อการขับขี่และ
ต้องใช้ค วามระมัด ระวังอย่างมากในการขับ ขี่ นอกจากนี้ น้ าหนัก ของ
สิ นค้าที่ตอ้ งบรรทุกรวมกับน้ าหนักของรถบรรทุกยังเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ
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การขับ ขี่ ข องผู้ข ับ รถบรรทุ ก จากปั ญ หาข้า งต้น ที่ ก ล่ าวมาจะท าให้
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มขึ้น ระยะเวลาในการขนส่ งเพิ่มขึ้น เป็ นต้น
จากการพิ จ ารณ าถึ ง ปั ญ ห าการบรรทุ ก สิ นค้ า ไม่ เ ต็ ม ตู ้
รถบรรทุก ผูว้ ิจยั จึงมีความมุ่งหมายเพื่อผูว้ ิจยั จึงมีความมุ่งหมายที่จะหาวิธี
ในการค านวณหาน้ าหนั ก ของสิ นค้ า ที่ จ ะบรรทุ ก ในตู ้ ร ถบรรทุ ก ที่
รถบรรทุกสามารถจะบรรทุกที่ พ้ืนที่สูงได้ มีเทคโนโลยีที่สามารถจะส่ ง
สัญญาณเตือนเมื่อมีการบรรทุกสิ นค้าเกิ นกว่าที่คานวณไว้ และเกิ นกว่าที่
รถบรรทุก สามารถรับได้ ซึ่ งผลจากการปรับปรุ งจะทาให้ ศูนย์ก ระจาย
สิ นค้าแห่ งนี้ มีระบบการขนส่ งสิ นค้าที่ มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่ มมากขึ้ น ลด
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และลดระยะเวลาในการขนส่ ง

วัตถุประสงค์

จากการออกแบบ ระบบแจ้งเตือนภาระน้ าหนักของรถบรรทุก
ในการขนส่ ง สิ นค้ า ดั ง แสดงในรู ป ที่ 1 โดยท าการติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์
Ultrasonic sensor proximity detection ซึ่ งมี ช่ ว งการวัด อยู่ที่ 4 cm – 250
cm. มีค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 cm ทั้งล้อทั้ง 4 ด้านโดยติดที่ดา้ นบน
ให้ เหนื อ ต าแหน่ ง sprung โดยได้ท าการออกแบบให้ ติ ด ในต าแหน่ ง
ด้านข้างของชุดโครงด้านหน้า และหลังดังแสดงในรู ปที่ 1 โดยได้ทาการ
ทดสอบในการติ ด กับ รถยนต์ บ รรทุ ก 6 ล้ อ ที่ ใ ช้ งานที่ ภ าระน้ าหนั ก
บรรทุกไม่เกิ น 11,000 kg โดยจะทาการตรวจวัดการยุบตัวลงของบริ เวณ
ล้อทั้ง 4 ด้านโดยนามาแสดงในหน้าจอแสดงผล จากนั้นจาทาการปรับค่า
ระยะการยุบตัวเป็ นค่าของน้ าหนักที่บรรทุกโดยใช้สมการความสัมพันธ์
ระหว่างการยุบตัวกับภาระน้ าหนักที่กระทา
Ultrasonic sensor
proximity detection

ท าการออกแบบและสร้ า งอุ ป กรณ์ ใ นการหาน้ าหนั ก ที่
รถบรรทุกสามารถบรรทุกสิ นค้าได้และมีการแจ้งเตือน เพื่อหาน้ าหนักที่
รถบรรทุกสามารถบรรทุกได้อย่างเหมาะสม

ขั้นตอนการดาเนินงาน
แนวทางในการดาเนินการวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1.ศึ ก ษาปั ญหาที่ เ กิ ด ขึ้ นในบรรทุ ก สิ นค้ า ส าหรั บ ขนาด
รถบรรทุกขนาดต่างที่ ภาระ การบรรทุก ภาระน้ าหนัก ความสมดุ ลของ
รถบรรทุกในการขนส่ งสิ นค้าในรู ปแบบต่างๆ
2.รวบรวมข้อมูลในด้านการตรวจสอบ และระบบที่เหมาะสม
เพื่อที่จะทาการแยกปั ญหา และสาเหตุที่เกิดขึ้นกับการขนส่ งให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน
3.ศึ ก ษาตัว แปรต่ างๆที่ ส าคัญ ต่ อ ระบบรั บ น้ าหนั ก ส าหรั บ
ขนาดรถบรรทุกขนาดต่างที่ภาระ การบรรทุก ภาระน้ าหนัก ความสมดุล
เพื่อที่จะใช้เป็ นข้อมูลในการดาเนินการวิจยั
4.น าข้อ มู ล เบื้ องต้ น มาใช้ เป็ นความรู ้ พ้ื น ฐานในการน า
เทคโนโลยีมาใช้
5.ทาการสร้างอุปกรณ์ ที่ใช้เทคโนโลยีที่สะดวก และประหยัด
มาใช้ในการขนส่ งสิ นค้ามาช่ วยในการออกแบบระบบแจ้งเตือนสภาวะ
การบรรทุก ภาระน้ าหนัก ความสมดุลของรถบรรทุกในการขนส่ งสิ นค้า
6. ทาการปรับปรุ งการระบบการแจ้งเตือนการขนส่ งสิ นค้ามา
ช่ ว ยในการแจ้งเตื อ นสภาวะการบรรทุ ก ที่ ได้ท าการออกแบบไว้ โดย
วิธีการที่เหมาะสม
7.วิเคราะห์ ผลการวิจยั ที่ได้และจัดทาเป็ นเอกสารเพื่อใช้เป็ น
ประโยชน์ในการนาไปประยุกต์ ใช้กบั กลุ่ มผูป้ ระกอบการขนส่ งสิ นค้า
และกลุ่มผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ผลการศึกษา

รู ปที่ 1 รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ที่ใช้งานที่ภาระน้ าหนักบรรทุกไม่เกิน
11,000 kg และตาแหน่งที่ใช้ในการติดตั้ง Ultrasonic sensor
ในระบบรองรับน้ าหนัก(Suspension System) คือระบบการใช้
สปริ ง โช้คอัพ แหนบ และแกนต่อต่างๆ ที่ใช้เป็ นตัวรองรับหรื อคัน่ กลาง
ระหว่างโครงรถ (Frame) ตัวถัง (Body) เครื่ องยนต์และระบบขับเคลื่อน
ก่ อ นที่ จะส่ งผ่านไปยังล้อรถ และท าหน้าที่ ล ดแรงกระแทกเมื่ อ ถนน
ขรุ ขระ ระบบรองรับน้ าหนักมีหลายแบบ แต่ละแบบทาหน้าที่รับน้ าหนัก
ของอุปกรณ์ ตลบอดจนน้ าหนักบรรทุก ซึ่ งจะอยูด่ ้านบนสปริ ง เรี ยกว่า
น้ าหนักเหนื อสปริ ง (Sprung Weight) เป็ นน้ าหนักที่สปริ งไม่ได้รองรั บ
น้ าหนักส่ วนนี้ ได้แก่ ล้อและยาง (Wheel and Tire) ห้ามล้อ และชุดเพลา
ท้าย (Rear Axle) หลักการของระบบรองรับน้ าหนักรถยนต์ มีดงั นี้ คือ 1.
ลดอาการโคลงและการโยนตัวของตัวถังรถ โดยการใช้และติดตั้งขนาด
ของสปริ งอย่างเหมาะสม 2. ใช้เครื่ องผ่อนการสะเทื อนร่ วมกับสปริ ง 3.
ลดน้ าหนักใต้สปริ ง (Unsprung Weight) ให้เหลื อน้อยที่ สุดเพื่อไม่ให้ส่ง
แรงกระแทก ไปยังตัวถังและคนที่นงั่ ในรถ ในการวิเคราะห์น้ ี ได้พิจารณา
แบ่งเป็ น 2 กรณี ได้แก่
กรณี ระยะกดกับ ภาระน้ าหนัก ที่ บ รรทุ ก เมื่ อกระท ากับ ล้อแล้วเกิ ด การ
ยุบตัวลงในสภาวะคงที่
การคานวณหาน้ าหนักรวมของภาระน้ าหนักที่ กระทากับล้อ
ทั้งหมดสามารถหาได้จากการยุบ ตัวลงของต าแหน่ งตัวรถที่ อยู่เหนื อ
ส ป ริ งดั ง แ ส ด งใน ส ม ก าร เมื่ อ WT =น้ าห นั ก บ รรทุ ก รวม (kg)
μ1 , μ 2 , μ 3 , μ 4 คื อค่ าคงที่ df1=ระยะการยุบตัวลงของล้อหน้าขวา (m)
df2=ระยะการยุบตัวลงของล้อหน้าซ้าย (m) dr1=ระยะการยุบตัวลงของล้อ
หลังขวา (m) dr2=ระยะการยุบตัวลงของล้อหลังซ้าย (m)
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WT = μ1d f 1 ( k s + k t ) f + μ 2 d f 2 ( k s + k t ) f + μ 3 d r1 ( k s + k t ) r
+ μ2d r2 (ks + k t )r

ตารางที่ 1 ค่าตัวแปรของชุดรองรับน้ าหนักของรถบรรทุก 6 ล้อ ด้านหน้า
และ ด้านหลัง
Parameter
Value

กรณี ระยะกดกับ ภาระน้ าหนัก ที่ บ รรทุ ก เมื่ อกระทากับ ล้อแล้วเกิ ด การ
ยุบตัวลงในสภาวะเคลื่อนที่
ในการพิจารณาแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ของระบบรองรับ
รถบรรทุ ก เพื่ อ หาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง input S(t) และ output y s (t)
สามารถเขียนแบบจาลองของอุปกรณ์ ต่างได้ดงั แสดงในรู ปที่ 2 และเมื่อ
พิจารณาถึงส่วนแยกของระบบรองรับน้ าหนักสามารถแสดงในรู ปที่ 3

Sprung mass (Ms) (Weight 4,000 kg
Loading weight 11,000 kg)(0.3,0.7)
Unsprung mass (Mus)
Suspension stiffness (ks)
Suspension damping coefficient (cs)
Tire stiffness (k t)

Front 1,250, 1,550 1,850 2,450 2,900 kg
Rear 750, 1,450 2,050 3,250 4,600 kg
Front 120 kg
Rear 175 kg
Front 150 kN/m
Rear 250 kN/m
Front 2,000 N-m/s
Rear 2,500 N-m/s
Front 357.5 kN/m
Rear 357.5 kN/m

ผลการวิ เคราะห์ ก ารตรวจวัด ระยะกดกับ ภาระน้ าหนั ก ที่ บ รรทุ ก เมื่ อ
กระทากับล้อแล้วเกิดการยุบตัวลงสามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 2

รูปที่ 2 แบบจาลองของชิ้นส่ วนของตัวรถกับระบบรองรับน้ าหนัก
M s = Sprung mass
M us = Unsprung mass
k s = Suspension stiffness
c s = Suspension damping coeffcient
k t = Tire stiffness
y s = Sprungmass displacement
y us = Unsprungmass displacement
S = Road input

รูปที่ 3 ส่วนแยกของระบบรองรับน้ าหนัก

ตารางที่ 2 การตรวจวัด ระยะกดกับ ภาระน้ าหนัก ที่ ก ระท ากับ ล้อ กรณี
μ1 , μ 2 , μ 3 , μ 4 =1
Load
df1
df2
dr1
dr2
WT
%error
(kg) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.)
(kg)
2,000 5.25 5.23 10.95 10.73 1,884.73 -5.76
4,000 10.37 10.45 19.42 20.10 3,524.42 -11.89
8,000 22.83 23.12 38.66 37.59 7,099.032 -11.26
11,000 28.57 29.64 57.48 56.26 10,054.91 -8.59
จากกรณี เมื่ อใช้ค่าคงที่ เป็ น 1 จะทาให้เกิ ดค่าความคลาดเคลื่ อนกับภาระ
น้ าหนักที่ ใส่ เนื่ องจากชุ ดรองรับน้ าหนักได้แก่ แหนบมี ระยะเวลาการใช้
งานมาช่ ว งหนึ่ งจึ ง ท าให้ เ กิ ด ลัก ษณะของการแข็ ง ตัว ของชุ ด รองรั บ
น้ าหนั ก ซึ่ งจะส่ ง ผลให้ ร ะยะกดจะลดลงดั ง นั้ นจึ ง ต้ อ งท าการปรั บ
ให้%errorมีค่าน้อยที่สุดซึ่งจะได้ค่า μ1 , μ 2 , μ 3 , μ 4 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การปรับค่า μ1 , μ 2 , μ 3 , μ 4

Load
WT
μ3
μ1
μ2
μ4
%error
(kg)
(kg)
2,000 1.15 1.15 1.10 1.10 1,991.76 -0.41
4,000 1.25 1.25 1.25 1.25 3,970.75 -0.73
8,000 1.25 1.25 1.25 1.25 7,980.00 -0.25
M s 2 + css + k s
[M us s 2 + c s s + ( k t + k s )] s
y s (s ) = ( c s s + k s ) y s (s ) + k t S(s ) 11,000 1.15 1.15 1.20 1.20 10,981.71 -0.17
css + k s
จากตารางที่ 3 จะเห็ นได้ว่าเมื่ อมี การปรั บสมการในการประมาณค่าแล้ว
ทาให้ระบบแจ้งเตือนภาระน้ าหนักของรถบรรทุกในการขนส่ งสิ นค้านั้น
ระบบจะมี transfer function ดังนี้
มี ค วามแม้ น ย าและใกล้ เ คี ย งกั บ ภาระน้ าห นั ก จริ งซึ่ งมี ค่ า ความ
y s (s )
k t (c s s + k s )
=
S(s ) M us M s s 4 + ( M us + M s )c s s 3 + [( k t M s + ( M us + M s ) k s ]s 2 + k t c s s + k t k s คลาดเคลื่ อนเฉลี่ ยรวมอยู่ที่ -0.39 โดยสามารถประมาณภาระน้ าหนัก ที่
บรรทุกได้นอ้ ยกว่าความเป็ นจริ งอยู่ 0.39 เปอร์เซ็นต์
เมื่อเขียนสมการความสัมพันธ์ของการตอบสนองเมื่อมีการกด
ของล้อกับ พื้น ถนนต่ อการยุบ ตัวลงของส่ วนที่ อยู่เหนื อชุ ด รั บ น้ าหนัก
สามารถแสดง ค่าตัวแปรของชุ ด รองรั บ น้ าหนัก ของรถบรรทุ ก 6 ล้อ
ด้านหน้า และ ด้านหลังได้ดงั แสดงในตารางที่ 1
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การวิ เคราะห์ ส ภาวะของการเคลื่ อ นที่ ข องน้ าหนั ก ในการ
บรรทุก ที่ระดับต่างๆ เมื่ อเกิ ดแรงกระทาที่ บริ เวณล้อยางด้านหน้า และ
หลังเนื่ องจากมีการเคลื่อนที่ของรถบรรทุกจะสามารถพิจารณาในรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง input S(t) และ output y s (t) ได้ดงั แสดงในตารางที่
4 และรู ปที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าการยุบตัวเฉลี่ ยของล้อด้านหน้า และหลังจริ งเที ยบกับการ
ประมาณระยะการยุบตัวเมื่อระบบเข้าสู่ ช่วงการตอบสนองแบบคงตัว
Load
df
dr
y fs
y rs
f%error r%error
(kg) (mm.) (mm.) (mm.)
(mm.)
10.84
5.10
11.30
9.64
4.10
2,000 5.24
11.60
20.99
10.24
5.87
4,000 10.41 19.76
23.20
40.37
0.95
5.56
8,000 22.975 38.125
31.90
62.17
8.75
8.53
11,000 29.105 56.87
โดยค่า df และ dr เป็ นค่าการยุบตัวเฉลี่ยของล้อด้านหน้า และหลังจากการ
ประมาณระยะการยุบตัวเมื่ อระบบเข้าสู่ ช่ วงการตอบสนองแบบคงตัว
(Steady State) ค่ าที่ ไ ด้จ ากแบบจาลองจะมี ค่ ามากกว่ าค่ าที่ ได้จ ากการ
ทดสอบโดยมีค่าความคลาดเคลื่ อนเฉลี่ ยที่ล้อหน้าที่ 7.40 และล้อหลังที่
6.02 เนื่ องจากค่าตัวแปรของค่ าความแข็งสปริ ง และยางในแบบจาลอง
ไม่ได้มีการปรั บเปลี่ ยนซึ่ งต่ างกรณี ของการใช้งานจริ งเมื่ อมี การใช้งาน
ของชุ ด รองรั บ หรื อ ยางจะท าให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์
ดังกล่าว

ตารางที่ 5 โดยเมื่อค่าความคลาดเคลื่อนที่น้ าหนักเต็มรถอยูท่ ี่
น้ าหนักบรรทุกจริ ง
(kg)
4,098
5,913
6,357
6,812
6,890

น้ าหนักบรรทุกจากการ
ประมาณระยะยุบ (kg)
3,832.536
6,630.899
6,081.911
6,453.0339
6,790.188

เปอร์เซ็นต์ความคลาด
เคลื่อน (%)
-6.477
12.141
-4.327
-5.269
-1.448

วิจารณ์ และสรุปผล
จากการทดลองระบบแจ้งเตือนภาระน้ าหนักของรถบรรทุกในการขนส่ ง
สิ นค้า โดยผลการวิเคราะห์ กรณี การตรวจวัดระยะกดกับภาระน้ าหนักที่
บรรทุกเมื่ อกระทากับล้อแล้วเกิ ดการยุบตัวลงในสภาวะคงที่ ระบบแจ้ง
เตื อนภาระน้ าหนักของรถบรรทุกในการขนส่ งสิ นค้านั้นมีความแม้นยา
และใกล้เคียงกับภาระน้ าหนักจริ งซึ่งมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่
-0.39 โดยสามารถประมาณภาระน้ าหนักที่ บรรทุกได้น้อยกว่าความเป็ น
จริ งอยู่ 0.39 เปอร์ เซ็ น ต์ กรณี ระยะกดกับ ภาระน้ าหนัก ที่ บ รรทุ ก เมื่ อ
กระท ากับ ล้อแล้วเกิ ดการยุบ ตัวลงในสภาวะเคลื่ อนที่ ในการวิเคราะห์
ระยะการยุบ ตัว เมื่ อ ระบบเข้าสู่ ช่ วงการตอบสนองแบบคงตัว (Steady
State) ค่าที่ได้จากแบบจาลองจะมีค่ามากกว่าค่าที่ได้จากการทดสอบโดย
มีค่าความคลาดเคลื่ อนเฉลี่ ยที่ ลอ้ หน้าที่ 7.40 และล้อหลังที่ 6.02 และผล
จากการทดสอบกับรถบรรทุกหกล้อที่น้ าหนัก 6,890 kg มีเปอร์เซ็นต์ของ
การวัดที่ -1.448 เปอร์เซ็นต์

ข้ อเสนอแนะ
การเพิ่ ม ตัว อย่างของรถบรรทุ ก ที่ น าระบบแจ้งเตื อ นภาระ
น้ าหนัก ของรถบรรทุ ก ในการขนส่ งสิ น ค้า และน าไปประยุก ต์ใ ช้ ก ับ
สถานประกอบการในพื้นที่ และสามารถในไปประยุกต์ใช้กบั การทางาน
ที่มีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกัน
รู ป ที่ 4 ระยะการยุบ ตัวเมื่ อ ระบบเข้าสู่ ช่ ว งการตอบสนองแบบคงตัว
(Steady State) ที่น้ าหนักบรรทุก 4,000 kg
ผลจากการทดสอบโดยนาไปประยุกต์ใช้กบั รถหกล้อในการขนส่ งสิ นค้า
โดยจะได้ผลของการประมาณค่าน้ าหนักเทียบกับน้ าหนักจริ งดังแสดงใน
ตารางที่ 5 ซึ่งจะมีความคลาดเคลื่อนในเปอร์เซ็นต์ของการวัดที่ -1.448 ซึ่ ง
มี ค่ า ใกล้เคี ย งกับ น้ าหนั ก จริ ง แต่ ใ นช่ ว งของการวัด ในตอนต้น คื อ ที่
น้ าหนักน้อยค่าความคลาดเคลื่ อนจะมี ค่าสู งเนื่ องจากผลของการยุบ ตัว
ของระบบรับน้ าหนักมี ค่าที่น้อยจึงทาให้เกิ ดผลต่างของระยะยุบตัวน้อย
ส่งผลให้การประมาณค่าน้ าหนักคลาดเคลื่อน
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Hot Air Drier Controlled by Microcontroller
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ออกแบบและสร้ า งเครื่ อ ง
อบแห้ ง แบบเป่ าลมร้ อ น หลัก การท างานของเครื่ องใช้ ฮี ต เตอร์ เป็ น
แหล่งกาเนิ ดความร้อนและใช้พดั ลมเป็ นตัวเป่ าลมผ่านฮี ตเตอร์ โดยใช้
เทคนิ คการควบ ความกว้ า งของพั ล ส์ PWM สร้ า งสั ญ ญ าณ ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 16F877 คือสัญญาณ PWM1 และ PWM2 เพื่อ
ควบคุ มความร้อนของฮี ตเตอร์ และความเร็ วของพัดลมตามลาดับ โดย
PWM1 เป็ นอินพุตของไอซี TLP250 เพื่อขับขาเกตของมอตเฟตควบคุม
พัด ลมและ PWM2 ใช้ MOC3062 ขับ ไตรแอค BTA16 เพื่ อ ควบคุ ม ฮี ต
เตอร์ ลมที่ได้จะมีความร้อนสามารถนาไปอบอาหารเพื่อการถนอมอาหาร
ได้ จากการทดลองเก็บค่าและสรุ ปผลพบว่าพริ กจานวนน้ าหนัก 505 กรัม
ความชื้นลดลง 58%RH ใช้เวลาในการอบพริ กเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง โดยใช้
อุณหภูมิที่ 45 °C น้ าหนักหลังอบแห้ง 228 กรัม คิ ดเป็ นเงิน 8.086 บาท
และทดสอบกับเนื้ อหมู จานวนน้ าหนัก 991 กรั ม พบว่าความชื้ น ลดลง
72% - 22%RH ใช้เวลาในการอบเนื้ อหมูเป็ นเวลา 2 ชม. โดยใช้อุณหภูมิที่
45 °C น้ าหนักหลังอบแห้ง 501 กรัม กาลังไฟฟ้ าเฉลี่ย 2 ชัว่ โมง คิ ดเป็ น
เงิน 1.831 บาท และเครื่ อ งสามารถทาความร้อนได้สูงสุ ดประมาณ 50
องศาเซลเซียส
คาสาคัญ : ตูอ้ บแห้ง, เป่ าลมร้อน, ไมโครคอนโทรลเลอร์

Abstract
This paper is present the objective to design and construct
hot-air drier controlled by microcontroller PIC 16F877. It was the
equipment to construct and control PWM signal and send it to TLP250,
to make it more smooth and stable, before sending it to determine the
switching frequency with MOSFET IRF540, to set the working value of
fan in percentage. It was the same as the control of the heater circuit it
began with the PWM signal generation from microcontroller PIC
16F877 and brought PWM2 signal to MOC 3062 to make it more

smooth and stable, before sending it to set the switching frequency with
TRIAC BTA16. The machine working principle used heater as the heat
source and the fan as the wind blower via heater. The obtained wind
would be hot and could be used to heat food for preservation. From the
experiments of the value collection and the conclusion, it was found
that the hot-air drier controlled by microcontroller could adjust the
temperature value for heating and save time in food preservation by
drying the same as by sunlight. It could be made at any time period of
the sun drying limitation. This drier could give the maximum heat
about 50ºC.
Keywords: The Dryer, Hot Air Blower, Microcontroller

1. บทนา
การอบแห้งมีความสาคัญในครัวเรื อน เนื่องจากประเทศไทยมี
ศักยภาพทางด้านพลังงานความร้อ น[1] การตากแห้งจากแสงอาทิ ตย์มี
ความจาเป็ นมากเนื่ องจากเป็ นการถนอมอาหารหรื อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
นั้น ๆ เช่ น การตากกล้วย พริ ก ใบชา ตัวแปรส าคัญ ในการตากแห้งคื อ
อากาศที่ ท าหน้ าที่ เป็ นตัว กลางในการถ่ ายเทความร้ อ นและความชื้ น
ดัง กล่ า ว ในการตากแห้ ง แบบวิ ธี ด้ ัง เดิ ม จะพบปั ญ หาในช่ ว งฤดู ที่ มี
ความชื้นสู ง ทาให้ตอ้ งใช้เวลาในการตากแห้งนานและเสี่ ยงต่อการเน่าเสี ย
ของผลิ ตภัณ ฑ์ ก่ อ นหน้านี้ การท าอาหารให้แห้งมักจะตากแดด ซึ่ งไม่
สามารถควบคุมความร้อนและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ หลักเกณฑ์การ
ถนอมอาหารตากแห้งคือ จะต้องลด ยับยั้งและป้ องกันปฏิ กิริยาทางเคมี
ทั้งหลายและการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยท์ ุกชนิ ด เพื่อให้ได้อาหารตาก
แห้งที่เก็บได้นาน ไม่บูดเน่าเพราะการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยห์ รื อไม่มี
สารเคมี ตกค้างเนื่ องจากปฏิ กิริยาทางเคมี [2,3] วิธีการอบแห้งมี อยู่ 3 วิธี
คือ 1. การอบแห้งระบบแอกทีฟ คือระบบอบแห้งที่มีเครื่ องช่วยให้อากาศ
ไหลเวียนในทิ ศทางที่ ตอ้ งการ 2.การอบแห้งระบบพาสซี ฟ คื อระบบที่
เครื่ องอบแห้งทางานโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์และกระแสลมที่พดั
ผ่ า น 3.การอบแห้ ง ระบบไฮบริ ดจ์ คื อ ระบบอบแห้ ง ที่ ใ ช้ พ ลั ง งาน
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แสงอาทิ ตย์และยังต้อ งอาศัยพลังงานในรู ป แบบอื่ น ๆ ช่ วยในเวลาที่ มี
แสงอาทิตย์ไม่สม่าเสมอหรื อต้องการให้ผลิตผลทางการเกษตรแห้งเร็ วขึ้น
บทความนี้ ได้นาเสนอวิธีการอบแห้งแบบไฮบริ ดจ์และพัฒนามาจาก [4]
ที่ เป็ นวิ ธี ก ารอบแห้ ง ระบบพาสซี ฟ ซึ่ งปั ญ หาคื อ หากสภาพอากาศ
ภายนอกมีความชื้นสู งหรื อเป็ นช่วงฤดูฝน ทาให้ระบบ [4] ไม่เหมาะหาก
นาไปตากแห้งหรื อผึ่งลมในช่วงเวลาดังกล่าว ด้วยเหตุน้ ีจึงจาเป็ นที่จะต้อง
อาศัยเทคโนโลยีในการทาให้แห้งแบบไฮบริ ด โดยสร้างเครื่ องอบแห้ง
แบบเป่ าลมร้อนขึ้ นใช้ส าหรับอบอาหารหรื อผลิ ตผลทางการเกษตรให้
แห้ง ผูว้ ิจยั มีแนวคิดพัฒนาเครื่ องให้มีฮีตเตอร์เพื่อใช้ในฤดูฝนหรื อกรณี ที่
ความชื้นภายนอกสู ง

เซนติ เมตร ใช้พ ัด ลม 12 VDC จ านวน 2 ตัว ใช้ฮี ต เตอร์ ข นาด 220 VAC
ขนาด 600 วัตต์ 2 ตัว
ฮีตเตอร์ตวั ที่ 1
ฮีตเตอร์ตวั ที่2

ภาพที่ 2 การออกแบบโครงสร้างด้านบน

2. การออกแบบและใช้ งาน

พัดลมตัวที่ 2
พัดลมตัวที่ 1

ภาพที่ 1 ไดอะแกรมการทางานของเครื่ องอบแห้ง

ภาพที่ 3 การออกแบบโครงสร้างด้านล่าง

จากภาพที่ 1 ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 16F877 ใช้แรงดัน
อินพุตไฟฟ้ ากระแสสลับ 220 VAC จ่ายผ่านหม้อแปลงลดระดับแรงดัน
220/12 VAC และจ่ายให้กบั วงจรเร็กติไฟล์เป็ นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 17
VDC และลดระดับ แรงดัน ด้ว ย LM2575 เหลื อ 5 VDC เพื่ อ เป็ นไฟเลี้ ย ง
ให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ เครื่ องอบแห้งนี้ ใช้เซ็ น เซอร์ วดั อุณ หภู มิ
DS18B20 เป็ นตัววัดอุณ หภู มิภ ายในตูอ้ บแห้ง กดสวิตช์ SET เพื่ อ เข้าสู่
โหมดหน้าจอ LCD สามารถตั้งค่าอุณหภูมิ โดยใช้สวิตช์ Up เพิ่มอุณหภูมิ
ใช้สวิตช์ Down ลดอุณหภูมิ สัญญาณพัลส์วิดมอตดูเลชัน่ PWM1 ใช้เป็ น
สัญ ญาณควบคุ ม ความเร็ วมอเตอร์ พ ดั ลม และ PWM2 ใช้เป็ นสัญ ญาณ
ควบคุมความร้อนของฮีตเตอร์ หน้าจอ LCD แสดงการทางานของพัดลม
และการทางานของฮีตเตอร์
2.1 การออกแบบตู้อบแห้ งแบบเป่ าลมร้ อน
โครงสร้ า งของตู ้อ บท าจากอะลู มิ เนี ย มแบบ 2 ชั้ น ซึ่ งจะ
สามารถกัก เก็ บ ความร้ อ นได้ดี ก ว่ า แบบชั้น เดี ย ว ด้า นบนเป็ นกระจก
สามารถมองเห็ นวัต ถุ ดิบที่ อยู่ในตูอ้ บแห้งได้ เพื่ อสังเกตว่าผลิ ตภัณ ฑ์ที่
นามาอบนั้นมีสีของผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างไรเมื่ ออยูใ่ นอุณหภูมิและเวลาที่
กาหนด ขนาดของตูอ้ บกว้าง 80 เซนติ เมตร, ยาว 65 เซนติ เมตร, สู ง 15

ภาพที่ 4 ด้านหน้าตูค้ วบคุม
เค รื่ อ ง อ บ แ ห้ ง แ บ บ เป่ า ล ม ร้ อ น ค ว บ คุ ม ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยกาหนดให้เซ็ นเซอร์ เป็ นอุปกรณ์ ตรวจวัด
อุณหภูมิภายในตูอ้ บแห้ง สาหรับฮีตเตอร์จะทาหน้าที่ให้ความร้อนภายใน
ตูอ้ บแห้ง โดยระบบนี้ จะควบคุมด้วยเทคนิ คการควบคุมสัญญาณ PWM2
เพื่อปรับระดับความร้อนของฮีตเตอร์ตามลาดับการทางาน คือ 0%, 25%,
50%, 75%, 100% และในส่ วนของพัดลมจะทาหน้าที่เป่ าลมร้อนผ่านฮีต
เตอร์ เข้า ไปภายในตู ้อ บ โดยระบบนี้ จะควบคุ ม ด้ว ยการส่ ง สั ญ ญาณ
PWM1 เพื่อปรับความเร็ วรอบของพัดลมในการเป่ าความร้อนเข้าไปใน
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ตูอ้ บแห้ง จะมี ระดับความเร็ วตามลาดับการทางาน คือ 0%, 25%, 50%,
75%, 100%

จะทาให้ความชื้นลดลง ดังนั้นจะเห็นได้วา่ เครื่ องอบแห้งแบบเป่ าลมร้อน
ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถลดระยะเวลาในการตากแห้ง
ได้ถึง 3-4 ชัว่ โมง เนื่องจากสามารถควบคุมความร้อนจากฮีตเตอร์ได้และ
อุณหภูมิคงที่
ตารางที่ 1 การตากเนื้อหมูในตูอ้ บแห้งที่อุณหภูมิ 45.0 °C

ภาพที่ 5 แบบร่ างเครื่ องอบแห้งแบบเป่ าลมร้อน

ภาพที่ 6 พัลส์ PWM1(Ch1) และ PWM2(Ch2) ที่ 50 %
ส่ วนการแสดงผลระดับความร้อนของฮีตเตอร์ (H:) และความเร็ ว
ของพัดลม (F:) จะแสดงผลทางหน้าจอ LCD หากอุณ หภูมิภายในตูอ้ บ
แห้ง (TEMP:) มีค่าต่ากว่าอุณหภูมิที่ทาการตั้งค่าไว้ (S:35C) เปอร์ เซ็นต์
การทางานของฮีตเตอร์ และพัดลมก็จะสู งตาม และลดลงหากอุณหภูมิเข้า
ใกล้อุณหภูมิที่ต้งั ค่าไว้
การใช้ ง านให้ ก ดสวิ ต ช์ Set ค้า งไว้ป ระมาณ 2 วิ น าที จากนั้ น
หน้ า จอจะแสดงค่ า อุ ณ หภู มิ เดิ ม ที่ ต้ ัง ไว้ก่ อ นหน้ า หากต้อ งการเพิ่ ม
อุณ หภูมิให้กดสวิตช์ Up และลดอุณ หภูมิให้กดสวิตช์ Down เมื่ อได้ค่า
อุ ณ หภู มิ ที่ ต้ อ งการแล้ว ให้ ก ดสวิ ต ช์ Set ค้า งไว้ป ระมาณ 2 วิ น าที
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะทาการประมวลผลพร้อมแสดงการทางานต่างๆ
ผ่านหน้าจอ LCD เมื่ออุณหภูมิใกล้เคียงกับที่ Set ค่าไว้ การทางานในส่ วน
ต่างๆ ก็จะลดลงตามลาดับ

ภาพที่ 8 กราฟการตากเนื้อหมู ควบคุมด้วยฮีตเตอร์ที่อุณหภูมิ 45 °C

4. ผลการวิจัย
ทดสอบเครื่ องอบแห้ง ด้วยการตากแห้งหมูสดใช้เวลา 2 ชม.
เมื่ อนามาเปรี ยบเที ยบกับการใช้แสงแดดในการตากแห้งจาเป็ นต้องใช้
เวลา 5-6 ชม. ในการตากแห้งวิธีเดิม ขึ้นอยูก่ บั ความร้อนของแสงแดดจึง

ภาพที่ 9 ตัวอย่างก่อนและหลังการอบแห้ง
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ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บ ผลโดยน าเนื้ อหมู ม าตากในตู ้อบแห้งท า
การคานวณหาค่าเฉลี่ย ดังนี้ ค่าพลังงานไฟฟ้ า ประเภทที่ 1 บ้านอยูอ่ าศัย
( 0 - 150 หน่วยแรก ) หน่วยละ 1.8047 บาท (อ้างอิงจาก: กฟภ.)
u

W n
h
1000

(1)

W = กาลังไฟฟ้าที่ใช้งาน(W)
n = จานวนเครื่ อง
h = จานวนชัว่ โมง (ชม.)
u = ยูนิตการใช้ไฟฟ้า
ค่าเฉลี่ยกาลังไฟฟ้าในชัว่ โมงแรก เฉลี่ย 817 W

5. สรุ ปผลการวิจัย
บทความนี้ ทดสอบการอบแห้ง หมู และพริ ก เครื่ อ งสามารถ
รักษาอุณหภูมิตามที่ ต้ งั ค่าได้ ตูค้ วบคุ มแสดงค่าอุณหภูมิ พลังงานไฟฟ้ า
ลมร้อนจากฮีตเตอร์ สามารถนาไปอบอาหารเพื่อการถนอมอาหารได้และ
ช่ ว ยประหยัด เวลาในการถนอมอาหาร โดยเฉพาะช่ ว งที่ มี ค วามชื้ น
ภายนอกสู ง เช่ น ฤดูฝน เครื่ องสามารถแสดงเป็ นชุดสาธิ ตได้ ควรมี การ
พัฒ นาเครื่ อ งในด้านการตั้ง เวลา การป้ อ งกัน ระบบไฟฟ้ ากรณี ฉุ ก เฉิ น
พัฒนาให้การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

เอกสารอ้ างอิง

W n
h
1000
817  1
u
 1  0.817
1000

u

ชั่ว โมงแรก คิ ด เป็ นเงิ น = 0.817 x 1.8047 = 1.474 บาท และค่ า เฉลี่ ย
กาลังไฟฟ้าในชัว่ โมงที่สอง เฉลี่ย 694 W และชัว่ โมงที่สอง คิดเป็ นเงิน =
0.694 x 1.8047 = 1.252 บาท
ทดสอบใช้เวลาเวลา 2 ชม. โดยใช้อุณหภูมิในการอบแห้งที่
45.0 °C ก่อนอบแห้งเนื้อหมู มีความชื้นอยูท่ ี่ 72%RH น้ าหนัก 991 กรัม
หลังจากหลังอบแห้งเนื้อหมูดว้ ยตูอ้ บแห้ง มีความชื้น 22%RH น้ าหนัก
ลดลงเหลือ 501 กรัม เนื้อหมูมีความชื้นลดลง 50%RH และน้ าหนักลดลง
490 กรัม ใช้ไฟฟ้าจานวน 1.511 หน่วย ค่าไฟฟ้า 2.726 บาท
ทดสอบพริ กใช้เวลาเก็บผลเป็ นเวลา 7 ชม. อุณหภูมิในการ
อบแห้งที่ 45 °C ก่อนอบแห้งมีความชื้นอยูท่ ี่ 68%RH น้ าหนัก 505 กรัม
หลังจากหลังอบแห้งมีความชื้น 10%RH น้ าหนัก 228 กรัม พริ กมี
ความชื้นลดลง 58%RH และน้ าหนักลดลง 227 กรัม คิดเป็ นเงิน 8.086
บาท
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[3] Serm Janjai “A greenhouse type solar dryer for small-scale dried
food industries: Development and dissemination,” INTERNATIONAL
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ตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์,” การประชุมวิชาการงานวิจยั และพัฒนา
เชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8, หน้า 619-622

ภาพที่ 10 เครื่ องอบแห้งเครื่ องอบแห้งแบบเป่ าลมร้อนควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์
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Abstract— This paper is discussed on the AU inverted
pendulum. The AU inverted pendulum with its control
method is designed to be stabilized when the pendulum’s
angle is between ±20°. The pendulum apparatus was designed
by using SolidWorks®. The STM32F4DISCOVERY as a
controller board receives the exact position from an
increment encoder, which has 4000 pulses per revolution. The
PID controller is tuned to control the DC motor; the speed
and the rotation direction of the motor are to be controlled.
The motor drives the base of the pendulum by a belt system.
The response of this control loop works well on the belt
system as shown in the experiment and result. The sampling
time of 0.625 ms is used in this control system.
Keywords—inverted pendulum, STM32 microcontroller,
PWM (Pulse Width Modulation), feedback control, PIDcontroller (Proportional Integral Derivative-controller)

I. INTRODUCTION
Since the center of gravity of an inverted pendulum is
located above its pivot point, the inverted pendulum is
inherently unstable. If the center of gravity is directly above
the pivot point, the pendulum may remain in equilibrium. If
the pivot is fixed and the center of gravity of the pendulum
is slightly disturbed from the unstable equilibrium position,
the pendulum will move away from the vertical position
and will not return to its original equilibrium position but it
will move to seek a new equilibrium position such that the
center of gravity is located at the lowest possible position
that is stable. A feedback control system that positions the
pivot may be used to balance an inverted pendulum by
using the Proportional Integral Derivative (PID) control
algorithm [1], [2].
There are many research works relating to this field. A
low- cost and flexible open source for the inverted
pendulum used in a feedback control laboratory course was
built in this work. The design of the linear actuator and cart
was complete using SolidWorks®. Turner uses an ArduinoUno microcontroller to control a standard NEMA17 size
stepper motor in the linear motion part of the inverted
pendulum. The authors use the analog to digital convertor
of the Arduino-Uno microcontroller and a low-cost rotary
encoder in the angle conversion part of the inverted
pendulum. From the experiments, the inverted pendulum
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can serve as a lively educational and demonstration tool for
undergraduate control courses [3]. Hovingh and Roon
design the pendulum joint construction by CAD Drawings.
They use a linear variable differential transformer sensor
for the position information of the cart and the angular
incremental encoder to sense the pendulum angle. They
simulate the system by using MATLAB/SIMULINK and
control it by LABVIEW program. The inverted pendulum
successfully maintained a relative range of the pendulum
angle for the prescribed time of 15 seconds using the PI
control [4].
In this work, SolidWorks® is used to design the pendulum
apparatus. The controller is a STM32 microcontroller
which is programed by using MATLAB/SIMULINK.
II. AU INVERTED PENDULUM SYSTEM
A. Mechanism
The apparatus is designed by using SolidWorks®.
Figure 1(a) shows the CAD design of the AU inverted
pendulum from an isometric view. Figure 1(b) shows the
prototype of the AU inverted pendulum.

(a)
(b)
Fig. 1: AU inverted pendulum (a) CAD design and (b) prototype

B. Electronics System

Fig. 2: Overall control loop of AU inverted pendulum

In Figure 2, the encoder acts as a sensor which is used
to detect the angle of the inverted pendulum arm. The
STM32 microcontroller gets the exact value from the
encoder, calculates the error angle, and sends the signal to
control the motor. The motor drives the v-belt to make the
inverted pendulum arm reach the set point to balance the
pendulum at the upright position.
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1) Controller: STM32F4DISCOVERY: It is a low-cost
and easy-to-use development kit to evaluate and start a
development
with an STM32F4 high-performance
microcontroller. Figure 3 shows the controller used in this work.
2) Sensor: 4000 rpm resolution encoder (A and B
signals). Figure 4 shows the sensor used in this work.
3) Actuator:
a) Motor: MY1016 DC motor, 13.7A 24V 250W 2650
rpm. Figure 5 shows the motor used in this work.
b) Driver: Microspeed analogue servo driver: Its
power supply covers from 24 to 110VDC with output
current up to 10A and peak current up to 20A. Figure 6(a)
shows the driver used in this work.
c) Power supply: 2 series units of 12V 7.5A battery.
4) Interfacing circuits:
a) Limit switches: ME-8166 5A 250VAC - 0.4A
115VDC: They are used to set the maximum positions
when the pendulum is out of the controlled area. Figure
7(a) shows the limit switches.
b) Relays: RY5W-K : The contact side of the relay
is connected to STM32 as protection. Figure 8 shows the
relay used in this work.
c) Buffer: CD4050BE : It is used as interfacing
between STM32 3.3V and the driver which needs 5V.
Figure 9 shows the buffer used in this work.

Fig. 3: STM32F4DISCOVERY microcontroller

(a)

(a)

(b)

Fig 7: Limit switches (a) actual model and (b) circuit

Fig 8: Relays, RY5W-K

Fig 9: Buffer, CD4050BE

Fig. 10: Overall circuit of AU Inverted Pendulum

Figure 10 shows the overall circuit used in the AU
inverted pendulum.
III. CONTROL METHODS
In this paper, the area of control is specified at the error
between −20° and +20° as shown in Figure 11 at the
sampling time of 0.625 millisecond. The set point is 180°,
which is the upright position of the pendulum. The AU
inverted pendulum has a fast control at the sampling time in
0.625 millisecond, settable.

(b)

Fig. 4: Encoder (a) actual model and (b) circuit connection
Fig. 11: Area of controlling (error = ±20°)

Fig. 5: The MY1016 DC motor

(a)
(b)
Fig. 6: DC Motor servo amplifier (a) actual model and (b) circuit
connection

A. Working on PID Controllers
 The P-controller is used to kick off the pendulum
arm to be in the controlling area. The speed of the
DC motor responds according to the proportional
constant Kp. However, the P-controller cannot steer
the system to reach the steady state condition.
 The I-controller can integrate the calculated error
over a period of time till the error is zero and it
holds the value to the DC motor at which the error
becomes zero. The speed of the DC motor can
reverse a variation with the integral gain Ki.
 The D-Controller is implemented to correct the
response from a disturbance to the system [5].
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else if (du5) then d 5
else then d  du

Fig. 12: Feedback control loop AU Inverted Pendulum

With reference to Figure 12, the output of the system is
fed back through a sensor that measures the current process
variable for a comparison with a reference set point. The
PID-controller will receive the error e(t) and will calculate
the controller output,which is the input to the control
process. The disturbance may arise during the process.
B. Equation of PID control
t

de(t ) 
dt

u (t )  K p e(t )  Ki  e( )d  K d
0







4) Limit 5%, −5% of duty cycle for Kd block:
According to (6), the derivative was 5% (maximum) if the
derivative is greater than 5% and the derivative was −5%
(minimum) if the derivative is less than −5%.

duty cycle  p id

if e 0.05 and e  0.05
then if duty cycle 50 then duty cycle  50
else if duty cycle  50 then duty cycle  50 
else then duty cycle  absolute of duty cycle
else then duty cycle  0
5) Calculating the duty cycle (Pulse Width Modulation)
block: According to (7), (8), the duty cycle was the
summation of the P-controller output, the I-Controller
output and the D-controller output. The duty cycle will be
0 if the error is between −0.05° and 0.05°, or less than
−20°, or greater than 20°. The duty cycle was limited at
50% if it is more than 50% or less than −50%.

Equation (1) as in [6] is the summation of three terms.
Each term has a coefficient of the following:
Kp : Proportional coefficient
Ki : Integral coefficient
Kd : Derivative coefficient
The sampling time is 0.625ms.
C. Equations of motion
The equations of motion of the inverted pendulum are
as in [1].
D. Coding
The
code
is
written
and
simulated
by
MATLAB/SIMULINK. Figure 13 shows the block diagram
written in MATLAB/SIMULINK and used in this work.
cw  360 (mod(en,3999) 3603999)

if cw 360 then cw  0

1) Calculating the degree block: According to (2), (3),
the encoder position was changed to a degree unit by cw =
360 − (mod(en,3999) * 360/3999). As 0° and 360° are the
same point and the equation always gets 360° even it was
0° or 360° so if cw is equal to 360°, change cw to 0°
because it quite makes sense if it starts from 0° to 359.9°.
e  180 cw

2) Calculating the error block: According to (4), the
error was calculated by the set point (180°) minus the
actual degree (cw).
if e  0 then direction of motor  0
else then direction of motor  1

3) Calculating the motor direction block: According to
(5), the direction of motor was counter clockwise(1) if the
error is greater than 0 and the direction of motor was
clockwise(0) if the error is less than or equal to 0.
if du  5 then d  5

Fig. 13: Overall block diagram of control loop in MATLAB/SIMULINK

IV. EXPERIMENTS AND RESULTS
Several experiments were performed and Kp of the Pcontroller, Kp and Kd of the PD-controller and Kp, Ki and
Kd of the PID-controller were finely tuned. All constants
depend on the stability of the inverted pendulum.
1) P-Controller: At the sampling time of 0.625ms, Kp =
17.5.
2) PD-Controller: At the sampling time of 0.625ms, Kp
= 16 and Kd = 4/400.
3) PID-Controller: At the sampling time of 0.625ms,
Kp = 15, Ki = 2 and Kd = 4/400.
The result of the P-controller with Kp = 17.5 shows in
Figure 14. The pendulum could balance itself, but it stays
upright in a very short period of time. The motor drove the
apparatus too fast. Therefore, it might pass through the set
point (180°).
The result of the PD-controller with Kp = 16 and Kd =
4/400 shows in Figure 15. The gain of the P-controller
became lower and the D-controller compensated the gap of
the error. The response was better than that of the Pcontroller. The pendulum can remain upright at the set
point but there was a jerk to the system.
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The result of the PID-controller with Kp = 15, Ki = 2,
and Kd = 4/400 shows in Figure 16. The gain of the Pcontroller became lower. The I-controller reduced the
controller output when the negative error took place, and
the D-controller compensated the gap of the error. The
response of the PID-controller was very smooth, and the
pendulum can be stabilized well.

Fig. 14: Waveforms of P-Controller with Kp = 17.5 at record time =
177.4s

V. CONCLUSIONS
In this paper, the structure and the components of the
apparatus are designed by using SolidWorks® before the
inverted pendulum apparatus is built.
Coding is
implemented by using MATLAB/SIMULINK programs
which were described in Section III. The experiment
carried out are:
1) P-Controller: Gain of Kp = 17.5.
2) PD-Controller: Gain of Kp = 16 and Kd = 4/400.
3) PID-Controller: Gain of Kp = 15, Ki = 2 and Kd =
4/400.
From the experiment results of the P-controller, the
PD-controller, and the PID-controller, all of the controllers
are able to balance and stabilize the pendulum, but the
PID-controller gives the best response, which is smoother
than that of the P-controller and the PD-controller.
The experiment results show that the AU inverted
pendulum is balanced and stabilized and could be
controlled perfectly on the belt mechanism.
There are a few improvements to be done for this
system. Firstly, the controller can be extended to balance
the pendulum at all 360°. Secondly, the controller can be
extended to make the pendulum balance and stay at the
middle position by inputting the Z signal of the encoder.
Thirdly, the pendulum can be extended to be double or
triple pendulum systems.
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บทคัดย่ อ
งานวิ จ ั ย ระบบศู น ย์ ก ลางการซื8 อ - ขายขยะรี ไซเคิ ล มี
วัตถุประสงค์เพื;อพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการซื8 อ - ขายขยะรี ไซเคิล โดย
ระบบจะเป็ นคนกลางในการซื8 อ - ขายขยะรี ไซเคิล ซึ; งผูใ้ ช้งานจะสามารถ
เป็ นได้ท8 ัง ผู ข้ ายขยะรี ไ ซเคิ ล และผู ซ้ 8ื อ ขยะรี ไ ซเคิ ล ทั8ง นี8 ระบบสามารถ
แสดงผลข้อมูลสถานที;สาํ หรับการค้นหาผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันท่านอื;น และ
สามารถแนะนํา ยานพาหานะในการขนส่ ง ขยะอย่า งชาญฉลาด แนะนํา
ระยะทางการขนส่ งของผูซ้ 8ื อด้วยอัลกอริ ทึม Traveling Salesman Problems
(TSP) ทั8งนี8 ผูข้ ายและผูซ้ 8ื อขยะรี ไซเคิลสามารถติดต่อการซื8 อ - ขายได้ผ่าน
ทางแอปพลิเคชัน ซึ; งจะส่ งผลดี ต่อผูข้ ายในการขายขยะได้ง่ายขึ8นเพื;อเพิ;ม
รายได้ให้กบั ตัวผูข้ ายเอง และส่ งผลต่อผูซ้ 8ื อในการหาขยะรี ไซเคิลได้ง่ายขึ8น
เช่ นกัน นอกจากนี8 ยงั ช่ วยจู งใจให้คนรุ่ นใหม่ หันมาแยกขยะ และเห็ นถึ ง
มูลค่าของขยะมากขึ8น ลดปริ มาณขยะที;ทิ8งรวมกันในประเทศ ส่ งผลต่อการ
แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
ระบบนี8 ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้กบั ทุกอุปกรณ์ซ; ึ งมีผลจาก
การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้อยูใ่ นระดับมาก ในเรื; องความง่ายต่อการ
ใช้งาน และความน่าสนใจที;จะสามารถนําไปใช้งานได้จริ งในภายภาคหน้า
คําสําคัญ: ขยะรี ไซเคิล, ซื8อ - ขายขยะรี ไซเคิล, เว็บแอปพลิเคชัน

Abstract
The development of recycle waste centralized system aims for
develop trading system application which users can be both of buyer and seller.
The application will provide the information of others users’ place and recommend
the best route to get to others user with Traveling Salesman Problems (TSP)
algorithm. The application provide communication between buyers and sellers
which sellers can make profit themselves and buyers also can find recycle waste
easier. Furthermore, the system can reduce country’s waste disposal and global
warming problems by persuade people to recycle their waste and realized the value

of recycle waste. This system designed as responsive which compatible on all type
of devices and has been evaluated high satisfaction level to future use and user
experience.

Keyword: Recycle, Web Application

1.บทนํา
ขยะรี ไซเคิล หมายถึง ขยะ ของเสี ย หรื อวัสดุเหลือใช้ ซึ;งสามารถ
นํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้โดยนํามาแปรรู ปเป็ นวัตถุดิบในกระบวนการ
ผลิต เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋ องเครื; องดื;ม เศษพลาสติก เศษโลหะ เป็ นต้น
ขยะรี ไซเคิ ล มี ป ริ มาณ 42% ของขยะทั8ง หมดทุ ก ประเภทขยะเหล่ า นี8 มี
ประโยชน์หลากหลายเพราะสามารถนําไปผลิตใช้ใหม่ได้ไม่รู้จบ [1]
นอกจากขยะจะนําไปรี ไซเคิ ลได้แล้ว ยังแยกประเภทการย่อย
สลายได้ง่ายขึ8น งานวิจยั นี8ตอ้ งการให้คนส่ วนใหญ่หนั มาแยกขยะกันมากขึ8น
และส่ งเสริ มให้เกิดโอกาสทางธุรกิจได้อีกช่องทาง จึงเกิดเป็ นแอปพลิเคชัน
สําหรับการซื8 อ - ขายขยะรี ไซเคิล โดยแอปพลิเคชันที;พฒั นาขึ8นมานี8 เป็ นคน
กลางที;เชื;อมระหว่างผูซ้ 8ื อและผูข้ าย มีหลักการคล้ายกับการซื8 อ - ขายหุ น้ ใน
ตลาดหลักทรัพย์
ทั8งนี8 งานวิจยั ยังสอดคล้องกับอุตสาหกรรม 4.0 ซึ; งเป็ นการนํา
สารสนเทศมาประยุ ก ต์ ผ สมผสานกับ เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม เช่ น
การประมวลและเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (Cloud Computing) เป็ นต้น

2. Traveling Salesman Problems
Traveling Salesman Problems (TPS) คือปั ญหาการเดินทางของ
พนักงานขาย ที;เดิ นทางไปขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้าซึ; งจําเป็ นต้องใช้เวลาใน
การเดิ นทางและระยะทางที;ส8 ันที;สุด โดยมีหลักการทํางานคือตัดสิ นใจหา
เส้นทางการเดินทางเมื;อมีเมืองหรื อสถานที;ที;ตอ้ งเดินทางไปจํานวน N เมือง
หรื อ N สถานที; การเดินทางจะเดินทางจากเมืองใดเมืองหนึ; งในจํานวน N
เมือง โดยเส้นทางการเดินทางนั8น ๆ จะต้องเดินทางผ่านเมืองทุกเมืองใน N
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และกลับมาที; เมื องที; ทาํ การเริ; มต้นในการเดิ น เหมื อนการเดิ นวนรอบซึ; ง
กระบวนการการแก้ปัญหานี8 ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื; อง [2] ซึ; งในระบบ
ศูนย์กลางการซื8 อ - ขายแลกเปลี;ยนขยะรี ไซเคิลนี8 เลือกใช้ API ด้านแผนที;
ของบริ ษทั Google โดยทาง Google มีผลิตภัณฑ์สาํ หรับการแสดงผลแผนที;
ที;ได้รับการปรับปรุ งข้อมูลให้ทนั สมัยที;สุด [3] อีกทั8งยังมีอลั กอริ ทึมการ
แก้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย ที;สามารถแสดงข้อมูลพิกดั ข้อมูล
เส้นทางการคํานวณระยะทาง และระยะเวลาในการเดินทางได้อย่างสะดวก
และง่ายต่อการนํามาประยุกต์ใช้งาน

จากรู ป ที; 2 แสดงให้เ ห็ น ถึ ง การออกแบบเว็บ แอปพลิ เ คชัน ที;
สามารถใช้งานได้กบั ทุกอุปกรณ์ โดยมีการเลือกใช้สี ซึ; งโทนสี ที;ใช้ เน้นการ
แสดงผลแบบเรี ยบ หรู ทันสมัย เพื;อให้ผูใ้ ช้งานเข้าใจถึงการใช้งานได้ง่าย
ที;สุด โดยใช้งานโทนสี เขียวที;มีรหัสสี คือ #00B446

3.2 เมนูการใช้ งาน
•

Hamburger ใช้กดเมนูต่างๆ ที;ถูกซ่อนไว้ จึงใช้สญ
ั ลักษณ์ขีดสาม
ขีดเพื;อให้ง่ายต่อการจดจํา และสื; อความหมายด้วยตัวของตัวเอง
โดย Hamburger Icon ได้รับความนิยมอย่างสู งสุ ดเมื;อถูกนํามาใช้
โดย YouTube [4] ในการที;ใช้ดูผา่ นหน้าจอมือถือ ทั8งในรู ปแบบ
Mobile Application และเว็บ ที; แ สดงผลด้ว ยระบบ Responsive
Design ดังรู ปที; 3

รู ปที= 3 เว็บไซต์ YouTube ซึ;งใช้งานปุ่ ม Hamburger
รู ปที= 1 ลักษณะการแก้ปัญหาการเดินทางของพนักงาน
(Traveling Salesman Problems)

3. การออกแบบหน้ าต่ างผู้ใช้ งาน (User Interface/User
Experience)
User Interface เป็ นงานดี ไ ซน์ ที; เ น้ น หนั ก เรื; องการออกแบบ
หน้ า จอหรื อแพลตฟอร์ ม ต่ า ง ๆ ที; ท ํา ไว้เ พื; อ ติ ด ต่ อ กั บ ผู ้ใ ช้ แ ละ User
Experience งานออกแบบด้านนี8จะเกี;ยวข้องกับทุกกระบวนการที;สินค้าหรื อ
บริ ก ารหนึ; ง ๆ มี ป ฏิ สัม พัน ธ์ กับ ผูใ้ ช้ โดยจะคํา นึ ง ถึ ง เว็บ แอปพลิ เ คชัน ที;
สามารถใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม มีความทันสมัย เป็ นมิตรกับผูใ้ ช้งาน

3.1 สี และหน้ าต่ างสํ าหรับการแสดงผล

(ก)
(ข)
รู ปที= 2 หน้าต่างหลักของการแสดงผลเว็บแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์และ
เครื; องมือสื; อสาร

•
•

Dropdown menu เป็ นเมนู ตวั เลือกที;จะซ่ อนเมนู ย่อยภายใต้เมนู
หลัก เมื;อกดที;เมนูหลัก ตัวเลือกเมนูยอ่ ยก็จะปรากฎออกมา
Cart ตะกร้าสิ นค้า จะแสดงรายการสิ นค้าที;ผซู ้ 8ือเลือกซื8อไว้ แต่ยงั
ไม่ได้ทาํ รายการสั;งซื8 อเสร็ จสมบูรณ์ เหมือนการเลือกซื8 อของใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ตที;ยงั ไม่ถูกนําไปชําระเงิน

4. การทํางานของระบบแอปพลิเคชัน
4.1 การออกแบบระบบ
การออกแบบเพื;อเพิ;มความสะดวกให้กบั ผูซ้ 8ื อ - ขายขยะรี ไซเคิลเพื;อ
ลดต้นทุ นทางเวลา โดยระบบจะแนะนําเส้นทาง, ปริ มาณขยะ, ชนิ ดของ
ยานพาหนะ อย่างชาญฉลาด โดยระบบจะมีแอปพลิเคชันที;ทาํ การเชื; อมต่อ
กับฐานข้อมูล [5]

รู ปที= 4 หลักการทํางานของระบบศูนย์กลางการซื8อ - ขาย แลกเปลี;ยน
ขยะรี ไซเคิล
จากรู ปที; 4 แนวคิ ด ในการสร้ า งโครงสร้ า งของระบบ ได้
เอื8ออํานวยและต้องส่ งผลที;ดีในการใช้งานกับผูใ้ ช้งานให้ดีที;สุดโดยผูใ้ ช้จะ
ติ ด ต่ อ กั น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางของระบบ ผ่ า นทางช่ อ งทางต่ า ง ๆ เช่ น
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เว็บแอปพลิเคชันหรื อเครื; องมือสื; อสาร และสามารถจัดการได้ท8 งั เป็ นผูเ้ สนอ
ขาย และผูร้ ับซื8 อ ทั8งนี8 ผูซ้ 8ื อรายย่อยและผูซ้ 8ื อรายใหญ่สามารถเลือกสิ นค้าที;
ต้องการ จากนั8นระบบจะสรุ ปยอด และแนะนําเส้นทางพร้อมทั8งยานพาหนะ
ในการเดินทาง

4.2 การพัฒนาแอปพลิเคชัน

การพัฒนาแอปพลิ เคชัน ใช้หลักการของสถาปั ตยกรรมซอร์ ฟแวร์
รู ป แบบ MVC (Model-View-Control) ที; มี ก ารแบ่ ง การทํา งานออกเป็ น 3
ส่ วนคื อ Control สําหรั บควบคุ มการทํางานทั8งของ Model และ View ซึ; ง
Model จะทําหน้าที;ควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูล และ View จะสร้างหน้าต่าง
สําหรับติดต่อสื; อสารกับผูใ้ ช้ ซึ; งการทํางานของแอปพลิเคชันจะเริ; มจากผูใ้ ช้
ผ่านทางเว็บไซต์ ด้วยการส่ งผ่าน MVC เข้าไปจนถึงเซิ ร์ฟเวอร์ และตอบรับ
กลับทางเดียวกัน และแสดงผลให้กบั ผูใ้ ช้อีกครั8ง ดังรู ปที; 5

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 = arccos[sin 𝑙𝑎𝑡1° × sin 𝑙𝑎𝑡2° + cos 𝑙𝑎𝑡1° × cos 𝑙𝑎𝑡2° ×
cos 𝑙𝑜𝑛𝑔1° − 𝑙𝑜𝑛𝑔2° ]×

=
>?@

×60× 1.1515

(1)

โดย distance คือค่าระยะห่างระหว่างจุดบนแผนที; 2 จุดมีหน่วยเป็ นไมล์ ซึ; ง
การคํานวณระยะห่างนี8จาํ เป็ นใช้ค่า ละติจูดและลองจิจูด ระหว่างจุดทั8ง 2 จุด
ในการคํานวณ
หลังจากที; มีซ8ื อ - ขายขยะรี ไซเคิ ลแล้ว ผูซ้ 8ื อสามารถไปรั บซื8 อ
ขยะที;ตนเองได้ทาํ การซื8 อไว้ โดยระบบจะสามารถคํานวณจากข้อมูลขยะ ทํา
ให้ระบบสามารถแนะนํายานพาหนะที;ใช้บรรทุกขยะรี ไซเคิล ระยะทางที;
ใกล้และประหยัดที;สุด สําหรับการไปรับซื8 อขยะรี ไซเคิล โดยการคํานวณ
นั8นเกิดขึ8นจากข้อมูลของผูข้ ายที;ลงรายละเอียดไว้ ดังรู ปที; 7

รู ปที= 5 รู ปแบบการพัฒนาด้วยสถาปัตยกรรมรู ปแบบ MVC

4.3 การออกแบบระบบการซื6อ - ขาย และระบบแนะนําการขนส่ ง
กระบวนการทํางานของระบบซื8 อ - ขายขยะรี ไซเคิลนั8นสามารถ
เลื อกวิธีการในการเลื อกซื8 อได้ 2 รู ปแบบ คื อ การเลื อกด้วยชนิ ดของขยะ
และ การเลื อ กด้ว ยพื8 น ที; ใ กล้เ คี ย งในช่ ว งระยะทางต่ า งๆ ซึ; ง ใช้ห ลัก การ
คํานวณระยะห่ างจากจุดที;ผูซ้ 8ื อดังรู ปที; 6. โดยค่าระยะห่ างสามารถคํานวณ
ได้จากสมการที; 1.

รู ปที= 6 หน้าตาของการซื8อ - ขายแลกเปลี;ยนขยะรี ไซเคิลด้วยวิธีการเลือกจาก
ระยะห่างของผูซ้ 8ือ

รู ปที= 7 การแนะนํายานพาหนะและเส้นทางในการเดินทางซื8อ - ขาย

5. ผลการทดลอง
จากแบบสอบถามของผูใ้ ช้งานจํานวน 100 คน แบ่งเป็ นข้อมูล
การซื8 อ - ขาย ขยะรี ไซเคิล และข้อมูลการทดลองใช้แอปพลิเคชัน โดยแอป
พลิเคชันมีการทํางานเต็มรู ปแบบ ซึ; งทดลองการใช้งานทั8งในรู ปแบบ ผูซ้ 8ื อ
และผูข้ ายขยะรี ไซเคิล
ตารางที; 1 จํานวนร้อยละของผูท้ ี;เคยซื8อ - ขาย ขยะรี ไซเคิล
การซื8อ - ขายขยะรี ไซเคิล
จํานวน
ร้อยละ
เคย
56
56
ไม่เคย
44
44
รวม
100
100
ผลการศึกษาตามตารางที; 1 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เคยซื8 อ - ขายขยะรี ไซเคิลมีจาํ นวน 56 % อยูใ่ นช่วงอายุต8 งั แต่ต;าํ กว่า
18 - 49 ปี ดังในรู ปที; 8. ซึ; งพบว่ามีประชากรอีก มากกว่า 40 % ที;ยงั ไม่รู้จกั กับการ
จัดการขยะรี ไซเคิ ล ซึ; งแอปพลิ เคชันนี8 จึ งมี ส่วนในการโน้มน้าวให้คนรุ่ นใหม่
สนใจการจัดการขยะต่อไป
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รู ปที= 8 ช่วงอายุของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที; 2 ค่ า เฉลี; ย และส่ ว นเบี; ย งเบนมาตรฐานของข้อ มู ล เกี; ย วกับ การ
ทดลองใช้เว็บแอปพลิเคชัน
การยอมรับการใช้เทคโนโลยี
S.D. การแปลผล
x
เว็บแอปพลิเคชันมีความสวยงาม มี
4.11 0.72
ระดับมาก
ความทันสมัย น่าสนใจ
แบบตัวอักษรเหมาะสมและง่ายต่อ
4.13 0.73
ระดับมาก
การอ่าน
สี ของตัวอักษรและพื8นหลังมีความ
3.58 1.25
ระดับมาก
เหมาะสม
สี สนั ในการออกแบบเว็บไซต์มีความ
4.21 0.76
ระดับมาก
เหมาะสม
ไอคอนสามารถสื; อความหมายได้
4.11 0.75
ระดับมาก
ชัดเจน
ฟังก์ชนั ต่างๆสําหรับแอปพลิเคชันซื8อ
4.12 0.77
ระดับมาก
- ขายมีความเหมาะสม
การจัดวางองค์ประกอบแต่ละส่ วนใน
3.32 1.14 ระดับปานกลาง
หน้าจอไม่ เหมาะสม
สามารถใช้งานเว็บแอปพลิเคชันได้
3.79 1.10
ระดับมาก
โดยไม่ ตอ้ งสอนการใช้งาน
การจัดลําดับเนื8อหาเป็ นขั8นตอน มี
4.04 0.88
ระดับมาก
ความต่อเนื;อง อ่านแล้วเข้าใจ
เว็บแอปพลิเคชัน ช่วยให้การซื8อ - ขาย
4.20 0.77
ระดับมาก
ขยะรี ไซเคิล สะดวกสบายมากขึ8น
ระบบแผนที;แนะนําทางช่วยให้ท่าน
4.02 0.78
ระดับมาก
สะดวกสบายมากขึ8น
ระบบของแอปพลิเคชันใช้งานได้ง่าย 4.08 0.97
ระดับมาก
ในภายภาคหน้าท่านสนใจจะใช้งาน
4.04 074
ระดับมาก
เว็บแอปพลิเคชัน VAR

ผลการศึกษาตามตารางที; 2 ในด้านการทดลองใช้แอปพลิเคชัน
อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าส่ วนเบี;ยงเบนมาตรฐานอยูท่ ี; 0.7 ซึ; งผูใ้ ช้งานส่ วน
ใหญ่ให้ระดับมากด้านความสวยงามและความสะดวกในการใช้งาน และ
การจัดองค์ประกอบของข้อมูลในแต่ละหน้าต่างเพื;อใช้งานอยูใ่ นระดับปาน
กลาง ซึ; งจําเป็ นจะต้องปรับปรุ ง รู ปแบบการแสดงผลเพิ;มเติมใหม่ในอนาคต
เพื;อความสะดวกกับผูใ้ ช้งานมากที;สุด

6. สรุป
การออกแบบแอปพลิเคชันระบบการซื8 อ - ขายขยะรี ไซเคิล โดย
ระบบจะเป็ นคนกลางในการซื8 อ - ขายขยะรี ไซเคิล ซึ; งผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชัน
จะสามารถเป็ นได้ท8 ัง ผู ข้ ายและผู ซ้ 8ื อ ขยะรี ไ ซเคิ ล อี ก ทั8ง ระบบสามารถ
แสดงผลข้อมู ลสถานที; ในการค้นหาผูใ้ ช้งานแอปพลิ เคชัน และสามารถ
แนะนํายานพาหานะที;ใช้ในการบรรทุกสิ นค้า แนะนําระยะทางการขนส่ ง
ของผูซ้ 8ื อ ทั8งนี8ผขู ้ ายและผูซ้ 8ื อขยะรี ไซเคิลสามารถติดต่อการซื8 อ - ขายได้ผา่ น
ทางแอปพลิเคชัน ซึ; งจะส่ งผลดีต่อผูข้ ายในการขายได้ง่ายขึ8นเพื;อเพิ;มรายได้
ให้กบั ตัวผูข้ ายเอง และส่ งผลต่อผูซ้ 8ื อในการหาขยะรี ไซเคิลได้ง่ายขึ8นเช่นกัน
โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ที;ระดับมาก และยังพบว่าสามารถ
เชิ ญชวนให้บุคคลทุกช่ วงวัย สนใจการซื8 อ-ขายขยะรี ไซเคิล เพื;อลดภาวะ
โลกร้อนของประเทศไทยในอนาคตได้
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กรุ งเทพ ที;เป็ นแรงผลักดันให้กลุ่มผูเ้ ขียนพัฒนาผลงานให้ดียิ;งขึ8น อีกทั8งยัง
แนะนํา และสั;งสอนให้กลุ่มผูเ้ ขียนได้มีความรู ้ความสามารถในการทํางาน
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การพัฒนาสื่ อโปรแกรมจาลองคอมพิวเตอร์ ตามกระบวนการแบบสะเต็มศึกษาด้ านวิศวกรรมโทรคมนาคม
Development of STEM based Computer Simulation Media for Telecommunication Engineering
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการพัฒนาสื่ อโปรแกรมจาลองคอมพิวเตอร์
ตามกระบวนการแบบสะเต็มศึก ษาสาหรับการศึกษาทางด้านวิศวกรรม
โทรคมนาคม สื่ อการสอนถู ก พัฒ นาขึ้ น โดยใช้ฟั งก์ชัน GUI (Graphic
User Interface) ของโปรแกรม MATLAB ที่ ส ามารถใช้อ อกแบบและ
วิเคราะห์ทฤษฎีคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า การแพร่ กระจายคลื่ น วงจรสายส่ ง
ท่ อ น าคลื่ น และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน จากนั้ นน าโปรแกรมจ าลอง
คอมพิ ว เตอร์ ที่ พ ัฒ นาขึ้ น ประเมิ น ความเหมาะสมโดยใช้ ผู ้เชี่ ย วชาญ
หลังจากนั้นนาไปทดลองใช้กบั นักศึ กษาปริ ญญาตรี ภาควิชาครุ ศาสตร์
ไฟฟ้า คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามกระบวนการสะเต็ม
ศึ ก ษาที่ เ รี ยกว่ า REPEA Model ผลการวิ จ ัย พบว่ า โปรแกรมจ าลอง
คอมพิวเตอร์ ที่พ ฒ
ั นาขึ้ นสามารถทางานได้อย่างถู ก ต้องตามทฤษฎี ที่ มี
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.35) และผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจ
ต่อการเรี ยนโดยใช้กระบวนการแบบ STEM และสื่ อโปรแกรมจาลองอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.32)
คาสาคัญ: สื่ อโปรแกรมจาลอง, รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ REPEA,
กระบวนการแบบสะเต็มศึกษา, วิศวกรรมโทรคมนาคม

Abstract
This paper presents a development of STEM education based
computer simulation media for teaching in telecommunication
engineering course. The simulation media was developed using GUI
function of MATLAB program which can design and analyze the
electromagnetic wave theory, wave propagation, transmission line,
waveguide and applications for applying in simulation based learning.
The simulation media developed in according to the STEM education
based REPEA instructional model was evaluated by experts and
implemented by bachelor students at department of teacher training in
electrical engineering, faculty of technical education, King Mongkut’s
university of Technology North Bangkok. The research results shown

that the performance of the developed simulation media agreed to
theory and it was at high level appropriate ( X = 4.35). The students’
satisfaction in learning using STEM education and developed
simulation media was at high level ( X = 4.32).
Keywords: Simulation Media, REPEA Instructional Model, STEM
Education, Telecommunication Engineering

1. บทนา
การจัดการศึ ก ษาในยุค 4.0 เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนการ
สอนที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายการพัฒ นาประเทศไทย 4.0 ซึ่ งให้
ความสาคัญกับการขับ เคลื่ อนเศรษฐกิ จผ่านการพัฒนากาลังแรงงานรุ่ น
ใหม่ [1] โดยลัก ษณะการจัดกระบวนการศึ กษาจะมุ่ งเน้น ให้ ผูเ้ รี ยนน า
ความรู ้ มาบู รณาการอย่างสร้ างสรรค์ที่ ส ามารถสร้ างนวัตกรรม ดังนั้น
ผูส้ อนจึงเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้และมี ทกั ษะ
ในการสร้างองค์ความรู้ที่มีประสิ ทธิภาพ
การพัฒ นาก าลัง คนให้ มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถเพื่ อ สร้ า ง
นวัตกรรมนั้นเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิ จและสังคม
ดังนั้นการจัดการเรี ยนการสอนด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีน้ นั ผูเ้ รี ยน
ต้ อ งเข้ า ใจเนื้ อห า มี ท ั ก ษะการปฏิ บ ั ติ ง าน มี เ จตคติ ที่ ดี รวมทั้ งมี
กระบวนการคิด การวิเคราะห์ และการสร้างสรรค์ทางด้านคณิ ตศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อย่างลึ กซึ้ ง [2] ด้วยเหตุน้ ี
ผูส้ อนจึ งต้อ งให้ ค วามส าคัญ ต่ อ กระบวนการจัด การเรี ยนการสอนที่ มี
ความเหมาะสมและทันสมัย [3], [4], [5] เช่น การสอนแบบโครงงานเป็ นฐาน
การสอนแบบปั ญ หาเป็ นฐาน การสอนที่ ใ ช้โปรแกรมจาลอง เป็ นต้น
ดังนั้นกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพและการพัฒนา
สื่ อการสอนสมัยใหม่ที่เหมาะสมจึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นและมีความสาคัญใน
ระบบการเรี ยนการสอนสมัยใหม่ ที่ รองรั บ กับ ความแตกต่ างระหว่าง
บุคคลและสามารถตอบสนองการเรี ยนรู้และทักษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่
21 ในการพัฒนาศักยภาพทางสมอง ทางความคิด ส่ งเสริ มให้มีทกั ษะการ
แก้ปัญหาและนาความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้ ตลอดจนสนับสนุ นให้เกิ ด
การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
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จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิ ดในการพัฒนา
สื่ อโปรแกรมจาลองคอมพิวเตอร์ สาหรั บประยุก ต์ใช้ในการศึ กษาด้าน
วิศ วกรรมโทรคมนาคม โดยการออกแบบและพัฒ นาเป็ นโปรแกรม
จาลองทฤษฎี คลื่ นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า การแพร่ กระจายคลื่ น วงจรสาย
ส่ ง ท่ อ น าคลื่ น และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน โดยใช้ ฟั ง ก์ ชั น GUI ของ
โปรแกรม MATLAB เพื่อนาไปใช้ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
ตามกระบวนการของ STEM education ที่ สามารถส่ งเสริ ม ให้ ผู ้เรี ยนมี
ความรู้ และทักษะในการปฏิบตั ิงานทางด้านวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม
เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศในยุค 4.0

เรี ยนการสอน เน้นให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือกระทาด้วยตนเอง ส่ งผลให้เกิ ดการ
เรี ยนรู ้เกิดความสนใจ ไม่เบื่อหน่าย ซึ่งจะตอบสนองให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ดี
นอกจากนั้ น ผู ้เรี ยนสามารถตรวจปรั บ การเรี ย นรู ้ ข องตนเองได้ โดย
กระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถแสดง
ได้ดงั รู ปที่ 2
ขั้นการเตรี ยมการ

ผูส้ อน – ศึกษาปัญหา/ความต้องการ/
การพัฒนาเครื่ องมือหรื อโปรแกรม

ขั้นการดาเนินการ

ผูส้ อน – แนะนาการใช้โปรแกรมจาลอง
ผูเ้ รี ยน – ปฏิบตั ิงาน/สอบถามประเด็นปั ญหา

ขั้นการประเมินผล

ผูส้ อน – วัด/ประเมินผลการเรี ยนรู ้
ผูเ้ รี ยน – ทดสอบความรู ้

2. การจัดการเรียนการสอนด้ านวิศวกรรมแบบสะเต็มศึกษา
2.1 รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามกระบวนการสะเต็มศึกษา
รู ป แบบการเรี ยนการสอนตามกระบวนการสะเต็ ม ศึ ก ษานั้ น
ผูว้ ิจยั ได้ใช้ก ระบวนการเรี ยนการสอนที่ เรี ยกว่า REPEA Model [5] ซึ่ ง
ประกอบด้วยขั้นการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การทบทวน (Recall)
ขั้น ที่ 2 การให้ เ นื้ อหา (Explanation) ขั้น ที่ 3 การท ากิ จ กรรมกลุ่ ม
(Participation) ขั้น ที่ 4 การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ (Exchange) และขั้น ที่ 5
การวัดและประเมินผล (Assessment) โดยกระบวนการเรี ยนการสอนจะ
ให้ความสาคัญกับการให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน
ที่ มี ก ารบู ร ณาการ4 ศาสตร์ ที่ ส าคัญ เข้า ด้ ว ยกัน ได้ แ ก่ วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ โดยใช้ สื่ อการสอนที่
ทันสมัยและอย่างเหมาะสม เพื่อให้ ผูเ้ รี ยนได้รับผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ที่มี
ประสิ ท ธิ ภาพและตามที่ ค าดหวัง ซึ่ งกระบวนการเรี ยนการสอนแบบ
REPEA Model มีรายละเอียดของขั้นตอนการเรี ยนรู ้แสดงดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 2 กระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดง
ดังรู ปที่ 2 เริ่ มจากการขั้นการเตรี ยมการ โดยผูส้ อนศึกษาปั ญหาและความ
ต้องการของผูเ้ รี ยนซึ่ งคานึ งถึ งความสามารถในความแตกต่างการเรี ยนรู ้
ของแต่ล ะบุ คคลและเรี ยงล าดับ ความยากง่ายของเนื้ อหา เพื่อออกแบบ
และพัฒนาสื่ อการสอนที่เหมาะสม ขั้นการดาเนิ นการ ผูส้ อนนาวิธีการใช้
โปรแกรมจาลองที่ พฒั นาขึ้น ผูเ้ รี ยนใช้โปรแกรมและสอบถามประเด็น
ปัญหาที่เกิ ดขึ้น โดยใช้เวลาการเรี ยนรู ้ ตามความสามารถของแต่ละบุคคล
ขั้น การประเมิ น ผล เป็ นขั้น ตอนเมื่ อ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ผ่ านโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้น ผูส้ อนจาเป็ นต้องตรวจปรับความรู ้ ของผูเ้ รี ยน เป็ นการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู้โดยใช้แบบทดสอบหรื อการถามตอบ

3. การพัฒนาสื่ อโปรแกรมจาลองคอมพิวเตอร์

รูปที่ 1 กระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.2 การเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรมจาลองคอมพิวเตอร์
การจัดการเรี ยนการสอนที่ใช้โปรแกรมจาลองเป็ นกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้ที่ ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเองโดยความสามารถใน
การเรี ยนรู้ จะขึ้นอยูต่ ามความแตกต่างของแต่ละบุคคล ที่ มีเนื้ อหาสาระ
เรี ยงลาดับความยากง่าย เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมการ

การพัฒนาสื่ อโปรแกรมจาลองทางด้านวิศวกรรมสาหรับใช้ใน
การศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีคลื่ นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า การแพร่ กระจายคลื่ น
วงจรสายส่ ง ท่ อน าคลื่ น และการประยุก ต์ใ ช้งาน โดยใช้ฟังก์ชั่น GUI
ของโปรแกรม MATLAB เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับผูใ้ ช้งาน โดย
มีลาดับขั้นตอนการออกแบบดังนี้
3.1 การออกแบบหน้ า ต่ างโปรแกรมจ าลองคอมพิ ว เตอร์ ใ น
งานวิจยั นี้ จะออกแบบและเขียนเป็ น Script File โดยใช้คาสัง่ m.File และ
ฟั งก์ ชั่น GUI ของโปรแกรม MATLAB โดยโครงสร้ างของโปรแกรม
ประกอบด้วย ส่ วนการรับค่าข้อมูลเริ่ มต้น ส่ วนการออกแบบวงจร ส่ วน
การคานวณและประมวลผล และส่ วนของการแสดงผล โดยกระบวนการ
ทางานของโปรแกรมจาลองที่พฒั นาขึ้นดังรู ปที่ 3
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Wave Propagation in Mediums

Electromagnetic Waves in Waveguide

รู ปที่ 6 สื่ อโปรแกรมจาลองการแพร่ กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

รูปที่ 3 กระบวนการทางานของโปรแกรมจาลองที่พฒั นาขึ้น
3.2 การพัฒนาส่ วนของการคานวณและการแสดงผลลัพธ์ โดย
ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาโปรแกรมจาลองโดยเริ่ มจากการเขียนแบบอัลกอริ ทึมการ
คานวณตามหลัก ทฤษฎี ข องคลื่ นแม่ เหล็ กไฟฟ้ าและเนื้ อหาที่ เกี่ ยวข้อง
โดยใช้ ภ าษาเอ็ ม ไฟล์ (m-File) และฟั งก์ ชั น GUI ของโปรแกรม
MATLAB ซึ่ งสื่ อโปรแกรมที่ พ ัฒ นาขึ้ น ประกอบด้ ว ย 4 เรื่ อง ได้ แ ก่
1) คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการแพร่ กระจายคลื่น 2) วงจรสายส่ งและ
การแมทชิ่ ง 3) การแพร่ กระจายคลื่ นในตัวกลาง และ 4) ท่อนาคลื่ นและ
การประยุกต์ใช้งาน สาหรับตัวอย่างของหน้าต่างของโปรแกรมจาลองที่
พัฒนาขึ้นแสดงดังรู ปที่ 4 ถึงรู ปที่ 6

3.3 การทดสอบผลการท างานโปรแกรมจ าลองที่ พ ัฒ นาขึ้ น
สาหรั บวิเคราะห์ ค ลื่ น สนามแม่ เหล็ ก ไฟฟ้ าและการแพร่ ก ระจายคลื่ น
วงจรสายส่ งและการแมทชิ่ ง การแพร่ กระจายคลื่ นในตัวกลาง และท่อนา
คลื่นและการประยุกต์ใช้งาน ดาเนิ นการโดยการเปรี ยบเทียบผลที่คานวณ
ได้โดยใช้โปรแกรมจาลองเชิ งพานิ ช ย์แ ละหลัก การการวิเคราะห์ ท าง
ทฤษฎี ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง โดยผลการเปรี ยบเทียบพบว่ามีความสอดคล้อง
กันและมีค่าความผิดพลาดไม่เกิน ± 2 %
หลังจากนั้นนาโปรแกรมจาลองที่ พฒั นาขึ้น ไปประยุกต์ใช้เป็ น
สื่ อประกอบการสอน ตามกระบวนการเรี ย นการสอนแบบสเต็มศึก ษา
แบบ REPEA Model โดยกระบวนการเรี ยนรู้จะเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม
ในกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน และลงมื อ ปฏิ บ ัติ ใ นการค านวณ การ
ออกแบบ และการวิเคราะห์ผล ตามเนื้ อหาที่ผสู้ อนกาหนด หลังจากนั้นมี
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สรุ ปผล วัดและทดสอบความก้าวหน้าทางการเรี ยน
สุดท้ายประเมินผลการเรี ยนรู้ตามผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

4. ผลของงานวิจยั
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการนาสื่ อโปรแกรมจาลองที่ ส ร้ างขึ้ น ไปประเมิ น
ความเหมาะสมกับ ผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 ท่ าน แสดงดังรู ป ที่ 7 จากนั้น
ทดลองใช้งานกับ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ภาควิช าครุ ศ าสตร์ ไฟฟ้ า
คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ จานวน 27 คน ในภาคเรี ยน 2/2560 แสดงดังรู ปที่ 8 เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อสื่ อโปรแกรมจาลองที่พฒั นาขึ้น
รูปที่ 4 สื่ อโปรแกรมจาลองการวิเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

รู ปที่ 7 ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมที่พฒั นาขึ้น

รูปที่ 5 สื่ อโปรแกรมจาลองวงจรสายส่ งและการประยุกต์ใช้งาน

รู ปที่ 8 กิจกรรมของกระบวนการเรี ยนการสอนแบบสเต็มศึกษา
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ผลลัพธ์ที่ได้จากการคานวณมีความถูกต้องอยูใ่ นระดับมากที่ สุด ( X =
4.67) และเห็ นว่าส่ วนการออกแบบหน้าต่างโปรแกรมมี ความเหมาะสม
น้อยที่ สุด ( X =3.96) อย่างไรก็ตามผลของงานวิจยั แสดงให้ เห็ นว่าการ
พัฒนาสื่ อโปรแกรมจาลองสมัยใหม่สามารถนาไปใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการ
สอนที่ ส ามารถส่ ง เสริ มและกระตุ ้ น ให้ ผู ้เรี ยนเกิ ด การเรี ยนรู ้ แ ละมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพิม่ ขึ้น

ตารางที่ 1 การประเมินคุณภาพของสื่ อโปรแกรมจาลองของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ข้อคาถาม
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การสอน
การออกแบบหน้าต่างโปรแกรม
สี และขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม
ขนาดของภาพ/กราฟิ กมีความเหมาะสม
ภาษาที่ใช้มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
โครงสร้างของโปรแกรมไม่ซบั ซ้อน
การกาหนดค่าเริ่ มต้นทาได้ง่ายและรวดเร็ ว
การใช้งานของโปรแกรมมีความรวดเร็ ว
รู ปแบบของการแสดงผลมีความเหมาะสม
ผลลัพธ์ที่ได้จากการคานวณมีความถูกต้อง
ใช้เป็ นสื่ อประกอบการเรี ยนการสอนได้
ช่วยส่งเสริ มและกระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
4.40
4.00
4.20
4.20
4.40
4.00
4.20
4.40
4.40
4.60
4.80
4.60
4.35

ผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

6. สรุปผล
งานวิจยั นี้ นาเสนอการพัฒนาสื่ อโปรแกรมจาลองคอมพิวเตอร์ ที่
ใช้ป ระกอบการเรี ยนการสอนด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม ภายใต้ก าร
ออกแบบโดยใช้ฟั งก์ชัน GUI (Graphic User Interface) ของโปรแกรม
MATLAB ที่ ส ามารถวิ เคราะห์ ค ลื่ น สนามแม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า และการ
แพร่ กระจายคลื่ น วงจรสายส่ งและการแมทชิ่ ง การแพร่ กระจายคลื่ นใน
ตัวกลาง และท่อนาคลื่ นและการประยุก ต์ใช้งาน ได้อย่างถู กต้องและมี
ความเหมาะสมในการใช้เป็ นนวัตกรรมการสอนสมัยใหม่ ที่ ส ามารถ
น าไปใช้ ใ นการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตามกระบวนการของ
STEM education ที่ ส ามารถส่ งเสริ มให้ ผูเ้ รี ยนมี ค วามรู ้ มี ท กั ษะในการ
ปฏิ บ ั ติ ง าน และมี เ จตคติ ที่ ดี ใ นการเรี ยนรู้ ท างด้ า นวิ ศ วกรรมและ
เทคโนโลยีท้ งั ในชั้นเรี ยนและนอกชั้นเรี ยนได้อย่างเหมาะสมและสามารถ
รองรับกับการเรี ยนรู ้ อย่างตลอดชี วิตที่ตอบสนองกับนโยบายการพัฒนา
ประเทศในยุค 4.0 ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ตารางที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อสื่ อโปรแกรมจาลอง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ข้อคาถาม
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การสอน
การออกแบบหน้าต่างโปรแกรม
สี และขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม
ขนาดของภาพ/กราฟิ กมีความเหมาะสม
ภาษาที่ใช้มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
โครงสร้างของโปรแกรมไม่ซบั ซ้อน
การกาหนดค่าเริ่ มต้นทาได้ง่ายและรวดเร็ ว
การใช้งานของโปรแกรมมีความรวดเร็ ว
รู ปแบบของการแสดงผลมีความเหมาะสม
ผลลัพธ์ที่ได้จากการคานวณมีความถูกต้อง
ใช้เป็ นสื่ อประกอบการเรี ยนการสอนได้
ช่วยส่งเสริ มและกระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
4.55
3.96
4.07
4.15
4.30
4.37
4.48
4.44
4.30
4.67
4.37
4.22
4.32

ผล
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

เอกสารอ้ างอิง

ตารางที่ 1 แสดงถึ ง ผลการประเมิ น ความเหมาะสมของสื่ อ
โปรแกรมจาลองจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่า ระดับความเหมาะสมมีค่าคะแนน
เฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.35) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญเห็นว่าโปรแกรมจาลอง
ที่พฒั นาขึ้นสามารถใช้เป็ นสื่ อประกอบการเรี ยนการสอนได้ดีที่สุด ( X =
4.80) รองลงมาสามารถช่ วยส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ( X =
4.60) ได้ดี และผลลัพธ์ที่ได้จากการคานวณมีความถูกต้อง ( X = 4.60)
ตารางที่ 2 แสดงระดับ ความพึ งพอใจของผู้เรี ย นที่ มี ต่ อ การ
จัดการเรี ยนการสอนตามกระบวนการเรี ยนการสอนแบบสเต็มศึกษาแบบ
REPEA Model ร่ วมกับสื่ อโปรแกรมจาลองที่ พฒ
ั นาขึ้ น พบว่าผูเ้ รี ยนมี
ความพึ ง พอใจเฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก ( X = 4.32) โดยผู ้เรี ย นเห็ น ว่ า
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ชุดแจงเตือนและตัดระบบไฟฟาในบานผานโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่
MESSAGE ALERT AND CUT ELECTRICITY IN HOME
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการทํางานของเครื่องตัดระบบ
ไฟฟาภายในบานและเพื่อสรางชุดแจงเตือนและตัดระบบไฟฟาภายใน
บานโดยใชอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร
Arduino มีชุดสงสัญญาณแบบไรสาย GSM module ที่นิยมใชในปจจุบัน
ทํ า งานร ว มกั บ หั ว วั ด กระแสไฟฟ า แบบไม สั ม ผั ส กั น วงจรไฟสู ง
ผลการวิ จัยการทดสอบการทํ างานของวงจร มี ความเหมาะสมในการ
เชื่อมตอของสวนตางๆเขากันไดอยางดีและเมื่อทําการทดสอบการทํางาน
แลวพบวา ขณะใชงานเงื่อนไขปกติระบบแจงเตือนฯนี้จะสงขอมูลทุก 10
นาทีสถานะของหนาจอบอกวา “ปกติ” และไมมีการแจงเตือน แตเมื่อ
สรางเงื่อนไขใหกระแสไหลเกินคาที่กําหนดไว 10 เปอรเซนตระบบจะสง
สัญญาณเตือนไปยังโทรศัพทสถานะของหนาจอบอกวา “ปกติ” และมี
การแจ งเตือ นเกิ ด ขึ้ นและเมื่ อ มี ก ระแสเกิ นมากขึ้ นกวา 20 เปอร เซนต
ระบบจะทําการตัดวงจรไมใหมีกระแสไฟฟาไหลเขาไปภายในบานหรือ
จุดที่ไดเชื่อมตอชุดระบบแจงเตือนนี้ไวและรอจนกวาจะมีการรีเซ็ตระบบ
การทํางานใหม เมื่อนําไปทดลองจริงเปนเวลา 48 ชั่วโมงการทํางานของ
เครื่องยังปกติ สงสัญญาณมาทุก 10 นาที
คําสําคัญ: ไมโครคอนโทรลเลอร, จีเอสเอ็มโมดูล, ตรวจวัดกระแสแบบ
ไมสัมผัส

Abstract
This research aims to study the function of cutting domestic
electrical installation. To set alerts, and cut power within the home using
electronic devices controlled by Arduino microcontroller with a wireless
transmitter that uses GSM Module currently working with a non-contact
voltage probe with high power circuits.The study tested the function of
the circuit. Is suitable for the connection of the parts are compatible very
nice and on the test work. Then found while the condition usually alert

system will send the data every 10 minutes of screen says "normal" and
no alert. But when conditions allow current to flow in excess of the
prescribed 10 percent of the system will send an alarm to the phone's
status screen says "Normal" and alert occurs when a current of up to more
than 20 percent of the system. The circuit is a current flowing into the
home or the connected set of notification of this and wait until the new
reset system. When put to a real test for 48 hours of normal operation.
Signal every 10 minutes
Keywords: The microcontroller, transceiver, GSM module, non-invasive
flow measurement.

1. บทนํา
ปจจุบันไฟฟาเปนปจจัยสําคัญที่สุดปจจัยหนึ่งในการดํารงชีวิต
ประจําวัน สรางความสะดวกสบาย เปนแหลงพลังงานสําหรับอุปกรณที่
ใชพลังงานไฟฟาตางๆ ใหหลอดไฟฟากําเนิดแสงสวางในการดํารงชีวิต
ประจําวัน ใหอุปกรณเครื่องใชไฟฟา เชน ทีวี ตูเย็น โทรศัพท เปนตน เมื่อ
เกิดเหตุการณที่ทําใหมีการจายพลังงานไฟฟาเขาไปยังอุปกรณเหลานี้มาก
ขึ้น กระแสไฟฟาไหลมากกวาปกติทําใหสายไฟที่ใชนํากระแสไฟฟาไป
ยังอุปกรณไฟฟาหรือจุดเชื่อมตอสายไฟใหกระแสไฟฟาเดินทางผานนั้น
เกิ ด ความร อนจนเสื่อมสภาพหรื ออาจเกิดเปนเปลวไฟจนไหมส ายไฟ
สงผานกระแสไฟฟานั้ น[1] สงผลใหเกิดความเสียหายบริเวณโดยรอบ
จุ ด เชื่ อ มต อ สายไฟหรื อ ฉนวนหุ ม สายไฟนั้ น เอง จนถึ ง เกิ ด เพลิ ง ไหม
บานเรือนของผูใชไฟฟาและสิ่งแวดลอมตามไปดวย
ในการปองกันและควบคุมการเกิดความเสียหายของระบบ
ไฟฟ า นั้ น มี ห ลากหลายอุ ป กรณ ที่ ทํ า หน า ที่ ตั ด กํ า ลั ง ไฟฟ า ที่ ต อ ไปยั ง
เครื่องใชไฟฟาออกจากระบบไฟฟาจากเครื่องใชไฟฟาตางๆ โดยหลักการ
จะมี ก ารตรวจจั บ ระดั บ กระแสไฟฟ า ในระดั บ ต า งๆให ส ามารถตั ด
กําลังไฟฟาออกจากระบบไฟฟาจายใหเมื่อเกิดภาวะที่เรียกวา “กระแส
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เกิ น (over current)” ได [2] แต เ นื่ อ งจากบางครั้ ง การเกิ ด การไหลของ
กระแสไฟฟาที่ไหลผานตัวนําไปยังอุปกรณไฟฟานั้นมีคากระแสไฟฟา
เกิ นปกติที่ เ ครื่ อ งใช ไฟฟ านั้ นทํ างาน ในบางครั้ งอาจสะสมในรูป ของ
ความรอน ตัวอุปกรณปองกันตรวจวัดกําลังไฟฟาจะไมทํางานจนกวามี
กระแสไหลจนถึงคาพิกัดที่กําหนดซึ่งยังไมมีอุปกรณที่สามารถควบคุม
กําลังไฟฟาในระบบไฟฟาใหมีการแจงเตือนและตัดระบบไฟฟาออกได
ดังนั้นงานวิจัยสิ่งประดิษฐนี้ขึ้นมาเพื่อใหเกิดความปลอดภัย
ในทรัพยสินของผูใชไฟฟา ใหมีการแจงเตือนการเกิดของกระแสไฟฟาที่
ไหลผิดปกติตั้งแตเริ่มตนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มเกินและสั่งตัดระบบ
ไฟฟาทั้งหมดตามคาที่กําหนดได

ดังนั้นตองแปลงใหเปนแรงดันกอนโดยใช R ตอขนานกับชุดคอลย ทํา
หนาที่เปนภาระ เขากับเซ็นเซอร แลวให MCU วัดแรงดันที่ตกครอม R
ภาระ อีกที แตสัญญาณหลัง R ภาระ ยังเปนสัญญาณ AC อยู แต MCU
ตองการรับสัญญาณแบบไฟ DC ที่ 0-VCC จึงตองยกระดับขึ้นไป 2.5 V
โดยการตอวงจร R divider ใหสัญญาณออกมาเปนกระแส การคํานวณคา
R ภาระ เพื่อใหไดแรงดันตกครอม R ที่มีแอมพลิจูดที่เหมาะสมกับพอรต
ADC ของ MCUถากําหนดยานสูงเกินไป สัญญาณที่ออกมามีขนาดเล็ก
จะไมเห็นความแตกตางของสัญญาณมากนัก ในที่นี้กําหนด 30 A คือที่
เซ็นเซอรสามารถวัดไดสูงสุด
Primary peak-current = RMS current × √2

2. แนวคิด
การสร า งชุ ด แจ ง เตื อ นและตั ด ระบบไฟฟ า ในบ า นนี้ จ ะ
ประกอบด วยระบบหลั กๆ 2 สว นคื อ สว นของชุดแจงเตื อนและชุ ดตัด
ระบบไฟฟา ซึ่งทั้ง 2 สวนนี้จะถูกควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร ซึ่ง
ภายในชุดแจงเตือนจะใชเทคโนโลยีการสื่อสารโทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบ
3 G ทําหนาที่แจงเตือนยังผูใชงานหรือเจาของบานที่ติดตั้งระบบตัดไฟฟา
นี้ ชุดตัดระบบไฟฟาจะใชตัวตรวจวัดกระแสไฟฟา ตัวควบคุมปดเปด
ไฟฟา อื่นๆ และชุดไมโครคอนโทรลเลอรที่ทําหนาที่ควบคุมระบบการ
ทํางานทั้งหมดตั้งแตการตรวจวัด ตรวจจับความผิดปกติของกระแสไฟฟา
ที่ไหลในระบบไฟฟาภายในบาน เมื่อเกิดเหตุการณผิดปกติ ก็ใหแจงไป
ยังเจาของบานหรือผูควบคุม และสั่งอุปกรณตัดการทํางานเพื่อตัดไฟฟา
ออกเมื่อกระแสไฟฟาเกินคาที่กําหนดไว
Non invasive
current Module

Arduino UNO R3 Module

GSM
Module

Relay
Module

ไฟฟาในบาน

ระบบไฟฟา
ภายนอก

รูปที่ 1 ระบบการทํางานชุดแจงเตือนและตัดระบบไฟ

(1)

หาค า กระแสสู ง สุ ด ในฝ ง ปฐมภู มิ (Primary peak-current) โดยคู ณ
คากระแส RMS ดวย √2กระแสสูงสุดทางดานปฐมภูมิจากสมการที่1 เมื่อ
กําหนดตัวตรวจวัดกระแสขนาด 30 แอมป จะมีคาประมาณ 42.42 แอมป
สวนการหาคากระแสสูงสุดในฝงทุติยภูมิ (Secondary peak-current) โดย
นําคา Primary peak-current ไปหารจํานวนรอบของ CT ในรุนนี้คือ 2000
Secondary peak-current = Primary peak-current / no. of turns
= 141.4 A / 2000 = 0.0707Aหาคา R ภาระ
เมื่ อ CT วั ด กระแสได สูง สุ ด คา แรงดัง สุ งสุ ด ที่ผ าน R ภาระ
จะต อ งไม เ กิ น ไฟแรงดั น อ า งอิ ง ของพอร ต ADC ของ MCU ที่ ใ ช โดย
นําไปหาร 2 กอน ถาใชบอรด Arduino UNO R3 แรงดัน AREF คือ 5V :
AREF /2 =5/2=2.5V ดังนั้นจะหา คาความตานทาน R ภาระ ในอุดมคติจะ
หาไดจาก
Ideal burden resistance = (AREF/2) / Secondary peak-current
= 2.5 V / 0.0707 A = 35.4 Ω
แต ค า R ทั่ ว ไปที่ ใ กล เ คี ย งที่ สุ ด นั้ น ไม ใ ช 35 Ω ดั ง นั้ น ค า ที่
ใกลเคียงที่สุด คือ 39 Ω หรือ 33 Ω (แนะนําใหใช 33 Ω ±1%) ถาเลือกใช
MCU ตัวอื่นที่ใชไฟ AREF ที่ 3.3 V ดังนั้นจะหาคา R Burden ไดจาก
Ideal burden resistance = (AREF/2) / Secondary peak-current
= 1.35V / 0.0707A = 19.1 Ω
AC Line In

AC Line

AC Line Out

3. วิธีการ

CT

+Vcc
R1 Circuit breaker

ชุดแจงเตือนและตัดระบบไฟฟาในบานของงานวิจัยนี้ไดแบง
สวนการทํางานทั้งหมด สวนตรวจวัดสัญญาณ สวนตัดตอระบบไฟฟา
และสวนของการรับสงสัญญาณไรสายการตรวจวัดกระแสไฟฟาNonInvasive Current Sensor - (30A Max) Current Output ที่ใ ชใ นงานวิ จั ยนี้
ใหสัญญาณออกมาเปนกระแสไมสามารถนําไปตอกับ MCU โดยตรง

R Burden

R2

I/P
GSM module
I/O

MCU

O/P
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รูปที่ 2 ชุดวงจรใชงาน Non-Invasive Current Sensor
ยกระดับแรงดันสัญญาณ ดวยวิธี DC Biasตอนนี้ถาเราตอ CT
เขากับ R burden และทําการวัดกระแส สัญญาณที่ออกมาจาก CT จะยัง
เปนสัญญาณ AC อยู ดังนั้นถาตอเขากับ MCU ที่วัดสัญญาณที่วัดสัญญาณ
DC เทานั้น ตองยกระดับสัญญาณ AC เปนไฟ DC โดยจะยกไป AREF/2
จากวงจรแบงแรงดัน (Voltage Divider) จาก R1 และ R2 จากสูตร
Vout = Vin x R2 /(R1 + R2)

4 ผลการทดลอง
หลังจากที่ทําการทดสอบการทํางานของทุกสวนแลวนําโมดูล
ทั้งหมดมาตอรวมกันตามกรอบที่กําหนดไวตั้งแตเริ่มตนโดยมีชุดควบคุม
หลั ก ทํ า หน า ที่ ป ระสานส ว นต า งๆให ทํ า งานร ว มกั น ได แ สดงเป น
ไดอะแกรมดังรูปที่ 1 โดยจะกําหนดพิกัดกระแสของอุปกรณไวเชน 5
แอมป 10 แอมป อุปกรณไฟฟาที่ไมมีการปองกันไฟเกินจะเปนประเภท
อุปกรณราคาถูกเชนกะทะไฟฟา เตารีด หมอหุงขาว พัดลม หรือแมแต
มอเตอร ไ ฟฟ า ต า งที่ อ ยู ใ นป ม น้ํ า ในเครื่ อ งปรั บ อากาศในตู เ ย็ น (กรณี
เครื่องปรับอากาศและตูเ ย็นจะมีร ะบบปองกันไฟเกิ นไว) สมมุติเสี ยบ
กะทะไฟฟ า ไว ซึ่ ง กะทะไฟฟ า กิ นกํ า ลั ง ไฟฟ า 1500 วั ต ต นั่ นคื อ จะมี
กระแสไหลเขาไปยังตัวมันมีคาประมาณ 6 แอมปขนาดทํางานปกติ ถา
เมื่อกะทะไฟฟาเกิดเหตุการณกินกําลังไฟฟาเกินที่กําหนดเนื่องจากการรัด
วงจรภายในหรื อ ใดๆทํ า ให ก ระแสไฟฟ า ไหลเข า มากกว า 6 แอมป
ตัวเซนเซอรอานคากระแสเขาตัวประมวลผลกลางสงสัญญาณผานไวไฟ
แจงเตือนและสั่งรีเลยโมดูลตัดระบบไฟฟาที่ตอไปยังอุปกรณไฟฟานั้น
ออก
วิธีการทดสอบการทํางานของชุดแจงเตือนและตัดระบบไฟฟา
ในบานเปนสองสวนการทํางานคือการทํางานปกติและการทํางานเมื่อ
สภาวะแจงเตือนและตัดระบบไฟฟา ซึ่งการทํางานปกติหมายถึงชุดแจง
เตือนไมมีการแจงเตือนกระแสไฟฟาไหลปกติไมเกินคาที่กําหนดไวทาง
ฮาร ด แวร ที่ ส ามารถตรวจสอบได โ ดยผ า นหน า จอโทรศั พ ท ห รื อ
คอมพิ ว เตอร แ ละเมื่ อ กระแสไหลเกิ น ค า ที่ กํ า หนดระบบจะแจ ง เตื อ น
หนาจอโทรศัพทหรือคอมพิวเตอรพรอมทั้งตัดระบบไฟฟาในบานออก
รอจนกวาจะมีการรีเซ็ตระบบใหม เมื่อทําการทดสอบการทํางานแลว
พบวา ขณะใชงานเงื่อนไขปกติระบบแจงเตือนฯนี้จะสงขอมูลทุก 10 นาที
แตจะไมมีการแจงเตือนมาดวยแตเมื่อสรางเงื่อนไขใหกระแสไหลเกิ น
คาที่กําหนดไว 10 เปอรเซนตระบบจะสงสัญญาณเตือนไปยังโทรศัพท
และเมื่อมีกระแสเกินมากขึ้นกวา 20 เปอรเซนต ระบบจะทําการตัดวงจร
ไมใหมีกระแสไฟฟาไหลเขาไปภายในบานหรือจุดที่ไดเชื่อมตอชุดระบบ
แจงเตือนนี้ไวและรอจนกวาจะมีการรีเซ็ตระบบการทํางานใหม ดังแสดง
ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การทํางานของชุดแจงเตือนและตัดระบบไฟฟาภายในบาน
ออก
คาที่
คากระแส คากระแส สถานะการ สถานะการ
กําหนด วัดไดตน ที่อานได
แจงเตือน
ตัดระบบ
ทาง(A)
ปลายทาง
(A)
3.24
3.24
No Alert
On system
3.58
3.59
No Alert
On system
4.35
4.35
No Alert
On system
5A
4.95
4.96
No Alert
On system
5.10
5.11
No Alert
On system
5.45
5.45
Alert
On system
5.96
5.96
Alert
Off system
On system
8.55
8.55
No Alert
9.15
9.15
No Alert
On system
9.65
9.65
No Alert
On system
9.85
9.85
No Alert
On system
10 A
10.00
1.01
Alert
On system
10.10
10.11
Alert
On system
10.15
10.15
Alert
On system
10.20
10.20
Alert
Off system
ถาคากระแสที่แสดงบนหนาจอโทรศัพทหรือคอมพิวเตอรต่ํากวา 5 แอมป
สถานะของหนาจอบอกวา “ปกติ” และไมมีการแจงเตือน เมื่อมีการปรับ
ใหกระแสไหลผานมากขึ้นถึงระดับ 10 เปอรเซนตกระแสกําหนดไว 5.5
แอมป สถานะของหนาจอบอกวา “ปกติ” และมีการแจงเตือนเกิดขึ้น
และเมื่อมีการปรับคากระแสที่ไหลผานระบบชุดแจงเตือนจนถึงคา 20
เปอรเซนต กระแสกําหนดไว 6 แอมป สถานะของหนาจอบอกวา “ไม
ปกติ” และมีการแจงเตือนเกิดขึ้น พรอมทั้งตัดระบบไฟฟาออกจากวงจร
ภายนอก

รูปที่ 3 การทดสอบกําหนดการแจงเตือนที่ 5 แอมป
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ถ า ค า กระแสที่ แ สดงบนหน า จอโทรศั พ ท ห รื อ คอมพิ ว เตอร ต่ํ า กว า 10
แอมป สถานะของหนาจอบอกวา “ปกติ” และไมมีการแจงเตือน เมื่อมี
การปรั บ ให ก ระแสไหลผ า นมากขึ้ น ถึ ง ระดั บ 10 เปอร เ ซนต ก ระแส
กําหนดไว 11 แอมป สถานะของหนาจอบอกวา “ปกติ” และมีการแจง
เตือนเกิดขึ้น
และเมื่อมีการปรับคากระแสที่ไหลผานระบบชุดแจงเตือนจนถึงคา 20
เปอรเซนต กระแสกําหนดไว 12 แอมป สถานะของหนาจอบอกวา “ไม
ปกติ” และมีการแจงเตือนเกิดขึ้น พรอมทั้งตัดระบบไฟฟาออกจากวงจร
ภายนอก เชนเดียวกันกับคาที่กําหนดกอนหนา

รูปที่ 4 การทดสอบกําหนดการแจงเตือนที่ 10 แอมป

5. สรุป
ชุ ด แจ ง เตื อ นและตั ด ระบบไฟฟ า ในบ า นที่ ส ร า งขึ้ น นี้ ได
ประยุกตการใชอุปกรณไฟฟาเขากับระบบอิเล็กทรอนิกสแลวควบคุมการ
ทํ า งานด ว ยไมโครคอนโทรลเลอร ที่ นิย มใชใ นป จ จุ บั น ผลกาทดลอง
ปรากฏว า เมื่ อ รวมระบบทุ ก ส ว นเข า ด ว ยกั น แล ว มี ก ารทํ า งานได ต าม
วัตถุประสงคที่ตั้งไวทุกประการคือมีการแจงเตือนการทํางานเมื่ออยูใน
สภาวะตางๆ มีการตัดระบบไฟฟาเมื่อกระแสไฟฟาไหลวงจรเกินคาที่
กําหนดไว ซึ่งแสดงผลดังการทดลองในบทกอนหนานี้ มีความผิดพลาด
เพียงเล็กนอยตรงคาที่วัดไดระหวางคาที่วัดไดตอนที่จะสงออกมาดวย
เครื่องมือวัดกระแสมาตรฐานและเมื่อไปถึงยังเครื่องรับที่เปนโทรศัพท
หรือคอมพิวเตอรแลวคาที่อานไดมีความผิดพลาด ซึ่งเนื่องจากคาที่วัดจาก
เครื่ อ งวั ด ภายนอกกั บ ค า ที่ ร ะบบอ า นได นั้ น อาจเกิ ด จากการดึ ง ค า ที่
ไมโครคอนโทรลเลอรทํางานดับเครื่องวัดภายนอกทํางานคนละชวงเวลา
กัน จึงมีปญหาคาไมตรงกันเกิดขึ้นหลายครั้ง ซึ่งไมใชปญหาหลักของ
งานวิจัยชิ้นนี้ ปญหาของงานวิจัยนี้หลักๆคือวงจรการตออุปกรณตางๆ มี
ขนาดใหญเกินไปไมเหมาะสมที่จะนําไปประยุกตใชงานไดจริง
จากปญหาที่เกิดขึ้นในการนําชุดแจงเตือนและตัดระบบไฟฟา
ในบ า นผ า นโครงข า ยโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ มี ข นาดใหญ ไ ม เ หมาะสมที่

นําไปใชงานจริงได ดังนั้นในอนาคตควรมีการพัฒนาระบบนี้ใหมีขนาด
เล็กลงโดยการนําอุปกรณชนิดใหมนํามาประยุกตใชงานรวมกัน

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม และ
สถานบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ใหการสนับสนุนทุน
วิจัยนี้พรอมทั้งเครื่องมือและหองปฏิบัติการในการทดลองจนเสร็จสิ้น
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บทคัดย่ อ
บทความวิจยั นี้ มีจุดมุ่งหมายในการสร้ างหุ่ นยนต์ส่งของเดิ น
ตามเส้ น ควบคุ ม โดย PLC เพื่ อ น าไปใช้ ป ระโยชน์ แ ละการน าไป
ประยุกต์ใช้ และเป็ นต้นแบบให้กบั การทางานของหุ่ นยนต์เดิ นตามเส้น
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่งขึ้ น และการพัฒ นาศัก ยภาพของการท างานของ
หุ่ นยนต์เดิ นตามเส้น รวมไปถึ งการพัฒนาความรู ้ ในด้านต่างๆ ที่ มีความ
เกี่ ยวข้องกับการทางานในเรื่ องของการส่ งของไปยังสถานี ต่างๆ และยัง
สามารถกลั บ มายัง จุ ด เริ่ มต้ น ได้ โ ดยใช้ PLC ไปควบคุ ม มอเตอร์
กระแสตรง โดยใช้โปรแกรม GxDev MITSUBISHI ในการเขี ยนคาสั่ง
ควบคุมระบบการทางาน คือ การทางานของเซนเซอร์ โดยการนับจุดตัด
ของเส้นจากวัตถุประสงค์ และขอบเขตของงานวิจยั ได้ทาการออกแบบ
และสร้ างหุ่ น ยนต์ส่งของเดิ น ตามเส้ น ควบคุ ม ด้วยระบบ PLC ท าการ
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพการทางานของหุ่ นยนต์ สามารถทางานได้จริ งใน
ลักษณะเดินเป็ นเส้นตรง และสามารถเดินในลักษณะเส้นโค้งได้จาก 1 75 องศา ที่กาหนดในสนามทดสอบ การทางานของหุ่ นยนต์มีลกั ษณะการ
เดินเป็ นเส้นตรงกาหนดไว้ 3 สถานี สถานี ที่ 1 ระยะทาง 1 เมตร สถานี ที่
2 ระยะทาง 2 เมตร สถานีที่ 3 ระยะทาง 3 เมตร การทดสอบเป็ นจานวน 3
ครั้ งในแต่ละสถานี ท าการสังเกตการเปลี่ ยนแปลงความเร็ วของแต่ ล ะ
สถานี ที่กาหนดให้ในการทดสอบหุ่ นยนต์ส่งของเดิ นตามเส้ นควบคุ ม
ด้วยระบบ PLC สถานีที่ 1 ใช้ความเร็ ว 3.84 วินาที สถานี ที่ 2 ใช้ความเร็ ว
7.02 วินาที และสถานี ที่ 3 ใช้ความเร็ ว 10.12 วินาที จากการเปรี ยบเทียบ
ผลการทดลองทั้งหมด ของแต่ละสถานี พบว่าสถานี ที่ 3 ใช้เวลาในการ
เดินทางน้อยกว่า
คาสาคัญ: หุ่นยนต์, พีแอลซี , เซนเซอร์, สถานี

Abstract
The objectives of this study are (1)to invent the delivery
robot walking along its controlled route by PLC leading to the
utilization and application, and the model for a delivery robot for its
more efficiency and (2)to develop its working potential and knowledge
concerning delivering items to different stations and returning to its
starting point by using PLC to control the direct current via GxDev

MITSUBISHI Program in writing the direction to control the working
system. This can be done by the sensor via counting the line cutting
points. From the research objective and scope, the delivery robot
walking along the controlled route is created and then its working
capacity is examined in an authentic working condition by walking in a
straight line and an arch line with 1-70 degrees as designed in the
testing area. The robot’s function is to walk along the straight line as
designed to three stations; station 1 with one meter, station 2 with two
meters and station 3 with three meters and each station is examined
three times through the observation of the speed change of each station
along the controlled route by PLC. The results are as follows: Station 1,
the speed change at 3.84 seconds station 2, the speed change at 7.02
seconds and station 3, the speed change at 10.12 seconds. From the
result comparisons of each station, it is found that station 3 consumes
less time in walking.
Key Words : Robot ,PLC, Sensor and Station

1. บทนา
ปั จจุบนั โลกของเรามีการพัฒนาการทางเทคโนโลยีอย่างไม่มี
ที่ สิ้ น สุ ด โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยี ม าพัฒ นาต่ อ เนื่ อ งให้ มี ค วาม
สะดวกและรวดเร็ วมากขึ้น ผูศ้ ึกษาจึงพัฒนาหุ่ นยนต์ควบคุมการเดินโดย
ใช้ PLC ในการควบคุมการเดิ นของหุ่ นยนต์ ให้มีความสะดวก รวดเร็ ว
และมีประสิ ท ธิ ภาพ และหุ่ นยนต์ส่งของเดิ มตามเส้ นควบคุ มโดย PLC
สามารถส่ งของภายในบริ เวณโรงงานอุตสาหกรรม ภายในบริ เวณโรงงาน
อุตสาหกรรม ในแต่ละแผนกหุ่ นยนต์ส่งของเดิ นตามเส้นสามารถส่ งของ
หรื องานเอกสารต่ างๆ ดังนั้นผูศ้ ึ กษาจึ งคิ ดว่าควรสร้ างหุ่ นยนต์ส่ งของ
เป็ นการศึ ก ษาข้างต้น เพื่ อ ที่ จะน าเอาไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นด้านต่ างๆ ที่
จาเป็ น เช่น การส่ งเอกสาร หรื อตัววัสดุในการผลิตในโรงงาอุตสาหกรรม
เป็ นต้น เพื่อที่จะลดระยะเวลาในการเดินทาง และเวลาในการทางานของ
บุคลากร หุ่ นยนต์ส่งของเดิ นตามเส้น จะช่ วยประหยัดเวลาในการทางาน
และยังสามารถเดิ นทางไปยังในที่ ต่างๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรมได้
อย่างรวดเร็ วและแม่นยา และยังช่ วยลดปั ญหาการส่ งของล้าช้า หรื อไม่
ถูกต้องตามที่กาหนดไว้
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5. ออกแบบสนามสาหรับหุ่ นยนต์เดินตามเส้น

จากปัญหาที่กล่าวมานี้ จึงเน้นแนวทางให้ทาผลงานชิ้นนี้ข้ ึนมา
จึงมีแนวความคิดที่จะสร้ างหุ่ นยนต์ส่งของเดิ นตามเส้นโดยมีเงื่อนไขว่า
หุ่ น ยนต์จะสามารถส่ งของไปยังจุดต่ างๆ ได้ท้ งั 3 จุ ดตามที่ ก าหนดไว้
และยังสามารถกลับมายังจุดเริ่ มต้นได้โดยผูใ้ ช้สามารถเลื อกจุดต่างๆ ที่
ต้องการให้หุ่นยนต์เดิ นไปส่ งของ ซึ่ งหุ่ นยนต์ส่งของเดิ นตามเส้นยังเป็ น
แนวทางในการค้นคว้าเพื่อประโยชน์ของผูท้ ี่ ศึกษาวิจยั เพื่อให้หุ่นยนต์มี
ความสามารถเพิม่ ขึ้นในอนาคต

2. วิธีการดาเนินงาน
ในการศึ ก ษาและดาเนิ นโครงการวิ จยั ในครั้งนี้ เริ่ ม หลังจาก
เสนอหัวข้อบทความวิจยั และได้รับการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการ เรื่ อง
หุ่ นยนต์ส่งของเดิ นตามเส้นควบคุมโดยพีแอลซี ซึ่ งมีวิธีการตามขั้นตอน
ของการวิจยั ดังนี้

รู ปที่ 2 โครงสร้างหุ่ นยนต์เดินตามเส้นควบคุมด้วยระบบ PLC

4. ขั้นตอนการทางานหุ่นยนต์ เดินตามเส้ นควบคุมด้ วยระบบ
PLC
เมื่อกดปุ่ มสวิทซ์เปิ ด/ปิ ด คือ เมื่อต้องการใช้งานหุ่ นยนต์ให้กด
สวิทซ์ ON และเมื่ อต้องการหยุดการใช้งานหุ่ น ยนต์ ให้ กดสวิท ซ์ OFF
ปุ่ มสถานี ที่ 1 (Station One) ใช้ งาน เมื่ อ ต้อ งการให้ หุ่ น ยนต์เดิ น ไปยัง
สถานที่ 1 ปุ่ มสถานี ที่ 2 (Station Two) ใช้งาน เมื่ อต้องการให้ หุ่ น ยนต์
เดินไปยังสถานที่ 2 ปุ่ มสถานี ที่ 3 (Station Three) ใช้งาน เมื่อต้องการให้
หุ่ น ยนต์เดิ น ไปยังสถานที่ 3 ปุ่ ม Start/Stop คือเมื่อได้ทาการกดปุ่ มเพื่อ
เลือกสถานี ใดสถานี หนึ่ งและให้กดปุ่ มเพื่อเลือกสถานี ใดสถานี หนึ่ งแล้ว
กดปุ่ ม Start/Stop เพื่ อ ให้ หุ่ นเดิ น ทางไปยัง สถานี นั้ นๆ และกดปุ่ ม
Start/Stop เมื่อต้องการให้หุ่นหยุดทางาน ปุ่ ม From ใช้งานเมื่อ ต้องการ
ให้ หุ่ น ยนต์เดิ น ทางไปข้างหน้า กดปุ่ ม From หลังจากกดปุ่ ม Start/Stop
หากต้องการให้หุ่นยนต์เดิ นไปข้างหน้า ปุ่ ม Back ใช้งานเมื่อต้องการให้
หุ่ น ยนต์เดิ น ทางกลับ หลัง กดปุ่ ม Back หลังจากกดปุ่ ม Start/Stop หาก
ต้องการให้หุ่น ยนต์เดิ นกลับ ปุ่ ม Origin ใช้งานเมื่อต้องการกลับไปยัง
จุดเริ่ มต้น

2.4 การจัดทารู ปภาพ

รู ปที่ 1 วิธีการดาเนินการวิจยั

3. การออกแบบโครงสร้ างหุ่นยนต์
ในการออกแบบหุ่ นยนต์ส่งของเดิ นตามเส้ นควบคุ มโดยพี
แอลซีน้ ีได้มีวิธีการจัดวางอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ตามวิธีดงั ต่อไปนี้
1. ออกแบบโครงสร้างหุ่ นยนต์เดินตามเส้น
2. ออกแบบชุดวงจรควบคุม
3. ออกแบบจัดวางชุดมอเตอร์
4. ออกแบบจัดวางชุดเซ็นเซอร์

รู ปที่ 3 แผงควบคุมการทางานของหุ่ นยนต์
ตารางที่ 1 ผลการทดลองหุ่ นยนต์ส่งของเดินตามเส้นควบคุมโดย PLC
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5. ผลการวิจยั
นา้ หนัก ระยะทาง
(กิโลกรัม) (เมตร)

ครั้งที่
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

เวลาเฉลีย่
(วินาที)

0

1

3.80

3.88

3.81

3.87

3.88

3.83

3.90

3.85

3.84

3.81

3.84

0

2

7.04

7.10

7.08

7.01

6.97

7.00

7.03

6.95

7.04

7.01

7.02

0

3

10.08

10.15

10.05

10.12

10.20

10.18

10.10

10.08

10.13

10.15

10.12

0.5

1

3.95

4.06

4.01

3.98

4.06

4.08

4.04

4.00

4.01

4.07

4.02

0.5

2

7.43

7.38

7.36

7.38

7.40

7.42

7.40

7.45

7.36

7.44

7.40

0.5

3

10.76

10.80

10.72

10.76

10.83

10.78

10.85

10.80

10.76

10.79

10.78

1

1

4.10

4.11

4.18

4.15

4.12

4.14

4.17

4.14

4.16

4.13

4.14

1

2

7.60

7.58

7.62

7.64

7.57

7.55

7.64

7.60

7.61

7.56

7.59

1

3

10.98

11.02

10.92

11.11

11.06

10.95

10.98

10.96

11.06

11.02

11.00

1.5

1

4.25

4.28

4.30

4.23

4.21

4.32

4.27

4.28

4.26

4.23

4.26

1.5

2

7.89

7.85

7.88

7.90

7.92

7.88

7.91

7.90

7.93

7.89

7.89

1.5

3

11.45

11.52

11.49

11.45

11.50

11.59

11.47

11.55

11.49

11.57

11.50

2

1

4.53

4.50

4.47

4.44

4.45

4.47

4.49

4.50

4.51

4.48

4.48

2

2

8.05

8.03

7.95

8.00

7.98

7.95

8.01

7.99

7.94

8.04

7.99

2

3

11.68

11.76

11.65

11.82

11.73

11.69

11.80

11.79

11.76

11.77

11.74

2.5

1

4.78

4.72

4.68

4.70

4.65

4.72

4.68

4.75

4.78

4.74

4.72

2.5

2

8.31

8.26

8.35

8.28

8.31

8.40

8.35

8.39

8.42

8.38

8.34

2.5

3

11.89

11.92

12.05

11.95

11.92

12.12

11.97

12.09

11.99

12.07

11.99

3

1

5.01

4.90

4.98

4.96

4.94

4.98

4.88

4.94

4.97

5.00

4.95

3

2

8.79

8.70

8.75

8.71

8.75

8.83

8.75

8.79

8.77

8.80

8.76

3

3

12.48

12.53

12.43

12.68

12.59

12.60

12.48

12.54

12.57

12.62

12.55

บทความวิจยั เรื่ องหุ่นยนต์ส่งของเดินตามเส้นควบคุมโดยพี
แอลซีน้ ี ในการทางานจึงต้องทดสอบการทางานเพื่อหาประสิ ทธิภาพ

ของการทางานที่ เหมาะสมของหุ่ นยนต์ตามขอบเขตของการทางาน ซึ่ ง
การทดสอบการทางาน มีดงั ต่อไปนี้
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ในการตรวจเช็ ค เส้ น เพื่ อ ให้ หุ่ น ยนต์เดิ น และส่ งของตามสถานี ต่ างๆ
ทั้งหมด 3 สถานี และรับน้ าหนัก ได้ 3 กิ โลกรัม เนื่ องจากใช้มอเตอร์ แบบ
ก าลัง 2 ตัว ซึ่ งสามารถแบบรั บ น้ าหนัก ได้ม ากกว่า 3 กิ โลกรั ม แต่ ต ัว
มอเตอร์ น้ นั จะทางานหนักมากเพิ่มขึ้นอาจส่ งผลให้เกิ ดความเสี ยหายกับ
ตัว มอเตอร์ น้ นั ได้ เนื่ องจากน้ าหนักของตัวหุ่ นยนต์มีน้ าหนักมาก ในการ
ควบคุ ม พบว่ า PLC สามารถท างานได้ ดี และจากการทดลองพบว่ า
หุ่ นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้ตามที่กาหนดไว้

6. ภาพของหุ่นยนต์ ส่งของเดินตามเส้ นควบคุมโดย PLC

8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทางอาจารย์ทุกๆ ท่านในโปรแกรมวิชาวิศวกรรม
พลัง งานและเทคโนโลยีไ ฟฟ้ า และคณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เชี ยงราย ที่ อ านวยความสะดวกสถานที่ การใช้
เครื่ องมื อวัดทางไฟฟ้ าในการตรวจเช็ คอุปกรณ์ ต่างๆ กับการทางานวิจยั
ครั้งนี้

รูปที่ 4 การทดสอบหุ่ นยนต์ในลักษณะเส้นตรงจากด้านหลัง

เอกสารอ้ างอิง
[1]

[2]

รูปที่ 5 การทดสอบหุ่ นยนต์ในลักษณะเส้นตรงจากด้านข้าง

[3]

7. สรุปผลการวิจยั
จากการทดสอบพบว่าหุ่ นยนต์ส่งของเดินตามเส้นควบคุมโดย
PLC นั้น สามารถแบบรั บ น้ าหนัก ของวัต ถุ ได้จริ ง และยังสามารถน า
สิ่ งของไปส่งยังสถานี ต่างๆ ตามที่ถูกกาหนดไว้ได้อย่างถูกต้องแม่นยาอีก
ด้วย จากการทดสอบจะเห็ น ได้ชัดว่าเมื่ อเพิ่ ม จานวนน้ าหนัก ของวัต ถุ
ให้กบั หุ่ นยนต์เพิ่มมากขึ้นไปเรื่ อยๆ ดังตารางการทดสอบ หุ่ นยนต์จะยัง
สามารถส่ งของได้เพียงแต่ช่วงเวลาในการส่ งนั้นจะแตกต่างกันออกไป
เล็ก น้อย เนื่ องจากจานวนน้ าหนัก ที่ หุ่ นยนต์แ บกรั บไว้น้ ันเอง จากการ
ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับหุ่ นยนต์ส่งของเดิ นตามเส้นควบคุมด้วยระบบ PLC ให้
มีลกั ษณะการรับน้ าหนักได้ 3 กิ โลกรัม โดยใช้ PLC ตระกูล Mitsubishi
FX1s/FX1N Series ควบคุมการเดิ นและเป็ นตัวประมวลผลหลักในการ
ควบคุมการเดินของหุ่ นยนต์ หุ่ นยนต์สามารถเดิ นทางเป็ นเส้นตรง และ
เส้นโค้งได้ ตั้งแต่ 1 – 75 องศา จากผลการทดลองจะเห็ นได้ชดั เจนว่า ถ้า
หุ่ นเดิ นทางในเส้น ทางโค้งจะระยะเวลาการเดิ นของหุ่ นจะช้าลงแต่ ถ้า
หุ่ นยนต์เดินทางในเส้นตรงการเดิ นของหุ่ นจะเร็ วกว่าเดินทางในเส้นทาง
โค้ง ผลการทดลองให้หุ่นยนต์เดินตามเส้นโดยใช้ Photo Electric Sensors

[4]
[5]

พลู ศ ัก ดิ์ โกษี ยาภรณ์ , ณฐัพ ล จะสู งเนิ น , “เรี ย นรู้ และพั ฒ นา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM7 ด้ วยภาษาซี ,” พิ ม พ์ ค รั้ งที่ 1,
กรุ งเทพมหานคร: สมาร์ ทเลิร์นนิ่ ง, 2553
สมพงษ์ บุญธรรมจิน ดา, “หลักการทางานและซ่ อมบารุ งรั กษา
มอเตอร์ ไฟฟ้ า ,” กรุ งเทพมหานคร: ษริ ษ ัท ซี เอ็ ด ยูเคชั่ น จ ากัด
(มหาชน), 2538
โอภาศ ศิริควรชิ ต, “เรี ยนรู้ พัฒนาไมโครคอนเทรลเลอร์ ARM7
PLC2148 ด้ วยภาษาซี ,” พิมพ์ครั้งที่1.กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์
วชินริ นทร์สาส์น รัชดา, 2537
L.A. Bryan, E.A. Bryan, “Programmable controllers:theory and
implementation, ” An Industrial Text Company Publication,1997
Mitsubishi Electric, “MELSEC FX Series Programmable
controller Programming Manual,”
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การวัดระยะลูกแก่ นในการแข่ งขันกีฬาเปตองแสดงผลดิจิตอล
Cochonnet's distance measure device for petanque competation with digital display
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการออกแบบและสร้างเครื่ องการวัดระยะ
ลูกแก่นในการแข่งขันกี ฬาเปตองแสดงผลดิ จิตอล โดยมีส่วนประกอบที่
สาคัญ 3 ส่ วน คือ ส่ วนตรวจเช็คจับและวัดระยะทางความห่ างของวัตถุ
โดยจะใช้โมดูลตรวจเช็คจับ และวัดระยะทาง Ultrasonic Sensor SRF05
ซึ่ งมี คุ ณ สมบัติ สามารถรั บ และส่ ง คลื่ น อัล ตราโซนิ ค ที่ ค วามถี่ 40
กิ โลเฮริ ตซ์ ส่ วนประมวลผล ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Node
MCU ESP8266โดยจะทาการเขียนซอร์สโค้ดโปรแกรมภาษาซีเพื่อทาการ
ค านวณและประมวลผลสั ญ ญาณที่ ไ ด้รับ จากโมดู ล ตรวจจับ และวัด
ระยะทาง จากนั้นจะส่ งสัญญาณที่ได้ไปยัง ส่ วนแสดงผลโดยจะแสดงผล
ออกทางจอแอลซี ดี โดยค่าที่ แสดงนั้นจะบอกค่าแสดงค่าระยะทางที่ ได้
ออกมาเป็ นตัวเลขหน่วยเซ็นติเมตร
จากผลการทดสอบเครื่ องวัดระยะทางด้วยคลื่นอัลตราโซนิ ค
สามารถวัดระยะทางได้ต้ งั แต่ 2 เซนติเมตร ถึง 50 เมตร ค่าผิดพลาดเฉลี่ ย
ร้อยละ 0.707 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.182 โดยระหว่างที่ทาการวัดนั้น
จะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง เนื่ องจากคลื่น อัลตราโซนิ คจะส่ งคลื่นออกมาเป็ น
แนวคลื่นรู ปพัลล์ ถ้ามีสิ่งกีดขวางจะทาให้ค่าที่แสดงนั้น มีค่าคลาดเคลื่อน
หรื อผิ ด พลาดใช้ ง านง่ า ย พกพาสะดวกอี ก ทั้ งยัง มี ร าคาถู ก แต่ มี
ประสิ ทธิภาพและความคล่องตัวในการใช้งานสู ง
คาสาคัญ: อาดุ๋ยโน่, อัลตร้าโซนิค, ดิจิตอล

Abstract
This article presents the design and construction of a
Cochonnet's distance measure device for petanque competation with
digital display. There are three main components: the check and the
distance measurement of the object. It will use the catch module. And
the Ultrasonic Sensor SRF05. It can receive and transmit ultrasonic
waves at frequencies of 40 kHz. The processor uses the Arduino Node
MCU ESP8266 microcontroller. It will write the C source code to
calculate and process the signals received from the detector module and

measure the distance. way Then the signal is sent to. The display will be
displayed on the LCD. The display shows the value of the distance
measured in centimeters.
The ultrasonic distance measuring machine can measure
distances from 2 centimeters to 50 meters, average error of 0.707
standard deviation 0.187. There must be no obstruction. Because of the
waves Ultrasonic waves will send out waves. If there are obstructions,
the values shown are displayed. Errors or Errors are easy to use.
Portable and cheap. It is very efficient and versatile in use.
Keywords: Arduino, Ultrasonic Sensor, Digital

1. บทนา
ปั จจุบ นั นี้ การแข่งขัน กี ฬ าเปตองจะใช้ก ารวัดระยะห่ างของ
ลูกเปตองและลูกแก่น ส่ วนมากอาจใช้ตลับเมตรหรื ออุปกรณ์วดั ระยะทาง
แบบต่างๆ สามารถเรี ยกได้ว่าเครื่ องวัดระยะทางระบบเมตริ กซ์ ซึ่ งถ้าใช้
ในการวัดระยะทางที่ มีระยะทางไกล หรื อในการวัดที่มีค วามแคบของ
พื้นที่ ที่จะวัดซึ่ งเครื่ องวัดแบบดังที่ กล่าวไว้ขา้ งต้น อาจจะไม่สามารถวัด
ได้ ห รื อ อาจจะวัด ได้ แ ต่ ค่ าที่ ไ ด้ อ าจไม่ ไ ด้ ม าตรฐาน หรื ออาจจะไม่
เที่ ยงตรง ซึ่ งปั ญหาอาจเกิ ดจากความผิดพลาดของเครื่ องวัดหรื ออาจเกิ ด
จากตัวคนวัดในการอ่านค่า จากสถานการณ์ และเหตุผลที่กล่าวข้างต้นทา
ให้ มีผูส้ นใจพัฒนาเครื่ องเตื อนเพื่ออานวยความสะดวกแก่ ผูพ้ ิ ก าร เช่ น
วรากร และอานนท์ [1] ได้ ป ระดิ ษ ฐ์ เครื่ อ งช่ ว ยเหลื อ ในการเดิ น ทาง
สาหรับผูพ้ ิการทางสายตา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ผูพ้ ิการทางสายตาโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F4585 และผลจาก
การทดสอบเครื่ องช่ วยเหลื อในการเดิ น ทางส าหรับ ผูพ้ ิก ารทางสายตา
สามารถทาตามขอบเขตที่ ก าหนด คื อ สามารถบอก วัน เดื อน ปี เวลา
อุณหภูมิ ทิ ศ และระยะห่ างระหว่างวัตถุ เป็ นเสี ยงพูดได้ถูกต้อง ชุ ติพงษ์
และอนุ รัก ษ์ [2] ได้ศึ ก ษา เรื่ อง อุ ป กรณ์ ช่ วยในการเคลื่ อ นที่ ส าหรั บ ผู้
พิก ารทางสายตาโดย PSoC โดยติ ด ตั้งอุ ป กรณ์ ไปยังเครื่ องใช้ ต่าง ๆ ที่
ผูใ้ ช้งานพกติดตัวแทนการใช้ไม้เท้า ซึ่ งอาจติดไว้ที่แว่นตาดาควบคู่กบั หู

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
287

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand
ฟังติดไว้ที่หมวก หรื อเครื่ องใช้ใด ๆ ก็ตาม ซึ่ งจะทาให้ผใู ้ ช้ไม่ตอ้ งใช้มือ
ในการถือ สุรพล [3]
ผูว้ ิจยั พบว่ายังไม่ มีเครื่ องการวัด ระยะลู ก แก่ นในการแข่ งขัน
กีฬาเปตองแสดงผลดิจิตอลที่สามารถบอกระยะห่ างของลูกแก่นและลูกเป
ตองมาใช้ในการแข่งขันกี ฬาเปตองมาช่ วยในการวัดระยะ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึง
มีความสนใจที่จะพัฒนาเครื่ องตัดสิ นระยะลูกแก่นในการแข่งขันกี ฬาเป
ตองแสดงผลดิ จิ ต อล ที่ มีต ัวตรวจจับ และจะส่ งสัญ ญาณเสี ยงและแจ้ง
ระยะห่ างแสดงผลออกมาเป็ นตัวเลขหน่ วยเซ็ นติ เมตรให้ แ ก่ ผูแ้ ข่ งขัน
กี ฬ าเปตอง เพื่ อ ช่ ว ยตัด สิ น การแข่ งขัน แทนการใช้ ต ลับ เมตร จึ งได้มี
แนวคิ ด ที่ จ ะน าหลัก การสะท้ อ นของคลื่ น อัล ตราโซนิ ค นี้ มาจัด ท า
เครื่ องวัดระยะทางด้วยคลื่ นอัลตราโซนิ ค เพื่อนาเครื่ องที่ ได้น้ ี มาใช้วดั
ระยะห่างของลูกแก่นและลูกเปตอง หรื อ อาจจะนามาประยุกต์ใช้กบั การ
ถอยของรถยนต์ และใช้วดั ระยะห่ างของวัตถุ เป็ นต้น โดยทาการสร้ าง
วงจรกาเนิดความถี่ประมาณ 40 kHzเพื่อทาการส่ งและรับคลื่นเสี ยงนี้ ผ่าน
ทางตัว ส่ ง และตัว รั บ คลื่ น ซึ่ งสามารถแปลงสั ญ ญาณไปมาระหว่ า ง
สัญญาณไฟฟ้าเป็ นคลื่นเสี ยงเสี ยง จากนั้นนาคลื่นที่ได้มาประมวลผล ใน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Node MCU ESP8266 แล้วนาผลที่ได้น้ นั
แสดงผลออกทางจอแอลซีดี

2. การออกแบบและวิธีการดาเนินงาน
2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ESP8266
NodeMCU คือ แพลตฟอร์ มหนึ่ งที่ใช้ช่วยในการสร้างโปรเจค
Internet of Things (IoT) ที่ประกอบไปด้วย Development Kit (ตัวบอร์ ด)
และ Firmware (Software บนบอร์ ด ) ที่ เป็ น open source สามารถเขี ย น
โปรแกรมด้วยภาษา Lau ได้ ทาให้ใช้งานได้ง่ายขึ้ น มาพร้ อมกับ โมดู ล
WiFi (ESP8266) ซึ่ งเป็ นหัวใจสาคัญในการใช้เชื่ อมต่ อกับอิ น เตอร์ เน็ ต
นั่นเอง ตัวโมดู ล ESP8266 นั้นมี อยู่ด้วยกันหลายรุ่ นมาก ตั้งแต่ เวอร์ ชั่น
แรกที่เป็ น ESP-01 ไล่ไปเรื่ อยๆจนปั จจุบนั มีถึง ESP-12 แล้ว และที่ฝังอยู่
ใน Node MCU version แรกนั้นก็เป็ น ESP-12 แต่ใน version2 นั้นจะใช้
เป็ น ESP-12E แทน ซึ่ งการใช้งานโดยรวมก็ไม่แตกต่างกันมากนัก Node
MCU นั้นมีลกั ษณะคล้ายกับ Arduino ตรงที่มีพอร์ ต Input Output builin
มาในตัว สามารถเขียนโปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์ I/O ได้โดยไม่ตอ้ ง
ผ่านอุ ป กรณ์ อื่น ๆ และเมื่ อ ไม่ น านมานี้ ก็ มี นัก พัฒ นาที่ ส ามารถท าให้
Arduino IDE ใช้งานร่ วมกับ Node MCU ได้ จึงทาให้ใช้ภาษา C/C++ ใน
การเขี ยนโปรแกรมได้ ทาให้ เราสามารถใช้งานมันได้ห ลากหลายมาก
ยิง่ ขึ้น Node MCUตัวนี้ สามารถทาอะไรได้หลายอย่างมากโดยเฉพาะเรื่ อง
ที่เกี่ยวข้องกับ IoT ไม่ว่าจะเป็ นการทา Web Server ขนาดเล็ก การควบคุม
การเปิ ดปิ ดไฟผ่าน WiFi และอื่นๆอีกมากมาย ดังแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ESP8266
2.2 เซนเซอร์ อลั ตร้ าUltrasonic Sensor
คลื่ น อัล ตร้ าโซนิ ค คื อ คลื่ น เสี ยงที่ มี ค วามถี่ สู งเกิ น กว่ าที่ หู
มนุ ษย์จะได้ยนิ โดยทัว่ ไปหู ของมนุษย์จะได้ยินเสี ยงที่ความถี่ ประมาณ15
kHz เท่านั้น ดังนั้น โดยปกติ แล้ว ค าว่า อัลตร้ าโซนิ ค เป็ นคลื่ นเสี ยงที่ มี
ความถี่ สูงกว่า 20 kHz ขึ้นไป ส่ วนสาเหตุนิยมนาคลื่ นย่านอัลตร้ าโซนิ ค
มาใช้ เพราะว่าเป็ นคลื่ น ที่ มี ทิ ศ ทางเป็ นเส้น ตรงทาให้ สามารถเล็งคลื่ น
เสี ยงไปยังเป้ าหมายที่ตอ้ งการได้โดยเจาะจง ซึ่ งเป็ นคุณสมบัติของคลื่ น
อย่างหนึ่ ง เซนเซอร์ อลั ตร้ าโซนิ ค รุ่ น SRF05 เป็ นแผงวงจรวัดตรวจจับ
และวัดระยะทาง ที่ มีแม่นยาและเที่ ยงตรงสู ง วัดระยะทางได้ต้ งั แต่ 0.01
เมตรไปจนถึ ง 4 เมตร ดังแสดงในรู ป ที่ 2 ถู ก ออกแบบมาให้ใช้งานกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduinoได้ง่ายโดยใช้งานเพียง 2 ขา โดยใช้การ
ปล่ อยสัญญาณพัลส์ หรื อสัญญาณดิ จิตอลที่ ขา Trigger ไปยังพื้นพิวแล้ว
สะท้ อ นคลื่ น เสี ยงที่ ป ล่ อ ยออกมากลั บ มายัง ขา Echo ซึ่ งเป็ นตัว รั บ
สัญญาณพัลส์ ทาให้ทราบถึ งระยะห่ างของระหว่างต้นทางและปลายทาง
ที่ ส่ งสั ญ ญาณอัล ตร้ าโซนิ ค ไปยังผิ วของวัต ถุ ดังแสดงในรู ป ที่ 3 โดย
สัญ ญาณที่ ได้จะอยู่ในรู ป ของความกว้างพัล ส์ ที่ มีสัมพัน ธ์ก ับ ระยะทาง
ของวัตถุที่ตรวจจับได้ โดยความถี่ อลั ตร้ าโซนิ คที่ถูกส่ งออกไปในอากาศ
ด้วยความเร็ วประมาณ 346 เมตรต่อวินาที ดังนั้นเมื่ อทราบความเร็ วใน
การเคลื่ อ นที่ ข องคลื่ น เวลา เริ่ ม ส่ งคลื่ น และเวลาที่ รั บ เสี ย งสะท้อ น
กลับมาจึงคานวณหาค่าของระยะทางได้ดว้ ยไมโครคอนโทรลเลอร์

รู ปที่ 2 เซนเซอร์ อลั ตร้าโซนิ ค รุ่ นSRF 05

รู ปที่ 3 การตรวจจับวัตถุโดยใช้สัญญาณอัลตร้าโซนิค
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2.3 การออกแบบวงจรเครื่ องวัดระยะทางด้วยคลื่นอัลตราโซนิค
ออกแบบวงจรเครื่ อวัดระยะทางด้วยคลื่นอัลตราโซนิค โดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ESP8266 มีการอออกแบบดังนี้
1. ใช้คลิสตัลที่ความถี่สูงสุ ด 8 เมกกะเฮิรตซ์ต่อวินาทีให้กบั
วงจรเนื่องจากสามารถหาซื้อได้ง่ายและราคาไม่สูงจนเกินไปเพราะ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ESP8266 สามารถใช้คริ สตัลที่ความถี่
สูงสุดได้ถึง 20 เมกกะเฮิรตซ์ต่อวินาที
2. ใช้พอร์ท D เป็ นพอร์ทเอาท์พทุ ขนาด 4 บิต แสดงผลออก
ทางจอแอลซีดี 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด โดยมีตวั ต้านทานปรับค่าได้ขนาด
100 กิโลโอห์ม ทาหน้าที่ปรับความสว่างของ จอแอลซี ดี
3. ใช้พอร์ท B เป็ น พอร์ท อินพุท/เอาท์พทุ ภายใน
4. ใช้โมดูลตรวจจับและวัดระยะทาง (SRF 05)

รูปที่ 4 เครื่ องวัดระยะลูกแก่นในการแข่งขันกีฬาเปตองแสดงผลดิจิตอล
2.4 หลักการทางานของเครื่ องวัดระยะทางด้วยคลื่นอัลตราโซนิค
เซนเซอร์
อัลตร้าโซนิค
อินพุต

ไมโครคอนโทรลเลอร์
Arduino ESP8266
หน่วยประมวลผลกลาง

หน่วย
แสดงผลLCD
เอาต์พตุ

และจะทางานวนลูปตลอดเวลาเพื่อให้ได้การวัดระยะทางครั้งต่อไป เมื่อมี
ความผิ ด พลาดเกิ ด ขึ้ นหรื อหากต้ อ งการเปลี่ ย นต าแหน่ ง ในการวัด
ระยะทาง
โดยเครื่ องวัดระยะทางด้วยคลื่ นอัล ตราโซนิ คนี้ จะทาการวัด
ใหม่ทุกๆ 10 มิลลิวินาที เพื่อให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงค่าที่ถูกต้องมากที่สุดโดย
เครื่ องวัดระยะทางด้วยคลื่ นอัลตราโซนิ คนี้ จะหยุดทางานเมื่อทาการปิ ด
สวิตช์เปิ ด/ปิ ด จากการทดลองวัดระยะห่ างของลูกเปตองกับลูกแก่นด้วย
คลื่ นอัลตราโซนิ คนี้ สามารถนาข้อมูลไปทาการหาค่าเฉลี่ ย เพื่อการเขียน
โปรแกรคานวณระยะและอ่านค่าระยะห่ างของไมโครคอนโทรลเลอร์
ดังตารางที่ 1 สมการในการค านวณของไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่ อ
เปลี่ยนข้อมูลที่อ่านได้เป็ นระยะทางสามารถพิจารณาผลการทดลอง
ตารางที่ 1 การหาค่ า เฉลี่ ย เพื่ อ น าไปใช้ ใ นสมการการค านวณของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
ระยะทาง
ข้อมูล
ระยะทาง
ค่าที่ได้
(เซนติเมตร)
(มิลลิวินาที)
(เซนติเมตร)
(มิลลิวินาที)
5
636
40
11026
10
1209
45
11450
15
1786
50
12199
20
2369
55
12794
25
2920
60
13347
30
3458
65
13889
35
4069
70
14325
เมื่อนา ค่าที่ได้จากตารางที่ 1 มาเขียนกราฟจะได้ดงั รู ปที่ 5

รูปที่ 5 บล็อกการทางานของเครื่ องวัดระยะทางด้วยคลื่นอัลตราโซนิค
จากรู ปที่ 5 อธิ บายหลักการทางานของเครื่ องวัดระยะทางด้วย
คลื่นอัลตราโซนิคหลักการทางานของเครื่ องวัดระยะทางด้วยคลื่นอัลตรา
โซนิคนี้ มีหลักการทางานโดยย่อและเครื่ องนี้ จะประกอบด้วยส่ วนสาคัญ
3 ส่ วน ด้วยกัน ส่ วนที่ 1 คื อ ส่ วนโมดู ล ตรวจจับและ วัดระยะทางด้วย
คลื่ น อัล ตราโซนิ ค ในส่ วนนี้ จะทางานโดยการส่ งสั ญญาณพัล ส์ ข นาด
40KHZ ออกไปเมื่ อ ตรวจพบวัต ถุ ค ลื่ น จะสะท้อ นกลับ มาแล้ว โมดู ล
ตรวจจับและวัดระยะทางจะทาการแปลงสัญญาณและส่ งผ่านไปยังส่ วน
ประมวลผลส่ วนที่ 2 คื อ ส่ วนประมวลผล โดย ในส่ วนนี้ จะใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ESP8266 เป็ นตัวประมวลผล จากการส่ ง
สัญ ญาณของส่ วนโมดู ล ตรวจจับและวัดระยะทาง ไปยังส่ วนแสดงผล
ส่วนที่ 3 คือ ส่ วนแสดงผลนี้ จะทางานโดยการแสดงผลลัพธ์ ที่ได้โดยการ
คานวณจากไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ESP8266 โดยส่ วนแสดงผล
จะใช้หน่ วยแสดงผลผ่านจอแอลซี ดี เพื่อแสดงระยะทางที่ส ามารถวัดได้
ดยจะมีหน่วยเป็ นเมตรและเซนติเมตรโดยทั้งสามส่ วนนี้ จะทางานร่ วมกัน

รู ปที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง(ซ.ม.)กับข้อมูล (Data)
จากรู ปที่ 6 จะเห็ นว่าความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับข้อมูล
เป็ นความสัมพัน ธ์แบบเส้ นตรง ดังนั้น จึ งสามารถหาสมการส าหรั บ
เขี ยนโปรแกรมให้กบั ไมโครคอนโทรลเลอร์ เมื่ อเปลี่ ยนข้อมูลที่ อ่านได้
เป็ นระยะทางดังนี้ จากสมการความชัน
(1)
ดังนั้นจะได้ค่าความชันดังนี้
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จะค่าความผิดพลาดน้อยลง เนื่ องจากค่าของเศษส่ วนที่ได้มีค่ามากขึ้น จึง
ทาให้ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าใกล้เคียงกับระยะทางจริ ง

3. สรุป
m = 0.00511
2.5 ขั้นตอนการทดสอบ
การทดสอบเครื่ องวัดระยะทางด้วยคลื่ นอัลตราโซนิ ค มีการ
ทดสอบดังนี้
1. จัด เตรี ยมอุ ป กรณ์ ส าหรั บ สอบเที ย บการทดลองวงจร
เครื่ องวัดระยะทางด้วยคลื่นอัลตราโซนิค
2. นาเครื่ องวัดระยะทางด้วยคลื่ นอัล ตราโซนิ คไปทาการวัด
โดยนาสิ่ งที่ตอ้ งการจะวัดระยะทางไว้ทางด้านหน้าของเครื่ องวัดและทา
การวัดเทียบกับระยะทางที่ได้กาหนดไว้
3. เก็บผลการทดลองที่ ได้ บันทึ ก ลงตารางบันทึ ก ผลเพื่อนา
ค่าที่ได้ไปทาการคานวณหาค่าความผิดพลาดเพื่ อนาไปเปรี ยบเที ยบกับ
ระยะทางจริ งเพื่อความน่าเชื่ อถือของเครื่ องวัดระยะทาง
จากการทดลองและเก็บผลสามารถสรุ ปได้ว่าจากการเก็บผล
ในระยะทางต่างๆ ทั้งหมด 20 ระยะ ตั้งแต่ 2 เซนติเมตร ถึง 3.5 เมตร มีค่า
ใกล้เคี ยงกับอุปกรณ์ ส อบเที ยบ โดยมี ค่ าความผิ ดพลาดต่ างกัน ไปตาม
ระยะต่างๆจากการค านวณหาค่ าความผิ ด พลาดและค่ าความเบี่ ยงเบน
มาตรฐานที่ได้จากผลการทดลองได้แสดงไว้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางข้อ มู ล และระยะทางที่ ได้จ ากการทดลองเก็ บ ผลเป็ น
จานวน 3 ครั้งแล้วนาค่าที่ได้จากการเฉลี่ยมาใส่ ตาราง
ค่าจริ งด้วย
ข้อมูล
ค่าที่วดั ได้
ค่าความผิดพลาด
ตลับเมตร (ไมโครวินาที) Ultrasonic (เซนติเมตร) (% )
( เซนติเมตร )
(เซนติเมตร)
2
636
2.06
0.06
3
5
1209
5.1
0.1
2
8
1786
8.1
0.1
1.25
10
2369
10.1
0.1
1
15
2920
15.1
0.1
0.6
25
3458
25.2
0.2
0.8
35
4069
35.2
0.2
0.5
40
11026
40.1
0.1
0.2
45
11450
45.2
0.2
0.2
50
12199
50.99
0.99
0.99
ค่าเฉลี่ย
0.3825
0.707
จากตารางที่ 2 จะเห็นได้วา่ ค่าที่ได้จากการวัดระยะทางจะในช่วงที่
ค่าน้อยจะมีค่าความผิดพลาดสู ง แต่มีทาการวัดระยะทางในช่วงที่ค่ามาก

จากการที่ได้ทาการทดสอบเครื่ องการวัดระยะลูกแก่ นในการ
แข่งขันกีฬาเปตองแสดงผลดิจิตอลไปทดลองใช้งานมีผลการทดสอบดังนี้
เครื่ อ งท าการวัด ระยะห่ างของลู ก เปตองกับ ลู ก แก่ น ในระยะต่ างๆกัน
ทั้งหมด 14 ครั้ง ในทุกครั้งที่ทาการวัดจะนาค่าที่ได้ไปทาการเก็บผลการ
ทดลอง เพื่อนามาหาค่าความผิดพลาดของเครื่ องวัดระยะทางด้วยคลื่ นอัล
ตราโซนิ ค โดยเครื่ องวัดระยะทางด้วยคลื่ นอัลตราโซนิ ค นี้ มีระยะทาการ
วัดได้สูงสุ ด 3 เมตร โดยสามารถอธิ บายถึ งการส่ งผ่านคลื่ นอัลตราโซนิ ค
จะอาศัยการหักเหของคลื่น เมื่อคลื่ นแผ่จากตัวกลางหนึ่ งไปยังอีกตัวกลาง
หนึ่ งแล้วอัตราเร็ วในการแผ่ของคลื่ นในตัวกลางทั้งสองไม่เท่ากัน จึ งทา
ให้แนวการแผ่ของคลื่นเปลี่ยนไปการเลี้ยวเบนของคลื่น เมื่อคลื่นเคลื่อนที่
ผ่านสิ่ งกีดขวาง คลื่ นที่กระทบสิ่ งกีดขวางจะเกิ ดการสะท้อน แต่จะมีคลื่ น
อีกส่ วนหนึ่ งที่เคลื่อนที่แผ่ออ้ มสิ่ งกีดขวางไปทางด้านหลังได้ เรี ยกว่า การ
เลี้ยวเบนของคลื่ น ถ้าสิ่ งกี ดขวางนั้น มี ขนาดเล็กกว่าความยาวคลื่ น คลื่ น
นั้นจะเคลื่ อนที่กระจายออกจากสิ่ งกีดขวางไม่เกิดการเลี้ยวเบน ดังนั้นการ
เลี้ยวเบนจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่ งกีดขวางมีขนาดโตกว่าความยาวคลื่น

4. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ สานักวิจยั มหาวิทยาลัยนครพนม ที่สนับสนุนทุน
วิจยั ในการศึ กษาครั้ งนี้ กลุ่ มนัก กี ฬ าเปตองจังหวัดนครพนมที่ ให้ ค วาม
ร่ วมมื อในการทดสอบเครื่ องตัดสิ นระยะลู กแก่ น ในการแข่งขัน กี ฬ าเป
ตองแสดงผลดิจิตอล ที่พฒั นานี้
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การพัฒนาเครื2 องเพาะปลูกอัจฉริยะร่ วมกับระบบผู้ช่วย
และแอปพลิเคชันทีเ2 ชื2 อมโยงความรู้ สึกจําลองของพืชและมนุษย์
The Development of Intelligent Planter with Assistance System and
Mobile Application to Connect Simulated Plant’s Felling with Human
ณัชพล สุ ขประสิ ทธิKปรีดี 1 บารมี บุญยืน 1 ยศพล อ่ อนดี 1 พรพงษ์ เอ้ สมนึก 1 นฤเทพ สุ วรรณธาดา 1
1
สาขาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
9/1 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ;ง อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2902-0299 ต่อ 2620 E-mail: nutchapon.sukp@gmail.com

บทคัดย่ อ
งานวิจ ัยนี8 เสนอการพัฒนาเครื; องเพาะปลู กอัจฉริ ยะร่ วมกับ
ระบบผูช้ ่ วยและแอปพลิ เคชันที; เชื; อมโยงความรู ้ สึกจําลองของพืชและ
มนุษย์ เพื;อสร้างความเชื;อมโยงระหว่างผูใ้ ช้และธรรมชาติ โดยใช้เซนเซอร์
วัด ค่ า ต่ า ง ๆ เพื; อ นํา ไปคํา นวณเป็ นความรู ้ สึ ก จํา ลองของพื ช ด้ว ยการ
เปรี ยบเที ยบกับค่าอ้างอิ งของต้นไม้ ซึ; งทําให้ผูใ้ ช้ทราบถึ งสถานะความ
ต้อ งการของต้น ไม้จ ากความรู ้ สึ ก ของต้น ไม้ใ นขณะนั8 น โดยเครื; อง
เพาะปลูกอัจฉริ ยะและระบบผูช้ ่วยจะทํางานเสมือนเป็ นสื; อกลางระหว่าง
พืชและผูใ้ ช้ โดยสามารถอํานวยความสะดวกด้วยระบบคําสั;งเสี ยงให้กบั
ผูค้ นในยุคดิจิทลั ในการทําให้ผใู ้ ช้สามารถพูดคุยกับต้นไม้ที;ปลูก ดูแลพืช
ที;ปลูกได้อย่างถูกต้องตามคําแนะนําของระบบปั ญญาประดิ ษฐ์ และช่ วย
จัดการเรื; องต่ าง ๆ ในชี วิตประจําวันที; ผูใ้ ช้ตอ้ งการได้ ซึ; งเป็ นการสร้ าง
มูลค่าทางจิตใจให้กบั ผูป้ ลูกต้นไม้ ทําให้มีความตระหนักถึงความสําคัญ
ของการดู แลต้นไม้ สร้ างความรู ้ สึ กใกล้ชิ ดกับธรรมชาติ อ นั เป็ นปั จจัย
สําคัญในการสร้างจิตสํานึกต่อธรรมชาติได้อย่างยัง; ยืน
คํา สํา คัญ : เครื; อ งเพาะปลู ก , ความรู ้ สึ ก จํา ลองของพื ช , ระบบผู ช้ ่ ว ย,
ปัญญาประดิษฐ์

Abstract
This article describes a development of intelligent planter
with assistance system and mobile application to connect simulated
plant’s feeling with human. The simulation is done by using
environmental variable data collected by sensors to calculate felling
level by compare to stored reference feeling data. The assistance
system acts as an intermediary between plant and human which allow
users to talk with their plan. To facilitate life in the digital age, the
system will guide a user how to take care plant and assist user’s daily

life with voice commands. So, the plant will gain mental value from
user that is the key to create a sense of responsibility to nature in a
sustainable way.
Keywords: Planter, Simulated Plant’s Feeling, Assistance System,
Artificial Intelligent

1. บทนํา
ปั จจุบนั จํานวนป่ าไม้ที;ถูกตัดมีจาํ นวนมากขึ8น ทําให้ตน้ ไม้ซ; ึ ง
เป็ นส่ วนช่วยลดมลภาวะลดจํานวนลงไป [1] การปลูกต้นไม้แต่ละต้นให้
เจริ ญเติ บโต ผูป้ ลู กต้องดู แลต้นไม้ไม่ต่างไปจากสัตว์เลี8 ยงประเภทอื; น
ต้นไม้แต่ละต้นมีความต้องการที;ต่างกัน [2] การที;ผปู ้ ลูกสามารถจะเข้าใจ
ว่าต้นไม้ตอ้ งการอะไร จะทําให้ดูแลต้นไม้ได้เป็ นอย่างดี ซึ; งการเชื;อมโยง
ความรู ้สึกระหว่างผูป้ ลูกกับต้นไม้ เป็ นการจําลองเพื;อให้เกิดความเข้าใจ
ในต้นไม้มากขึ8น ทําให้สามารถบํารุ งรักษาต้นไม้ได้ตามความต้องการจริ ง
เนื; องจากเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ; งในชี วิตประจําวัน
ผ่ า นทางอุ ป กรณ์ อ ัจ ฉริ ย ะ (Smart Device) ส่ ง ผลให้ ผู ค้ นห่ า งไกลจาก
ธรรมชาติ ม ากขึ8 น ด้ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ า ว ผู ว้ ิ จ ัย จึ ง มี แ นวคิ ด ที; จ ะผนวก
ธรรมชาติและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ซึ; งจะส่ งผลให้ผูค้ นรู ้ถึงคุณค่า และ
ปลู ก ฝั ง จิ ต สํ า นึ ก อนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ ไ ปพร้ อ ม ๆ กับ การสร้ า งความ
สะดวกสบายให้กบั ผูใ้ ช้ได้เป็ นอย่างดี

2. ทฤษฎีทเี2 กีย2 วข้ อง
2.1 ความต้ องการขัSนพืนS ฐานของต้ นไม้
ต้นไม้ทุกต้นมีความต้องการขั8นพื8นฐาน ซึ; งประกอบไปด้วย
1) นํ8า ซึ; ง มี ค วามต้อ งการในแต่ ล ะฤดู ไ ม่ เ ท่ า กัน และต้อ งการนํ8า อย่า ง
สมํ;าเสมอในช่วงกําลังเจริ ญเติบโต 2) ความอบอุ่น โดยพันธุ์ไม้ในร่ มส่ วน
ใหญ่จะเจริ ญเติบโตได้ดีระหว่าง 17 – 21 องศาเซลเซี ยส ซึ; งต้นไม้แต่ละ
ชนิ ดก็จะมี ความทนทานต่ ออุ ณหภู มิที;เปลี; ยนแปลงต่ างกันไป 3) แสง
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สว่าง ต้นไม้ทุกต้นต้องการแสงสว่างในกระบวนการสร้างอาหาร ต้นไม้
ส่ วนใหญ่ตอ้ งการแสงโดยตรงเพียง 2 – 3 ชัว; โมงต่อวัน 4) อากาศ ในช่วง
กลางวัน ต้น ไม้จ ะดู ด กลื น ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ และคายก๊ า ซ
ออกซิ เจน ส่ วนในเวลากลางคืนทํากลับกัน 5) ความชื8 น ต้นไม้ส่วนมาก
ต้องการอากาศที;มีความชื8น การเพิ;มความชื8นจะทําให้ตน้ ไม้สดชื;น [2]

2.2 การรู้ จาํ และการสั งเคราะห์ เสี ยงพูด
การรู ้ จ ํา คํา พู ด เป็ นการใช้ศ าสตร์ ท างด้า นปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
ร่ ว มกับ หลัก การออกเสี ย ง เพื; อ ให้ ร ะบบทํา การเรี ย นรู ้ โ ดยการจดจํา
รู ปแบบเสี ยงนั8น ๆ โดยเมื;อได้รับเสี ยงเข้ามาก็จะนําไปเปรี ยบเทียบ และ
แสดงผลออกมาเป็ นตัวอักษรโดย Pocket Sphinx พัฒนาขึ8นโดย Carnegie
Mellon University (CMU) ซึ; งเป็ นระบบการรู ้จาํ เสี ยงพูดต่อเนื; องสําหรับ
อุปกรณ์ขนาดเล็ก [3] มีอลั กอริ ทึมที;มีขนาดเล็ก และรวดเร็ ว
การสังเคราะห์เสี ยงพูดทําหน้าที; แปลงข้อความเป็ นเสี ยงพูด
โดยประกอบไปด้วย 2 ส่ วนหลัก คือ การวิเคราะห์ขอ้ ความและภาษา และ
การกําเนิ ดคลื; นเสี ยง การสร้ างเสี ยงพูดสามารถทําได้โดยการเชื; อมต่อ
ชิ8 น ส่ ว นของเสี ย งพู ด ที; บ ัน ทึ ก และเก็ บ ไว้ใ นฐานข้อ มู ล ในปั จ จุ บ ัน มี
บริ การสังเคราะห์เสี ยงพูดจํานวนมาก [4]

2.3 ภาษากํากับปัญญาประดิษฐ์
ภาษากํา กับ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence Markup
Language) หรื อ AIML เป็ นภาษาที;ใช้สร้ างระบบปั ญญาประดิ ษฐ์ซ; ึ งอยู่
ในรู ปแบบ XML ใช้สาํ หรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ภาษาธรรมชาติ (Natural
Language) พัฒนาขึ8นโดย Richard Wallace ซึ; งจะมี ตวั แปล (Interpreter)
สําหรับค้นหาการตอบสนองของข้อความที;ป้อนเข้ามา มีขอ้ ดี คือ สะดวก
ในการเรี ย นรู ้ และเพิ; ม คํา ใหม่ , เข้า รหัส และถอดรหัส ได้ง่ า ย และไม่
ขึ8นกับภาษาใดภาษาหนึ;ง [5]

2.4 การเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์ เคลื2อนที2
การเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื;อนที;ในปั จจุบนั มีระบบ
ที;นิยมใช้ ได้แก่ ไอโอเอส, แอนดรอยด์ และ วินโดวส์โฟน ซึ; งสามารถ
แบ่งประเภทเป็ น 3 รู ปแบบคือ 1) การเขียนแบบเฉพาะระบบ ซึ; งเขียน
เพื;อให้เข้ากับหน่ วยประมวลผลกลางของระบบนั8น ๆ 2) การเขียนแบบ
ข้ามระบบ ซึ; งเป็ นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาหนึ; ง แต่สามารถนําไปใช้
กับระบบอื;น ๆ ได้ 3) การเขียนโปรแกรมเว็บ ซึ; งเป็ นวิธีการที;อาศัยเว็บ
บราวเซอร์เป็ นหลัก [6]

2.5 ตรรกศาสตร์ คลุมเครื อ
ตรรกศาสตร์ ค ลุ ม เครื อ (Fuzzy Logic) เป็ นรู ปแบบของ
ตรรกศาสตร์ที;ค่าความจริ งอาจจะอยูร่ ะหว่าง 0 และ 1 ในปั จจุบนั ถูกนํามา

ประยุก ต์ใ ช้กับ หลายสาขาวิ ช า โดยการเปรี ย บเที ย บค่ า ต่ า ง ๆ เข้า กับ
ฟั งก์ชนั ความเป็ นสมาชิ ก (Membership Function) ซึ; งกําหนดความเป็ น
จริ งให้กบั ตัวแปรต่าง ๆ [7]

2.6 วรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ2 กีย2 วข้ อง
จากการศึ กษาบทความทางวิชาการและงานวิจยั ที; เกี; ยวข้อง
เกี;ยวกับการทําโครงงานนี8น8 นั ในอดีตที;ผา่ นมามีงานวิจยั ที;เกี;ยวข้อง ดังนี8
Anthony Trewavas. (2548) ได้ทาํ การวิจยั เรื; อง Plant intelligence
โดยงานวิ จ ัย นี8 กล่ า วเกี; ย วกับ ประเด็ น ต่ า ง ๆ ที; แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า พื ช มี
พฤติกรรมที;ฉลาด เช่น การปรับตัวเข้ากับสิ; งแวดล้อมคล้ายกับสัตว์, การ
ส่ งสัญญาณในเซลล์พืช และแสดงให้เห็นถึงประเด็นทางชีววิทยาที;แสดง
ให้เห็นถึงความฉลาด [8]
ทิ วาพร หงษ์ร่อน. (2557) ได้ทาํ การวิจยั เรื; อง ประสบการณ์
ทางจิตใจของผูส้ ู งอายุที;มีศกั ยภาพในการดําเนินชีวติ และมีความเชื;อมโยง
กับ ธรรมชาติ ผ่า นการทํา สวน โดยกล่ า วถึ ง ทฤษฎี ค วามสุ น ทรี ย ะทาง
อารมณ์ (Aesthetic Affective Theory) ที;เชื; อว่ามนุ ษย์มีสัญชาตญาณที;จะ
โน้มเอี ยงเข้าหาธรรมชาติ และรู ้ สึกมัน; คงและปลอดภัยในระดับจิ ตใต้
สํานึ ก เพราะมนุ ษย์น8 ัน พร้ อมสําหรั บการตอบสนองต่อคุ ณสมบัติทาง
ธรรมชาติผา่ นความรู ้สึกพื8นฐาน ซึ;งมีผลทําให้ความเครี ยดลดลง [9]
สมนึ ก เครื อสอน, ปิ ยชาติ ชาญช่างเหล็ก และสถาพร คีรีต๊ะ.
(2553) ได้ทาํ การวิจยั เรื; อง เครื; องดูแลต้นไม้กระถางควบคุมด้วยสมองกล
ฝังตัว โดยทําการประยุกต์สร้างเครื; องให้น8 าํ และปุ๋ ยต้นไม้อตั โนมัติ ซึ; งใช้
การตรวจจับความชื8นด้วยการวัดความต้านทานไฟฟ้าของดิน ในขณะที;มี
ข้อ เสนอแนะเกี; ย วกับ ระดับ ความชื8 น ในดิ น เป็ นค่ า ที; เ หมาะสมกับ การ
เจริ ญเติบโตหรื อไม่ [10]

3. การออกแบบและพัฒนาระบบ
3.1 สถาปัตยกรรมระบบ
สถาปั ตยกรรมของระบบ ประกอบไปด้วยส่ วนสําคัญ 3 ส่ วน
คือ 1) แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื;อนที; 2) ระบบเซิ ร์ฟเวอร์ ให้บริ การ
และ 3) ระบบภายในกระถางต้นไม้ ดังรู ปที; 1
การจําลองความรู ้สึกของต้นไม้ที;ปลูกในกระถาง จะนําข้อมูล
ที;วดั โดยเซนเซอร์ ส่งไปยังเซิ ร์ฟเวอร์ เพื;อทําการคํานวณค่าต่าง ๆ จากนั8น
ส่ งกลับมาเพื;อทําการแสดงผลความรู ้สึกทางหน้าจอ และนําไปสร้างเป็ น
ผลตอบรั บ คํา สั; ง เสี ย งของผู ใ้ ช้ที; ส อดคล้อ งกับ ความรู ้ สึ ก ของต้น ไม้
ไมโครโฟนภายในกระถางต้นไม้จะรับคําเปิ ดใช้งาน (Activation Phrase)
ที; ถอดรหัสบนราสเบอร์ รี;พายโดยการรู ้ จาํ เสี ยงของ Pocket Sphinx เมื; อ
ผูใ้ ช้พูดคําเปิ ดใช้งาน ระบบจะทําการอัดเสี ยงข้อความส่ วนที;เหลือ เพื;อ
นําไปเข้ากระบวนการรู ้ จาํ เสี ยงด้วย Google Speech to Text จากนั8นนํา
ข้อความไปค้นหาการตอบรั บที; ระบุไว้ใน AIML เพื;อนําไปสังเคราะห์
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เป็ นเสี ย งพู ด ด้ว ย Google Text to Speech โดยนํา มาแสดงผลออกทาง
ลําโพงในกระถางต้นไม้ต่อไป
ระบบเซิ ร์ฟเวอร์ จะให้บริ การกระถางต้นไม้และแอปพลิเคชัน
บนโทรศัพท์ โดยแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์จะทําการดึงข้อมูลต่าง ๆ จาก
ฐานข้อมูล เพื;อไปแสดงให้ผใู ้ ช้ทราบถึงสถานะปัจจุบนั ของกระถาง

3.4 การทํางานของแอปพลิเคชัน
การออกแบบแอปพลิ เ คชัน มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื; อ ทํา ให้ ผูใ้ ช้
กระถางต้น ไม้ส ามารถทราบถึ ง สถานะของกระถางได้ต ลอดเวลา
และยัง สามารถแนะนํา ขั8น ตอนหรื อ วิ ธี ก ารปลู ก ต้น ไม้ใ ห้ กับ ผู ใ้ ช้ไ ด้
การทํางานจึงแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนหลัก คือ 1) ระบบสมาชิกและบัญชีผใู ้ ช้
2) การจัดการกระถางต้นไม้ และ 3) แหล่งความรู ้และร้านค้าต้นไม้

3.5 การจําลองความรู้ สึกของพืช
การจํา ลองความรู ้ สึ ก ของพื ช จะใช้เ ซนเซอร์ สํา หรั บ วัด ค่ า
จํ า นวน 4 ชนิ ด ได้ แ ก่ 1) DHT22 2) Soil Moisture Sensor 3) Sharp
GP2Y0A21 และ 4) LDR โดยควบคุมด้วย ATMega328P-PU สําหรับการ
อ่านและส่ งค่าไปยังราสเบอร์รี;พาย ดังรู ปที; 4 และนําค่าที;วดั ได้มาคํานวณ
เป็ นความรู ้สึกจําลองของต้นไม้โดยใช้ตรรกะศาสตร์คลุมเครื อ [2]

รู ปที2 1 สถาปัตยกรรมระบบกระถางต้นไม้

3.2 การออกแบบระบบกระถางต้ นไม้
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การออกแบบโมเดล 3 มิติของกระถางต้นไม้โดย
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (CAD) เพื;อนําไปจัดทําเป็ นอุปกรณ์ตน้ แบบ
(Prototype) ด้วยการพิมพ์ 3 มิติ ภายในกระถางจะประกอบไปด้วยกลุ่ม
ชิ8นส่ วนหลัก 5 ส่ วนคือ 1) กระถางสําหรับใส่ ดินและตัววัดความชื8 นใน
ดิ น 2) หน้าจอ LCD และราสเบอร์ รี;พาย 3) ลําโพงและไมโครโฟน 3)
บริ หารจัดการพลังงาน และ 4) กลุ่มแผงวงจรพิมพ์และเซนเซอร์อื;น ๆ

รู ปที2 4 แผงวงจรพิมพ์ และภาพตัดขวางของกระถาง

รู ปที2 5 ตัวอย่างการสร้างฟังก์ชนั ความเป็ นสมาชิกของอุณหภูมิ

4. ผลการวิจยั

รู ปที2 2 แบบจําลอง 3 มิติที;ถูกแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน เมื;อนําไปพิมพ์

3.3 การทํางานของระบบผู้ช่วย
ระบบผูช้ ่วยจะเป็ นแอปพลิเคชันที;ทาํ งานอยูบ่ นกระถางต้นไม้
พัฒนาด้วยภาษาไพทอน (Python) เป็ นระบบที;ทาํ หน้าที;รับคําสัง; เสี ยงจาก
ผูใ้ ช้ สร้างผลตอบรับเพื;อนําไปสังเคราะห์เป็ นเสี ยงพูด และทําหน้าที;อ่าน
ค่าจากเซนเซอร์ ที;ติดตั8งไว้ในกระถางต้นไม้ เพื;อนําข้อมูลส่ งไปทําการ
จําลองความรู ้สึกของต้นไม้ที;เซิร์ฟเวอร์

เครื; องเพาะปลูกสามารถแสดงใบหน้าบนหน้าจอของอุปกรณ์
ที;สอดคล้องกับความรู ้สึกของต้นไม้ได้ และสามารถส่ งข้อมูลที;ได้รับมา
จากเซนเซอร์บนกระถางให้กบั ฐานข้อมูลผ่านเครื อข่ายไร้สายได้

รู ปที2 6 ผลการทดสอบปลูกต้นไม้เพื;อการอ่านและส่ งค่าเซนเซอร์

รู ปที2 3 ขั8นตอนการรับคําสัง; เสี ยง และตอบสนองของระบบผูช้ ่วย

ระบบผูช้ ่วยสามารถพูดคุยโต้ตอบกับผูใ้ ช้ผา่ นทางไมโครโฟน
และลําโพงภายในกระถาง สามารถปฏิบตั ิคาํ สัง; เบื8องต้นได้ เช่น สอบถาม
ความรู ้ สึกของต้นไม้ สอบถามเวลา / วันที; ส่ วนแอปพลิ เคชันสามารถ
ตรวจสอบสถานะต่าง ๆ ของต้นไม้ผา่ นเครื อข่ายไร้สายได้
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ความรู ้ สึก ทําให้ผูใ้ ช้สามารถเข้าใจได้ง่ายว่าต้นไม้กาํ ลังต้องการอะไร
และมีแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื;อนที; ทําให้ผใู ้ ช้สามารถทราบสถานะ
ของต้นไม้ที;ปลูก และสามารถเข้าถึงแหล่งความรู ้ที;เตรี ยมไว้ได้ ทําให้ผใู ้ ช้
สามารถดูแลต้นไม้ได้อย่างดี ซึ; งจะทําให้เกิดประโยชน์แก่ท8 งั ต้นไม้และผู ้
ปลูก ช่วยสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ;งแวดล้อมอย่างยัง; ยืน

เอกสารอ้ างอิง

รู ปที2 7 การทดลองให้ค่าความชื8นที;เหมาะสมกับกระถางต้นไม้

5. ข้ อจํากัดและข้ อเสนอแนะ
จากการทดลองนํา ไปใช้ง าน เพื; อ การประเมิ น และวัด ผล
สามารถแบ่งข้อจํากัดออกเป็ น 3 ประเด็นหลัก ดังนี8
1) การสร้างโมเดลเสี ยงภาษาไทยของระบบสังเคราะห์เสี ยง
และระบบรู ้ จาํ คําพูด จําเป็ นต้องใช้เสี ยงพูดที; มีความยาวรวมสะสมกัน
หลายชั;วโมง จึ งจะมี ความแม่นยําโดยการใช้ Cloud Service จะช่ วยลด
ขั8นตอนการสร้างโมเดลลงได้
2) ขั8น ตอนการผลิ ต แผงวงจรพิ ม พ์ที; มี ข นาดเล็ ก มี ค วาม
ซับ ซ้อ น เมื; อ อุ ป กรณ์ ต ้น แบบสามารถทํา งานได้เ ป็ นอย่า งดี แ ล้ว ควร
วางแผนให้ผูเ้ ชี; ยวชาญดําเนิ นการ จึ งจะได้งานที;มีคุณภาพ และมีขนาด
เล็กลงตามที;ออกแบบไว้ได้

6. อภิปรายผล
จากการประเมิน และการทดสอบการใช้งาน พบว่ามีงานวิจยั
ที;ใกล้เคียงคือ เครื; องดูแลต้นไม้กระถางควบคุมด้วยสมองกลฝังตัว [10]
โดยงานวิจยั ดังกล่าวได้ทาํ การพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อม และ
มอเตอร์ สําหรับปัh มนํ8าไว้รดนํ8าต้นไม้ ซึ; งงานวิจยั นี8 มีการนําระบบผูช้ ่ วย
อัจฉริ ยะเข้ามารวมไว้กบั กระถางต้นไม้ และมีการดูแลรักษาต้นไม้ตาม
สภาพแวดล้อมที;ตน้ ไม้ตอ้ งการจริ ง ถือเป็ นการดูแลต้นไม้ที;ครอบคลุม
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และจากงานวิ จ ัย เรื; อ ง Plant intelligence [11] ได้
กล่าวถึงพฤติกรรมของต้นไม้ ที;แสดงให้เห็นถึงความฉลาดทางชี ววิทยา
ไม่ต่างไปจากสัตว์ ทําให้ผูว้ ิจยั มีแนวความคิดที;จะจําลองความรู ้สึกของ
ต้นไม้บนพื8นฐานความฉลาดทางชีววิทยาของต้นไม้ โดยการใช้เซนเซอร์
และอุปกรณ์ในการตรวจวัดค่าจากต้นไม้ เพื;อนําไปจําลองเป็ นความรู ้สึก

7. สรุป
งานวิจยั นี8 นําเสนอการพัฒนาเครื; องเพาะปลูกอัจฉริ ยะโดยมี
เป้ าหมายที;จะทําให้การปลูกต้นไม้เป็ นเรื; องง่าย โดยการเชื; อมโยงผูป้ ลูก
เข้า กับ ต้น ไม้ โดยระบบกระถางต้น ไม้จ ะทํา งานแบ่ ง 3 ส่ ว นหลัก คื อ
กระถางต้น ไม้ เซิ ร์ ฟ เวอร์ และแอปพลิ เ คชัน โดยการนํา ข้อ มู ล จาก
เซนเซอร์ มาคํานวณด้วยการนําไปเปรี ยบเทียบกับค่าอ้างอิงของต้นไม้เพื;อ
จําลองเป็ นอารมณ์ความรู ้สึกของต้นไม้ และแสดงผลเป็ นใบหน้าที;สื;อถึง
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1. บทนา

ในการติ ด ตั้ง เสาสั ญ ญาณสื่ อ สารระยะไกลนั้น ต้อ งใช้ อุ ป กรณ์
หลากหลายประเภท และผู ้ติ ด ตั้ง จ าเป็ นต้อ งมี ค วามรู ้ ใ นด้ า นการหา
ตาแหน่ง การปรับทิศทางจานรั บสัญญาณ การกาหนดค่าอุปกรณ์ และมี
ความเข้าใจในพฤติกรรมของคลื่นสัญญาณพอสมควร ทาให้ใช้เวลาใน
การติดตั้งเป็ นอย่างมาก งานวิจยั นี้ จึงมี จุดมุ่ งหมายคื อจัดทาชุ ด อุ ป กรณ์
พกพาเพื่ อ ช่ ว ยลดระยะเวลาในการติ ด ตั้ง ให้ ก ับ ผู ้ต้อ งการติ ด ตั้ง เสา
สัญญาณที่ไม่มีความชานาญมากนัก โดยชุ ดอุปกรณ์ จะประกอบไปด้วย
ชุ ด อุ ป กรณ์ เ ซ็ น เซอร์ ส าหรั บ ติ ด ตั้ง บนจานรั บ สั ญ ญาณโดยอุ ป กรณ์
เซ็นเซอร์ จะสามารถวัดค่าตาแหน่ งบนพื้นโลก ค่าตาแหน่ งของอุปกรณ์
และความกดอากาศ แล้วส่ งค่าผ่านทางเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ามาให้
อุปกรณ์แอนดรอยด์สาหรับผูต้ ิดตั้งเพื่อแสดงผลตาแหน่ ง และทิศทางของ
จานรับสัญญาณที่สมควรติดตั้งเพื่อให้มีคุณภาพสัญญาณที่ดีที่สุด เมื่อทา
การทดสอบใช้ชุ ดอุป กรณ์ ช่ ว ยในการติ ดตั้ง ผลปรากฏว่าชุ ดอุ ป กรณ์
สามารถช่วยให้ได้ความแรงสัญญาณเพิ่มขึ้น 2 dBm
คาสาคัญ: เครื อข่ายแลนไร้สาย, ระบบสังเกตการณ์, โปรแกรมประยุกต์,
วายฟายระยะไกล, ระบบช่วยการติดตั้ง, บลูทูธพลังงานต่า

ในปั จ จุ บ ั น เทคโนโลยี เ ครื อข่ า ยไร้ ส ายเข้ า มามี บ ทบาทใน
ชี วิตประจาวันเป็ นอย่างมาก เพราะเครื อข่ายไร้ สายเป็ นเทคโนโลยีที่ช่วย
ลดความยุ่งยากซับซ้อนของการวางโครงสร้ างการเชื่ อมต่อได้เป็ นอย่าง
มาก แต่การส่ งข้อมูลผ่านเทคโนโลยีเครื อข่ายแบบไร้ สายนั้นมีขอ้ จากัดที่
ขึ้นอยูก่ บั กาลังส่ ง ชนิ ดของเสาสัญญาณ สถานที่ติดตั้งและสภาพแวดล้อม
โดยรอบ เมื่อมีความจาเป็ นจะต้องติ ดตั้งเครื อข่ายในพื้นที่ที่ไม่เหมาะแก่
การใช้ เ ทคโนโลยี เ ครื อ ข่ า ยแบบมี ส ายหรื อ เครื อ ข่ า ยโทรศัพ ท์มื อ ถื อ
ยกตัวอย่างเช่ น บริ เ วณป่ าทึ บ ริ มล าน้ า หรื อพื้ น ที่ น อกเขตชุ มชน การ
เลือกใช้เสาสัญญาณเครื อข่ายวายฟายระยะไกลที่สามารถส่ งสัญญาณได้
ไกลขึ้นได้ และมี ค่าใช้จ่ายต่ าจึ งเป็ นทางเลื อกที่ ดีกว่าเทคโนโลยีไร้ สาย
อื่ น ๆ แต่ ปั ญหาในการติ ดตั้งเสาสัญญาณวายฟายระยะไกลนั้น คื อ การ
ติดตั้งเสาต้องเป็ นแนวตรงและไม่มีสิ่งกีดขวาง ดังนั้นผูต้ ิดตั้งจาเป็ นต้องมี
ความรู้ ใ นด้า นการหาต าแหน่ ง การปรั บ ทิ ศ ทางจานรั บ สัญ ญาณ การ
ก าหนดค่ าอุ ป กรณ์ และมี ค วามเข้าใจในพฤติ ก รรมของคลื่ น สั ญ ญาณ
พอสมควร จึ ง จะท าให้ ร ะบบเครื อข่ า ยสามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
จากข้อจากัดข้างต้นจึ งทาให้เกิ ดงานวิจยั นี้ ข้ ึน โดยงานวิจยั นี้ เป็ น
งานวิ จยั ต่ อเนื่ อ งมาจากงานวิ จ ัยเรื่ อ งระบบช่ วยการติ ด ตั้งแลนไร้ ส าย
ระยะไกลแบบมี ทิศทาง [1] และระบบช่ วยการติ ดตั้งและสังเกตการณ์
เครื อข่ายไร้ สายแบบระยะไกล [2] ซึ่ งได้มีการพัฒนาระบบสังเกตการณ์
คุณภาพสัญญาณ และใช้เซ็นเซอร์ในสมาร์ทโฟนและระบบจีพีเอส (GPS)
มาช่วยคานวณหาทิศทางกับองศาของเสาสัญญาณที่เหมะสมในการติ ดตั้ง
ซึ่ งการพัฒนานั้น เป็ นการพัฒนาระบบแยกส่ วนกัน ท าให้ เ กิ ดความไม่
สะดวกในการน าไปใช้งาน งานวิ จยั นี้ จึงจะจัด ท าชุ ด อุ ป กรณ์ พกพา ที่
สามารถช่วยวางแผนในการติดตั้ง ช่วยคานวณหาทิศทางกับองศาของเสา
สัญญาณที่เหมาะสม สังเกตการณ์คุณภาพสัญญาณ พร้ อมบันทึกข้อ มูล
การติดตั้งได้

Abstract
Installation of long-range wireless endpoints requires both time
and understanding of how wireless communication performs in an
outdoor environment. Certain installation sites not visible from each
other due to a long distance or some obstacles between both endpoints
make it even more difficult to properly align the antennae, especially
when other forms of communication are not available. This article
proposes a development of a portable installation kit that bundle a sensing
device to collect location, altitude, and orientation information to an
Android tablet via Bluetooth Low Energy. Antenna alignment guidance,
as well as wireless signal strength, are displayed on the screen so that the
installation team can adjust the antenna to an optimal orientation with the
best reception quality. Experimental results show that this system
increase signal strength to 2 dBm.
Keywords: Long range Wi-Fi, Assisting system, Monitoring System,
Bluetooth Low Energy

2. งานและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ที่ ผ่านมามี งานที่ เ กี่ ยวข้องกับ การพัฒนาระบบสารวจและติ ดตั้ง
สัญญาณไร้สายคือการสารวจสัญญาณสื่ อสารไร้ สายภายนอกอาคาร [4]
แบ่งเป็ น 2 แบบคือ 1) การสารวจแบบใช้โปรแกรมช่ วยในการวางแผน
และจาลองการติดตั้ง 2) การสารวจแบบลงพื้นที่ ซึ่ งการสารวจประเภทนี้
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ได้มีการนาระบบจีพีเอสมาช่ วยผูท้ าการสารวจ [5] ในการระบุตาแหน่ ง
ซึ่ งคล้ายกับงานวิจยั นี้ ในการประยุกต์ใช้หลักตรี โกณมิ ติผกผัน โดยใช้
ข้อมูลตาแหน่งจากระบบจีพีเอสและข้อมูลระยะทางระหว่างจุดติดตั้งจาก
สูตรคานวณแฮพเวอร์ ไซน์ [6] เพื่อคานวณหาทิศทางและตาแหน่ งในการ
ติดตั้งเสาสัญญาณเทคโนโลยีวายฟายระยะไกล ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีการ
สื่ อสารไร้ สายทางเลื อกแบบหนึ่ ง โดยเป็ นเทคโนโลยีวายฟายในย่าน
ความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ตามมาตรฐาน IEEE 802.11 a, b, g, n ที่ใช้
เสาอากาศแบบมีทิศทางและจานรับสัญญาณเพื่อขยายสัญญาณวายฟายให้
เดินทางได้ไกลยิง่ ขึ้น (2.5-304 กิโลเมตร)
ในส่ วนเทคโนโลยีที่ใช้ในงานวิ จยั นี้ การส่ งข้อมู ลจากเซ็ นเซอร์
โหนดคือเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่า [3] (บลูทูธเวอร์ ชนั 4.0) คือบลูทูธ
ที่ เ ปลี่ ยนรู ปแบบการเชื่ อมต่ อของอุ ปกรณ์ จากการเชื่ อมต่ อแบบจับ คู่
อุปกรณ์ เป็ นการเชื่อมต่อเครื่ องลูกข่ายกับเครื่ องแม่ข่าย และไม่ได้ทางาน
ตลอดเวลาที่เชื่อมต่อเหมือนเวอร์ ชนั อื่น แต่จะส่ งข้อมูลเป็ นช่วงๆแทน ทา
ให้การเชื่อมต่อเร็ วขึ้นและประหยัดพลังงานมากขึ้น

3. รายละเอียดการพัฒนา
3.1 ภาพรวมของระบบ

1) ส่ ว นของเซ็ น เซอร์ โ หนด (Sensor node) ประกอบไปด้ว ยเซ็ น เซอร์
ทั้งหมด 3 ตัว คือ ระบบกาหนดตาแหน่ งบนพื้นโลก เซ็นเซอร์ วดั ค่าความ
กดอากาศสาหรับนามาคานวณหาความสู งและเซ็ นเซอร์ บ อกตาแหน่ ง
ของอุปกรณ์ เ ซ็ นเซอร์ โหนด พร้ อมส่ วนส่ งสัญญาณเทคโนโลยีบลู ทูธ
พลังงานต่า
2) ส่ วนแอปพลิ เคชัน (Application) บนแท็บเล็ตแอนดรอยด์ ซึ่ งจะมีการ
เชื่ อมต่อ 2 ส่ วนคือ 1) รับค่าจากเซ็นเซอร์ โหนดผ่านทางเทคโนโลยีบลูทูธ
พลังงานต่า เพื่อนามาคานวณหามุมองศาที่ควรติดตั้งจานรับสัญญาณ และ
แสดงค่าตาแหน่ งของจานรั บสัญญาณในขณะนั้น เพื่อช่ วยอานวยความ
สะดวกในการติ ดตั้ง 2) รับค่าข้อมูลคุณภาพสัญญาณจากแอคเซสพอยต์
ไร้ ส ายมาแสดงผล เพื่ อการสังเกตการณ์ แ ละปรั บ แต่ งการติ ด ตั้งให้ได้
คุณภาพสัญญาณที่ดีที่สุด
3) ส่ ว นของตัว แอคเซสพอยต์ ไ ร้ ส ายระยะไกล (Long-range Wi-Fi
module) ที่จะทาการติดตั้ง เป็ นส่ วนที่เก็บข้อมูลสัญญาณต่างๆ เช่น ความ
เข้มสัญญาณและค่ารบกวน
1

ชุ ด อุ ป กรณ์ จ ะประกอบไปด้ว ยอุ ป กรณ์ ส าหรั บ การติ ด ตั้ง เสา
สัญญาณสื่ อสาร เช่ น แบตเตอรี่ เซ็ นเซอร์ โหนด และแท็บเล็ตดังรู ปที่ 1
ส่ วนการพัฒนาโปรแกรมสาหรั บช่ วยเหลื อในการติ ดตั้งจะพัฒนาเป็ น
โปรแกรมบนระบบปฏิ บตั ิ ก ารแอนดรอยด์โดยจะมี ก ารรั บค่ามาจาก 2
ส่ วน คือ 1) ค่าตาแหน่ งบนพื้นโลก ตาแหน่ งของอุปกรณ์ และความกด
อากาศจากเซ็ น เซอร์ โ หนดที่ น าไปติ ด บนจานรั บ สั ญ ญาณผ่ า นทาง
เทคโนโลยีบ ลู ทูธ พลัง งานต่ า เพื่ อ ค านวณหาทิ ศทางกับองศาของเสา
สัญญาณที่เหมาะสม 2) รับข้อมูลคุณภาพสัญญาณจากแอคเซสพอยต์ไร้
สายบนจานรับสัญญาณมาแสดงผล

2

3

รู ปที่ 2 โครงสร้างระบบ

3.3 ขอบเขตและข้ อจากัดของระบบ
3.3.1 สามารถรองรับการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารแบบมีทิศทาง เช่ น จานรับ
สัญญาณที่สามารถปรับองศาการหมุนแนวตั้งและแนวนอนได้ เป็ นต้น
3.3.2 ระบบรองรับการติดตั้งการสื่ อสารแบบ line of sight หรื อ near line
of sight เท่านั้น
3.3.3 ต้องทราบข้อมูลตาแหน่งที่ต้ งั เสาสัญญาณปลายทาง

รู ปที่ 1 ภาพรวมของระบบ

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
ระบบจะแบ่งโครงสร้ างเป็ น 3 ส่ วนตามรู ปที่ 2 คือ

4. การทดสอบการใช้ งาน
4.1 วิธีทดสอบ
ทาการทดสอบด้วยการนาค่าสัญญาณที่ได้จากการติดตั้งโดยใช้ชุด
อุปกรณ์ช่วยในการติดตั้งมาเปรี ยบเทียบกับค่าสัญญาณที่ดีที่สุดที่เป็ นไป
ได้ในการติดตั้งในจุดติดตั้งนั้น
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ขั้นตอนการทดสอบจะติดตั้งเสาสัญญาณที่ทาหน้าที่เป็ นเครื่ องแม่
ข่ายไว้ก่อนในจุดติดตั้งที่ มีความสู งจากระดับน้ าทะเลมากกว่าจุดติ ดตั้ง
เครื่ องลู ก ข่ า ยทั้ง สามจุ ด ประมาณ 20 เมตร แล้ ว จึ ง ท าการติ ด ตั้ง เสา
สัญ ญาณเครื่ องลู ก ข่ า ยเพื่ อ เชื่ อ มต่ อ กับ เครื่ อ งแม่ ข่ า ย จากต าแหน่ ง ที่
แตกต่างกัน 3 ตาแหน่งโดยมีระยะห่ างระหว่างเครื่ องแม่ข่ายและเครื่ องลูก
ข่ า ยที่ จุ ด ติ ด ตั้ง ที่ 1, 2 และ 3 เป็ นระยะทาง 100, 230 และ 410 เมตร
ตามลาดับ โดยจุดติดตั้งแต่ละจุดเป็ นไปตามรู ปที่ 3 ซึ่ งในแต่ละจุดติดตั้ง
เครื่ องลูกข่ายจะทาการหาค่าสัญญาณที่ดีที่สุดจากการปรั บแต่งตาแหน่ ง
จานรับสัญญาณเมื่อใช้อุปกรณ์ช่วยและไม่ใช้อุปกรณ์ช่วย
จุดติดตั้ง
เครื่ องแม่
ข่าย

จุดติดตั้งที่ 2

จุดติดตั้งที่ 3
จุดติดตั้งที่ 1
รูปที่ 3 แผนที่จุดติดตั้งเสาสัญญาณ
วิ ธี ป รั บ แต่ ง จนรั บ สั ญ ญาณเมื่ อ ไม่ ใ ช้ ชุ ด อุ ป กรณ์ ช่ ว ยคื อ จะใช้
คอมพิวเตอร์ พกพาเชื่ อมต่อกับแอกเซสพอยต์ไร้ สายระยะไกลเพื่ออ่านค่า
ความเข้มสัญญาณและใช้อุปกรณ์วดั ทิศทางและมุมทางกายภาพมาช่ วยวัด
ตาแหน่งของจานในการปรับองศาของจาน แล้วทาการปรับองศาทีละ 5
องศาในแนวนอนเพื่อหาจุดที่มีสัญญาณสู งสุ ดแล้วจึงปรับองศาแนวตั้งที
ละ 5 องศาเพื่อหาจุดที่มีสญ
ั ญาณสู งสุ ดต่อไป ส่ วนวิธีการติดตั้งเมื่อใช้ชุด
อุปกรณ์ช่วยในการติดตั้ง จะใช้เซ็ นเซอร์ โหนดช่ วยในวัดตาแหน่ งและ
ทิศทางของจานรับสัญญาณ เชื่ อมต่ออุปกรณ์แท็บเล็ตกับแอกเซสพอยต์
ไร้ สายระยะไกล แล้วปรั บตาแหน่ งของจานรั บสัญญาณตามค่ าที่ แอป
พลิเคชันที่พฒั นาขึ้นแนะนา

4.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการทดสอบ
จากรู ปที่ 4 เครื่ องมือที่ใช้ในการทดสอบประกอบไปด้วย 1) ชุ ด
อุปกรณ์ช่วยติดตั้ง รู ปที่ 4 (ข) ซึ่ งประกอบไปด้วยแหล่งจ่ายไฟ สายแลน
แอคเซสพอยต์ไร้ สาย เข็มทิศ อะแดปเตอร์ OTG USB-to-Ethernet และ
PoE โทรศัพท์และแท็บเล็ตแอนดรอยด์ 2) เสาสัญญาณสาหรับการติดตั้ง
รู ปที่ 4 (ก)

4.3 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล
ในการทดสอบมีปัญหาเข็มทิศดิจิตลั อ่านค่าไม่ถูกต้องเมื่อนาไปติด
บนจานรับสัญญาณซึ่ งผลิ ตจากวัสดุโลหะทาให้ตอ้ งนาเซ็นเซอร์ โหนด
ออกห่ างจากจานรั บสัญญาณเล็กน้อยในขั้นตอนการหันทิ ศทางจานรั บ
สัญญาณในแนวระนาบ
จากผลการทดสอบที่แสดงในตารางที่ 1 ผลปรากฎว่าในจุดติดตั้งที่
1 และ 2 ค่ า ความเข้ม สั ญ ญาณที่ ดี ที่ สุ ด เมื่ อ ปรั บ แต่ ง ต าแหน่ ง จานรั บ
สัญญาณโดยไม่ใช้ชุดอุปกรณ์ มี ค่าเท่ากับเมื่ อใช้ชุดอุปกรณ์ ช่วย โดยมี
ตาแหน่ งของจานรั บ สั ญญาณเพี ย งต่ า งกัน เพี ย งเล็ ก น้อ ย ซึ่ งการปรั บ
ตาแหน่ งของจานรั บสัญญาณในจุ ด ติ ด ตั้งที่ 1 และ 2 หน้าจอแสดงผล
สุ ดท้ายของโปรแกรมเป็ นไปดังรู ปที่ 5 และรู ปที่ 6 ตามลาดับ แต่ในจุด
ติ ดตั้งที่ 3 ตาแหน่ งของจานหลังการปรั บแต่งทั้งสองแบบที่ มีค่าต่างกัน
เพียงเล็กน้อย ทาให้ค่าสัญญาณสู งสุ ดที่ได้มีค่าต่างกัน

รู ปที่ 5 หน้าจอแสดงผลหลังติดตั้งจานรับสัญญาณที่จุดติดตั้ง 1

ก) เสาสัญญาณ
ข) ชุดอุปกณ์ช่วยติดตั้ง
รู ปที่ 4 อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ

เนื่ องจากวิธีการทดสอบเมื่อไม่ใช้ชุดอุปกรณ์จะบันทึกค่าสัญญาณ
ทุก ทุก การหมุน 5 องศาทั้งในแนวราบและแนวระดับ ท าให้ ตาแหน่ ง
สุ ดท้ายของจานหลังปรั บแต่งตาแหน่ งโดยใช้และไม่ใช้ชุดอุปกรณ์มีค่า
ต่างกันเล็กน้อยเหมือนกันหมดทุกจุดติดตั้ง แต่เนื่ องจากระยะห่ างระหว่าง
เครื่ องแม่ข่ายและเครื่ องลูกข่ายมีระยะไม่เท่ากัน ทาให้ในจุดติดตั้งที่ 3 ที่มี
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ระยะห่ างระหว่างเครื่ องแม่ข่ายและลู กข่ายมากที่ สุดและตาแหน่ งจานที่
ต่างกัน 7 องศาในแนวราบทาให้ค่าสัญญาณที่ ได้รับมี ค่าต่างกัน 2 dBm
ซึ่ งความคลาดเคลื่ อนนี้ น่าจะเกิ ดจากความผิดพลาดของผูว้ ดั และความ
คลาดเคลื่อนของตาแหน่งจีพีเอสที่นามาใช้คานวณ

5. บทสรุป
ชุ ดอุปกรณ์ สามารถแสดงข้อมูลสัญญาณ เช่ น ความเข้มสัญญาณ
พร้ อมทิ ศทางกับมุมองศาของจานรั บสัญญาณได้แบบเรี ยลไทม์ รวมถึ ง
สามารถคานวณทิศทางและมุมการติดตั้งจานรับสัญญาณที่ควรติดตั้งได้
เมื่ อนาชุ ดอุปกรณ์ ไปทดสอบใช้ในการติ ดตั้งเสาสัญญาณ ผลปรากฏว่า
การใช้ชุ ด อุ ป กรณ์ ช่ ว ยในการติ ด ตั้ง ทาให้ ได้ค วามแรงของสัญ ญาณ
เพิ่มขึ้น 2 dBm โดยเฉลี่ ยเมื่ อเที ยบกับการติ ดตั้งแบบเดิ ม แต่ยงั มีปัญหา
เข็มทิ ศดิ จิตลั ที่ ไม่สามารถอ่ านค่ าได้แม่ นยาเมื่ อนาไปติ ดตั้งบนจานรั บ
สัญญาณที่ทาจากเหล็ก จึงต้องนาเซ็นเซอร์ โหนดออกมาให้ห่างจากจาน
รับสัญญาณเล็กน้อยเพื่อให้เข็มทิศดิจิตลั แสดงค่าได้อย่างแม่นยา

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จ ัย นี้ ได้รั บ การสนับ สนุ น บางส่ ว นจาก JICA-JST Science
and Technology Research Partnership for Sustainable Development
ประเทศญี่ ปุ่ น ภายใต้ โ ครงการ Advancing Co-Design of Integrated
Strategies with Adaptation to Climate Change in Thailand (ADAPT-T)
และโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ 20
รูปที่ 6 หน้าจอแสดงผลหลังติดตั้งจานรับสัญญาณที่จุดติดตั้ง 2
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบเมื่อใช้ชุดอุปกรณ์ช่วย
จุดติดตั้ง ชุดอุปกรณ์ติดตั้ง
Azimuth Elevation
1
ใช้
42.45° 12.3°
ไม่ใช้
40°
10°
2
ใช้
111.79° 3.89°
ไม่ใช้
110°
5°
3
ใช้
97.39° 1.48°
ไม่ใช้
90°
0°

Signal strength
-65 dBm
-65 dBm
-71 dBm
-71 dBm
-73 dBm
-75 dBm

เมื่อนาผลการทดสอบมาคานวณเพื่อหาค่าความแม่นยา จะพบว่า
เมื่อใช้ชุดอุปกรณ์ช่วยในการติดตั้งจะมีค่าความแรงของสัญญาณสู งสุดที่
ได้มากขึ้น 0.89 เปอร์ เซ็นโดยเฉลี่ ยเมื่อเทียบกับการติดตั้งแบบเดิม ทาให้
สามารถสรุ ปได้ว่าการใช้ชุดอุปกรณ์ ช่วยในการปรั บตาแหน่ งนั้นจะได้
คุ ณภาพสัญญาณที่ เ ท่ าๆกัน แต่ ชุ ดอุ ปกรณ์ สามารถช่ วยลดโอกาสเกิ ด
ความคลาดเคลื่อนจากความผิดพลาดของผูต้ ิดตั้งได้
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ น าเสนอ วงจรก าเนิ ดสัญ ญาณรู ป คลื่ น ไซน์ช นิ ด
ควอเดรเจอร์โหมดกระแส ซึ่ งเอาต์พุตอิมพีแดนซ์มีค่าสู ง โดยใช้ Voltage
Differencing Transconductance Amplifiers (VDTA) 2 ตัว ตัว ต้า นทาน
ต่อลงกราวด์ 1 ตัว และตัวเก็ บ ประจุ ที่ ต่อลงกราวด์ 2 ตัว เงื่ อนไขและ
ความถี่ การก าเนิ ดสั ญ ญ าณ สาม ารถควบคุ ม ได้ ด้ ว ยวิ ธี การทาง
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ อิ ส ระจากกั น ผลการจ าลองด้ ว ยโปรแกรม PSPICE
สอดคล้องกับทฤษฎีที่คาดการณ์ไว้อตั ราบริ โภคกาลังงานมีค่าเท่ากับ540
µW.
คาสาคัญ: วงจรกาเนิดสัญญาณรู ปคลื่นไซน์, VDTA, โหมดกระแส

Abstract
This research proposed an implementation of high-impedance currentmode sinusoidal quadrature oscillator by employing voltage
differencing transconductance amplifiers (VDTA). The circuit is
composed of two VDTAs, one resistor connected to ground and two
capacitors connected to ground. Independently, the circuit can be
electronically controlled conditions and frequency. The result simulated
with PSPICE are agreed with the theoretical prediction. The energy
consumed rate are 540 µW.
Keywords: oscillator, VDTA, current-mode

1. บทนา
สัญญาณรู ปคลื่ นไซน์ถูกนาไปใช้งานอย่างกว้างขวางในงาน
ด้า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ าและอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตัว อย่างการใช้ งาน ได้ แ ก่
ระบบสื่ อสาร ระบบเครื่ องมื อวัด และระบบประมวลสัญญาณ เป็ นต้น
โดยวงจรที่ ท าหน้ า ที่ ผ ลิ ต สั ญ ญาณไซน์ ไ ด้ แ ก่ ว งจรก าเนิ ด สั ญ ญาณ
(Oscillator) ลักษณะเด่นของวงจรกาเนิ ดสัญญาณนิ ยมพัฒนาให้สามารถ
กาเนิ ดสัญญาณรู ปคลื่นไซน์ได้สองสัญญาณที่มีเฟสต่างกัน 90 องศา หรื อ

ที่เรี ยกว่าสัญญาณควอเดรเจอร์ ทั้งนี้ เพื่อนาไปใช้ในระบบสื่ อสาร เช่ น ใน
การมอดูเลตสัญญาณซิ งเกิลไซด์แบนด์ เป็ นต้น [1] และในทศวรรษที่ผา่ น
มา มีความพยายามที่จะลดแรงดันไฟเลี้ยงในวงจรแอนะลอก เนื่ องมาจาก
ความต้อ งการที่ จ ะน ามาใช้ ก ับ อุ ป กรณ์ แ บบพกพา หรื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้
แบตเตอรี่ ดังนั้นจึ งได้นาเทคนิ คการทางานในโหมดกระแสมาใช้ ทั้งนี้
วงจรที่ใช้เทคนิ คการทางานในโหมดกระแส ยังมีขอ้ ดี อีกหลายอย่าง เช่ น
มี ช่ วงพิ สั ยพลวัติ ก ว้าง มี แ บนด์ วิธ กว้าง ท างานที่ แ รงดัน ต่ า ได้ดี แ ละ
บริ โภคกาลังงานต่า [2]
จากการศึ ก ษาพบว่ า ได้ มี ผู ้น าเสนอวงจรก าเนิ ด สั ญ ญาณ
รู ป คลื่ น ไซน์ โดยใช้อุป กรณ์ แ อกที ฟที่ แตกต่ างกัน ไป เช่ น OTAs [3-4]
current conveyors [5] , current follower [6-7] , fullydifferential second
generation current conveyor (FDCCII) [8] แ ล ะ differencing voltage
current conveyor (DVCCs) [9] เป็ นต้น แต่วงจรเหล่ านั้น ยังมี ข ้อด้อยดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
•ไม่สามารถควบคุมได้ดว้ ยวิธีทางอิเล็กทรอนิ กส์ [5-7, 9]
•เอาต์พตุ อิมพีแดนซ์มีค่าไม่สูง [5-9]
•ใช้ตวั เก็บประจุแบบลอยซึ่ งไม่เหมาะสมที่จะสร้ างเป็ นวงจรรวม
[9]
•ไม่สามารถควบคุมเงื่อนไขและความถี่การกาเนิ ดสัญญาณได้อย่าง
อิสระจากกัน [3, 6-7]
จากปั ญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น บทความวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อนาเสนอวงจรก าเนิ ด สัญญาณรู ป คลื่ น ไซน์ช นิ ดควอเดรเจอร์ โหมด
กระแสโดยใช้ VDTA [10] ซึ่ งเงื่อนไขและความถี่ ก ารก าเนิ ด สัญ ญาณ
สามารถควบคุ มได้อย่างอิ สระจากกัน วงจรประกอบไปด้วย VDTA 2
ตัว ตัวต้านทานต่อลงกราวด์ 1 ตัว และตัวเก็บประจุต่อลงกราวด์อีก 2 ตัว
นอกจากนี้ วงจรที่ น าเสนอมี เอาต์พุตอิ มพีแดนซ์สู งจึ งง่ายต่อการต่อคาส
เคด
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2. หลักการทางานของวงจร
2.1 หลักการของ VDTA

IB1

 I Z ,  I Zc   g m1  g m1 0  VP 

 

0
g m 2  VN 
I X 
  0
 I X 
 0
0  g m 2  VZ 

(1)

Vp

X

R

IO1

VDTA1

-X

Zc

Z

Vn

โด ย VDTA ที่ มี โค รงส ร้ างเป็ น เท ค โน โล ยี ซี ม อส (CMOS
Technology) สามารถปรั บ ค่ า ขยายความน าถ่ า ยโอน g m ได้ โดยค่ า
กระแสไบแอสจากภายนอก ค่าขยายความนาถ่ายโอนสามารถแสดงได้ดงั
สมการที่ (2)-(3)
g m1  k1 I B1
(2)

IB3

IB4

X

Vp

IO2

VDTA2

-X

Zc

Z

Vn

C2

C1

(3)

g m 2  k2 I B 2

เมื่ อ k1 และ k2 เป็ นค่ าพารามิ เตอร์ ท รานคอนดัก แตนซ์ ข อง
ทรานซิ สเตอร์ โดยมี I B1 และ I B 2 เป็ นกระแสไบอั ส ภายนอก
สัญลักษณ์ของ VDTA แสดงได้ดงั รู ปที่ 1
I B1

IB2

รู ปที่ 2 วงจรกาเนิ ดสัญญาณรู ปคลื่นไซน์ที่นาเสนอ
จาก (5) และ (6) เมื่อกาหนดให้ C1 = C2= C สามารถเขียนสมการได้เป็ น

IB2

k2 I B 2 

1
R

(7)

และ
VP

VP

Ix

X

0 

VDTA
Vn

VN

Z

Zc

Vz

Iz

รู ปที่ 1 สัญลักษณ์ของ VDTA

IB1

วงจรที่ นาเสนอเป็ นวงจรก าเนิ ดสั ญ ญาณรู ปคลื่ น ไซน์ ช นิ ด
ควอเดรเจอร์ โหมดกระแสที่ เอาต์พุตอิมพีแดนท์มีค่าสู ง ดังแสดงในรู ปที่
2 เมื่ อ ท าก าร วิ เค ร าะ ห์ ว ง จ ร ก าเนิ ด สั ญ ญ าณ รู ป ค ลื่ น ซ าย น์
ที่นาเสนอจะได้สมการคุณลักษณะดังนี้
(4)

1
R

M5

M6

-ZC

VP
M1

IB2

Z

M2

g m1 g m3 g m 4 R
.
C1C2

M8

-X +X

VN
M3

M4

IB1

รู ปที่ 3 โครงสร้างภายในของ VDTA
(5)

และ
0 

M7

IB2
VSS

ซึ่งเงื่อนไขและความถี่การกาเนิ ดสัญญาณสามารถแสดงได้เป็ น
gm2 

(8)

VDD

2.2 วงจรกาเนิดสัญญาณรู ปคลื่นไซน์ ทนี่ าเสนอ

g m1
g g g R
1  g m 2 R  s  m1 m3 m 4  0
C1
C1C2

1

 k1k3 k4 I B1 I B3 I B 4 R  2

จากสมการที่ (7) และ (8) พบว่าความถี่ ก ารกาเนิ ด สัญ ญาณ
สามารถควบคุมได้จากค่ากระแสไบแอส IB1, IB3 และIB4 ซึ่ งเงื่อนไขและ
ความถี่การกาเนิ ดสัญญาณสามารถควบคุมได้อย่างอิสระจากกัน

Izc

s2 

1
C

(6)
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ความถี่ ก ารก าเนิ ด สั ญ ญาณเท่ า กับ 2.18MHz แต่ จ ากการค านวณตาม
สมการที่ (6) เท่ ากับ 2.52 MHz ค่ าผิ ด เพี้ ยนทางฮามอนิ ก ส์ รวม (THD)
ประมาณ 0.8% ผลการจาลองแสดงดังรู ปที่ 4-5

2.3 ความไวของวงจรทีน่ าเสนอ
ความไวของความถี่การกาเนิดสัญญาณของวงจรที่นาเสนอหาได้
ดังนี้
1
1
; SC10  SC20  
2
2

6
Io (µA)

S gm01  S gm0 3  S gm0 4  S R0 

(9)

2.4 การวิเคราะห์ วงจรในกรณีไม่ เป็ นอุดมคติ

(10)

50.2

50.4

50.6

50.8

51.0
51.2
Time (µs)

เบี่ยงเบนไปจาก 1 ที่จะทาให้เกิ ดค่าผิดพลาดของการส่ งผ่านแรงดัน V p
และ Vn ไปเป็ น I z ส่ วน  z เป็ นค่ าเบี่ ยงเบนไปจาก 1 ซึ่ งท าให้ เกิ ด ค่ า
ผิดพลาดของการส่งผ่านแรงดันจาก Vz ไปเป็ นกระแส I x และเมื่อมีการ
พิจารณากรณี ที่อาจเกิดความผิดพลาดนี้ แล้ว สามารถหาสมการคุณลักษณะ
และความถี่การกาเนิดสัญญาณใหม่ ได้ดงั นี้

1

.

52.0

18

20

0.01

2

4

6

8
10
12
Frequency (MHz)

14

16

รู ปที่ 5 สเปกตรัมของสัญญาณเอาต์พตุ
3

2.5

FO (MHz)

2

1.5

C1C2

51.8

0.001

และ
 p1  n 2 g m1 g m 3 g m 4 R

51.6

fOSC=2.18MHz
THD=0.8%

0.1

0.0001
0

  g g g R
gm1
n1   p1 z1 gm 2 R  s  p1 n 2 m1 m3 m 4  0 (11)

C1
C1C2

0 

51.4

10

โดยสมการที่ (11) แสดงถึ งพารามิ เตอร์  p ,  n ซึ่ งเป็ นค่ า

s2 

50

รู ปที่ 4 สัญญาณเอาต์พตุ ในโหมดกระแส
Current (µAp-p)

I z   p g m1V p   n g m1Vn ; I x  , z g m 2Vz ;

0

-6

วงจรในกรณี ที่ VDTA ซึ่ งใช้ในวงจรเกิดความไม่เป็ นอุดมคติ
สามารถวิเคราะห์ได้จาก

IO1

IO2

(12)

Theoretical
Simulated

1

0.5

2.5 ผลการจาลองการทางาน

0

50

100

IB1,IB3 (µA)

150

200

250

รู ปที่ 6 ความถี่ของสัญญาณเอาต์พตุ โดยการควบคุมกระแสไบอัส IB1 และ
IB3 ที่ค่าต่างกัน

เพื่อเป็ นการยืนยันและทดสอบสมรรถนะของวงจรที่นาเสนอ จึงได้
จาลองการทางานของวงจรผ่านโปรแกรม PSPICE สาหรับทรานซิสเตอร์
ชนิ ด PMOS และ ชนิด NMOS ที่ใช้ในการจาลองการทางานของวงจรได้
ใช้พ ารามิ เ ตอร์ 0.18µm TSMC CMOS technology [11] ซึ่ งโครงสร้ า ง
ภายในได้แสดงในรู ปที่ 3โดย VDTA ที่ใช้มีอตั ราส่ วนของทรานซิ สเตอร์
แสดงในตารางที่ 1

12

IO1
Current (µAp-p)

10

IO2

8
6
4
2

ตารางที่ 1 ขนาดอัตราส่ วนของทรานส์ซิสเตอร์
Transistor
M1-M4

W (µm)
3.6

L (µm)
0.36

M5-M8

16.64

0.36

0
0.5

1

1.5

2

2.5

3

FO (MHz)

รู ปที่ 7 ขนาดของสัญญาณเอาต์พตุ ที่ค่าความถี่ต่างกัน

โ ด ย ก า ห น ด ใ ห้ VDTA ท า ง า น ที่ แ ร ง ดั น 0.9V ตั ว
ต้ า นทาน R  4k ตั ว เก็ บ ประจุ C1  C2  C  20 pF โดย
I B1  I B 2  I B3  I B 4  150 A ก ารจ าล อ งพ บ ว่ า ก ระ แ ส ที่
เอาต์พุตทั้งสองของวงจรเป็ นรู ปคลื่ น ไซน์ และมี ค วามต่ างเฟสกัน 90º

เมื่อปรับกระแสไบอัส I B1  I B3 ที่คา่ ต่างกัน ความถี่ของ
สัญญาณเอาต์พุตของการจาลองเทียบกับการคานวณตามสมการที่(6) จะ
ได้ผลดังรู ปที่ 6 และผลการจาลองวัดขนาดสัญญาณเอาต์พตุ เมื่อปรับค่าที่
ความถี่ต่างกันไปจะแสดงดังรู ปที่ 7
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3. สรุป
บทความวิจยั นี้ ได้นาเสนอ วงจรกาเนิ ดสัญญาณรู ปคลื่ นไซน์
ชนิ ดควอเดรเจอร์ โหมดกระแส ซึ่ งเอาต์พุตอิ มพีแ ดนซ์ มีค่าสู ง โดยใช้
เพียง VDTA 2 ตัว ต่อร่ วมกับตัวต้านทานต่อลงกราวด์ 1 ตัว และตัวเก็บ
ประจุที่ต่อลงกราวด์ 2 ตัว เงื่อนไขและความถี่ การกาเนิ ดสัญญาณสามารถ
ปรั บ ค่ าได้ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละแยกอิ ส ระจากกัน จึ ง
เหมาะสมส าหรั บ การน าไปพัฒ นาให้ อ ยู่ใ นลัก ษณะวงจรรวม อัต รา
บริ โภคกาลังงานเท่ากับ 540 µW ผลการจาลองการทางานด้วยโปรแกรม
PSPICE พบว่าวงจรทางานได้สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้

4. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่ให้การสนับสนุน
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บทคัดย่ อ

1. บทนํา
เนื; อ งจากในปั จ จุ บ ัน เกิ ด ภัย พิ บ ัติ ม ากมายโดยที; เ ราไม่ ส ามารถ
ทราบล่วงหน้าได้ ทําให้ไม่สามารถรับมือกับภัยพิบตั ิได้ทนั ท่วงที ซึ; งอาจ
ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายอย่างมากต่อชี วิตและทรัพย์สิน ยกตัวอย่างเช่ น
เมื;อเช้าวันที; 23 ก.ค. 60 ในจังหวัดเชียงใหม่ประสบภัยนํ8าป่ าทะลักลงมา
จากเทื อ กเขา หลัง ฝนตกหนัก ทํา ให้น8 ํา หลากเข้า ท่ ว มบ้า นเรื อ นของ
ชาวบ้าน ดิ นไหลถล่มลงมาพร้ อมกับต้นไม้ขนาดใหญ่ และเสาไฟฟ้ า
โค่นล้ม จึงทําให้ตอ้ งปิ ดการใช้งานถนนหลายแห่ ง [1] หรื อวันที; 9 ม.ค.
60 ในจังหวัดระนอง ช่วงเวลา 3.00 น. นํ8าป่ าจากแนวเทือกเขาส่ งผลให้
นํ8าหลากเข้าท่วมเมืองเกิดผลเสี ยหายมากกว่า 500 หลังคาเรื อน ช่วงเวลา
ดังกล่าวเป็ นช่วงเวลาที;ผคู ้ นไม่คาดคิด และไม่ได้รับการแจ้งเตือนมาก่อน
จึ งทําให้เกิ ดความเสี ยหายต่ อทรั พย์สินเป็ นอย่างมาก [2] ทางผูพ้ ฒ
ั นา
ตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าว หากคนในพื8นที;ได้รับการประกาศก่อนการ
เกิ ดเหตุย่อมสามารถทําการอพยพและเคลื; อนย้ายสิ; งของได้ทนั ทําให้
สามารถช่วยลดความเสี ยหายจากเหตุภยั พิบตั ิ ทําให้เกิดโครงงานนี8ข8 ึน
บทความนี8 นาํ เสนอระบบแจ้งเตือนผูใ้ ช้งานเมื;ออยูใ่ นพื8นที;ที;
เสี; ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิ ที;แจ้งเตือนผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน; สําหรับ
ผูใ้ ช้งานที;อาศัยภายในพื8นที; นักท่องเที;ยว และเจ้าหน้าที;ที;ปฏิบตั ิงาน ซึ; ง
เชื; อมโยงข้อมูลกับอุปกรณ์และระบบประเมินความเสี; ยงในการเกิ ดภัย
พิบตั ิในพื8นที; โดยใช้ขอ้ มูลที;เกี;ยวข้อง อาทิ ปริ มาณนํ8าฝนที;ตกในพื8นที;
แล้วส่ งสัญญาณเตือนภัยมาทางโมบายแอปพลิเคชัน; เพื;อเป็ นการป้องกัน
ความเสี ยหายและสามารถอพยพได้ทนั ท่วงที

ปั จ จุ บ ัน เกิ ด ภัย พิ บ ัติ ม ากมายโดยที; เ ราไม่ ส ามารถทราบ
ล่ วงหน้าได้ทาํ ให้เกิ ดความเสี ยหายต่ อชี วิตและทรั พย์สิน บทความนี8
นํา เสนอระบบแจ้ง เตื อ นขณะอยู่ภ ายในพื8 น ที; ภ ัย พิ บ ัติ เ พื; อ แจ้ง เตื อ น
ผู ใ้ ช้ง านที; อ ยู่ภ ายในพื8 น ที; ที; เ สี; ย งต่ อ การเกิ ด ภัย พิ บ ัติ ผ่า นทางโมบาย
แอปพลิเคชัน; โดยอาศัยข้อมูลจากการใช้งาน API เพื;อรับจากหน่วยงาน
ที; เ ฝ้ า ระวัง ภัย พิ บ ตั ิ ซึ; ง เบื8 อ งต้น ได้ใ ช้ง านข้อ มู ล จากเว็บ ไซต์ข องกรม
อุ ตุนิยมวิทยา และเซ็ นเซอร์ วดั ค่าปริ มาณนํ8าฝน นํามาคํานวณเพื;อหา
ความเสี; ยงในการภัยพิบตั ิ โดยได้ทาํ การทดลองในสถานการณ์เสมือน
จริ ง จากการเก็บค่าผ่านเซ็นเซอร์ วดั ค่าปริ มาณนํ8าฝนเพื;อเฝ้าระวังความ
เสี; ย งที; จ ะเกิ ด ภัย พิ บ ตั ิ และแจ้ง เตื อ นไปยัง ผูใ้ ช้ง านแอปพลิ เ คชั;น เพื; อ
ตรวจสอบการทํา งานของระบบแจ้ง เตื อ น จากผลการทดสอบพบว่า
ั
ผูใ้ ช้งานที; ทาํ การติ ดต้งแอปพลิ
เคชัน; และอยู่ภายในพื8นที; ที;เสี; ยงต่อการ
เกิ ดภัยพิบตั ิ ได้รับการแจ้งเตื อนทุกครั8 ง โดยเวลาเฉลี; ยที; ผูใ้ ช้งานได้รับ
การแจ้งเตือนอยูท่ ี; 3.11 วินาที
Abstract
Disasters often strike without preparation or warning,
causing death and property damage. This paper presents Location-Based
Disaster Notification System, a mobile application that notifies the user
of potential risks in the current area. It provides an API that takes
notifications from disaster-monitoring organizations. The preliminary
version demonstrates warnings generated using data from the Thai
Meteorological Department's weather API, as well as rainfall data
simulated by a physical rain gauge. Experiments were conducted in a
hypothetical scenario using rainfall measurement to evaluate risk and
send notification to the mobile application. The result shows that the
application displays a warning message every time there is a risk and the
user is inside the affected region.

2. งานและทฤษฎีทเี8 กีย8 วข้ อง
Firebase Cloud Messaging (FCM) [3] คือ บริ การส่ งข้อความแจ้ง
เตื อ นแบบข้า มแพลตฟอร์ ม ทั8ง ระบบปฏิ บ ัติ ก ารแอนดรอยด์ และ
ไอโอเอส และเป็ นหนึ; งในบริ การที;ถูกรวมใน Firebase ของ Google ซึ; ง
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รูปที่ 1 ภาพรวมของระบบแจ้งเตือนขณะอยู่ภายในพื้นที่ภัยพิบัติ
1. Get Location เป็ นส่ วนระบุตาํ แหน่งเป็ นส่ วนที;ใช้ในการหาตําแหน่ง
จากระบบ GPS โดยค่าที;ออกมาได้จะเป็ นค่า ละติจูด และ ลองจิจูด เพื;อ
ในการในติดตามหัวข้อการแจ้งเตือน
2. Subscribe to FCM Topic เป็ นส่ วนติดตามหัวข้อของ FCM เพื;อสมัคร
รับการแจ้งเตือนตามหัวข้อที;ผใู ้ ช้งานติดตาม
3. Show map เป็ นส่ วนแสดงแผนที;โดยใช้งานแผนที;ของกูเกิ8ล ซึ; งพื8นที;
ที;เสี; ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิจะรู ปล้อมด้วยกรอบสี แดง (Draw Risk Area)

ได้เ ปิ ดตัว เมื; อ Google I/O 2016 โดยไม่ เ สี ย ค่ า บริ การในการใช้ง าน
นํามาใช้งานในส่ วนส่ งการแจ้งเตือนไปยังผูใ้ ช้งาน
Web API (Application Programming Interface) [4] ทําหน้าที;ช่วย
ในการเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ต่ า ง ๆ หรื อ จะเป็ นการนํา ข้อ มู ล ต่ า ง ๆ ออกจาก
เว็บไซต์ หรื อจะเป็ นการส่ งข้อมูลเข้าไปก็ โดยเจ้าของเว็บไซต์ที;มี API
จะกําหนดขอบเขตในการเข้าถึ งบริ การต่าง ๆ ของทางเว็บไซต์ ซึ; งใน
งานวิจยั นี8 นาํ REST API มาใช้งานในการจัดเก็บข้อมูลจากส่ วนกลางที;
จําลองการแจ้งสถานะการเกิดภัยพิบตั ิ
GeoJson [5] รู ปแบบที; ใช้จดั เก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์ งานวิจยั นี8
นํา GeoJson มาจัดเก็บบริ เวณการเกิ ดภัยพิบตั ิเพื;อให้ผูใ้ ช้งานอัพโหลด
พื8นที;ดงั กล่าวส่ งมาที;เซิร์ฟเวอร์
3. รายละเอียดของการพัฒนา
3.1 ภาพรวมของระบบ
ระบบแจ้งเตือนขณะอยูภ่ ายในพื8นที;ภยั พิบตั ิน8 ีเป็ นระบบที;แจ้ง
เตือนผูใ้ ช้งานเมื;อเข้าสู่ พ8ืนที;เสี; ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิผา่ นทางโมบาย
แอปพลิเคชัน; ทั8งบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์และไอโอเอส ซึ;งมี
ระบบคํานวณถึงความเสี; ยงในการเกิดภัยพิบตั ิ โดยอาศัยข้อมูลจาก
เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา [6] เซ็นเซอร์วดั ปริ มาณนํ8าฝนซึ;งรับค่าผ่าน
ทาง REST API และเว็บไซต์ซ; ึงใช้กรอกข้อมูลภัยพิบตั ิ ดังรู ปที; 1
3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
การพัฒ นาโครงงานนี8 ได้ใ ช้ภ าษา HTML, CSS, TypeScript ใน
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน; ทั8งบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์และ
ไอโอเอส และ ใช้ภาษาไพทอนในการพัฒนาบนโหนดตรวจสอบ
และใช้ภาษาจาวาสคริ ปต์ในการพัฒนา เว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยมีรายละเอียด
ดังนี8 การพัฒนาระบบสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ส่ วนหลักดังรู ปที; 2 คือ
ส่ วนที; 1 โมบายแอปพลิเคชัน; ทั8งบนระบบปฏิบตั ิการแอน-ดรอยด์
และไอโอเอส (A) ซึ; ง ใช้ง าน Ionic Framework ในการพัฒ นา โดยโม
บายแอปพลิ เ คชั; น ในส่ วนนี8 จะถู ก แบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ วนย่ อ ยดั ง นี8

รู ปที8 2 โครงสร้างของระบบแจ้งเตือนขณะอยูภ่ ายในพื8นที;ภยั พิบตั ิ
ส่ วนที; 2 ส่ วนเว็บเซิร์ฟเวอร์ (B) ซึ;งใช้งาน Node.js โดยส่ วนนี8จะ
ถูกแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนย่อยดังนี8
1. Calculate Disaster Level and Location เป็ นส่ วนรั บ ข้ อ มู ล จาก
เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา เซ็นเซอร์ ปริ มาณนํ8าฝนผ่านทาง REST
API และ ข้อมูลจากเว็บไซต์ซ; ึ งใช้กรอกข้อมูลภัยพิบตั ิ และใช้ขอ้ มูลที;
เรี ยกมาคํานวณเพื;อหาความเสี; ยงในการเกิดภัยพิบตั ิ
2. ส่ วนจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล (Database) เป็ นส่ ว นที; ท าํ การจัด เก็ บ ค่ า ปริ ม าณ
นํ8าฝน ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของภัยพิบิติ ความรุ นแรงของภัยพิบตั ิ
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และเวลา โดยฐานข้อมูลจะประกอบไปด้วย 4 ตาราง คือ ตารางข้อมูล
จากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ตารางข้อมูลจากเซ็นเซอร์ วดั ค่าปริ มาณ
นํ8าฝน ตารางข้อมู ลซึ; งเก็บตําแหน่ งการเกิ ดภัยพิบตั ิ เพื;อใช้ในการวาด
ตําแหน่งบนแผนที; และ ตารางข้อมูลภัยพิบตั ิที;คาดว่าจะเกิดขึ8น
3. ส่ วนส่ งการแจ้ งเตื อนไปที8 FCM ผ่านทาง REST API หากค่าที;รับมา
ถูกวิเคราะห์ว่าอาจก่อให้เกิดภัยพิบตั ิ เพื;อส่ งการแจ้งเตือนไปยังโมบายแอปพลิเคชัน; โดยจะส่ งข้อมูลระดับความรุ นแรง และประเภทของภัยพิ บ ัติ ใ นรู ป แบบ JSON โดยรู ปแบบเป็ นดัง นี8 {'level':level,

เป็ นการจําลองการใช้งานโมบายแอปพลิ เคชั;นในการแจ้งเตื อนไปยัง
ผูใ้ ช้งานที;อยูภ่ ายในพื8นที;ที;เสี; ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิ

ส่ วนที; 3 ส่ วนกลางที;จาํ ลองการแจ้งสถานะการเกิดภัยพิบตั ิ (C)
โดยส่ วนนี8แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนย่อยดังนี8
1. ข้ อมูลทีด8 งึ จากเว็บไซต์ ของกรมอุตุนิยมวิทยา (TMD) โดยใช้ REST
API ในการส่ งข้อมูล ซึ;งข้อมูลจะอยูใ่ นรู ปแบบ JSON
2. ข้ อมูลที8ดงึ จากส่ วนเซ็นเซอร์ วดั ปริมาณนําE ฝน (Sensor) โดยใช้ REST
API ในการส่ งข้อมูลจากโหนดวัดไร้สาย (Raspberry Pi) ซึ; งข้อมูลจะอยู่
ในรู ปแบบ JSON โดยรู ปแบบเป็ นดังนี8 {'rain':x, 'lat':lat,

รู ปที8 4 เว็บไซต์ซ; ึงเปิ ดให้กรอกข้อมูลภัยพิบตั ิ

'type':type}

4.1 สภาพแวดล้อมในการทดสอบ
ทําการทดสอบโดยใช้โหนดวัดไร้สายที;ติดตั8งเซ็นเซอร์วดั ค่า
ปริ มาณนํ8าฝน และส่ งค่าปริ มาณนํ8าฝนตามรู ปแบบที;ได้กล่าวในหัวข้อ
3.2 ที;ส่งมาที;เซิร์ฟเวอร์โดยใช้ REST API ดังรู ปที; 5 หรื อส่ งข้อมูลภัย
พิบตั ิผา่ นทางเว็บไซต์ ดังรู ปที; 6

'lon':lon,'type':type,'level':level,'sendTime':
datetime, 'sensorID':id}

3. เว็บไซต์ (Website) ซึ; งเปิ ดให้กรอกข้อมูลภัยพิบตั ิ โดยสามารถกรอก
ประเภทของภัย พิ บ ัติ ความรุ น แรงของภัย พิ บ ัติ และอัพ โหลดไฟล์
.geojson เพื;อใช้ในการวาดบริ เวณที;เสี; ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิภายในแผนที;
ในโมบายแอปพลิเคชัน;
3.3 ข้อจํากัดของระบบ
โมบายแอปพลิเคชัน; สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบตั ิการแอน
ดรอยด์ 4.1 และ ระบบปฏิ บ ั ติ ก ารไอโอเอส 8.0 ขึ8 นไป [7] โดย
โทรศัพท์เคลื;อนที;จะต้องมีการเชื;อมต่ออินเทอร์ เน็ตเพื;อได้รับการแจ้งที;
ทันท่วงที และต้องมีระบบ GPS จึงต่อสามารถใช้ระบบระบุตาํ แหน่งเพื;อ
ใช้ในการติดตามหัวข้อของ FCM ซึ; งระบบปฏิบตั ิการไอโอเอสยังอยูใ่ น
ระหว่างการพัฒนา

รู ปที8 5 ค่าที;ได้รับจากโหนดวัดไร้สาย

รู ปที8 6 ค่าที;ได้รับจากเว็บไซต์
โดยข้อ มู ล จากเซ็ น เซอร์ ป ริ ม าณนํ8า ฝนจะถู ก จัด เก็ บ เข้า ไปใน
ตารางข้อมูลจากเซ็นเซอร์วดั ค่าปริ มาณนํ8าฝน โดยที;เซิร์ฟเวอร์ต8 งั เงื;อนไข
ไว้ว่าหากได้รับค่าจากโหนดวัดไร้สายติดต่อกันเกินค่าที;กาํ หนดภายใน
เวลาที; ก ํา หนดให้ เ ก็ บ ข้อ มู ล ดัง กล่ า วในตารางข้อ มู ล ภัย พิ บ ัติ แ ละ
ตารางข้อ มู ล ตํา แหน่ ง การเกิ ด ภัย พิ บ ัติ ส่ ว นข้อ มู ล ภัย พิ บ ัติ ที; ส่ ง จาก
เว็บไซต์จะถูกเก็บในตารางข้อมูลภัยพิบตั ิ และตารางข้อมูลตําแหน่งการ
เกิ ดภัยพิบตั ิ และส่ งการแจ้งเตื อนไปที; ผูใ้ ช้งานซึ; งอยู่ภายในพื8นที; ที;อยู่
ภายในพื8นที;ที;เสี; ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิที;ถูกเก็บไว้ในตารางข้อมูลซึ; งเก็บ
ตําแหน่ งการเกิ ดภัยพิบตั ิอยู่ดงั รู ปที; 7 หากผูใ้ ช้งานไม่ได้เปิ ดใช้งานโม
บายแอปพลิเคชัน; ในขณะนั8นการแจ้งเตือนจะแจ้งเตือนในแถบการแจ้ง
เตือนหรื อหากผูใ้ ช้งานเปิ ดใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน; ในขณะนั8นการ
แจ้งเตือนจะปรากฏดังรู ปที; 8

รู ปที8 3 โหนดวัดไร้สายที;ติดตั8งอุปกรณ์ตรวจวัดค่าปริ มาณนํ8าฝน
4. การทดสอบการใช้ งาน
การทดสอบการใช้งาน โดยการติ ดตั8งโหนดวัดไร้ สายที; ติดตั8ง
อุปกรณ์ตรวจวัดค่าปริ มาณนํ8าฝนดังรู ปที; 3 หรื อส่ งข้อมูลภัยพิบตั ิผ่าน
ทางเว็บไซต์ที;เปิ ดให้กรอกข้อมูลภัยพิบตั ิดงั รู ปที; 4 ซึ; งในการทดลองนี8
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พบว่าผูใ้ ช้งานที;ทาํ การติดตั8งแอปพลิเคชัน; และอยูภ่ ายในพื8นที;ที;เสี; ยงต่อ
การเกิดภัยพิบตั ิได้รับการแจ้งเตือนทุกครั8ง อีกทั8งใช้เวลาในการรับ
ข่าวสารเพียงเล็กน้อย และเป็ นแอปพลิเคชัน; ที;ง่ายต่อการใช้งานเนื;องจาก
ระบบจะทราบตําแหน่งที;ต8 งั ของผูใ้ ช้งาน แล้วส่ งการแจ้งเตือนไปยัง
ผูใ้ ช้งานที;อยูภ่ ายในพื8นที;ที;อยูภ่ ายในพื8นที;ที;เสี; ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิ ทํา
ให้ผใู ้ ช้งานไม่ตอ้ งตั8งค่าต่าง ๆ ด้วยตัวเอง
รู ปที8 9 เวลาเฉลี;ยที;ได้รับการแจ้งเตือนโดยใช้กราฟฮิสโตแกรม

4.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ผล
จากการทดลองแล้วสังเกตพบว่าหลังจากที;เซิร์ฟเวอร์ได้รับค่าจาก
โหนดตรวจวัดไร้สายแล้วเกินค่าที;กาํ หนด หรื อจากเว็บไซต์ซ; ึงเปิ ดให้
กรอกข้อมูลภัยพิบตั ิ จึงทําการแจ้งเตือนไปยังผูใ้ ช้งานที;อยูภ่ ายในบริ เวณ
ที;เสี; ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิซ; ึงถูกเก็บในตารางข้อมูลตําแหน่งการเกิดภัย
พิบตั ิ หากผูใ้ ช้งานเชื;อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะได้รับการแจ้งเตือน
และหากไม่ได้เชื;อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะได้รับรับการแจ้งเตือน
ภายหลังจากที;ได้เชื;อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้ว
โดยเวลาเฉลี; ย ที; ผูใ้ ช้ง านจะได้รั บ การเตื อ นอยู่ที; ป ระมาณ 3.11
วินาที จากการทดลองโดยใช้เครื; องโทรศัพท์เคลื; อนที; ในการทดลอง 2
เครื; อง แต่ละเครื; องทดลอง 20 ครั8ง ดังรู ปที; 9 และเนื;องจากใช้วธิ ีการแจ้ง
เตือนตามกลุ่มของผูใ้ ช้งานที;อยูภ่ ายในพื8นที;น8 นั ๆ ทําให้ไม่เกิดปั ญหาที;
ผูใ้ ช้งานได้รับการแจ้งเตือนที;ผูใ้ ช้งานไม่ตอ้ งการได้รับ จากการทดลอง
โดยใช้เ ครื; อ งโทรศัพ ท์เ คลื; อ นที; ใ นการทดลอง 2 เครื; อ ง แต่ ล ะเครื; อ ง
ทดลอง 50 ครั8ง เครื; องที;ที;อยู่ภายนอกพื8นที;ไม่มีเครื; องใดได้รับการแจ้ง
เตือนจึงได้ค่าของ False Alert Rate เป็ น 0 และเครื; องโทรศัพท์เคลื;อนที;ที;
อยู่ภายในพื8นที; ได้รับการแจ้งเตื อน 79 ครั8 งจาก 100 ครั8 ง จึ งได้ค่าของ
Miss Alert Rate เป็ น 0.21 เนื; อ งจากผลของโทรศัพ ท์เ คลื; อ นที; ที; มี ก าร
เชื;อมต่อที;ขาดหายขณะการส่ งการแจ้งเตือน แต่หากระบบระบุตาํ แหน่ง
ภายในเครื; อ งโทรศัพ ท์ไ ม่ แ ม่ น ยํา อาจมี ผ ลต่ อ การรั บ การแจ้ง เตื อ น
เนื; องจากไม่สามารถระบุตาํ แหน่งที;แน่นอนจึงทําให้การแจ้งเตือนมีการ
คลาดเคลื; อน หรื ออาจไม่ได้รับการแจ้งเตื อน หรื อบุคคลที; อยู่ระหว่าง
ขอบของแผนที; ที; ไ ม่ ใ ช่ รู ป ทรงสี เ หลี; ย มอาจได้รั บ การแจ้ง เตื อ นเกิ น
เนื;องจากส่ งการแจ้งเตือนไปยังผูใ้ ช้งานในรู ปแบบสี; เหลี;ยม

สําหรับแนวทางการพัฒนาต่อสามารถเพิ;มในส่ วนประวัติการเกิด
ภัย พิ บ ัติ สํ า หรั บ ผู ้ใ ช้ง านที; ต ้อ งการจะทราบถึ ง เหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ ทั8ง
เหตุการณ์ภยั พิบตั ิในอดีต และเหตุการณ์ที;ผใู ้ ช้งานไม่ได้อยูภ่ ายในพื8นที;
และสามารถกําหนดตําแหน่งที;ผใู ้ ช้งานต้องการจะทราบถึงเหตุการณ์ต่าง
ๆ ภายในพื8นที;น8 นั ทั8งที;ผใู ้ ช้งานอาจไม่ได้อยูภ่ ายในพื8นที;ดงั กล่าว
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รู ปที8 7 ส่ งการแจ้งเตือนไปยังโมบายแอปพลิเคชัน;

(ก) การแจ้งเตือน
(ข) บริ เวณที;เสี; ยงภัย
รู ปที8 8 การใช้งานแอปพลิเคชัน; แจ้งเตือนภัย
5. บทสรุป
ระแบบแจ้งเตือนขณะอยูใ่ นพื8นที;ภยั พิบตั ิสามารถช่วยผูใ้ ช้งานที;
ต้องการที;จะทราบเหตุการณ์ไม่คาดฝันรอบตัวได้ โดยจากการทดสอบ
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บทคัดย่ อ
บทความนี8 กล่าวเกี; ยวกับรู ปแบบและวิธีการออกแบบระบบ
จัดเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมของระบบตูเ้ พาะเลี8ยงผ่านรู ปแบบของการ
ทํางานโดยระบบอินเตอร์ เน็ตในทุกสิ; ง ระบบการจัดเก็บข้อมูลปั จจุบนั
ผูท้ าํ การวิจยั มีการจัดเก็บข้อมูลด้วยการจดบันทึกใส่ กระดาษ และบันทึก
ลงในคอมพิวเตอร์ จากข้อมูลที;บนั ทึกมา โดยมีการบันทึกค่าอุณหภูมิ ค่า
ความชื8น และค่าความสว่าง ในระบบที;จดั ทําขึ8นมีการพัฒนาระบบบันทึก
ค่าโดยหน่วยตรวจวัดที;เก็บค่าทุกช่วงเวลาที;กาํ หนด โดยระบบจะแสดงค่า
ในรู ปแบบกราฟ และข้อมู ลรู ปแบบตาราง ทําให้จดั เก็บข้อมู ลได้ตาม
ช่ ว งเวลาที; ก าํ หนด ในการทดสอบระบบจัด เก็บ ข้อ มู ล ค่ า อุ ณ หภู มิ ค่ า
ความชื8น และค่าความสว่าง ภายในห้องเพาะเลี8ยงเนื8อเยือ; ระบบทํางานได้
ต่อเนื; อง 14 วัน ค่าที;จดั เก็บแสดงผลได้ต่อเนื; องและแสดงผลในรู ปแบบ
กราฟและตารางข้อมูลได้
คําสํ าคัญ: ตูเ้ พาะเลี8ยงเนื8อเยือ; ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจวัดความชื8น ตรวจวัด
ความสว่าง ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสิ; ง

Abstract
This article discusses the design and design of storage
systems for the aquarium environment through the use of the IoT
(Internet of Things) data storage system. Make a note of the paper. And
save it to the computer from the recorded data. Temperature, humidity
and brightness are recorded. In the system developed, the system records
the value of each measurement period. The system will display values in
graph format. And table format information. Store data at any time. To
test the storage system, temperature, humidity and brightness values.
Inside the tissue culture room. The system runs continuously for 14 days.
The stored values are displayed continuously and displayed in graph and
grid format.

Keywords: Growth Chamber, Temperature measurement, Humidity
measurement, Brightness measurement, Microcontrollers, MQTT

1. บทนํา
รู ปแบบการทํางานผ่านระบบ IoT ปั จจุบนั มีการนํามาใช้ เพื;อ
จัดการกับงานในหลายรู ปแบบ อย่างเช่ น การนํามาใช้ในระบบการทํา
การเกษตร การนํามาใช้ในรู ปแบบบ้านอัจฉริ ยะทําให้อุปกรณ์หลายอย่าง
ทํ า ง า น ใ น รู ป แ บ บ ที; กํ า ห น ด ไ ด้ เ ช่ น ก า ร สั; ง เ ปิ ด ปิ ด ไ ฟ แ ล ะ
เครื; อ งปรั บอากาศ [1]โดยจะมี การทํางานในส่ วนของระบบจัดเก็บค่ า
ตรวจวัดเพื;อนําไปใช้งาน เช่น ค่าอุณหภูมิ ค่าความชื8น จากนั8นการสัง; งาน
อุปกรณ์ ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต โดยการทําการจัดเก็บค่าจะใช้ในส่ วน
ของตัวอุปกรณ์ตรวจวัด และมีตวั จัดการรู ปแบบข้อมูลที;ตอ้ งการทําการ
ส่ ง หลังจากนั8นก็ส่งไปยังระบบเซิ ร์ฟเวอร์ ซึ; งรู ปแบบการจัดการการส่ ง
ข้อมูลของระบบ IoT นั8นก็มีการจัดการในหลายรู ปแบบ โดยใช้ MQTT
เป็ นโปรโตคอลในการติดต่อกันระหว่างเซิ ร์ฟเวอร์ กบั หน่ วยวัดค่า เมื;อ
ผูใ้ ช้ตอ้ งการนําข้อมูลจากเซิ ร์ฟเวอร์ และนําเสนอผ่านรู ปแบบอื;นๆ เช่ น
เว็บแอพพลิเคชัน; หรื อ โมบายแอพพลิเคชัน; เป็ นต้น
การทําการทดลองโดยใช้งานตูเ้ พาะเลี8ยงเนื8 อเยื;อนั8น เป็ นการ
ทดลองที;มีการควบคุมสภาพแวดล้อม เมื;อมีการเปลี;ยนแปลงจะมีผลต่อ
การเจริ ญเติบโตของเนื8 อเยื;อ เพื;อพิจารณาถึงผลที;เกิ ดขึ8นผูท้ ดลองจึ งทํา
การบันทึกค่าด้วยตนเองโดยรู ปแบบของการจดบันทึกในกระดาษ ดังนั8น
ระบบการจัด เก็ บ ค่ า อัต โนมัติ จะมาช่ ว ยในการบัน ทึ ก ค่ า ตามเวลาที;
ต้องการ รวมถึงสามารถบันทึกค่าในช่วงเวลากลางคืน ซึ; งไม่สามารถจด
บันทึกได้เนื;องจากไม่มีผจู ้ ดบันทึกในช่วงเวลาดังกล่าว
บทความนี8จะเสนอรู ปแบบการนําอุปกรณ์มาใช้งานผ่านตัววัด
ค่าอุ ณหภู มิ ค่าความชื8 น และค่าความสว่าง ที; ตาํ แหน่ งวางหน่ วยวัดค่า
สภาพแวดล้อม โดยใช้ วายฟาย เป็ นรู ปแบบการส่ งข้อมูลมายังเซิ ร์ฟเวอร์
ในพื8นที; โดยตัวเซิ ร์ฟเวอร์ ในพื8นที;ทาํ การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลของ
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ระบบเอง และส่ งไปยังระบบอินเทอร์ เน็ต หลังจากนั8นทําการแสดงค่า
ผ่า นระบบเว็บ แอพพลิ เ คชั;น โดยการจัด การแสดงในรู ป แบบรายการ
ข้อมูลดที;จดั เก็บได้ การทํากราฟแสดงการเปลี;ยนแปลงค่าสภาพแวดล้อม
ที; มี ก ารเปลี; ย นแปลงตามเวลาที; ก าํ หนด เมื; อ จัด เก็บ แล้ว ในการทํา การ
ทดลองนี8 มีการนําผลที;วดั ผ่านระบบที;จดั ทําขึ8นมา ไปเทียบกับผลการวัด
จากอุ ป กรณ์ ว ดั ค่ า ที; ใ ช้ใ นห้อ งปฏิ บ ัติ ก าร รวมถึ ง การนํา ไปใช้ง านใน
สถานที;จริ งสามารถทํางานได้ในพื8นที;ดงั กล่าวในช่วงเวลาที;ทาํ การติดตั8ง
และแสดงผลที;ทาํ การจัดเก็บ จะเห็นว่าสามารถดูรูปแบบของค่าที;จดั เก็บ
มาได้การปรับค่าสภาพแวดล้อมเกิดขึ8นตอนเวลาเท่าไร

รองรั บระบบวายฟายได้ ในส่ วนรู ปแบบการส่ งข้ อ มู ล ของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์กบั เซิร์ฟเวอร์ในพื8นที; ใช้งานระบบ MQTT โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นตั ว ส่ งข้ อ มู ล (MQTT Publisher) และ
เซิ ร์ ฟ เวอร์ ใ นพื8 น ที; ท ํา หน้ า ที; เ ป็ นตัว กํา หนดการรั บ ข้อ มู ล (MQTT
Subscriber) โดยรู ป แบบการจัด การข้อ มู ล ใช้ก ารส่ ง แบบข้อ ความผ่า น
โมดูลวายฟาย
ระบบการแสดงผลในรู ปแบบการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล อาทิ เช่ น
การสร้ างกราฟ ผ่านะบบ เซิ ร์ฟเวอร์ และฐานข้อมูลคลาวด์ แล้วทําการ
แสดงผลในรู ปแบบของเว็บแอพพลิเคชัน;

2. งานและทฤษฎีทเี> กีย> วข้ อง

3. รายละเอียดการพัฒนา
3.1 ภาพรวมของระบบ

ระบบการตรวจวัด สภาพแวดล้อ มในส่ ว นของค่ า อุ ณ หภู มิ
ความชื8น และค่าความสว่าง มีอยูห่ ลายผลิตภัณฑ์ดว้ ยกัน ดังจะนําตัวอย่าง
อุ ป กรณ์ Sonoff TH10/TH16: Temperature And Humidity Monitoring
Wi-Fi Smart Switch [2] เป็ นอุ ป กรณ์ ที; มี การเชื; อมต่ อ ผ่ า นระบบ
อินเทอร์ เน็ต แสดงผลการรับค่าอุณหภูมิและค่าความชื8นผ่านระบบมือถือ
อัจฉริ ยะ สามารถกําหนดเวลาและเพิ;มจํานวนอุปกรณ์ได้ สามารถตั8งเวลา
เปิ ดปิ ด และมี ร ะบบแจ้ง เตื อ น ในส่ ว นของงานที; จ ัด ทํา ขึ8 น มี จุ ด เด่ น ที;
ต่างกันคือความสามารถในการเก็บข้อมูลเมื;อระบบไม่สามารถส่ งข้อมูล
ไปยังระบบอินเทอร์เน็ตได้
นอกจากนี8 จะมีระบบสมาร์ ทฟาร์ มที;มีการนําระบบไปติดตั8ง
พื8นที;เกษตรกรรมเพื;อตรวจวัดค่า และควบคุมปริ มาณปั จจัยสิ; งแวดล้อม
เช่น ความชื8นของดิน งานที;เกี;ยวข้องได้แก่ ดีแทค ฟาร์ มแม่นยํา [3] และ
Farmshelf [4] โดยงานส่ วนนี8 นาํ มาประยุกต์ใช้กบั ห้องทดลองจึ งมี การ
ปรับรู ปแบบให้เป็ นหน่วยตรวจวัดที;สามารถเคลื;อนที;ได้สะดวก
การทําการจัดเก็บข้อมูลมีรูปแบบการพัฒนาใช้งานระบบ IoT
ในการใช้อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทาํ หน้าที;ส่งผ่านข้อมูลที;ได้จาก
หน่วยรับค่าสภาพแวดล้อม และส่ งไปยังระบบของเซิร์ฟเวอร์
รู ป แบบการส่ ง มี ก ารใช้ง านการส่ ง ข้อ มู ล แบบไร้ ส าย ผ่า น
ระบบวายฟาย เนื; องจากตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ ที;ทาํ หน้าที; ส่งข้อมูล
Humidity & Temperature
Sensor
Light Sensor
GPIO

การออกแบบการทํา งานของหน่ ว ยตรวจวัด ในการทํา งาน
รู ปแบบการรั บค่าสภาพแวดล้อมระบบการออกแบบการพัฒนาจะเป็ น
ตามรู ป ที; 1 เป็ นการจัดทําตัว หน่ วยตรวจวัดไปไว้ใ นสภาพแวดล้อ มตู ้
เพาะเลี8ยงเนื8 อเยื;อ เพื;อจัดเก็บค่าอุณหภูมิ ค่าความชื8 น และค่าความสว่าง
โดยตัวระบบจะมีการจัดทํา เซิ ร์ฟเวอร์ ในพื8นที;ไว้เก็บข้อมูลด้วยก่อนส่ ง
ข้อ มู ล ไปยัง ระบบ เซิ ร์ ฟ เวอร์ ค ลาวด์ แล้ว ทํา การแสดงผลผ่ า นเว็บ
แอพพลิเคชัน;
(C) ระบบเซิ ร์ฟเวอร์
คลาวด์
(B) ระบบเซิ ร์ฟเวอร์ใน
พื8นที;

(A) หน่วยตรวจวัด

รู ปที> 1 ภาพรวมของระบบ
Cloud Server

Local Server

GPIO

Microcontroller

GPIO

Database

Internet

MQTT Client
Wi-Fi

(A) หน่วย
ตรวจวัด

Database

MQTT Broker
Wi-Fi

Ethernet

(B) ระบบเซิ ร์ฟเวอร์ใน
พื8นที; รู ปที> 2 แผนภาพบล็อค

Server

MQTT Client
Ethernet

(C) ระบบเซิ ร์ฟเวอร์
คลาวด์
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3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ

4.1 การทดสอบการใช้ งานหน่ วยตรวจวัด

ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมในตูเ้ พาะเลี8ยงแบ่งออกเป็ น 3
ส่ วน ดังรู ปที; 2 ประกอบด้วย (A) หน่วยตรวจวัด (B) ระบบเซิ ร์ฟเวอร์ ใน
พื8นที; และ (C) ระบบเซิร์ฟเวอร์คลาวด์
3.2.1 หน่วยตรวจวัด (A)
เป็ นอุปกรณ์สาํ หรับตรวจวัดค่าที;จะทําการบันทึก ค่าอุณหภูมิ
ค่าความชื8 น และค่าความสว่าง โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266
เป็ นตัวรองรับการส่ งข้อมูลผ่านโปรโตคอล MQTT ไปยังเซิ ร์ฟเวอร์ ใน
พื8นที; รายละเอียดอุปกรณ์ที;ใช้และหน่วยที;ใช้ในหน่วยตรวจวัด แสดงดัง
ตารางที; 1

การทดสอบในการใช้ ง านหน่ วยตรวจวั ด จะทดสอบ
ความสามารถในการใช้งานและทดสอบข้อมูลที;ได้
4.1.1 ทดสอบความสามารถในการใช้งานภายในตูเ้ พาะเลี8ยง
ระบบได้มีการทดสอบติดตั8งในตูเ้ พาะเลี8ยงเนื8 อเยื;อ ภาควิชา
ชี วเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นเวลา 14 วัน
รู ปแบบการติ ดตั8งดังรู ปที; 4(ก) หน่ วยตรวจวัดมี การบันทึ กค่ าทุ กครึ; ง
ชั;วโมง และมี การบันทึ กค่าโดยผูบ้ นั ทึ กผลวันละสองครั8 ง อุ ปกรณ์ ที;ผู ้
บันทึกใช้ในการวัดค่า แสดงในรู ปที; 5 สภาพแวดล้อมภายในตูเ้ พาะเลี8ยงมี
สภาพแวดล้อมตามรู ปที; 4(ข) ค่าอุณหภูมิ ค่าความชื8น และค่าความสว่าง
ตามตารางที; 2

DHT 22

ESP 8266
TSL 2561

รู ปที> 3 หน่วยตรวจวัด
ตารางที> 1 อุปกรณ์ในหน่วยตรวจวัด
ลําดับที; ชื;ออุปกรณ์
หน้าที;
1
ESP8266 [5]
ไมโครคอนโทรลเลอร์ รั บ ค่ า จาก
อุปกรณ์วดั ตรวจค่า
2
DHT 22 [6]
วัดค่าอุณหภูมิ (เซลเซียส)
ค่าความชื8น (เปอร์เซ็นต์)
3
TSL 2561 [7]
วัดค่าความสว่าง (ลักซ์)
3.2.2 ระบบเซิร์ฟเวอร์ในพื8นที; (B)
ใช้สาํ หรับจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยตรวจวัดภายในห้องทดลอง
และทํา หน้า ที; ส่ ง ข้อ มู ล ไปยัง ระบบเซิ ร์ ฟ เวอร์ ค ลาวด์ การทดลองใช้
อุปกรณ์ Raspberry Pi 3 Model B [8] เป็ นการตั8งค่าในรู ปแบบการใช้งาน
MQTT โดยมี เซิ ร์ฟเวอร์ ในพื8นที; ทาํ หน้าที; Subscriber รั บค่าจากหน่ วย
ตรวจวัด และทําหน้าที; Publisher เมื;อส่ งค่าไปยังเซิร์ฟเวอร์คลาวด์
3.2.3 ระบบเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ (C)
จะเป็ นเซิ ร์ฟเวอร์ หลักในการจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยตรวจวัด
จากหลายห้ อ งทดลอง ซึ; งจะมี ค วามสามารถในการจัด การกับ ข้อ มู ล
ประมวลผลข้อมูล แสดงกราฟ และส่ งข้อมูลออกเพื;อให้นกั วิจยั นําข้อมูล
ไปประมวลผลต่อ

4. การทดสอบการใช้ งาน
การทดการใช้งานระบบจะมีการทดสอบด้วยกันสองส่ วนคือ
4.1การทดสอบการใช้งานหน่วยตรวจวัด และ 4.2 การทดสอบการทํางาน
ของระบบการใช้งาน

ตารางที> 2 ค่าสภาพแวดล้อมภายในตูเ้ พาะเลี8ยงเนื8อเยือ;
ค่าที;วดั
สู งสุ ด
ตํ;าสุ ด
อุณหภูมิ
25.1
20.9
(เซลเซียส)
ความชื8น
92.6
55.2
(เปอร์เซ็นต์)
ความสว่าง
1670
0
(ลักซ์)

เฉลี;ย
24.3
65.3
1500

(ก) ตําแหน่งติดตั8งอุปกรณ์
(ข) ตูเ้ พาะเลี8ยงเนื8อเยือ;
รู ปที> 4 การจัดวางในตูเ้ พาะเลี8ยงเนื8อเยือ;

(ก) Extech HD450
(ข) CEM DT-172
รู ปที> 5 อุปกรณ์วดั ค่าที;ใช้โดยผูบ้ นั ทึกข้อมูล
4.1.2 ทดสอบค่าที;บนั ทึกจากหน่วยตรวจวัด
การจัดเก็บค่าผลการทดลองนั8นมีการจดบันทึกโดยผูท้ ดลอง
ใช้อุปกรณ์วดั ค่าความสว่างใช้อุปกรณ์ Extech HD450 (รู ปที; 5(ก)) และ
อุปกรณ์ที;ใช้วดั ค่าอุณหภูมิและค่าความชื8นใช้อุปกรณ์ CEM DT-172 (รู ป
ที; 5(ข)) จากรู ปที; 6(ก) 6(ข) และ 6(ค) เปรี ยบเที ยบข้อมู ลที; บนั ทึ กด้วย
หน่วยตรวจวัดกับการเก็บค่าจาก การใช้อุปกรณ์วดั ค่าของห้องทดลอง
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อุณหภูมิ (เซลเซียส)

25

24.7

24

23.7

23
22

บันทึกโดยหน่วยตรวจวัด

22.1
21.9

บันทึกโดยเจ้าหน้าที3

21
20

0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00

เวลา (ชัว3 โมง)

ความชื'น (เปอร์เซ็นต์)

(ก)อุณหภูมิ
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

66.9
67.7

64.4

68.5

บันทึกโดยหน่วยตรวจวัด
บันทึกโดยเจ้าหน้าที3
0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00

เวลา (ชัว3 โมง)

(ข) ความชื8น
2500
2106

ความสว่าง (ลักซ์)

2000

2228

2271

2101

1500
1000

บันทึกโดยหน่วยตรวจวัด

500
0

บันทึกโดยเจ้าหน้าที/
0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00

เวลา (ชัว/ โมง)

(ค) ความสว่าง
รู ปที> 6 เปรี ยบเทียบการบันทึกค่าสภาพแวดล้อมโดยเจ้าหน้าที;กบั การ
บันทึกโดยหน่วยตรวจวัด วันที; 5 กุมภาพันธ์ 2561
จากผลการทดสอบค่าที; วดั โดยเจ้าหน้าที; จาํ นวน 4 ครั8 ง มี ค่า
อุณหภูมิ และค่าความชื8นที;ใกล้เคียงกับค่าที;วดั โดยหน่วยตรวจวัด ส่ วนค่า
ความสว่างมีความแตกต่างกันโดยค่าที;วดั โดยเจ้าหน้าที;น8 นั มีค่าที;บนั ทึก
ได้ม ากกว่า ค่ า ที; ว ดั โดยหน่ ว ยตรวจวัด ซึ; ง มาจากการตั8ง ค่ า ตัว อุ ป กรณ์
หน่วยตรวจวัดในการใช้งานตัวรับค่าสว่าง

4.2 การทดสอบการใช้ งานระบบ
ระบบเมื; อ ทดสอบการใช้ง านจากการนํา ค่ า จริ ง ที; เ ก็ บ ไว้ที;
ฐานข้อมูลคลาวด์ สามารถนํามาใช้งานได้จริ ง การแสดงผลในรู ปแบบ
กราฟ หรื อแสดงค่า สามารถแสดงผลได้

5. สรุป
การจัดทําอุปกรณ์ ในระบบวัดสภาพแวดล้อมในตูเ้ พาะเลี8ยง
นั8 นเป็ นการเสนอแนวทางการจัด เก็ บ ค่ า จากหน่ ว ยตรวจวัด ไปยัง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้งานการส่ งข้อมูล ด้วยรู ปแบบ MQTT และ
ทําการส่ งต่อไปยังระบบออนไลน์ให้สามารถใช้งานได้ โดยปั จจัยเสริ ม
ของการทํางานรู ปแบบนี8 คือความสามารถในการใช้งานในสถานที;จริ ง
โดยจากการทดลองสามารถใช้งานได้จริ ง ในส่ วนของค่าที; วดั ได้น8 ันมี
ความผิ ด พลาดแต่ ส ามารถปรั บ แก้ไ ด้เ นื; อ งจากค่ า ที; ไ ด้มี แ นวโน้ม ใน
รู ปแบบเดียวกัน
แนวทางการพัฒนาต่ อเป็ นการพัฒนารู ปแบบผลิ ตภัณฑ์กบั
การวางระบบ รวมถึงการปรับค่าหน่วยตรวจวัด โดยเปลี;ยนอุปกรณ์หรื อ
การตั8งค่าให้มีความเสถียรสู งขึ8น

6. กิตติกรรมประกาศ
บทความนี8 ได้รั บ ทุ น สนับ สนุ น บางส่ ว นจาก การแข่ ง ขัน
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั8งที; 20
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บล็อกเชนสําหรับหลักฐานสื8อผสมแบบกระจาย
Blockchain for distributed multimedia evidences
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บทคัดย่อ
ในปั จจุบันมีผูไ้ ม่หวังดีและต้องการข้อมูลหรื อ หลักฐานใน
โลกดิจิทัลที;เราถือครองไปใช้เพื;อผลประโยชน์ของตนเองหรื อใช้ เ พื; อ
โจมตี ผู ้เ ป็ นเจ้า ของข้อมู ล จึ ง เป็ นที; ม าของงานวิ จัย บล็ อกเชนสํา หรับ
หลัก ฐานสื; อ ผสมแบบกระจาย ที; มี ว ัต ถุ ประสงค์เ พื; อ รับ ประกัน ความ
มัน; คง และถูกต้องของข้อมูลและหลักฐานในโลกดิจิทลั รวมถึงให้ความ
เชื; อ มั;น กับข้อมู ลและหลัก ฐานในการนํา ไปใช้ยื น ยัน และใช้ง านผ่าน
กระบวนการทางกฎหมาย ภาพรวมระบบของงานวิจัยจะประกอบด้วย 3
ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ เซิร์ฟเวอร์ บล็อกเชน (Blockchain) และ ผูใ้ ช้งาน โดย
ผูใ้ ช้งานจะสามารถเก็บข้อมูลและหลักฐานในโลกดิจิทลั ได้อย่างถูก ต้อง
และครบถ้วน ยิ;งไปกว่านั8นการมีบล็อกเชนในระบบซึ; งในงานวิจยั นี8ได้
ใช้ Ethereum บล็อกเชนแพลตฟอร์ม จะช่วยสร้างความเชื;อมัน; และมั;นคง
ให้กับข้อมูล ทําให้ผูใ้ ช้งานสามารถนําข้อมูลและหลักฐานในโลกดิจิทลั
ไปใช้ ง านในทางกฎหมายต่ อ ไปอย่ า งน่ า เชื; อ ถื อ หลั ง จากผ่ า นการ
ออกแบบและพั ฒ นาระ บบตามลํ า ดั บ ระบบทํ า งานได้ อ ย่ าง มี
ประสิทธิภาพ โดยผ่านการทดสอบเป็ นจํานวน 5 ครั8ง และบันทึกผลการ
ทดสอบ ซึ; งผลที;ได้คือระบบสามารถอัปโหลด (Upload) ไฟล์ได้สําเร็ จ
สมบูรณ์ที;ขนาดไฟล์มากที;สุดคือประมาณ 100 MB มากไปกว่านั8นระบบ
ยังสามารถตรวจสอบ (Verify) ความเป็ นต้นฉบับของไฟล์ได้อย่างแม่นยํา
และไม่ อ นุ ญ าติ ใ ห้ ด าวน์ โ หลด (Download) ไฟล์ จ ากระบบหากไฟล์
ดังกล่าวมีการถูกแก้ไข
คําสําคัญ: บล็อกเชน, หลักฐานสื;อผสมแบบกระจาย, Ethereum

Abstract
Nowadays, as more digital contents are used as evidences,
there are increasing threats to access and alter the contents for personal
benefit. This article presents Blockchain for Distributed Multimedia
Evidence, which aims to provide confidence and integrity of the data
stored locally in a digital format so that they can be reliably used in legal

processes. The system is composed of a secure server, a Blockchain, and
user devices. Users upload digital evidence from their devices to the
secure server. A hash is then computed and stored in the Blockchain. The
evidence can then be retrieved later while its integrity is maintained by
the Blockchain, allowing it to be reliably used in a legal process. The
proposed system is shown to handle files with size of at most 100 MB.
Moreover, the system can verify the original ,so files that have been
modified are successfully prevented from being downloaded.
Keywords: Blockchain, Distributed Multimedia Evidence, Ethereum

1. บทนํา
การนํา ข้อ มู ล และหลักฐานในโลกดิ จิทัล ไปใช้งานในทาง
กฎหมาย จะสร้างความเชื;อมั;น ได้อ ย่ างไรว่ าข้อมู ลดังกล่ าวเป็ นข้อ มู ล
ต้นฉบับจริ งและไม่ถูกเปลี;ยนแปลงแก้ไข แม้ขอ้ มูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บ
ในฐานข้อมูลที;ปลอดภัยสู ง แต่เนื; องด้วยการโจมตีทางโลกไซเบอร์ ที;มี
ความหลากหลายมากขึ8นทุกวัน ทําให้ไม่สามารถสร้างความเชื;อมั;นได้ว่า
ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วจะไม่ ถู ก แก้ ไ ขและเป็ นต้ น ฉบั บ จริ ง นํ า พามาซึ; ง
กระบวนการที;ซับซ้อนในการพิสูจน์ยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ นต้น ฉบับ
จริ งเช่น การตรวจสอบด้วยเทคนิคและวิเคราะห์จากผูเ้ ชี;ยวชาญ โดยการ
ตรวจสอบดังกล่าวนอกจากเป็ นกระบวนการที;ซับซ้อนแล้ว ยังขาดความ
น่ า เชื; อ ถื อ เช่ น กัน ดัง นั8 น แนวทางในการการแก้ปั ญ หากระบวนการที;
ซับซ้อนและขาดความน่าเชื;อถือนี8 คือการนําประโยชน์ของเทคโนโลยี
บล็อกเชน ซึ; งมีความน่าเชื;อถือมากและยังสามารถลดความซับซ้อนของ
ระบบลง ผลลั พ ธ์ สุ ด ท้ า ยที; ไ ด้ คื อ ระบบที; ข้ อ มู ล มี ค วามมั; น คงและ
น่าเชื;อถือ รวมถึงเข้าถึงข้อมูลได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย

2. ทฤษฎีที8เกี8ยวข้ อง
ทฤษฎีที;เกี;ยวข้องในบทความนี8มีท8งั หมด 3 ทฤษฎีได้แก่

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื;อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
311

บทความวิจัย
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั8งที; 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand

2.1 บล็อกเชน

บล็อกเชน [1] เป็ นฐานข้อมูลชนิดหนึ;งที;มีหน้าที;จดั การกับชุด
ข้อมูลที;มีการเพิ;มขึ8นอย่างต่อเนื;อง และมีการตรวจสอบความถูกต้องและ
ความปลอดภัยของข้อมูล โดยในแต่ละบล็อกของชุ ดข้อ มูล มีก ารเก็ บ
ข้อมูลการดําเนิ นการหรื อทรานแซคชั;นไว้ และในแต่ละบล็อกจะมีการ
เก็บข้อมูลการลงเวลาและการเชื;อมโยงกับบล็อกก่อนหน้า
บล็อกเชนเริ; มมีการนํามาใช้งานอย่างเป็ นที;ยอมรับในช่วงปี
พ.ศ. 2552 โดยในช่วงดังกล่าวบล็อกเชนเริ; มเป็ นที;รู้จกั กันอย่างแพร่ หลาย
จากระบบสกุลเงินออนไลน์บิทคอยน์ มากไปกว่านั8นยังมีการนําบล็อก
เชนมาใช้ประโยชน์ในด้านอื;น ๆ เช่นการเลือกตั8ง การเก็บข้อมูลแบบไร้
กระดาษ และการทําแอพพลิเคชัน; แบบกระจาย

ผูใ้ ช้งาน เซิ ร์ฟเวอร์ ถึงจะทําการประมวลผลและกระทํา ตามคําสั; ง จาก
ผูใ้ ช้งาน โดยทุกครั8งที;มีคาํ สั;งขออัปโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบ เซิร์ฟเวอร์จะ
สร้างข้อมูลความเป็ นต้นฉบับของไฟล์ดงั กล่าวในรู ปแบบทรานแซคชั;น
และข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ในบล็อกเชน ดังรู ปที; 1

2.2 Etheruem

Ethereum [2] คือบล็อกเชนแพลตฟอร์ มชนิ ดหนึ; ง มีลักษณะ
การทํา งานคล้า ยคลึ ง กับ บิ ท คอยน์ โดย Ethereum นั8 น เปิ ดใช้ง านให้
ผูใ้ ช้งานทุกคนสามารถใช้งานบล็อกเชนได้โดยไม่ตอ้ งใช้เป็ นแค่สกุลเงิน
Ethereum แตกต่างจากบล็อกเชนที;ใช้งานเป็ นสกุลเงินคือการ
ทํา สมาร์ ทคอนแทรค(smart contract) [3] ซึ; ง เป็ นการตั8ง เงื; อ นไขเช่ น
สัญญา เงื;อนไขการตกลงกันระหว่างผูใ้ ช้งาน และนําไปประกาศอยู่บน
บล็อกเชนแพลตฟอร์ม Ethereum โดยเงื;อนไขทั8งหมดจะถูกเปิ ดเผยและ
โปร่ งใสในการตรวจสอบ โดยใช้ความสามารถของบล็อกเชน

รูปที8 1 ภาพรวมของระบบ

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ

2.3 แฮชฟังก์ชัน (Hash function)

แฮชฟั งก์ชัน คือกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ที;ทาํ ให้ข้อมูล
กลายเป็ นจํานวนหนึ;งที;มีขนาดคงที;อย่างมีปฏิสัมพันธ์ ซึ; งเปรี ยบเสมือน
ลายนิ8วมือของข้อมูลนั8 น ๆ กระบวนการของแฮชฟั ง ก์ชันจะเป็ นการ
แบ่งย่อยข้อมูลและการผสมข้อมูลดังกล่าวเข้าด้วยกันเพื;อให้ได้ผลลัพธ์
สุดท้ายที;ซับซ้อน และยากที;จะแปลงผลลัพธ์สุดท้ายดังกล่าวกลับไปเป็ น
ค่าตั8งต้นของข้อมูล โดยผลลัพธ์ที;ได้จากแฮชฟั งก์ชันจะเรี ยกว่าค่าแฮช
(hash value) ซึ; งบล็อกเชนได้นํา คุณสมบัติแ ละความสามารถของแฮช
ฟั ง ก์ ชัน มาใช้เ พื; อ ยื น ยัน ความถู ก ต้อง และความครบถ้ว นของข้อมูล
รวมถึงเพิ;มความเชื;อมัน; ให้กบั ระบบ

3. รายละเอียดการพัฒนา
3.1 ภาพรวมของระบบ

ระบบจะได้รับคําสั;งจากผูใ้ ช้งานเสมอ ซึ;งหมายความว่าคําสั;ง
ทั8งหมดจะเกิดมาจากผูใ้ ช้งาน ในขณะที;เซิร์ฟเวอร์และบล็อกเชนมี หน้า ที;
รอรับคําสั;งจากผูใ้ ช้งาน คําสั;งจะถูกส่งไปที;เซิร์ฟเวอร์เป็ นลําดับแรกเสมอ
เช่นคําสั;งต้องการหน้าเว็บ คําสั;งขออัปโหลดข้อมูล คําสั;งขอตรวจสอบ
ข้อมูล และคําสั;งขอดาวน์โ หลดข้อ มูล เมื;อเซิ ร์ฟเวอร์ ไ ด้รั บ คํา สั; ง จาก

รูปที8 2 โครงสร้างระบบ
จากรู ป ที; 2 โครงสร้ า งระบบประกอบด้ ว ย ผู ้ใ ช้ ง าน(A)
เซิร์ฟเวอร์(B) และบล็อกเชน(C)
3.2.1 ผู ้ใ ช้ ง านหรื อ ส่ ว นอุ ป กรณ์ เ ช่ น สมาร์ ท โฟน แท็ บ เล็ ต และ
คอมพิวเตอร์ ซึ;งตรงกับส่วน A ของรู ปที; 1 และรู ปที; 2 เริ; มแรกผูใ้ ช้งาน
ต้องสร้างบัญชีผใู ้ ช้งานเพื;อเข้าสู่ ระบบดังรู ปที; 3 เมื;อสามารถเข้าสู่ ร ะบบ
ได้สํ า เร็ จ ผู ้ใ ช้ ง านจึ ง จะสามารถใช้ บ ริ ก ารต่ า ง ๆ ภายในระบบเช่ น
อัปโหลด ตรวจสอบ และดาวน์โหลด
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รูปที8 3 หน้าเว็บแอพพลิเคชัน; ในการเข้าสู่ระบบ
3.2.2 เซิร์ฟเวอร์ซ; ึงตรงกับส่วน B ของรู ปที; 1 และรู ปที; 2 ทําหน้าที; เ ป็ น
เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ที;ผูใ้ ช้งานสามารถเข้ามาใช้บริ ก าร โดยเซิ ร์ฟเวอร์ มี ก าร
เชื;อมต่อกับฐานข้อมูลซึ;งทําหน้าที;เก็บข้อมูลผูใ้ ช้งานดังรู ปที; 4 และข้อมูล
การอั ป โหลดไฟล์ เ ข้ า สู่ ร ะบบในแต่ ล ะครั8 งดัง รู ป ที; 5 นอกจากนั8 น
เซิร์ฟเวอร์ยงั มีการเชื;อมต่อกับบล็อกเชน ซึ;งทําหน้าที;เก็บข้อมูลความเป็ น
ต้นฉบับของไฟล์

รูปที8 6 หน้าเว็บแอพพลิเคชัน; ในการอัปโหลด
จากรู ปที; 7 คือหน้าเว็บแอพพลิเคชั;นในการตรวจสอบข้อมูล
โดยผูใ้ ช้งานจะทําการเลือกไฟล์ที;ต้องการตรวจสอบความเป็ นต้นฉบับ
ผ่านเว็บแอพพลิเคชั;นดังรู ปที; 7 หลังจากเลือกไฟล์ดังกล่าว ระบบจะทํา
การคํานวนค่าแฮชหรื อความเป็ นต้นฉบับของไฟล์เพื;อเปรี ย บเที ย บกั บ
ค่ า ที; เ ก็ บ ไว้ภ ายในบล็ อ กเชน และรายงานผลลัพ ธ์ ที; ไ ด้ผ่ า นหน้ า เว็ บ
แอพพลิเคชัน; ดังรู ปที; 8

รูปที8 4 การเก็บข้อมูลผูใ้ ช้งาน

รูปที8 7 หน้าเว็บแอพพลิเคชัน; ในการตรวจสอบ
รูปที8 5 การเก็บข้อมูลการอัปโหลดไฟล์เข้าสู่ระบบในแต่ละครั8ง
3.3.3 บล็อกเชนซึ;งตรงกับส่วน C ของรู ปที; 1 และรู ปที; 2 ใช้แพลตฟอร์ม
ของ Ethereum โดยข้อมูลความเป็ นต้นฉบับของไฟล์ที;อปั โหลดเข้าสู่ ระบ
จะถูกเก็บไว้ภายในบล็อกเชน
ฟั ง ก์ ชัน ที; สํ า คัญ ของระบบแบ่ ง เป็ น 3 ประเภทได้แ ก่ ก าร
อัปโหลดข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล และการดาวน์โหลดข้อมูล
จากรู ปที; 6 คือหน้าเว็บแอพพลิเคชัน; ในการอัปโหลดข้อมูล
โดยผูใ้ ช้งานจะทําการอัปโหลดไฟล์ผ่านเว็บแอพพลิเคชั;น เมื;อไฟล์ถูก
อัปโหลดไปถึงเซิ ร์ฟเวอร์ เซิ ร์ฟเวอร์ จะทําการสร้างทรานแซคชั;นที;เก็บ
ข้อมูลแฮชหรื อความเป็ นต้นฉบับของไฟล์ที;ทาํ การอัปโหลด โดยทราน
แซคชัน; จะถูกส่งไปเก็บในบล็อกเชนของระบบ

รูปที8 8 หน้าเว็บแอพพลิเคชัน; รายงานผลลัพธ์การตรวจสอบ
จากรู ปที; 9 คือหน้าเว็บแอพพลิเคชัน; ในการดาวน์โหลดข้อมูล
โดยผูใ้ ช้งานจะทําการดาวน์โหลดไฟล์ผ่านเว็บแอพพลิเคชัน; ระบบจะทํา
การตรวจสอบความเป็ นต้นฉบับของไฟล์ที;ผใู ้ ช้งานต้องการจะดาวน์
โหลด หากไฟล์ดงั กล่าวเป็ นต้นฉบับจริ ง ระบบจะยินยอมให้เกิดการส่ง
ไฟล์ดงั กล่าวกับผูใ้ ช้งาน แต่หากไฟล์ดงั กล่าวไม่เป็ นต้นฉบับจริ ง ระบบ
จะไม่ยินยอมให้เกิดการดาวน์โหลดไฟล์ดงั กล่าวดังรู ปที; 10
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รูปที8 9 หน้าเว็บแอพพลิเคชัน; ในการดาวน์โหลด

รูปที8 10 ผลลัพธ์เมื;อไฟล์ที;ตอ้ งการดาวน์โหลดไม่เป็ นต้นฉบับจริ ง

3.3 ข้ อจํากัดของระบบ
ในการอัปโหลดไฟล์ สามารถอัปโหลดได้เพียงครั8งละหนึ;งไฟล์เท่านั8น

4. การทดสอบการใช้ งาน
4.1 วิธีการทําการทดสอบ

การทดสอบขนาดไฟล์ที;ทาํ การอัปโหลด โดยในการทดสอบ
ขนาดไฟล์ที;สามารถทําการอัปโหลด ได้มีการทดสอบทั8งหมด 5 ครั8ง ใน
แต่ละครั8งนําไฟล์ ที;มีข นาดแตกต่ างกันอัป โหลด วัดระยะเวลาในการ
อัปโหลด คิดค่าเฉลี;ยเวลาที;ใช้ในการอัปโหลดทั8ง 5 ครั8ง

4.2 เครื8 องมือที8ใช้ ในการทดสอบ

4.2.1 ethereum-testrpc เป็ นการจําลองบัญชีผใู ้ ช้งาน Ethereum สําหรับ
การพัฒ นาและทดสอบระบบ โดยจากการที; ผู ้ใ ช้ง านจะต้อ งมี บั ญ ชี
ผู ้ใ ช้ง านเพื; อ เข้า สู่ ร ะบบ ซึ; ง ทุ ก บัญ ชี ผู ้ใ ช้ง านจะผู ก กับ บัญ ชี ผู ้ใ ช้ง าน
Ethereum เพียงบัญชีเดียว หมายความว่าทุกการอัปโหลดของทุ ก บั ญ ชี
ผูใ้ ช้งาน ทรานแซคชัน; ทั8งหมดที;ถูกสร้างและนําเข้าสู่บล็อกเชนจะมาจาก
บัญชีผใู ้ ช้งาน Ethereum เพียงบัญชีเดียว
ตารางที; 1 ผลการทดสอบขนาดไฟล์ที;สามารถทําการอัปโหลด
ขนาดไฟล์ (MB)
เวลาในการอัปโหลด (s)
ผลสําเร็จ
6.1
2.23
สําเร็จ
10.6
3.11
สําเร็จ
27.2
4.37
สําเร็จ
61.6
57.07
สําเร็จ
113.4
125.11
สําเร็จ
190.2
167.52
ไม่สําเร็จ

4.2.2 ข้อมูลประเภท jpg หรื อ png ที;มีขนาด 6.1 MB, 10.6 MB, 27.2MB,
61.6 MB, 113.4 MB และ 190.2 MB
4.2.3 คอมพิวเตอร์ พกพา ทําหน้าที;เ ป็ น เว็บเซิ ร์ ฟ เวอร์ แ ละเชื;อ มต่ อ กั บ
ethereum-testrpc

4.3 ผลการทดสอบและวิจารณ์

จากผลการทดสอบขนาดไฟล์ ที; ส ามารถรองรั บ ในการ
อัปโหลดเข้าสู่ เซิร์ฟเวอร์ และเวลาที;ทาํ การอัปโหลดในตารางที; 1 พบว่า
ขนาดไฟล์ที;มากที;สุดที;สามารถอัปโหลดเข้าสู่ระบบคือประมาณ 100 MB
เมื;อขนาดไฟล์มากกว่า 100 MB การอัปโหลดไฟล์เข้าสู่ ระบบ
เริ; มใช้เวลามากขึ8นในการนําไฟล์เข้าสู่ เซิ ร์ฟเวอร์ แต่ปัญหาที;พบคือเมื;อ
ไฟล์มีขนาดมาก บัฟเฟอร์ที;รองรับในขณะที;เซิร์ฟเวอร์ทาํ การอ่านไฟล์จะ
ไม่เพียงพอ ทําให้ไม่สามารถคํานวณค่าแฮชหรื อค่าความเป็ นต้นฉบับ ได้
สําเร็จ ซึ;งปัญหาที;พบ เกิดข้อบกพร่ องมาจากการติดตั8งเซิร์ฟเวอร์ ยงั ไม่มี
ประสิทธิภาพพอที;จะรองรับภาระงานมหาศาลได้

5. สรุป
ระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงเพิ;ม
ความมัน; ใจในการเก็บข้อมูลในโลกดิจิทลั แต่ยงั มีขอ้ จํากัดในเรื; องของ
ขนาดไฟล์ที;สามารถอัปโหลด และความเร็วในการอัปโหลดหรื อดาวน์
โหลดไฟล์ที;มาขนาดใหญ่ ทั8งนี8ขอ้ จํากัดที;เกิดขึ8นจะถูกนํามาพัฒนาและ
ต่อยอดให้มีประสิทธิภาพมากขึ8นในอนาคต
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บทคัดย่ อ
ระบบจัดการการทดสอบความสามารถการประสานสัมพันธ์
กลไกการเคลื่อนไหวทางการกีฬาเป็ นโปรแกรมประยุกต์ที่ช่วยในการ
ประเมินศักยภาพของนักกีฬาในด้านการประสานสัมพันธ์ ความแม่นยา
และความเร็ วในการเคลื่อนไหวร่ างกาย
โดยการนาหลักการการ
เคลื่อนไหวกับตารางเก้าช่องมาใช้ในการออกแบบแผ่นตารางเก้าช่องให้
สามารถรับและส่งข้อมูลจากการเหยียบบนแผ่นตารางเก้าช่องไปยัง
โหนด และส่งต่อไปยังอินเตอร์ เน็ต จากการทดสอบระบบเปรี ยบเทียบ
กับวิดีโอที่บนั ทึกขณะทดสอบพบว่าผลความแม่นยาคลาดเคลื่อนเพียง
3.19% ในขณะที่การนับด้วยสายตาคาดเคลื่อนถึง 10.80% อีกทั้งยังไม่
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการเหยียบบนจุดที่กาหนดไว้อย่าง
แม่นยาได้

Abstract
System management for coordination motor ability test in
sports is an application designed to evaluate and improve athletes' body
coordination, precision, and movement. The system adopts the ninesquare principle by designing an actual physical nine-square pad that
senses and records an athlete's stepping movements to the data
collection node, then uploads them to the Internet. The result shows
that the system has the average error of 3.19% from results using video
playback, while visual examination by human gives the error of
10.80%. In addition, visual examination is incapable of accurately
judging the correctness of the stepping positions performed by the
athlete

1. บทนา
มนุษย์มีมิติการเคลื่อนไหวหลักๆ อยู่ 3 มิติ ได้แก่ หน้า – หลัง,
ซ้าย - ขวา และ บน - ล่าง แต่จะเห็ นว่าทุกคนมักเสี ยหลักตอนถอยหลัง
และด้านข้าง เป็ นเพราะว่า สมองส่ วนนี้ ไม่ ได้ถู กฝึ กการใช้งานให้เ กิ ด
ความเคยชิ นตารางเก้าช่ องจึ งถู ก พัฒนาขึ้ นมาเพื่อตอบโจทย์ใ นการฝึ ก
ร่ างกายให้เคยชิ นกับการเคลื่ อนไหวในมิติต่างๆ รวมไปถึ งต่อยอดสู่ การ

พัฒนาสมอง[1]โดย รศ.เจริ ญ กระบวนรัตน์ ที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า เป็ นผู ้คิ ด ค้น ในสมัย ที่ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตารางเก้าช่ องจึ งถูกนามาใช้กบั นักกี ฬาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพัฒนาให้นกั กีฬามีศกั ยภาพการตอบสนอง
ของร่ างกายที่รวดเร็ วและแม่นยายิง่ ขึ้น แต่ในปั จจุบนั วิธีการวัดผลคือการ
นับ ด้ว ยสายตาซึ่ งมี โ อกาสผิ ด พลาดสู ง ทั้ง ด้า นการนั บ ก้ า ว และการ
ตรวจสอบตาแหน่งเท้า จึงทาให้เกิ ดเป็ นระบบนี้ ข้ ึนมาเพื่อที่จะเก็บข้อมูล
ก้าวแบบอัตโนมัติ โดยมี การตรวจสอบความถู ก ต้องและความแม่ นยา
แบบอัต โนมัติ ซึ่ ง ท าให้ ใ ห้ ส ามารถประเมิ น ศัก ยภาพของนัก กี ฬ าได้
ถูกต้องแม่นยายิง่ ขึ้น

2. งานและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1) การออกกาลังกายแบบตารางเก้าช่ องเดิ ม [2] เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกลไกร่ างกาย มีขอ้ จากัดในการเก็บค่าที่ยงั ไม่แม่นยาเนื่ องจากการนับ
ก้าวยังใช้สายตาซึ่ งมี โอกาสพบข้อผิดพลาดรวมไปถึ งยังไม่มีการบันทึ ก
ผลการทดลองในอุ ป กรณ์ แ ผ่ น เกมเต้ น ที่ พ บเห็ น ได้ ท ั่ ว ไปตาม
ห้างสรรพสิ นค้า[3] ซึ่ งมีเก้าช่ องเช่ นเดี ยวกับตารางเก้าช่ อง และสามารถ
เก็บค่าการเหยียบและส่ งข้อมูลได้ แต่ยงั มีขอ้ จากัดคือ ไม่สามารถแยกแยะ
เท้าซ้ายและขวาได้ รวมไปถึ งไม่สามารถตรวจสอบการเหยียบช่ องเดิ ม
โดยใช้เท้าทั้งสองได้
2) MQTT protocol [4] เป็ นโปรโตคอลที่ใช้ TCP/IP ในการส่ งข้อมูลที่มี
โอเวอร์ เฮดขนาดเล็กคือ 2 ไบต์เพื่อทาให้ สามารถส่ งข้อมูลได้โดยใช้
แบนด์วิดท์ต่าและเป็ นระบบที่ใช้การส่ งข้อมูลแบบ one-to-many

3.รายละเอียดการพัฒนา
ชุ ดอุปกรณ์น้ ี ใช้ภาษา C++ ในการสร้างโปรแกรมบนโหนด
ส่ งข้อมูล และใช้ภาษา JavaScript ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน และมี
สวิตซ์กดติดปล่อยดับติดตั้งอยูภ่ ายใต้ช่องแต่ละช่ องของตารางโดยจะใช้
MQTT ในการส่ งข้อมูลที่รับมาจากสวิตซ์ไปจัดเก็บยังฐานข้อมูลท้องถิ่ น
และออนไลน์เพื่อให้ผใู ้ ช้เรี ยกดูขอ้ มูลได้ผา่ นทางเว็บแอปพลิเคชัน
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รู ปที่ 1 ภาพรวมระบบ

3.1 ภาพรวมของระบบ
ระบบนี้เป็ นระบบที่สามารถตรวจสอบและวัดผลการทดสอบ
ของนัก กี ฬาด้วยตารางเก้าช่ องดังรู ปที่ 1 รวมไปถึ งการบันทึก ผลและ
แสดงผลในรู ปแบบต่างๆเช่ นกราฟ และการจัดอันดับ เป็ นต้นโดยข้อมูล
ที่ ได้จากการทดสอบจะออกมาในรู ปแบบของการเหยียบลงตาแหน่ ง
(Step) และวงรอบ (Set) โดยระบบนี้ จะนาอุปกรณ์เซ็นเซอร์ ไปติดไว้ที่ใต้
แผ่นตารางเก้าช่องเพื่อให้เซ็นเซอร์ ส่งข้อมูลผ่าน MQTT

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
ระบบนี้ แบ่งออกเป็ นสี่ ส่วนหลักๆคือ ส่ วน D ซอฟต์แวร์
สาหรับผูใ้ ช้งานเป็ นส่ วนของแอปพลิ เคชันการออกคาสั่งและแสดงผล
ต่างๆดังรู ปที่ 2 ซึ่ งใช้ได้ท้ งั ผูค้ ุมการฝึ กและตัวนักกี ฬาประกอบไปด้วย 4
ระบบย่อย1) ระบบลงทะเบี ยน (Authentication module) 2) ระบบ
ทดสอบ (Test module) 3) ระบบเก็บประวัติ (History module) 4) ระบบ
เปรี ยบเที ย บและแสดงผลการทดสอบ (Ranking module) ส่ ว น B
ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์บริ เวณตาแหน่ งทดสอบเป็ นส่ วนของอุปกรณ์ท่ ีทา
การลงโปรแกรมเอาไว้ ดังรู ปที่ 2 ประกอบไปด้วย 3 ระบบย่อย 1) ระบบ
ส่งข้อมูลตาแหน่งการเหยียบ (Positioning module) 2) ระบบประมวลผล

(Processing module) 3) ระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage module) เป็ นระบบ
ที่ใช้จดั เก็บผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลแล้วจัดเก็บไว้บนฐานข้อมูล
ทั้งแบบภายในจะใช้ MongoDB ส่ วน C ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ไว้ใช้เก็บ
ข้อมูล แบบออนไลน์แ ละท าการส่ งข้อมูล กลับ มายังผูใ้ ช้งานหากมี ก าร
เรี ยกใช้ขอ้ มูล ซึ่ งจะใช้ Firebase ส่ วน A แผ่นตารางเก้าช่ องในรู ปที่ 3(ก)
ทาการออกแบบโดยนาสวิตซ์กดติดปล่ อยดับติดตั้งไว้ใต้ช่องแต่ละช่ อง
ของแผ่ น ตารางดั ง รู ปที่
3(ข) แล้ ว ท าการโยงสายออกมายัง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อทาการส่ งข้อมูลผ่านวายฟายไปยังเกตเวย์ดงั รู ป
ที่ 2 เพื่อให้เกตเวย์ประมวลผล เก็บข้อมูล และส่ งข้อมูลต่อไป

(ก) ตารางเก้าช่องด้านหน้า
(ข) ตารางเก้าช่องด้านหลัง
รู ปที่ 3 ตารางเก้าช่อง

รูปที่ 2 โครงสร้างระบบ

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
316

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand
เมื่อรวมกันตามโครงสร้างระบบแล้วจะได้เป็ นอุปกรณ์รวมดังรู ปที่ 4

รูปที่ 4 อุปกรณ์ท้ งั หมดในระบบ

3.3 ข้ อจากัดของระบบ
ระบบต้องสามารถเข้าถึงอินเทอร์ เน็ตหรื อเครื อข่ายท้องถิ่ นได้
เพื่อให้ขอ้ มูลจากเซ็นเซอร์ สามารถส่ งผ่านวายฟายมายังหน่วยประมวลผล

4.การทดสอบการใช้ งาน

(ก) ฟังก์ชนั ประวัติ
(ข) ฟังก์ชนั การจอง
รู ปที่ 5 การทดสอบการทางานเว็บไซต์ของผูใ้ ช้ทวั่ ไป
และส่ วนของผูค้ ุมการทดสอบซึ่งมีฟังก์ชนั ดังนี้ 1) ฟั งก์ชนั เพิ่มลดจานวน
สถานที่ ทดสอบ อุปกรณ์ 2) ฟั งก์ชันการออกแบบรู ป แบบการเล่ น 3)
ฟังก์ชนั การจองอุปกรณ์ให้ผใู้ ช้โดยตรง 4) ฟังก์ชนั การควมคุมการทางาน
ของสถานที่ทดสอบ 5) ฟั งก์ชนั ตรวจสอบประวัติผทู ้ ดสอบทุกคนในแต่
ละครั้งการทดสอบ ดังเช่ นในรู ปที่ 6(ก) และ 6(ข) ซึ่ งผลการทดสอบ
ทั้งหมดเป็ นไปได้อย่างถูกต้อง

การทดสอบการใช้งานระบบที่พฒั นาขึ้นได้นาไปทดสอบการ
ใช้งานโดยผูใ้ ช้จริ งโดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ
ในการทดสอบระบบได้ ท าการทดสอบที่ ส านั ก การกี ฬ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้นกั กี ฬา 3 คน ผูค้ ุมการทดสอบ 1 คน
คนนับ 2 คน ผูบ้ นั ทึกวิดีโอ 1 คน

4.2 รู ปแบบการทดสอบ
ในการทดสอบจะมี ก ารแบ่งให้ มีค วามเร็ วในการทดสอบที่
ต่างกัน และมี ผูท้ ดสอบที่ ต่ างกัน เพื่ อท าการทดสอบข้อ จ ากัด และ
ประสิ ทธิ ภาพการทางานของระบบ เทียบกับการบันทึกแบบเดิ มที่ใช้คน
นับโดยจะใช้ท่าการทดสอบแบบมาตราฐานแบบย่าอยูก่ บั ที่[5] ขณะทา
การทดสอบมีการบันทึกวิดีโอเพื่อมาตรวจสอบยืนยันกับผลลัพธ์ที่ได้จาก
การนับด้วยคน และจากการนับด้วยระบบ

4.3 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล
การทดสอบแบบแยกส่ วนแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนย่อย
1. ทดสอบการทางานเว็บไซต์
ทดสอบโดยทั้ง ส่ ว นของผู ้ใ ช้ ท ั่ว ไปซึ่ งมี ฟั ง ก์ ชัน ดัง นี้ 1)
ฟั งก์ชัน การลงชื่ อเข้าใช้ 2) ฟั งก์ชัน การจองอุ ปกรณ์ ต่างๆในแต่ ล ะ
สถานที่ ส อบ 3) ฟั ง ก์ ชัน ตรวจสอบประวัติ ข องตนเอง 4) ฟั ง ก์ ชัน
เปรี ยบเทียบ และจัดลาดับของตัวผูใ้ ช้เทียบกับผูท้ ดสอบในสถานที่ และ
ช่วงเวลาเดียวกันดังเช่น รู ปที่ 5(ก) และ 5(ข)

(ก) ฟังก์ชนั รู ปแบบ
(ข) ฟังก์ชนั ควบคุมการทางาน
รู ปที่ 6 การทดสอบการทางานเว็บไซต์ของผูค้ ุมการทดสอบ
2. การทดสอบเสมือนการทดสอบจริ ง
ทดสอบโดยเสมือนเริ่ มการทดสอบจริ งๆโดยให้ผนู้ บั รอคาสั่ง
ผูค้ ุมการทดสอบทาการสั่งเริ่ มจากทางเว็บไซต์ในโทรศัพท์ และเมื่อผูค้ ุม
การทดสอบสั่ ง เริ่ มให้ ผู ้ว ัด การทดสอบด้ ว ยสายตาเริ่ มนั บ แล้ ว ให้
กลุ่ ม เป้ าหมายท าการทดสอบด้วยท่ าพื้ น ฐานท่ าย่ าอยู่ก ับ ที่ ภายใน 10
วิ น าที แ ละเมื่ อ การทดสอบเสร็ จ สิ้ น จึ ง ตรวจสอบผลลัพ ธ์ โ ดยการน า
ผลลัพธ์ที่ได้จากคนนับ และผลลัพธ์ที่ได้จากระบบมาทาการเปรี ยบเทียบ
กับผลลัพธ์ ที่ได้จากการบันทึ กวิ ดีโอแล้วทาการตรวจสอบภาพช้าอย่าง
ละเอี ย ดแบบก้ า วต่ อ ก้ า วเพื่ อ หาเปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามผิ ด พลาดซึ่ งในการ
ทดสอบเป็ นการทดสอบท่าพื้นฐานท่าย่าอยูก่ บั ที่ดงั รู ปที่ 7 โดยทาการ
ทดสอบทั้งหมด 10 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ถึง 5 จะให้ผทู้ ดสอบคนที่หนึ่ง
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ผิดพลาดเฉลี่ย 10.71% คนที่ 2ให้ความผิดพลาดเฉลี่ย 10.87% และการ
นับด้วยระบบให้ความผิดพลาดเฉลี่ย 3.19%

5. บทสรุป

รูปที่ 7 การทดสอบท่ายา่ อยูก่ บั ที่
ตารางที่ 1 ผลลัพธ์การทดสอบ
ครั้งที่ทดสอบ
จาก
VDO
(ก้าว)
1
70
2
64
3
72
4
77
5
62
6
53
7
63
8
79
9
81
10
76
ความผิดพลาด
เฉลี่ย(%)

คนนับ
คนที่ 1
(ก้าว)
57
62
64
71
72
54
53
71
67
72
10.71

คนนับ
คนที่ 2
(ก้าว)
63
62
71
77
69
45
58
57
55
76
10.87

นับด้วย
ระบบ
(ก้าว)
76
68
82
77
60
53
63
79
81
76
3.19

ครั้งที่ 6 และ 7 ใช้ผทู้ ดสอบคนที่สอง ครั้งที่ 8 9 และ 10 ใช้ผทู้ ดสอบคน
ที่สามโดยจะได้ผลลัพธ์การทดสอบดังตารางที่ 1 ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้จากคน
นับนั้นจะนับทุกก้าวที่เหยียบโดยไม่สามารถแยกแยะได้วา่ เหยียบตรงช่ อง
หรื อไม่ ซ่ ึ งอาจส่ ง ผลให้ นับ ได้ใ กล้เ คี ยงมากขึ้ น หรื อ น้อ ยลงกับ ความ
ถูกต้องได้เช่น ในครั้งที่ 6 ผูน้ บั คนที่ 2 นับได้ 45 ก้าวซึ่ งการนับด้วยตานี้
ไม่สามารถแยกแยะได้วา่ เหยียบตรงหรื อไม่จึงเทียบกับจานวนก้าวที่ที่นบั
จากวิดีโอโดยไม่ตดั ครั้งที่ ผิดออกซึ่ งควรจะนับได้ 59 ก้าวคื อผิดพลาด
23.73 % แต่เมื่อตัดครั้งที่ผิดแล้วเทียบกับจานวนครั้งที่ถูกคือ 53 ซึ่ งทาให้
เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดกลับลดลงเหลือ 15.09% และอย่างเช่ นในครั้งที่
9 ซึ่งไม่เกิดการเหยียบผิดเลยจานวนก้าวที่ถูกต้องคือ 81 ก้าวแต่ผนู ้ บั คนที่
สองนับได้ 55 ก้าวเมื่อไม่มีความผิดพลาดทาให้ความผิดพลาดเมื่อเทียบ
กับวิดีโอและความผิดพลาดจริ งไม่เปลี่ยนแปลงซึ่ งอยูท่ ี่ 31.25 % และจาก
การทดลองทั้ง หมดให้ ผลสุ ด ท้ายว่ า การนับ ด้วยคน คนที่ 1 ให้ ค วาม

จากการทดลองให้ผลสรุ ปได้วา่ การนับด้วยสายตาแบบเดิ มให้
ข้อผิดพลาดที่ สูงกว่า และไม่สามารถตรวจสอบความถู กต้องในการก้าว
ได้เนื่ องจากทาได้เพียงนับครั้งการก้าวซึ่ งการนับด้วยระบบสามารถทาได้
ดี กว่าและให้ขอ้ ผิดพลาดที่ ต่ากว่าคื อ จากการนับด้วยคนให้ขอ้ ผิดพลาด
เฉลี่ย 10.80% ซึ่งการนับด้วยระบให้ขอ้ ผิดพลาดอยูท่ ี่ 3.19 % และจากการ
ทดสอบจากผู้ท ดสอบมากกว่ า หนึ่ งคนให้ ผ ลลัพ ธ์ จ ากระบบมี ค วาม
ถูกต้องที่ ไม่แตกต่างกันมากนักถึ งแม้แต่ละคนจะมี ความเร็ วช้าต่างกันก็
ตามซึ่งต่างจากการนับด้วยสายตาที่ยงิ่ ผูท้ ดสอบมีความเร็ วมากอัตราความ
ผิดพลาดจะสู งขึ้น
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วงจรกําเนิดสั ญญาณไซน์ ควอเดรเจอร์ 4 เฟส โดยใช้ CDCTAs ทีควบคุมด้ วยกระแส
Four-Phase Sinusoidal Quadrature Oscillator Using CDCTAs with Current Control
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บทคัดย่ อ
บทความนี นํา เสนอวงจรกํา เนิ ด สัญญาณไซน์ ควอเดรเจอร์
โหมดกระแส 4 เฟส โดยใช้ CDCTA วงจรที นํา เสนอประกอบด้ว ย
อุปกรณ์แอกทีฟ 2 ตัวต่อร่ วมกับตัวเก็บประจุทีต่อลงกราวด์อีก 2 ตัว ซึ ง
เงื อนไขและความถี ในการกํา เนิ ด สั ญ ญาณสามารถปรั บ ด้ ว ยวิ ธี ท าง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ดยปราศจากผลกระทบต่ อ กัน นอกจากนี การใช้ ข า
เอาต์พตุ ของ CDCTA ยังส่ งผลให้อิมพีแดนซ์ทางเอาต์พตุ ของวงจรกําเนิ ด
สัญญาณมีค่าสูงเหมาะทีจะนําไปต่อใช้งานในโหมดกระแส รวมทังวงจร
ทีนําเสนอใช้เพียงตัวเก็บประจุทีต่อลงกราวด์จึงเหมาะทีจะนําไปพัฒนา
เป็ นวงจรรวม จากการจําลองด้วยโปรแกรม PSPICE พบว่า ผลทีได้มี
ความสอดคล้องกับทีวิเคราะห์ไว้ในทางทฤษฎี
คําสําคัญ: โหมดกระแส, วงจรกําเนิ ดสัญญาณแบบควอเดรเจอร์, CDCTA

Abstract

This article presents a four-phase current-mode quadrature
oscillator based on current differencing cascaded transconductance
amplifier (CDCTA). The oscillator consists of 2 CDCTAs and 2
grounded capacitors. In addition, the condition and frequency of
oscillation can be adjusted by electronic method with non-interactive
dual current control. The circuit used output ports of CDCTAs, then the
circuit have high output impedance appropriate for cascade connection
in current mode. Moreover, the proposed circuit uses only grounded
capacitor which is appropriate for further developing into an integrated
circuit. The results of PSPICE simulation program are corresponding to
the theoretical analysis.
Keywords: Current-mode, Quadrature Oscillator, CDCTA

1. บทนํา

วงจรกําเนิดสัญญาณไซน์ เป็ นวงจรทีมีความสําคัญในงานด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ งได้นาํ ไปใช้งานในด้านต่างๆ เช่ น

ในระบบสื อสาร การประมวลผลสัญญาณ และระบบเครื องมือวัด เป็ นต้น
วงจรกําเนิ ดสัญญาณอีกประเภทหนึงทีนิ ยมนํามาใช้งาน ก็คือ วงจรกําเนิ ด
สัญ ญาณไซน์ แ บบควอเดรเจอร์ วงจรกําเนิ ด สัญ ญาณประเภทนี จะ
สามารถให้สัญญาณทางด้านเอาต์พุตทีมีเฟสต่างกัน 90 องศา ซึ งจะเรี ยก
สัญญาณดังกล่าวว่า สัญญาณควอเดรเจอร์ (Quadrature Signal) ตัวอย่าง
การนําไปใช้งาน เช่ น การมอดูเลตสัญญาณแบบไซด์แบนด์เดี ยว (single
side band; SSB) และการผสมสัญญาณแบบควอเดรเจอร์ [1] ดังนัน
ในช่ วงทีผ่านมา จึงมี ผนู ้ าํ เสนอวงจรกําเนิ ดสัญญาณควอเดรเจอร์ ออกมา
เป็ นจํานวนมาก ทังนี เทคนิ คที นิ ยมใช้ คื อ การสังเคราะห์และออกแบบ
วงจรในโหมดกระแส เนื องจากทําให้ได้ขอ้ ดี หลายประการ เช่ น มีแบนด์
วิ ธ ต์ก ว้า ง มี ค วามเป็ นเชิ ง เส้ น สู ง มี ค่ า พิ สั ย พลวัต กว้า ง และวงจรไม่
ซับซ้อนเมือเทียบกับวงจรทีทํางานในโหมดแรงดัน [2]
จากการสํ า รวจผลงานวิ จ ัย ในช่ ว งที ผ่ า นมาเกี ยวกั บ การ
สังเคราะห์และออกแบบวงจรกําเนิ ดสัญญาณไซน์โดยการใช้อุปกรณ์แอก
ทีฟ (Active Building Block) พบว่า วงจรทีนําเสนอยังมีขอ้ ด้อยหลาย
ประการ ตัวอย่าง เช่ น มีการต่อตัวต้านทานภายนอก [3-5] วงจรมีการต่อ
ตัวเก็บประจุแบบลอย [4] ซึงทําให้วงจรทีออกแบบไม่เหมาะในการนํามา
สร้ างเป็ นวงจรรวม รวมทังวงจรที นําเสนอมี เงือนไขและความถี ในการ
กําเนิ ดสัญญาณทีไม่สามารถควบคุมด้วยวิธีอิเล็กทรอนิ กส์ [4] นอกจากนี
การปรับเงือนไขเพือให้วงจรสามารถกําเนิ ดสัญญาณไซน์ทางเอาต์พุตยัง
ไม่ อิ ส ระปราศจากผลกระทบต่ อความถี ในการกํา เนิ ด สัญ ญาณ [4-9]
ส่ งผลให้การกําหนดความถีของวงจรทําได้ยาก บางวงจรทีนําเสนอ มี
อิมพีแดนซ์ทางด้านเอาต์พตุ ตํา [9]

2. หลักการทํางานของ CDCTA

ในหั ว ข้อ นี จะกล่ า วถึ ง CDCTA (Current Differencing
Cascaded Transconductance Amplifier) พอสังเขป เนื องด้วยเป็ นอุปกรณ์
แอกทีฟหลักที นํามาใช้ในวงจร CDCTA ถูกนําเสนอในปี ค.ศ. 2013 [8]
เป็ นอุปกรณ์แอกทีฟสมัยใหม่ที นิ ยมนํามาใช้เพือออกแบบวงจรในโหมด
กระแส สัญลักษณ์และวงจรสมมูลแสดงได้ดงั รู ปที 1 และ 2 ตามลําดับ
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ส่ ว นรู ป ที 3 จะเป็ นวงจรภายในที ออกแบบด้ ว ยมอสทรานซิ ส เตอร์
ความสัมพันธ์ของกระแสและแรงดันแสดงได้ดงั สมการที (1)
I B1
Ip

IB2

x2

p

In

n

z

x1

Vz

Vx 2

I x2

3. วงจรกําเนิดสัญญาณทีนําเสนอ
วงจรกําเนิ ดสัญญาณควอเดรเจอร์ โหมดกระแสทีได้นาํ เสนอ
จะใช้ CDCTA จํานวน 2 ตัว และ ตัวเก็บประจุทีต่อลงกราวนด์อีก 2 ตัว
แสดงดัง รู ปที 4 จากวงจรในรู ปที 4 สามารถเขี ยนสมการคุ ณลัก ษณะ
สมบัติ (Characteristic Equation) ได้เป็ น
s 2  sg m1

Vx1

I x1

รู ปที 1 สัญลักษณ์ของ CDCTA

f osc 

± g m 2Vx1

n

Ip

x1

± g m1Vz
z
I z = I p − In

g m1 g m 2
C1C2

(6)

1

f osc

รูปที 2 วงจรสมมูลของ CDCTA
 I z  1 −1 0
 I , I  0 0 g
m1
 x1 x1c  = 
 I x 2 , I x 2c   1 0
0

 
0
 Vx 2
 0 0

1
2p

แทนค่า gm1 และ gm2 จากสมการ (1) และ (2) ลงสมการที
(5) และ (6) จะได้สมการเงือนไขในการกําเนิ ดสัญญาณและความถีใน
การกําเนิ ดสัญญาณดังสมการที (7) และ (8) ตามลําดับ
I B3  I B4
(7)
และ

x2

In

(4)

จากสมการที (4) จะเขี ย นสมการเงื อนไขในการกํา เนิ ด
สัญญาณและความถีในการกําเนิ ดสัญญาณได้ดงั สมการที (5) และ (6)
ตามลําดับ
gm3  g m 4
(5)
และ

Iz

p

g m 3  g m 4 g m1 g m 2

0
g m3C1
C1C2

0 Ip 
 
0   I n 
g m 2   Vz 
 
0  Vx1 

 W   I I 2
1
mn Cox    B1 B 2 

 L 
2p
  C1C2 

(8)

ความสัมพันธ์ของอัตราส่ วนกระแสทางด้านเอาต์พุต สามารถ
แสดงได้ดงั สมการที (9) ถึง (12) ตามลําดับ
(1)

และ gm2 คื อ ค่าความนําถ่ ายโอน (Transconductance)
สามารถปรับค่าได้ดว้ ยกระแสไบแอสภายนอก I B1 และ I B 2 ตามลําดับ
ค่าความนําถ่ายโอนของ CDCTA ที สร้ างจากมอสทรานซิ สเตอร์ หาได้
ดังนี
gm1

W 
g m1 = µn Cox   I B1
 L 11,12

(2)

W 
g m 2 = µn Cox  
IB2
 L  23,24

(3)

io3 (s )
g
  m2
io1 ( s )
sC2

(9)

io 4 ( s ) g m 2

io1 ( s ) sC2

(10)

io3 ( s ) g m 2

io 2 ( s ) sC2

(11)

io 4 ( s )
g
  m2
io 2 ( s )
sC2

(12)

และ

ในสภาวะคงตัว ของสั ญ ญาณไซน์ ส มการที (9) ถึ ง (12)
สามารถเขียนได้ใหม่ดงั นี

และ

เมือ µ n คือ ค่าความคล่องผิว (Channel Mobility), Cox คือ
ค่ า ปร ะจุ ที เกิ ดจากความ หนาของออกไซด์ ที แชนแนล (Oxide
Capacitance), W คื อ ความกว้างของแชนแนล (Effective Channel
Width) และ L คือ ความยาวของแชนแนล (Effective Channel Length)

io3 ( j w )
g
 j m2
io1 ( j w )
wosc C2

io 4 ( j w )
g
  j m2
io1 ( j w )
wosc C2

io3 ( jw )
g
  j m2
io 2 ( j w )
wosc C2
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รู ปที 3 วงจรภายในของ CDCTA
และ

C1 = C2 = 0.2nF

io 4 ( jw )
g
 j m2
io 2 ( jw )
wosc C2

(16)

จากสมการที (13) ถึ ง (16) จะเห็ นได้ว่าวงจรทีนําเสนอ
สามารถกําเนิ ดสัญญาณไซน์ แบบควอเดรเจอร์ โหมดกระแส 4 เฟส
ทางด้านเอาต์พตุ ได้
I B1

IB2

x2
xc1
x
CDCTA1 xxcc11
c2
xc 2
n
z
x1 xc1

I B3

p

C1

io1
io 2
io3
io 4

IB4

p

x2

CDCTA2
n

x1
z

C2

รูปที 4 วงจรกําเนิ ดสัญญาณไซน์โหมดกระแส 4 เฟส

ใช้กระแสไบอัส I B1 = I B2 = I B3 = 200µ A ,

และ

ผลการจําลองในรู ปที 5 และ 6 แสดงสัญญาณเอาต์พุตใน
สภาวะชัวขณะ และสภาวะอยูต่ วั ตามลําดับ ส่ วนรู ปที 7 จะเป็ นสเปกตรัม
ความถีของสัญญาณ ค่าทีได้จากการจําลองแสดงดังตารางที 2
I B 4 = 210µ A

ตารางที 2 ผลจําลองการทํางานของวงจรกําเนิ ดสัญญาณทีนําเสนอ
พารามิเตอร์
ค่าทีได้จากการจําลอง
ความถีในการกําเนิ ดสัญญาณ
1.0203 MHz
THD ของสัญญาณ io1
5.431%
THD ของสัญญาณ io 2
5.289%
THD ของสัญญาณ io3
1.386%
THD ของสัญญาณ io 4
1.386%
เฟสของสัญญาณ io1
89.28 องศา
เฟสของสัญญาณ io 2
-90.80 องศา
เฟสของสัญญาณ io3
179.8 องศา
เฟสของสัญญาณ io 4
-21.53 องศา

Current(μA)

ตารางที 1 อัตราส่วน W/L ของทรานซิ สเตอร์ ทใช้
ี ในการจําลอง
ทรานซิ สเตอร์
W (µm) L (µm)
M1-M10
20
1
M11-M12, M23-M24
40
1
M16, M21
5
1
M17, M22
5.35
1
M13-M15, M18-M20, M25-M30
6
1

Time(μs)

4. ผลจําลองการทํางาน

ในหัว ข้อ นี จะเป็ นการทดสอบสมรรถนะของวงจรกํา เนิ ด
สัญญาณทีนําเสนอในรู ปที 4 ด้วยโปรแกรม PSPICE ซึ งจะใช้โครงสร้ าง
ภายในของ CDCTA ดังรู ปที 3 ส่ ว นทรานซิ สเตอร์ จ ะใช้เ ทคโนโลยี
0.35µm TSMC [10] ค่าอัตราส่ วน W/L ของทรานซิ สเตอร์ แสดงได้ดงั
ตารางที 1 โดยแรงดัน ที จ่ า ยให้ ก ับ วงจรจะมี ค่ า ±1.5V ตัว เก็ บ ประจุ

รู ปที 5 สัญญาณเอาต์พตุ ทีได้จากวงจรกําเนิ ดสัญญาณทีนําเสนอ
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Current(μA)

170

io 2

io 3

io1

io 4

เอกสารอ้ างอิง

0

-170
180.0

180.5

181.0

Time(μs)

181.5

182.0

Current(A)

รูปที 6 สัญญาณเอาต์พตุ ในสภาวะอยูต่ วั

Frequency(MHz)

รู ปที 7 สเปกตรัมของสัญญาณ

5. สรุป

บทความนี นํา เสนอวงจรกํา เนิ ด สัญญาณไซน์ ควอเดรเจอร์
โหมดกระแสโดยใช้ CDCTA จํานวน 2 ตัว เป็ นอุปกรณ์แอกที ฟหลัก
ร่ วมกับตัวเก็บประจุทีต่อลงกราวด์ วงจรทีนําเสนอมีจุดเด่น คือ สามารถ
ปรั บ เงื อนไขในการกํา เนิ ด สั ญญาณได้อิ ส ระปราศจากผลกระทบต่ อ
ความถี ในการกําเนิ ดสัญญาณด้ว ยวิ ธีอิเ ล็ กทรอนิ กส์ จึ งทํา ให้ กาํ หนด
ความถีของวงจรได้ง่าย รวมทังวงจรทีนําเสนอยังสามารถให้สัญญาณควอ
เดรเจอร์ทางเอาต์พตุ 4 เฟส นอกจากนีการออกแบบวงจรจะหลี กเลี ยงการ
ต่อตัวเก็บประจุแบบลอย และตัวต้านทาน การทดสอบสมรรถนะของ
วงจรกําเนิ ดสัญญาณด้วยโปรแกรม PSPICE พบว่าวงจรทีสังเคราะห์ขึน
สามารถกําเนิ ดสัญญาณไซน์ ควอเดรเจอร์ โหมดกระแสทางเอาต์พุต 4
เฟส ซึงสอดคล้องกับทีวิเคราะห์ดว้ ยทฤษฎี
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บทคัดย่ อ
การเก็ บ ข้อ มู ล ภาพถ่ า ยและภาพวี ดี ท ศั น์ จ ากป่ ากลับ มาใน
ปั จจุบนั จะเป็ นการทําโดยให้เจ้าหน้าที่ เดิ นทางเข้าไปในเขตป่ า และนํา
ข้อ มู ล ดัง กล่ า วออกมาด้ว ยตนเอง ซึ่ งจะใช้ เ วลาประมาณ 3-15 วัน
เนื่ อ งจากในเขตป่ าไม่ มี สั ญ ญาณโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ รวมถึ ง สั ญ ญาณ
อินเทอร์ เน็ต ทําให้เกิดความล่าช้าของข้อมูล และเจ้าหน้าที่อาจเกิดความ
เสี่ ยงในการเดินทางเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็ นจากสัตว์ป่า หรื อผูท้ ี่บุกรุ กเข้ามา
ในป่ าที่ ตอ้ งการจะเข้ามาล่ าสัตว์ป่ า หรื อตัดไม้ทาํ ลายป่ า งานวิจยั นี้ ขอ
เสนอระบบการส่ งวีดีทศั น์ระยะไกลผ่านช่องสัญญาณที่มีขนาดจํากัด ซึ่ ง
ประกอบด้วยโหนดส่ งข้อมูล, อุปกรณ์เกตเวย์ และระบบแจ้งเตือนเมื่ อมี
ภาพถ่ายถูกส่ งเข้ามา โหนดส่ งข้อมูลจะถูกติดตั้งอยูก่ บั กล้องแต่ละตัว ใน
บริ เวณเขตป่ า เพื่ อ ทํา การส่ ง ข้อ มู ล กลับ มาผ่ า นคลื่ น สั ญ ญาณ LoRa
กลับมายังศูนย์ควบคุมของเจ้าหน้าที่ โดยการทดสอบเบื้องต้นนี้ เป็ นการ
ทดสอบส่งข้อมูลผ่านช่องสัญญาณเดียว ระบบได้รับวีดีทศั น์มา จะทําการ
ตัดเป็ นภาพถ่ า ย แบ่งชิ้ นส่ วนภาพถ่ า ยดังกล่ า ว และสามารถส่ ง ไปยัง
ปลายทางได้
คํ า สํ า คั ญ : คลื่ นสั ญ ญาณ LoRa, คลื่ นสั ญ ญาณที่ มี ขนาดจํ า กั ด ,
ระบบสื่ อสารระยะไกล, กล้องถ่ายภาพสัตว์ป่า

Abstract
Nowadays, the forest rangers have to walk into the forest to
manually collect data such as images or video clips due to lack of cellular
coverage. This method takes about 3-15 days to complete, so the data is

not up-to-date enough. In addition, doing so poses a danger to the lives
of the forest rangers themselves from wild animals and unlawful hunters.
This research, based on LoRa technology, aims to solve the problem by
collecting video or image data from distant cameras in the forest, then
processing, compressing, splitting, and sending them back to the
basecamp. Preliminary experimental result using a single channel shows
that a sample video clip can be segmented and successfully transferred to
the destination.
Keywords: LoRa, Bandwidth-constrained, Long-Range Transmission,
Trail camera

1. บทนํา
ในปั จจุ บ นั บริ เ วณเขตพื้น ที่ ป่ าที่ ก ว้างใหญ่ แ ละมี ต้น ไม้ทึ บ
หนาแน่น เช่น อุทยานแห่งชาติ ประสบปั ญหาการบุกรุ กพื้นที่ข้ ึนมากมาย
ไม่วา่ จะเป็ นการลักลอบล่าสัตว์ หรื อการลักลอบตัดไม้ก็ตาม ทําให้ยากต่อ
การแก้ปัญหาการบุกรุ ก การอาศัยภาพถ่ายที่ได้จากกล้องดักถ่ายภาพสัตว์
ป่ าเป็ นหนึ่ งในวิธีที่สามารถช่ วยให้เจ้าหน้าที่ รับทราบการบุกรุ กได้ แต่
การเก็บภาพถ่ายกลับมาต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเดินทางไปเก็บมา
ด้วยตนเอง ข้อมูลที่ได้มาจึ งเป็ นข้อมูลที่ล่าช้า ส่ งผลให้การแก้ปัญหาไม่
อาจทําได้ทนั ก่อนเกิ ดเหตุ จากข้อจํากัดทางพื้นที่น้ นั อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ตรวจจับและส่ งข้อมูลกลับมาควรจะมี ระยะเวลาในการใช้งานได้น าน
และสามารถส่ งข้อมูลได้ระยะไกล และสามารถใช้งานตลอด จึงขอเสนอ
เทคโนโลยีก ารส่ งข้อมู ล LoRa ซึ่ งสามารถส่ งได้ระยะไกลมากถึ ง 15
กิโลเมตร
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รู ปที่ 1 ภาพรวมของระบบ
งานวิ จ ั ย นี้ เสนอระบบการส่ งวี ดิ ทั ศ น์ ร ะยะไกลผ่ า น
ช่ องสัญญาณที่ มีข นาดจํากัด ที่ จะช่ วยเพิ่ม มาตรการการป้ องกันให้กบั
เหล่ าเจ้าหน้าที่ บริ เ วณป่ าอนุ รัก ษ์ และเพิ่ม ความปลอดภัยในการออก
ปฏิบตั ิงาน โดยการนําภาพถ่ายมาจากวีดิทศั น์ในขณะที่มีการเคลื่ อนไหว
บริ เวณหน้ากล้อง ไม่ว่าจะเป็ นสัตว์ หรื อบุคคล และส่ งกลับยังศูนย์ของ
เจ้าหน้าที่ผ่านเทคโนโลยีการส่ งข้อมูล LoRa ซึ่ งเป็ นระบบส่ งสัญญาณไร้
สายระยะไกล ภายใต้คลื่ นความถี่ 920-925 MHz ที่เป็ นความถี่ ที่ประเทศ
ไทยอนุ ญาตให้ใช้ได้โดยไม่ ตอ้ งจดทะเบี ยน[1] และผ่านช่ องสัญ ญาณ
(Bandwidth) ตํ่า ทําให้เป็ นการประหยัดพลังงานกว่าระบบส่ งสัญญาณไร้
สายประเภทอื่น เช่น สัญญาณ 3G/4G หรื อ วายฟาย

2. งานและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 LoRa [2]
LoRa เป็ นมาตรฐานการสื่ อ สารระยะไกล พัฒ นาขึ้ นโดย
บริ ษทั Semtech โดย LoRa มาจากคําว่า Long Range ซึ่ งมาจากการสื่ อสาร
ไร้ สายที่ สามารถครอบคลุ มพื้นที่ ได้กว้างไกล โดยใช้พลังงานตํ่า (Low
Power Wide Area Network: LPWAN) ทํา ให้ เ หมาะกับ การใช้ง าน IoT
(Internet of Things)
2.2 เทคโนโลยีการตรวจจับข้ อมูลในพืน้ ที่ป่า
จากระบบเฝ้าสังเกตสัตว์ป่าผ่านเครื อข่ายไร้ สายแบบเวลาจริ ง
[3] และระบบควบคุมการถ่ายภาพเสื อพร้ อมกันจากกล้องหลายตัวแบบ

เวลาจริ งผ่านตัวควบคุมไร้สาย[4] ซึ่งมีจุดมุ่งหมายคืออํานวยความสะดวก
ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการเก็บข้อมูลกลับมาวิเคราะห์ และการเก็บข้อมูล
ภาพถ่าย โดยอาศัยระบบเครื อข่าย ไร้สายตามมาตรฐาน IEEE
802.15.4 และ IEEE 802.11g ในการส่ งข้อมูลกลับสู่ ศูนย์ของเจ้าหน้าที่
แต่ยงั มีขอ้ จํากัดในเรื่ องพลังงานที่สามารถใช้งานได้ประมาณ 2-3 วัน ทํา
ให้ตอ้ งมีการเข้าไปสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ บ่อยครั้ง และระยะทางในการส่ ง
ข้อมูลที่ไม่ไกลมากพอ

3. รายละเอียดการพัฒนา
3.1 ภาพรวมของระบบ
ระบบนี้ เป็ นระบบที่นาํ ภาพถ่ายจากส่ วนหนึ่ งของภาพวีดิทศั น์
จากกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าภายในป่ ามาบีบอัดให้เหลือภาพที่มีขนาดเล็ก
ลง และนํามาแบ่งออกเป็ นหลายชิ้นส่วนภาพเล็ก ๆ เพื่อเตรี ยมส่ งต่อไปยัง
โหนดส่ งข้อมูล ผ่านทาง Serial เมื่อโหนดส่ งข้อมูลได้รับข้อมูลชิ้ น ส่ วน
ภาพแล้ว จะนํา มาแปลงเป็ นข้อ มู ล Binary เพื่ อ ส่ ง ไปยัง ปลายทางคื อ
อุปกรณ์เกตเวย์ และรอสัญญาณตอบรับ (acknowledgement) จากอุปกรณ์
เกตเวย์ ถ้าหากไม่ได้รับสัญญาณตอบรับดังกล่าง โหนดส่ งข้อมูลก็จะทํา
การส่ งข้อมูลออกไปอีกครั้ง
อุปกรณ์ เกตเวย์รับข้อมูลมาจากโหนดส่ งสัญญาณ จะทําการ
ส่ งต่อไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผูใ้ ช้งาน เพื่อนําข้อมูลที่ได้รับมา ทํา
การแปลงกลับไปเป็ นชิ้ นส่ วนภาพถ่าย และนํามาต่อชิ้นส่ วนกันกลับเป็ น
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ภาพถ่ ายดังเดิ ม พร้ อมทั้งทําการแจ้งเตื อนผูใ้ ช้งานว่ามี ภาพถ่ายถูกส่ งมา
แสดงดังรู ปที่ 1
3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
การพัฒ นาโครงงานนี้ ได้ ใ ช้ ภ าษา Python ในการพัฒ นา
โปรแกรมบนระบบปฏิ บ ตั ิ ก ารวิ นโดว์ และระบบการจัดการภาพบน
เครื่ อง Raspberry pi และ C++ ในการพัฒนาโปรแกรมการสื่ อสารบน
โหนด LoRa โดยผูพ้ ฒั นาได้ใช้ Arduino IDE และ Sublime Text 3 เป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบทั้งหมดของงานวิจยั ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ดังรู ปที่ 2 คือ
3.2.1 ส่วนที่จดั การเกี่ยวกับภาพจากกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า(A) ซึ่งจะทํา
การตัดภาพออกมาจากภาพวีดิทศั น์ บี บอัดไฟล์ดงั กล่าว และแบ่งภาพที่
ถูกบีบอัดออกเป็ นชิ้ นส่ วนย่อย และทําการส่ งต่อไปยังโหนดส่ งข้อ มู ล
เพื่อนําข้อมูลที่ได้รับมาแปลงเป็ นข้อมูล Binary เพื่อส่งไปยังปลายทางคือ
อุปกรณ์เกตเวย์ ผ่านทางคลื่นสัญญาณ LoRa
3.2.2 ส่ วนรั บข้อมูล (B) คื ออุ ปกรณ์ เ กตเวย์ จะรั บข้อมู ล จากโหนดส่ ง
ข้อมูลผ่านทางคลื่น LoRa และส่ งต่อไปยังเครื่ องของผูใ้ ช้งาน
3.2.3 ส่วนโปรแกรมบนเครื่ องของผูใ้ ช้งาน(C) จะนําข้อมูลที่ได้รับมาจาก
อุปกรณ์เกตเวย์ มาแปลงเป็ นภาพถ่าย และนําภาพถ่ายที่ถูกแยกย่อยมารวม
กลับเป็ นภาพถ่ายดังเดิม และให้ผใู ้ ช้คดั กรองรู ปภาพที่ได้รับมา

4. การทดสอบการใช้ งาน
4.1 อุปกรณ์ ที่ใช้ ในการทดสอบ
4.2.1 Raspberry Pi 3 (รู ปที่ 3A) ทํางาน 2 ส่ วน คือ ส่ วนส่ งข้อมูลจะรับวีดิ
ทัศน์จากกล้อง และประมวลผลภาพเพื่อส่ งต่อไปยังโหนดส่งข้อมูล และ
ส่ วนรับข้อมูล นํามาต่อกับโหนดรับข้อมูล เพื่อใช้เป็ นอุปกรณ์เกตเวย์
4.2.2 Adafruit Feather 32u4 RFM95 LoRa Radio - 915 MHz – RadioFruit
(รู ปที่ 3B) ใช้เป็ นโหนดส่ งข้อมูล และโหนดรับข้อมูล
4.2 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ
ในการทดสอบการใช้งานนั้นเป็ นการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างระยะทางกับระยะเวลาในการส่งข้อมูล ภายในสวนหลวง ร.9
โดยส่งข้อมูลจากโหนดส่ งข้อมูลทั้งหมด 6 จุด จุดละ 2 ครั้ง ไปยังอุปกรณ์
เกตเวย์ที่จุด A ดังรู ปที่ 4
ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบเป็ นภาพถ่ายจากวีดิทศั น์ขนาด 16.8
MB มาบี บอัดจนเหลื อขนาด 320 * 180 pixel 7.75 kB มาแบ่งเป็ นภาพ
ขนาดเล็ก ภาพละ 32 * 18 pixel ขนาดประมาณ 700 - 900 byte จํานวน 91
ภาพ
A

C

B
B
รู ปที่ 3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
A
รูปที่ 2 โครงสร้างของระบบ
3.3 ข้ อจํากัดของระบบ
3.3.1 ระบบไม่รองรับการส่ งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ เช่น ภาพถ่ายที่ไม่ได้ถูก
บีบอัดให้เล็กลง หรื อ วีดิทศั น์ท้ งั หมด
3.3.2 ไม่ควรใช้งานระบบนี้ บริ เวณที่มีการใช้งานสัญญาณในคลื่นความถี่
900 MHz – 1 GHz เนื่องจากจะทําให้การส่งข้อมูลถูกรบกวนได้
3.3.3 ระบบนี้ รองรับการส่ งข้อมูลจากป่ าทึบ แต่ไม่รองรับการใช้งานใน
บริ เวณที่มีตึกสูง เนื่องจากสัญญาณอาจถูกบดบังได้

รู ปที่ 4 สถานที่ที่ใช้ในการทดสอบ
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4.3 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ผล
จากการทดสอบ อุปกรณ์ เกตเวย์ทาํ การส่ งสัญญาณพร้ อมรับ
ข้อมูลไปยังโหนดส่ งข้อมูล เมื่อโหนดส่ งข้อมูลได้รับสัญญาณ จะทําการ
ส่ งข้อมูลภาพไปยังอุปกรณ์เกตเวย์ หากอุปกรณ์เกตเวย์ยงั ไม่ได้รับข้อมูล
ดังกล่าว โหนดส่ งข้อมูลจะทําการส่ งข้อมูลเดิ มจนกว่าอุปกรณ์เกตเวย์จะ
ได้รับข้อมูลเรี ยบร้อย จึงส่ งข้อมูลชุดถัดไป ได้ผลการทดสอบดังรู ปที่ 5

รูปที่ 5 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับ
เวลาที่ใช้ในการส่งข้อมูล

5. บทสรุป
จากการทดสอบระยะทางมี ผลต่ อระยะเวลาที่ ใ ช้ใ นการส่ ง
ข้อมูล เนื่องจากยิง่ ระยะทางมากขึ้น จะทําให้มีปัจจัยที่มารบกวนสัญญาณ
ในการส่งข้อมูลมากขึ้น ทําให้ในบางครั้งโหนดส่งข้อมูลไม่สามารถส่ งหา
อุปกรณ์เกตเวย์ได้ จึงต้องส่ งข้อมูลเดิมซํ้าอีกจนกว่าส่ งได้ เวลาที่ใช้จึงเพิ่ม
มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ระยะการส่ งนั้นยังไม่ตรงตามเป้ าหมายที่วางไว้
ดีนกั ซึ่งอาจเกิดจากการรบกวนหรื อบังสัญญาณ ดังนั้นหากได้ไปทดสอบ
ในบริ เวณที่มีสัญญาณรบกวนน้อย และไม่มีอาคารสู งบดบัง เช่น บริ เวณ
ภูเขา หรื อป่ า จะทําให้ส่งข้อมูลได้ระยะทางที่ มากขึ้น และใช้ระยะเวลา
การส่งน้อยลง
งานวิจยั นี้ สามารถพัฒนาต่อในเรื่ องของการปรับปรุ งวิธีการ
บี บ อัด ข้อ มู ล , จํา นวนในการตัด แบ่ ง ชิ้ น ส่ ว นภาพถ่ า ย, การทํา ระบบ
ตรวจสอบเพื่อคัดกรองภาพบุคคลและสัตว์ป่า และพัฒนาให้สามารถส่ ง
ข้อมูลผ่านหลายช่องสัญญาณ (Multi-channel)

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติและห้องปฏิ บตั ิการเครื อข่ายไร้สาย
ส า ข า วิ ศ ว ก ร ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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การศึกษาความเป็ นไปได้ ในการตรวจจับการทางานทีผ่ ดิ ปกติของมอเตอร์ ปั๊มนา้ ไร้ แปรงถ่ าน และ เซนเซอร์ สาม
เฟสกระแสตรงแบบจุ่มทีใ่ ช้ พลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
The feasibility study of ground water level detection via 3 phase sensorless brushless DC motor back
electromotive force speed detection for agriculture solar energy.
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ ได้น าเสนอผลการศึ ก ษาความเป็ นไปได้ใ นการ
ตรวจสอบระดับน้ าใต้ดิน ด้วยการอ่านค่าความเร็ วผ่านสัญญาณ Back E
lector Motive Force (BEMF) สาหรับมอเตอร์กระแสตรงสามเฟสแบบไร้
แปรงถ่านและเซนเซอร์ โดยอาศัยหลักการหาตาแหน่ง zero crossing ด้วย
ตัว เปรี ย บเที ย บทางดิ จิ ต อล ซึ่ งใช้ Interrupt on rising เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
BEMF เที ย บกับ จุ ด virtual neutral เมื่ อ BEMF ในขดลวดที่ ล อยอยู่ มี
สัญญาณ zero crossing ในทิศทางขอบขาขึ้น Interrupt on rising จะได้รับ
สภาวะลอจิก เป็ น high ทาให้ สามารถวัดความเร็ วรอบของมอเตอร์ ได้
ข้อดีของการวัดความเร็ วด้วย BEMF คือมีตน้ ทุนที่ต่าและบารุ งรักษาง่าย
เนื่ องจากไม่ ต้องติ ดตั้งอุ ป กรณ์ เพิ่ ม เติ ม และวิ ธีก ารดังกล่ าวยังสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้กบั มอเตอร์ ชนิ ดอื่นได้
ค าส าคัญ : ปั๊ ม น้ าแบบจุ่ ม , มอเตอร์ ก ระแสตรงแบบไร้ แ ปรงถ่ านและ
เซนเซอร์ , back electromotive force, interrupt on rising

Abstract
This article describes a study of ground water level detection
via 3 phase sensorless brushless DC motor (BLDC) BEMF speed
detection. When the BLDC motor rotates, the floating winding is used
to detect the zero crossing by using comparators. In this research, digital
comparator as Interrupt on rising (transition from LOW to HIGH) is
used to compare the BEMF to the virtual neutral point. When the
BEMF in floating winding crosses the zero point towards positive side,
the interrupt output makes a High logic. By experimental evaluation,
the system show that the BLDC motor speed can detect by the digital
comparator and used its interrupt on rising to makes zero crossing

events interrupt to the microcontroller. The main advantage of
sensorless BLDC motor speed detection using BEMF is lower system
cost. Moreover, this proposed method can be applied to another type of
motor and also suitable for motor safety task and minimizes the
hardware needed and simplifies the circuit.
Keywords: submersible pump, sensorless brushless DC motor, back
electromotive force, interrupt on rising

1. บทนา
การนาเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการเกษตรถื อเป็ นอีก
หนึ่ งทางเลื อ กส าหรั บ เกษตรกรที่ ต้ อ งการลดต้ น ทุ น การใช้ ไ ฟฟ้ า
โดยเฉพาะการดึ งน้ าจากใต้ดินมาใช้ในฤดูแล้งด้วยการใช้ปั๊มน้ าแบบจุ่ม
(Submersible pump) จาเป็ นจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้ าในปริ มาณมากและ
ต่อเนื่ องอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ ในปั จจุบนั การใช้พลังงานแสงอาทิ ตย์เพื่อ
ใช้ในการสู บน้ าที่ตน้ ทุนต่าที่สุดคือการใช้ปั๊มน้ าไฟฟ้ ากระแสตรงแบบไร้
แปรงถ่ า น และ Hall sensor 3 เฟส (Sensorless 3 phase brushless DC
motor : BLDC motor) ซึ่ งเป็ นระบบที่ สามารถทางานได้ด้วยการใช้แผง
โซล่ าเซลไม่ มาก และสามารถท างานได้แ ม้ไม่ มี แ บตเตอร์ รี่ส ารองไฟ
เนื่ อ งจากใช้ ไฟฟ้ ากระแสตรงเพี ย ง 48V ท าให้ ล ดต้น ทุ น การเปลี่ ย น
แบตเตอรี่ ทุกๆ 2-3 ปี ได้ แต่อีกหนึ่ งปั ญหาของการใช้งานปั๊ มน้ าแบบจุ่ม
ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ปั๊มน้ าแบบไฟฟ้ ากระแสสลับ หรื อไฟฟ้ากระแสตรง
คือ การตรวจสอบระดับน้ าใต้ดิน เพื่อตัดการทางานขอปั๊ มในการกรณี ที่
น้ าหมดนั้น จะใช้วิธีการติ ดสวิตซ์ตรวจจับ (สวิตซ์ลูกลอย) หรื ออีกหนึ่ ง
วิธีคือการตรวจสอบการไหลของน้ าบริ เวณทางออกของท่อ ซึ่ งทั้งสองวิธี
จะเห็ นว่ามีความยุง่ ยากและจะต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม ทาให้ส่วนมากแล้ว
การใช้งานจริ งจะไม่มีการติดตั้งสวิตซ์เพื่อตรวจสอบ เมื่อเกิดกรณี น้ าหมด
ปั๊ มจะทางานตัวเปล่าโดยที่ไม่มีน้ าช่ วยระบายความร้อนให้กบั ตัวปั๊ ม โดย
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จะส่ งผลให้เกิดความความเสี ยหายขึ้ นได้ จากปั ญหาดังกล่ าวผูว้ ิจยั จึงได้
คิดค้นและศึกษาความเป็ นไปได้ของวิธีการตรวจจับการหมดของน้ าใต้
ดิ น เพื่ อ น าไปสู่ ก ารสั่ ง หยุด มอเตอร์ ไ ม่ ใ ห้ เกิ ด ความเสี ย หาย โดยได้
นาเสนอวิธีการตรวจจับความเร็ ว รอบของมอเตอร์ แบบ BLDC ด้วยการ
หาค่าความถี่สัญญาณ BEMF จากขดลวดเฟสที่ไม่มีการขับเคลื่อน ซึ่ งวิธี
นี้มีขอ้ ดีคือ ประหยัดต้นทุนเนื่ องจากไม่จาเป็ นต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม
และง่ายต่อการบารุ งรักษาโดยทัว่ ไปแล้ว ตัวปั๊ มจะติดตั้งลึ กลงไปในดิ น
มากกว่า 30 เมตรและการต่อท่อ PVC ก็ใช้วิธีการหย่อนมอเตอร์ ลงในท่อ
และติดตั้งท่อเข้าไปทีละท่อน ซึ่ งจะพบว่าการนามอเตอร์ ข้ ึนหรื อลงในแต่
ละครั้งมีความยุง่ ยากมาก

ที่ 1 จะขับ เคลื่ อ นโดยให้ เฟส A เป็ น High และ เฟส B เป็ น Low โดย
BEMF ที่ เกิ ด ขึ้น จะมี เฟสที่ เกิ ด จากแต่ละขดจะต่ างกัน ที่ 120 องศา โดย
การขับเคลื่ อนมอเตอร์ ช นิ ด นี้ จะใช้วิธีก ารปรั บความกว้างสัญ ญาณขับ
เคลื่ อน(duty cycles of Pulse width modulation) ให้ สัมพัน ธ์ก ับสัญญาณ
จาก BEMF ดังรู ปที่ 1
Phase A
Zero cross

Phase A

Phase A
Current

Phase A
Voltage

Phase B

Phase B
Current

Phase B
Zero cross
Phase B
Voltage

2. การวัดความเร็วรอบมอเตอร์
2.1 การควบคุม sensorless BLDC 3 phase motor

Phase C

BLDC motors ที่ ใ ช้ งานทัว่ ไปมี ส องชนิ ด หลัก ๆคื อ แบบที่ มี
Hall effect sensors และแบบที่ ไม่มี hall effect sorsors [1] ซึ่ งปั๊ มน้ าแบบ
submersible pump โดยทั่ ว ไป จะเป็ น แ บ บ ที่ ไม่ มี hall effect sensor
เนื่องจากมอเตอร์ไม่ตอ้ งติดตั้งเซนเซอร์ ให้ยงุ่ ยากและประหยัดสายไฟ อีก
ทั้งยังบารุ งรักษาง่ายกว่า เนื่ องจากปั๊ มเหล่านี้ จะต้องจุ่มลงในท่อลึ กลงไป
ในดินความลึกมากกว่า 30 เมตร แต่การควบคุมปั๊ มแบบที่ไม่มี hall effect
sensor จะมีความซับซ้อนและยุง่ ยากมากกว่า การควบคุมมอเตอร์ ชนิ ดนี้
ทาได้ด้วยการขับมอเตอร์ ครั้งละ 2 เฟส โดยอี ก 1 เฟสที่ เหลื อจะปล่ อย
ลอยไว้ [2-4] ดังนั้นการควบคุมทั้งหมดจะประกอบไปด้วย 6 สภาวะการ
ขับเคลื่อนดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลาดับการกระตุน้ ที่ MOSFET สาหรับ BLDC motor
Step No.
Phase Current
Phase A
Phase B
Phase C
1
High
Low
BEMF
2
High
BEMF
Low
3
BEMF
High
Low
4
Low
High
BEMF
5
Low
BEMF
High
6
BEMF
Low
High

Phase C
Zero cross

Phase C
Current

Phase C
Voltage

รู ปที่ 1 สัญญาณที่ได้จาก back EMF
ในแต่ละรอบของการขับมอเตอร์ จะจ่ายไฟเข้าทีละสองเฟส
และจะลอยเฟสที่ 3 จากนั้นจะดึงสัญญาณจากเฟสที่ 3 ซึ่งเป็ น BEMF ด้วย
การทา zero crossing ในลักษณะสัญญาณเคลื่อนที่จากลบไปบวกด้วยการ
ใช้วงจรเปรี ยบเทียบดังรู ปที่ 2

รู ป ที่ 2 ก าร อ่ าน ค่ าสั ญ ญ าณ จาก BEMF ด้ ว ย ก ารใ ช้
comparator [8]
โดยในงานวิจยั นี้ ได้ใช้การเปรี ยบเทียบในตัวโปรแกรมด้วย
Interrupt on rising (transition from LOW to HIGH)

2.2 การอ่ านค่ าความเร็วรอบมอเตอร์ ด้วย BEMF
การวัด ความเร็ วรอบมอเตอร์ จะอาศัยการตรวจจับ สัญ ญาณ
BEMF [5-7] ที่ถูกสร้างขึ้นใน secondary ซึ่ งตรงกันข้ามกับ magnetic flux
ที่ ข ับ ให้ ม อเตอร์ ห มุ น ของ stator จากกฎของ Lenz’s law ที่ ไ ม่ มี ก าร
ขับเคลื่อนแทนการติดตั้ง hall effect sensor ดังตารางที่ 1 step การทางาน

3. การออกแบบวงจรควบคุม
วงจรควบคุมหลักใช้ Microcontroller ตระกูล Arduino Uno
ควบคุมการจุดชนวนเกตแบ่งออกเป็ น 3 เฟส ใช้ MOSFET เฟสละ 2 ตัว
ดังรู ป ที่ 3 ที่ ค วามเร็ ว รอบการท างานของมอเตอร์ อ ยู่ที่ 3000 rpm รั บ
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พลัง งานจากแผงโซล่ า เซลชนิ ด mono 300W จ านวน 2 แผง แผงละ
24Vdc 300W มอเตอร์ แ บบ BLDC ที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จยั นี้ เลื อ กใช้ม อเตอร์
ขนาดสาหรับโดรนเพื่อจาลองการทางานจริ งเนื่ องจากเป็ นมอเตอร์ ชนิ ด
เดี ยวกั น มี ห ลั ก การขั บ เคลื่ อ นและอ่ า นค่ า BEMF ที่ เ หมื อ นกั น ที่
ขับเคลื่อนด้วย N-channel Power MOSFET เบอร์ IRFB4115 เนื่ องจากมี
ราคาไม่ สู งและสามารถทนแรงดัน VDSS ได้ถึ ง 150V สามารถจ่ า ย
กระแสเดรน ID (silicon limited) สู งถึ ง 104A และสาหรับวงจรขับ เกต
ผูว้ ิจ ัยเลื อ กใช้ IC Half-Bridge Driver IR2109 โดยการควบคุ ม การจ่ าย
กระแสในแต่ละเฟสจะเป็ นดังรู ปที่ 3
VCC

1N4148
10uF
+

100ohm
Vcc

VB

In

HO

SD

VS

COM

LO

IR2109
Half-Bridge Driver

2.2uF
+

รู ปที่ 5 วงจรควบคุมและวัดความเร็ วรอบ sensorless BLDC

IRFB4115
N-Ch MOSFET

BLDC Motor
Phase A

100ohm

IRFB4115
N-Ch MOSFET

รูปที่ 3 วงจรขับมอเตอร์ดว้ ย N-Ch. MOSFET สาหรับหนึ่งเฟส
IR2109 นั้นมี ห น้ าที่ ค วบคุ ม การท างานด้าน High และด้าน
Low ของแต่ล ะเฟส และการสลับการทางานของฝั่ ง High และ Low จะ
ไปเป็ นตามเงื่อนไขของสัญญาณที่ขา IN และ SD ดัง timing diagram ใน
รู ปที่ 4

ในส่วนของการนาค่าสัญญาณที่อ่านได้จาก BEMF เข้าสู่ วงจร
ควบคุมหลักนั้น ใช้วงจรแบ่งแรงดันให้มีขนาดของแรงดันไม่เกิ น 5V ที่
microcontroller จะสามารถทางานได้และนาสัญญาณที่ได้รวมเข้าด้วยกัน
เพื่อสร้างจุด neutral เสมือนเพื่อใช้สาหรับสร้างจุดอ้างอิงเพื่อเปรี ยบเทียบ
สัญญาณกับ แต่ล ะเฟส เมื่ อสามารถอ่านค่าสัญญาณจาก BEMF ได้แล้ว
ขั้น ตอนต่ อ ไปคื อ การวัด ค่ าความเร็ ว รอบโดยใช้ วิ ธี น าสั ญ ญาณจาก
BEMF เฟสใดเฟสหนึ่ งในงานวิจยั นี้ เลื อกใช้เฟส A ป้ อนสัญญาณเข้าไป
ยัง interrupt ของ microcontroller และกาหนดให้เป็ น Rising mode เมื่อมี
สัญญาณจาก BEMF เข้ามาโปรแกรมจะเรี ยกไปยัง function ที่ interrupt
เรี ย กใช้ ง านเพื่ อ นั บ จ านวน pulse ที่ รั บ เข้า มา จากนั้ นจะใช้ interrupt
service routine (ISR) timer อี ก ตั ว ที่ ก าหนดให้ ท าการค านวณหาค่ า
ความเร็ วรอบ ซึ่ งความเร็ วในการแสดงผลความเร็ ว สามารถปรับเปลี่ยน
ได้ดว้ ย ISR timer

4. ผลการทดสอบ

รูปที่ 4 Input/Output Timing Diagram

งานวิจยั นี้ ได้นาเสนอวิธีการควบคุ มและตรวจวัดความเร็ วที่
ผิดปกติของมอเตอร์ Sensorless BLDC เพื่อใช้สาหรับการสู บน้ าด้วยปั๊ ม
submersible pump เพื่ อการเกษตรโดยส่ วนควบคุ มหลัก ถู ก พัฒ นาด้วย
โปรแกรมภาษา C บนบอร์ด Arduio UNO จากรู ปที่ 6 เป็ นการจาลองการ
ทางานเมื่อมอเตอร์ หมุนในสภาวะการทางานปกติที่มีภาระโหลด คือมีน้ า
ในระบบปั๊ ม จะเห็ นว่ามอเตอร์ จาลองการทางานมี ความเร็ วที่ ต่ ากว่าใน
กรณี ที่ไม่ มีโหลดดังรู ปที่ 7 ดังจะเห็ นได้จากความถี่ ข องสัญญาณมี การ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภาระโหลด
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เอกสารอ้ างอิง
[1]
รูปที่ 6 สัญญาณ Back EMF ที่ได้จากเฟส A B และ C

[2]
[3]

[4]
[5]

รูปที่ 7 สัญญาณ Back EMF ที่ได้จากเฟส A B และ C

[6]

ให้กบั มอเตอร์ จากรู ปที่ 6 สัญญาณ BEMF มีความถี่ อยูท่ ี่ 1603
Hz แต่เมื่อมอเตอร์ ไม่มีภาระโหลดหรื อหมุน ตัวเปล่ าจะเห็ นว่ามี ความถี่
ของสัญญาณเพิ่มขึ้นเป็ น 2137Hz ดังรู ปที่ 7

[7]

5. สรุป
บทความนี้ ได้นาเสนอผลการศึกษาความเป็ นไปได้ของวิธีการ
ตรวจจับการทางานที่ผิดปกติของมอเตอร์ ปั๊มน้ าแบบ submersible pump
ในกรณี ที่น้ าหมด เพื่อป้ องกันความเสี ยหายจากความร้อนอันเนื่ องมาจาก
ไม่มีน้ าคอยระบายความร้อนให้กบั ปั๊ ม จากผลการทดสอบโดยใช้มอเตอร์
ชนิ ดเดียวกันแต่มีขนาดที่เล็กกว่านั้นพบว่า มอเตอร์ จะทางานที่ความเร็ ว
รอบต่างกันและความถี่ ของสัญญาณป้ อนกลับจาก Back EMF ก็มีความถี่
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บทคัดย่ อ
บทความนี เป็ นการนํา เสนอเกี ยวกับ การศึ ก ษาความชื น
สัม พัท ธ์ ที ส่ ง ผลต่ อ ระบบผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ด้ว ยพลัง งานแสงอาทิ ต ย์
เนื องจากการลดทอนกระแสไฟฟ้ าของเซลล์แสงอาทิตย์มีสาเหตุหลัก 2
ประการ คือ ทางแสง และทางไฟฟ้า นอกจากนียังมีปัจจัยอืนๆ ทีเกียวข้อง
เช่น ค่าความสว่างแสง อุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และค่าความชืน
สัมพัทธ์ ทีทําให้การผลิตไฟฟ้ าของเซลล์แสงอาทิตย์ลดทอนลง สําหรับ
ค่า ความชื นสัม พัท ธ์ เ ป็ นปั จ จัย หนึ งที น่ า สนใจที เป็ นไปได้ว่า จะส่ ง ผล
กระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ โดยบทความนี ใช้
หลักการออกแบบระบบไฟฟ้าทัวไป และวัดค่ากระแสไฟฟ้าทีเกิดขึนจาก
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 80 วัตต์ จํานวน 2 แผง ต่อแบบอนุกรม จาก
ผลการเปรี ยบเทียบระหว่างกระแสไฟฟ้ ากับความชืนสัมพัทธ์ในบริ เวณ
พื นที โดยรอบแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ พบว่ า ความชื นสั ม พัท ธ์ ไ ม่ มี
ผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้ าของเซลล์แสงอาทิ ตย์ เนื องจากค่า
กระแสไฟฟ้ า ไม่ เ ปลี ยนแปลงไปตามค่ า ความชื นสั ม พัท ธ์ ซึ งข้อ มู ล
เบืองต้นนี มี ประโยชน์ต่อผูส้ นใจเรื องพลังงานแสงอาทิ ตย์ และใช้เป็ น
แนวทางในการตัดสิ นใจเพือลงทุนติดตังในอนาคต
คําสําคัญ: ความชืนสัมพัทธ์, เซลล์แสงอาทิตย์, รังสี ดวงอาทิตย์

Abstract
This paper is presenting the study of relative humidity
impact on photovoltaic current generation. There are 2 main reasons for
the reduction of the photovoltaic current which are optical and
electrical. In addition, there are many factors involve such as an
luminance, temperature under the PV panel and the relative humidity
values which decrease the electricity generation of the PV panels. The
relative humidity is one of key factors that affect the photovoltaic
generation. This proposed research is using the general electrical
designing principle and measuring the current from the 2 series
connected PV panels in 80 W size each. According to the comparison

between the current and the humidity in the PV surrounding area,
apparently, the relative humidity does not effect on the photovoltaic
current generation due to the current values do not change according to
the relative humidity values. Finally, the experimental results data can
be useful for solar energy researchers and can be used for guideline
decision for the investment in the near future.
Keywords: relative humidity, photovoltaic, solar radiation

. บทนํา
ปั จจุบนั พลังงานไฟฟ้ าเป็ นสิ งจําเป็ นของมนุ ษย์ทวโลก
ั
และ
ทวี ค วามสํ า คัญ มากขึ นเมื อโลกยิ งพัฒ นามากขึ น พลัง งานที ใช้ผ ลิ ต
กระแสไฟฟ้าส่ วนใหญ่มาจากพลังงานสิ นเปลือง เช่น ถ่านหิ น นํามัน ก๊าซ
ธรรมชาติ เป็ นต้น พลังงานเหล่านี ยังเป็ นพลังงานทีก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ งแวดล้อม และหามาทดแทนไม่ทนั กับการใช้งาน [1]
แหล่งพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (renewable and
alternative energy resources) จึงเป็ นสิ งทีต้องการ โดยเฉพาะการผลิต
กระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพือช่วยลดผลกระทบทีก่อให้เกิด
ภาวะโลกร้ อน พลังงานแสงอาทิ ตย์จดั เป็ นพลังงานที ปราศจากมลพิษ
และได้มาจากการแผ่รังสี ของดวงอาทิตย์ (solar radiation) ได้นาํ เสนอใน
[2] ซึ งนํามาใช้เป็ นพลังงานความร้อน และการสังเคราะห์แสง หรื อโดย
ผ่านอุปกรณ์รับแสง เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ เพือเปลียนเป็ นพลังงานไฟฟ้า
และพลังงานความร้อน สําหรับการนําไปใช้งานต่อไป
การลดทอนการผลิ ตกระแสไฟฟ้ า ของเซลล์แสงอาทิ ตย์ มา
จากสาเหตุหลัก ประการ นันคือ ทางแสง (optical) และทางไฟฟ้ า
(electrical) สําหรับทางแสง ปั จจัยทีมีผลต่อการรับแสง ได้แก่ การ
สะท้อน (reflection) การบังเงา (shadowing) และไม่รับรังสี (not
absorbed radiation) ซึ งการลดการสะท้อนแสงนันทําโดยการเคลือบสาร
ป้องกันการสะท้อน (antireflection coating) และและการทําเซอร์ เฟซ
เทคเชอร์ริ ง (surface texturing) ใน [3] แต่ยงั มีปัจจัยทีจําเป็ นต้องศึกษาให้
ครอบคลุ ม เกี ยวกั บ การลดทอนการผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ของเซลล์
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แสงอาทิตย์ เช่น อุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และความชืนสัมพัทธ์
ทีทําให้การผลิตกระแสไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ลดทอนลง
ดัง นันผูว้ ิ จัย จึ ง เล็ง เห็ น ความสํา คัญ ของการศึ ก ษาความชื น
สัมพัทธ์ทีมีผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ เพือ
วิเคราะห์ค่าความชืนสัมพัทธ์ทีส่ งผลกระทบต่อเซลล์แสงอาทิตย์มากน้อย
เพียงใด เป็ นข้อมูลสําหรับผูส้ นใจ และแนวทางการใช้เซลล์แสงอาทิตย์
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

. ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ องกับงานวิจยั
. ความชื นและเสถียรภาพของอากาศ
บรรยากาศที ห่ อหุ ้ ม โลกส่ วนใหญ่ ป ระกอบด้ ว ย ก๊ า ซ
ไนโตรเจน และก๊าซออกซิ เจน ซึ งก๊าซทังสองนันไม่ได้มีอิทธิ พลต่อการ
เปลียนแปลงของสภาพอากาศ แต่การเปลียนแปลงของสภาพ ลม ฟ้ า
อากาศนัน เกิดจากการเปลียนแปลงสถานะของนําทีอาศัยการดูดและการ
คายพลังงาน ทังนี เนื องจากนําในอากาศสามารถเปลียนสถานะกลับไป
กลับมาได้ทงั 3 สถานะ การเปลียนแปลงสถานะของนํา ดังรู ปที 1

เมือ

คือ ความชืนสัมพัทธ์แสดงในรู ปของร้อยละ (%)
คือ ความดันไอนําทีมีอยูใ่ นอากาศ
คือ ความดันไอนําของอากาศอิ มตัว

RH
W
Ws

.2 หลักการทํางานของเซลล์ แสงอาทิตย์
เซลล์แสงอาทิตย์ (photovoltaic) คือ อุปกรณ์ทีสามารถเปลียน
พลังงานแสงอาทิตย์เป็ นไฟฟ้ากระแสตรงได้ ซึ งจะใช้ประโยชน์ได้เมือมี
การส่ องสว่างทีเพียงพอต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์ทีผลิต
ขึนส่ วนใหญ่ ทาํ มาจากซิ ลิ กอนไดโอด เมื อมี แสงตกกระทบแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ ประจุไฟฟ้าจะถูกสร้างขึนเนืองจากแสงทีตกกระทบ ทําให้มี
กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านได้เมือต่อโหลดทางไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ าทีเกิดขึน
จะเกิดขึนภายในเซลล์แสงอาทิตย์และเป็ นสัดส่ วนกับรังสี ของดวงอาทิตย์
สามารถอธิบายได้จากวงจรสมมูลของเซลล์แสงอาทิตย์ ดังรู ปที 2

IPh

IPV

IPV

ID
VPV

VD

VPV

รู ปที 2 วงจรจรสมมูลของเซลล์แสงอาทิตย์ [5]
จากวงจรจรสมมูลของเซลล์แสงอาทิตย์สามารถเขียนสมการ
การไหลของกระแสเซลล์แสงอาทิตย์ในอุดมคติได้ ดังสมการที 2
 qV

I PV  I Ph  I D   I ph  I o   e kT  1 



รู ปที 1 พลังงานทีใช้ในการเปลียนสถานะของนํา [4]
อุ ณ หภู มิ ข องอากาศเปลี ยนแปลงตามความดัน ไอนํา หรื อ
ปริ มาณของไอนํา ในอากาศ ทํา ให้ เ กิ ด ความชื นของอากาศที มี ก าร
เปลี ยนแปลงอยู่ต ลอดเวลาจะมี ม ากหรื อ น้อ ยขึ นอยู่กับ ความดัน และ
อุณหภูมิ ความชืนสัมพัทธ์ (relative humidity) สามารถคํานวณได้จาก
สมการที 1
RH 

W
 100
Ws

เมือ

I PV
I Ph
Io
q
V
k
T

คือ กระแสของเซลล์แสงอาทิตย์ (A)
คือ กระแสทีกําเนิดจากแสงอาทิตย์ (A)
คือ กระแสอิ มตัวขณะไม่มีแสงอาทิตย์ (A)
คือ ค่าประจุของอีเลคตรอนส์ (e = 1.6*10-19 As)
คือ แรงดันใช้งาน (V)
คือ ค่าคงทีโบลท์มานต์ (8.65 *10-5 eV/K)
คือ อุณหภูมิของไดโอด หน่วย เคลวิน (K) [5]

(1)
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.3 ปั จ จั ย เบื องต้ น ที ส่ งผลต่ อ การผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ด้ ว ย
พลังงานแสงอาทิตย์
ความเข้มของแสง (light intensity) เซลล์รับแสงอาทิตย์จะ
ทํางานได้ดี เมือได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงเต็มทีในทิศทางตังฉาก กล่าวคือ
กระแสไฟฟ้าทีผลิตได้จากเซลล์รับแสงอาทิตย์จะสู งขึน เมือแสงอาทิตย์ที
รับได้มีความเข้มสู ง โดยความเข้มของแสงมีผลน้อยต่อแรงดันไฟฟ้าของ
เซลล์รับแสงอาทิตย์ ซึ งสอดคล้องกับวงจรสมมูล ดังรู ปที 2 ของเซลล์รับ
แสงอาทิตย์ทีเป็ นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า
อุณหภูมิใช้งาน (operating temperature) กระแสไฟฟ้าทีได้
จากเซลล์ รั บ แสงอาทิ ต ย์ไ ม่ เ ปลี ยนแปลงตามอุ ณ หภู มิ ใ ช้ ง าน แต่
แรงดัน ไฟฟ้ า จากเซลล์รั บ แสงอาทิ ต ย์จ ะลดลงเมื ออุ ณ หภู มิ สู ง ขึ นมี
ด้วยกัน 2 แนวทางหลักในการรับแสง
- ใช้พลังงานจากเซลล์รับแสงอาทิตย์โดยตรง ในแบบนี จะ
เหมาะกับโหลดทีมีความต้องการกระแสไฟฟ้าไม่มากนัก และต้องใช้งาน
ในพืนทีทีมีแสงอาทิตย์ตลอดเวลา
- เซลล์รับแสงอาทิตย์เป็ นแหล่งกําเนิ ดพลังงานโดยอ้อม ใน
ลักษณะนี จะนําพลังงานทีได้จากเซลล์รับแสงอาทิตย์ไปเข้าวงจรประจุ
แบตเตอรี เพือประจุแบตเตอรี ตลอดเวลาทีเซลล์ได้รับแสงอาทิตย์ จากนัน
นําแรงดันจากแบตเตอรี ไปใช้งาน
นอกจากนียังมีปัจจัยอืนๆ ทีน่าสนใจในการศึกษาเพิ มเติม เช่น
ความชืนสัมพัทธ์เป็ นการวัดระดับความชืนในอากาศตามทีกล่าวมาแล้ว
ข้างต้น

3. วิธีการดําเนินงานวิจยั
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Off-grid ทีใช้ศึกษา แสดงได้
ดังรู ปที 3 ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จํานวน 2 แผง ขนาด 160
วัตต์ ชุดวงจรชาร์ จแบตเตอรี แบตเตอรี แบบตะกัวกรด ขนาด 12 โวลต์
100 แอมป์ -ชัวโมง และโหลดทางไฟฟ้า ขนาด 12 วัตต์ หลักการทํางาน
ของระบบพลังงานแสงอาทิ ตย์สําหรั บ การศึ กษาความชื นสัมพัทธ์ ทีมี
ผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้ าของเซลล์แสงอาทิตย์นี เป็ นการใช้
วิธี ก ารควบคุ ม โหลดไฟฟ้ า กระแสตรง โดยการประจุ ก ระแสไฟฟ้ า ที
ได้รับจากเซลล์แสงอาทิตย์ผ่านวงจรชาร์ จแบตเตอรี พลังงานทีได้จะถูก
นํามาเก็บสะสมไว้ในแบตเตอรี แล้วจ่ายให้กบั โหลดทางไฟฟ้าในเวลา
เดียวกัน

รู ปที 3 ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Off-grid ขนาด 160 วัตต์
ในการศึ ก ษาความชื นสั ม พัท ธ์ ที มี ผ ลกระทบต่ อ การผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าของเซลล์แสงอาทิ ตย์ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึ กษาปั จจัยที อาจมี
ผลกระทบต่อการลดทอนประสิ ทธิ ภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ โดยทําการ
วิเคราะห์ ควบคู่กบั ประสิ ทธิ ภาพด้านเทคนิ ค โดยการวิเคราะห์ ค่าทาง
ไฟฟ้า อุณหภูมิ ความชืนสัมพัทธ์ และค่าความสว่างแสง เพือวิเคราะห์ผล
โดยบันทึ กค่าทางไฟฟ้ า อุณหภูมิ ความชื นสัมพัทธ์ ค่าความสว่างแสง
สําหรับใช้ในการทดลองในลําดับต่อไป

4. ผลการทดลอง
การทดลองเพือการศึกษาความชื นสัมพัทธ์ทีมีผลกระทบต่อ
การผลิตกระแสไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ ผูว้ ิจยั ได้มีการเก็บข้อมูลการ
ทดลองจากสถานทีจริ ง เป็ นเวลา 2 วัน ข้อมูลทีได้จากการบันทึกผลการ
ทดลองจะนํามาวิเคราะห์ ผลและหาประสิ ทธิ ภาพด้านเทคนิ คการผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า ของเซลล์แ สงอาทิ ต ย์ที เกิ ด จากผลกระทบของความชื น
สัม พัท ธ์ ในรู ป ที 4
จะแสดงการเปรี ย บเที ย บระหว่า งการผลิ ต
กระแสไฟฟ้ากับความชืนสัมพัทธ์ พบว่า ค่าความชืนสัมพัทธ์เฉลียตําสุ ด
คือ 64.50 เปอร์ เซ็นต์ ณ เวลา 11.00 น. ความชืนสัมพัทธ์เฉลียสู งสุ ด คือ
80.50 เปอร์เซ็นต์ ณ เวลา 9.00 น. และกระแสไฟฟ้าเฉลียตําสุ ด คือ 0.15
แอมป์ ณ เวลา 14.00 น. กระแสไฟฟ้าเฉลียสู งสุ ด คือ 3.20 แอมป์ ณ เวลา
10.00 น. รู ปที 5 ผลการเปรี ยบเทียบระหว่างการผลิตกระแสไฟฟ้ากับ
อุณหภูมิเฉลียใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ พบว่า ค่าอุณหภูมิใต้แผงเซลล์
แสงอาทิ ต ย์เ ฉลี ยตําสุ ด คื อ 24.20 องศาเซลเซี ย ส ณ เวลา 13.00 น.
อุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เฉลียสู งสุ ด คือ 57.65 องศาเซลเซี ยส ณ
เวลา 10.00 น. และรู ปที 6 ผลการเปรี ยบเทียบระหว่างการผลิตไฟฟ้ากับ
ค่าความสว่างเฉลียแสงอาทิตย์บนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ลักซ์) พบว่า ค่า
ความสว่างของแสงอาทิตย์ทีตกกระทบบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมี
เฉลียค่าตําสุ ด คือ 6,750 ลักซ์ ณ เวลา 15.00 น. ค่าเฉลียสู งสุ ด คือ 66,100
ลักซ์ ณ เวลา 10.00 น.
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ค่าความสว่างเฉลียแสงอาทิตย์บนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุณหภูมิเฉลียใต้
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และความชืนสัมพัทธ์ จากการทดลอง พบว่า เมือค่า
ความสว่างเฉลียแสงอาทิตย์บนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงจะส่ งผลให้
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ลดลง และเมือค่าความสว่าง
เฉลี ยแสงอาทิ ต ย์บ นแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ มี ค่ า มากขึ น แผงเซลล์
แสงอาทิ ต ย์จ ะผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ได้ ม ากขึ นตามไปด้ ว ย จากการ
เปรี ยบเทียบกระแสไฟฟ้ าทีผลิตได้จากเซลล์รับแสงอาทิตย์กบั ความชืน
สัมพัทธ์ และอุณหภูมิเฉลียใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ พบว่า กระแสไฟฟ้าที
ผลิตได้จากเซลล์รับแสงอาทิตย์ไม่เปลียนแปลงตามอุณหภูมิเฉลียใต้แผง
เซลล์แสงอาทิตย์ และค่าความชืนสัมพัทธ์ โดยการวิเคราะห์ผลเบืองต้น
อาจจะนําไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบระบบเซลล์แสงอาทิตย์และใช้
เป็ นกรณี ศึ ก ษาข้อ มู ล เกี ยวกั บ ปั จ จัย ที ลดทอนประสิ ท ธิ ภ าพเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ ซึ งข้อ มู ล ด้า นนี มี ส่ ว นสํ า คัญ ต่ อ ผู ้ส นใจเรื องพลัง งาน
แสงอาทิตย์ และเป็ นแนวทางการตัดสิ นใจ

รู ปที 4 ผลการเปรี ยบเทียบระหว่างการผลิตกระแสไฟฟ้ากับความชืน
สัมพัทธ์บริ เวณโดยรอบ

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จัย นี ได้รั บ การสนั บ สนุ น จาก มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
สกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
รู ปที 5 ผลการเปรี ยบเทียบระหว่างการผลิตกระแสไฟฟ้ากับอุณหภูมิเฉลีย
ใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์

รู ปที 6 ผลการเปรี ยบเทียบระหว่างการผลิตกระแสไฟฟ้ากับค่าความสว่าง
เฉลียแสงอาทิตย์บนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ลักซ์)

5. สรุป
การศึ ก ษาความชื นสั ม พัท ธ์ ที มี ผ ลกระทบต่ อ การผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า ของเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื อศึ ก ษาและ
ออกแบบระบบเซลล์แสงอาทิ ตย์ เพือหาประสิ ทธิ ภาพด้านเทคนิ คการ
ผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ของเซลล์แ สงอาทิ ต ย์ จากผลกระทบของความชื น
สัมพัทธ์ โดยผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลการทดลอง (Experimental Method) จาก
สถานทีจริ ง เป็ นเวลา วัน เปรี ยบเทียบระหว่างการผลิตกระแสไฟฟ้ากับ
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. บทนํา

บทความวิจัยนี เป็ นการนําเสนอการประยุกต์แนวคิ ด การจัด
การศึ ก ษาแ บ บ STEAM สํ า ห รั บ นั ก ศึ ก ษาสายวิ ช าชี พค รู สาข า
อุตสาหกรรมศึ กษา โดยนําไปทดลองใช้กบั การเรี ยนการสอนในรายวิชา
วงจรควบคุมการขับเคลือนและการประยุกต์โดยผลการประเมินความพึง
พอใจของรู ปแบบการเรี ยนโดยผูเ้ รี ยนพบว่ามีความพึงพอใจค่าเฉลียอยู่ที
ระดับมาก ( X = . ) นอกจากนันเมื อพิจารณาผลของการดําเนินงานใน
การจัดการเรี ยนการสอนโดยวัดผลการเรี ยนรู้ตามแนวคิด STEAM พบว่า
ผู้เรี ย นมี ค วามรู้ ส อดคล้อ งกับ ขันตอนของการเรี ยนรู้ ใ นศาสตร์ นันๆ
ผูเ้ รี ยนสามารถนําไปประยุกต์ในการฝึ กสอนและเผยแพร่ ให้ผอู้ ืนมีความรู้
มี ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง าน และมี เจตคติ ที ดี ใ นการเรี ยนรู้ ท างด้ า น
วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ทั งในชั นเรี ย นและนอกชั นเรี ย นได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและสามารถรองรับกับการเรี ยนรู้อย่างตลอดชี วิตทีตอบสนอง
กับนโยบายการพัฒนาประเทศในยุค . ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คําสําคัญ: การจัดการเรี ยนการสอน STEAM, โครงงานเป็ นฐาน

Abstract
This paper presents The application of STEAM education
concept for the pre-service teacher in industrial education. The results
of the evaluation of the satisfaction satisfaction was at the high level
(mean = . ). In addition, when considering the effect of instructional
management on learning by STEAM, it was found that the learners
were knowledgeable in the learning process. It's Learners can apply to
teach and disseminate knowledge to others. Have skills in operation.
They have a good attitude to learn engineering and technology in both
classroom and off-the-shelf environments, and are able to support
lifelong learning in response to country development policy in the .
era. Effective
Keywords: STEAM Education, Project-Based Learning

การศึ กษาคื อกระบวนการส่ งเสริ มให้บุ คคลเจริ ญเติ บ โตและมี
ความเจริ ญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปั ญญา จนเป็ นสมาชิ ก
คนหนึ งของสั ง คมที มี คุ ณ ธรรมสู ง [1] ในโลกยุ ค ปั จ จุ บั น มี ก ารนํ า
เทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจําวันมากขึน การจัดการศึกษาในสมัยใหม่จึง
ต้องสอดคล้องกับเทคโนโลยีที เปลี ยนไป รั ฐบาลไทยตระหนักถึ งความ
เปลี ยนแปลงที เทคโนโลยีมี ผลกระทบต่ อเศรษฐกิจ และสั งคมจึ ง ได้มี
นโยบายประเทศไทย . (Thailand 4.0) ซึ งเป็ นนโยบายที มี จุดมุ่ งหมาย
หลั ก คื อ “Value–Based Economy” หรื อ “เศรษฐกิจ ที ขั บ เคลื อนด้ ว ย
นวัตกรรม” โดยเปลี ยนจากการผลิ ตสิ นค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่ สินค้าเชิ ง
“นวัตกรรม” เปลี ยนจากการขับเคลื อนประเทศด้วยภาคอุ ตสาหกรรม
ไปสู่ การขับเคลื อนด้วยเทคโนโลยี ความคิ ดสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม
[2] ดังนันความรู้และความสามารถของประชากรทีมีความรู้ในด้านการใช้
เทคโนโลยีจึงเป็ นดัชนีชีวัดพืนฐานในการยกระดับประเทศ
การจัดการศึกษาในยุค . ที รอบตัวรายล้อมไปด้วยเทคโนโลยี
ต่ างๆจึ งต้อ งเน้น ให้ผู้เรี ยนมี ทักษะตามการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที คื อ
) ทั ก ษะชี วิ ต และการทํ า งาน ) ทั ก ษะการเรี ยนรู้ แ ละนวัต กรรม
) ทักษะด้านสารสนเทศการสื อสารและเทคโนโลยี สามารถนําความรู้มา
บูรณาการในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.
ฉบับแก้ไขเพิ มเติ ม (ฉบับที ) พ.ศ.
และ (ฉบับ ที ) พ.ศ.
ในหมวด ที มี ก ารระบุ แ นวทางการจั ด
การศึ ก ษาไว้ว่ า “การจั ด การศึ ก ษาต้ อ งยึ ด หลั ก ว่ า ผู้ เ รี ยนทุ ก คนมี
ความสามารถเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญ
ที สุ ด รู ปแบบและกระบวนการจัดการศึ กษาจึ งต้อ งส่ งเสริ ม ให้ผเู้ รี ย น
สามารถพัฒนาไปตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญและต้องคํานึ งถึ งความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุ ดที ผูเ้ รี ยนจะ
ได้รับ โดยต้อ งเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้มี บ ทบาทสําคัญ ในการเรี ยนรู้
ได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ และได้ใช้กระบวนการการเรี ยนรู้ ที
หลากหลาย อันจะนําไปสู่การสร้างการเรี ยนรู้ทีแท้จริ งได้ด้วยตนเอง” [ ]
ดั ง นั นรู ป แบบการเรี ยนรู้ แ บบสะเต็ ม (STEM) ที รวม ศาสตร์ คื อ
วิ ท ยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิ ศ วกรรมศาสตร์
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(Engineering) และคณิ ตศาสตร์ (Mathematics) [4] เข้าด้วยกัน จึ งเป็ น
วิ ธี การจั ด การศึ ก ษาเพื อให้ ผู้เรี ยนสามารถบู ร ณ าการความรู้ อ ย่ า ง
สร้ า งสรรค์ แ ละสร้ า งนวัต กรรมได้ ครู ยุ ค ใหม่ จึ ง เป็ นบุ ค ลากรที มี
ความสําคัญ เพราะต้องสามารถสอนและสร้ างผูเ้ รี ยนในอนาคตของตน
ให้ผเู้ รี ยนมี กจิ กรรมที สนุกกับการเรี ยน (Student engagement) เรี ยนรู้ดว้ ย
การทํางาน (Learning by doing) มีอิสระทางความคิ ดและให้ความสําคัญ
กับการสื บค้นข้อมูล ยอมรับความคิ ดเห็นผูอ้ ืนและกล้านําเสนอสิ งที รู้แก่
เพือนร่ วมชันเรี ยนและผูอ้ ื นโดยผูส้ อนจะเป็ นเพียงผูอ้ าํ นวยความสะดวก
ในการเรี ยนเท่ านัน [ ] ซึ งการสร้างบุคลากรครู ที มีความสามารถดังกล่าว
จะต้อ งใช้ รู ป แบบการจั ด การสอนที เสริ ม ทั ก ษะการถ่ า ยทอดให้ ก บั
นัก ศึ กษาวิช าชี พ ครู การจัดการศึ กษาแบบสะตี ม (STEAM) จึ งได้เกิด
ขึนมาโดยเพิ มเติ ม “A” หรื อ “Arts” ที แปลว่าศาสตร์ และศิลป์ เพือเติ มเต็ม
ทัก ษะในเรื องของการถ่ ายทอดความรู้ ใ ห้ก บั นัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู เพื อ
ถ่ายทอดความรู้สู่ผเู้ รี ยน โดยเฉพาะผูท้ ีเป็ นนักศึกษาวิชาชีพครู ในสายงาน
ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ทีอาจจะไม่เคยเน้นทักษะ
การถ่ายทอดและใช้การสอนแบบท่องจําทฤษฎีตามตําราเมือฝึ กสอน
จากความสําคัญดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจัยจึงได้ประยุกต์แนวคิ ดการ
จั ด การศึ ก ษาแบบ STEAM สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาสายวิ ช าชี พ ครู ส าขา
อุ ต สาหกรรมศึ ก ษาเพื อให้นัก ศึ ก ษาวิช าชี พ ครู มีค วามเข้าใจในศาสตร์
วิช าชี พ ของตนและเห็นความสําคัญ ของทักษะการถ่ ายทอดความรู้โดย
ทดลองใช้รู ปแบบการเรี ยนที มี ก ารจัดกิจกรรมการเรี ย นการสอนตาม
กระบวนการ STEAM ที สามารถส่ งเสริ มให้นักศึ กษาวิชาชี พครู เป็ นครู ที
มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม พร้ อมทังทักษะ
ในด้านการถ่ายทอด เพือสร้างประชากรรุ่ นใหม่ ที มี ทักษะให้ตอบสนอง
นโยบายการพัฒนาประเทศในยุค . โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั คือ
) เพือประยุกต์ใช้รูปแบบการเรี ยนรู้ STEAM สําหรั บนักศึ กษา
สายวิชาชีพครู สาขาอุตสาหกรรมศึกษา
) เพือประเมินความพึงพอใจของรู ปแบบการเรี ยนรู้ทีพัฒนาขึน

. รูปแบบการเรียนการสอนตามกระบวนการ STEAM
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามกระบวนการ STEAM นัน เป็ น
การเพิ ม A หรื อ Arts เข้าไปในกระบวนการ STEM บนพืนฐานของการ
สนั บ สนุ น ให้เกิด การแก้ปั ญ หาด้ว ยความคิ ด สร้ า งสรรค์ (Creativity)
นับเป็ นการ “หล่ อหลอม” (Nurture) สิ งทีนักเรี ยนสงสัยใคร่ รู้ (Curiosity)
และช่ ว ยให้พ ัฒ นาความคิ ด เชิ งพิ จ ารณ์ (Critical thinking) เพื อเพิ มพู น
ทักษะในการแก้ปั ญหา เป็ นรู ปแบบหนึ งที ช่วยส่ งเสริ มทฤษฎี การสร้ าง
ความรู้(Constructionism Theory) ซึ ง ซี มัวร์ เพเปอร์ ต (Seymour Papert)
มีการกล่าวถึงการสร้าง “สิ งประดิษฐ์” ซึ งผูเ้ รี ยนจะมีส่วนเกียวข้องกับการ
เรี ยนรู้ อย่างลึ กซึ งมากขึ นหากได้สร้ างอะไรบางอย่าง [5] ดังนันการใช้
รู ป แบบการเรี ย นรู้ แ บบโครงงานเป็ นฐาน (Project-Based Learning :

PBL) ซึ งเป็ นรู ปแบบที ใช้แนวคิ ดทฤษฎี การสร้ างความรู้ ดว้ ยตนเองจาก
การสร้ า งสรรค์งานจึ งเหมาะสมกับ การเรี ย นทางด้านเทคโนโลยีแ ละ
วิศ วกรรม และสําหรั บผูท้ ี เรี ยนในสายวิชาชี พ ครู ทางด้านอุ ต สาหกรรม
ศึ ก ษา การเรี ย นรู้ แ บบโครงงานเป็ นฐานจะให้ผู้เรี ยนค้น คว้า เกียวกับ
ทฤษฎี วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆซึ งเป็ นการเรี ยนรู้ ในขัน “S” หรื อวิทยาศาสตร์
หลั ง จากนั นจึ ง ทํ า การทดสอบ ลองผิ ด ลองถู ก กับ สิ งนั นๆโดยใช้
เทคโนโลยี ที เหมาะสมเช่ น โปรแกรมจําลองการทํา งาน หรื อ ชุ ด ฝึ ก
ปฏิบัติการซึ งเป็ นการเรี ยนรู้ในขัน “T” หรื อเทคโนโลยีจนเกิดเป็ นความ
เข้าใจขึ นพร้ อมทังสามารถสร้างโครงงานขึ นมาซึ งเป็ นการเรี ยนรู้ในขัน
“E” วิศวกรรมและ “M” คณิ ตศาสตร์ ที จะต้องประเมินหรื อประมาณค่ า
ของชิ นงานรวมทังการใช้คณิ ตศาสตร์ในการคํานวณโปรแกรมต่างๆ และ
ขัน “A” ศิ ลปะศาสตร์ ในการถ่ ายทอดงานของตนเองให้ผอู้ ื นเข้าใจซึ ง
สามารถช่ วยให้นัก ศึ ก ษาวิ ชาชี พครู มี ความรู้ ค วามเข้าใจในสิ งที ตัวเอง
สอนสามารถจัด กิจ กรรมการเรี ยนรู้ ที ตรงกับ ความสนใจของผู้เรี ย น
ดําเนิ นกิจกรรมให้เป็ นไปในทิ ศทางที ส่ งเสริ มพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ให้
คําปรึ กษาแนะนําทังด้านวิชาการและด้านสังคมแก่ผเู้ รี ยน ดูแลให้ความ
ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนทีมี ปัญหาและประเมินการเรี ยนรู้ของและยังเป็ นฐานให้
ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่สิ นสุ ด

รู ปที 1 กระบวนการเรี ยนการสอนแบบ STEAM
ในงานวิจัย นี ผูว้ ิ จัยใช้กระบวนการเรี ยนการสอนตามรู ป แบบ
STEAM ที มี ชื อว่ า DAPOA [ ] ซึ งเป็ นรู ป แบบการสอนที เน้ น การใช้
โครงงานเป็ นฐานทีจะส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ในสิ งที ตนเองทําอย่าง
แท้จริ ง รู ปแบบ DAPOA ประกอบด้วยการเรี ยนรู้ ขันตอน ได้แก่ ขันที
ขั นก าํ หนดหั ว ข้ อ (D : Determination) ขั นที ขันการวิ เคราะห์ (A
:Analysis) ขันที ขันการวางแผนและการออกแบบ (P : Planning and
Design) ขันที ขันการดําเนิ นการ (O : Operation) และขันที ขันการ
ประเมิ น ผล (A : Assessment) โดยกระบวนการเรี ย นการสอนจะให้
ความสําคัญกับการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยนในกระบวนการเรี ยนการสอนที
ผ่านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีมี การบูรณาการทัง ศาสตร์ คื อ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิ ลปศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
เข้าด้วยกัน ดังรู ปที
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ขัน เต รี ยมการ

ผูส้ อน – อบรม/ให้ความรู ้เกียวกับรูปแบบการเรี ยนรู ้
ในรู ปแบบต่างๆ/STEM/STEAM

ขัน ดํา เนิ นการ

ผูส้ อน – จัดเตรียมรู ปแบบการเรี ยน DAPOA
ผูเ้ รี ยน - เรี ยนรู ้ต ามกระบวนการ/ค้น คว้า/จัดทํา โครงงาน

ขัน ประเมินผลสรุ ปผล
งานวิจยั

ผูส้ อน – วัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
ผูเ้ รี ยน - ทดสอบการสอน/สอบ

รู ปที 2 รู ปแบบกระบวนการเรี ยนรู้ DAPOA

รู ปที 3 กระบวนการเรี ยนรู้ของนักศึกษา

กระบวนการเรี ยนรู้ ขันตอนสามารถอธิ บายได้ดงั นี
) ขันกาํ หนดหัวข้อ เป็ นขันตอนที ให้ผู้เรี ยนรั บโจทย์ห รื อ
ข้อมูลเกียวกับหัวข้อทีสนใจ
) ขันการวิ เคราะห์ เป็ นขันตอนการวิ เคราะห์ ศึ ก ษาและ
รวบรวมข้อ มู ล ที เกียวข้อ งกับ การทํา โครงงานโดยผู้เรี ยนต้อ งค้น คว้า
ข้อมูลได้ทังในและนอกเวลาเรี ยนและผูส้ อนมีหน้าที ให้คาํ ปรึ กษาเพือหา
ความเป็ นไปได้
) ขันการวางแผนและการออกแบบ เป็ นขันตอนการวางแผน
และการออกแบบโดยออกแบบจากการค้นคว้าและการวิเคราะห์ในขันที
ผ่านมา โดยจะเห็นถึ งรายละเอียดและแบบร่ างของโครงงานที พร้อมทีจะ
ดําเนินการในขันตอนต่อไป
) ขันการดําเนิ นการ เป็ นขันตอนดําเนิ น การตามแผนการที
วางไว้โดยให้เวลาทําโครงงานตามกาํ หนดนอกเวลาเรี ยน และมี การนัด
หมายตรวจสอบความก้าวหน้าทุ กๆสัปดาห์หรื อวันแล้วแต่ การกาํ หนด
เพือนําเสนอสิ งที ทํา ปั ญหาที ค้น พบและวางแผนงานในการทํางานใน
สัปดาห์หรื อวันต่อไป
) ขันการประเมิ นผล เป็ นขันตอนการรวบรวมข้อมูล เขี ยน
รายงานตามการดําเนิ น งานโครงงาน วิ ธีดาํ เนิ น งาน ผลการดําเนิ นงาน
การสรุ ป ผลของโครงงานและข้อ เสนอแนะที ผ่า นการดําเนิ น การเอง
ผูส้ อนมีหน้าทีประเมินรวมทังสรุ ปสิ งทีได้

โดยผู้เรี ย นในสายวิ ช าชี พ ครู จ ะต้อ งผ่ านการอบรมความรู้
เบื องต้นพืนฐานเกียวกับการจัดการเรี ยนรู้ แบบ STEAM ก่อนแล้วจึ งนํา
ความรู้มาประยุกต์ใช้งานในสาขาวิชาชีพของตนดังรู ปที

รู ปที 4 กิจกรรมเสริ มความรู้การจัดการเรี ยนรู้แบบ STEAM
เมื อผู้เรี ยนผ่ านการฝึ กอบรมเรื อง STEAM ผูว้ ิ จัย จึ งได้ส รุ ป
ประเด็ น ปั ญหาที ผู้ เรี ยนขาดหรื อตกหล่ น แล้ ว จึ ง นํ า ผู้ เ รี ยนเข้ า สู่
กระบวนการเรี ยนรู้ ดว้ ยโครงงานเป็ นฐาน DAPOA โดยกาํ หนดให้ผเู้ รี ยน
จัดทําสื อประกอบการสอนโดยใช้ความรู้ ในรายวิชาที เรี ยน และความรู้
จากรายวิชาอืน/แหล่งข้อมูลอื นๆ หรื อการฝึ กอบรม มาสร้างสื อการสอน
พร้อมทังสอบสอนในหัวข้อทีผูเ้ รี ยนเลือก แล้วจึงประเมินผลโครงงานว่า
สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์การเรี ยนรู้ ในหัวข้อนันหรื อไม่ ซึ งกิจกรรม
การเรี ยนแต่ละขันจะใช้แบบประเมินตามขันตอนของ DAPOA

. การดําเนินการวิจัย
การประยุกต์แนวคิ ดการจัด การศึ กษาแบบ STEAM สําหรั บ
นัก ศึ ก ษาสายวิช าชี พ ครู ส าขาอุ ต สาหกรรมศึ ก ษา โดยใช้รูป แบบการ
เรี ยนรู้โครงงานเป็ นฐาน DAPOA ใช้กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาสายวิชาชี พ
ครู สาขาอุตสาหกรรมศึกษาแขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าที ลงทะเบี ยนเรี ยน
ในรายวิชาวงจรควบคุมการขับเคลือนและการประยุกต์จาํ นวน คน ตาม
สภาพห้องเรี ยนจริ งในภาคการศึกษา /
ซึ งผูเ้ รี ยนในสายวิชาชีพครู
จะต้องมีการทดลองสอนในหัวข้อที ตนสนใจพร้ อมทังสื อประกอบการ
สอน โดยต้องมีทักษะในการนําเสนอสื อให้น่าสนใจและถูกต้อง เพือให้
เป็ นครู ในอนาคตที มี ทักษะที เพี ยบพร้ อ มผูว้ ิ จัยจึ งได้จัด กระบวนการ
เรี ยนรู้ของนักศึกษาดังรู ปที

รู ปที 5 เรี ยนทฤษฎีและอบรมความรู้ของรายวิชาก่อนกิจกรรม DAPOA
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5. สรุปผล
บทความวิจัยนี เป็ นการนําเสนอการประยุกต์แนวคิ ด การจัด
การศึ ก ษาแ บ บ STEAM สํ า ห รั บ นั ก ศึ ก ษาสายวิ ช าชี พค รู สาข า
อุตสาหกรรมศึ กษา โดยทดลองใช้กบั การเรี ยนการสอนในรายวิชาวงจร
ควบคุ มการขับ เคลื อนและการประยุกต์ ผลการประเมิ นความพึงพอใจ
ของผูเ้ รี ยนอยู่ที ระดับมาก (ค่ าเฉลีย = . ) นอกจากนันเมือพิจารณาผล
ของการดําเนิ นงาน พบว่าผูเ้ รี ยนมี ความรู้ สอดคล้องกับขันตอนของการ
เรี ยนรู้ ในศาสตร์นันๆ และมีทักษะการนําเสนอทีสามารถนําไปประยุกต์
ในการฝึ กสอน มี ทกั ษะในการปฏิบัติงาน และมี เจตคติที ดี สอดคล้องกับ
งานวิจัย ของรั ฐ พลและคณะ [ ] ที ได้น ําเสนอรู ปแบบการเรี ยนรู้ แ บบ
โครงงานเป็ นฐาน PEACADE ผลการวิจัย พบว่ ารู ป แบบการเรี ยนรู้ ที
พัฒนาขึนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี ย = . ) สามารถรองรับกับการเรี ยนรู้
อย่างตลอดชีวิตทีตอบสนองกับนโยบายการพัฒนาประเทศในยุค . ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

รู ปที 6 การดําเนินงานตามกิจกรรม DAPOA เพือสร้างโครงงาน

เอกสารอ้ างอิง

รู ปที 7 การสอบสอนเพือฝึ กฝนทักษะการถ่ายทอดความรู้

4. ผลของการวิจัย
การประยุกต์แนวคิ ดการจัดการศึ กษาแบบ STEAM สําหรั บ
นักศึ กษาสายวิชาชีพครู สาขาอุ ตสาหกรรมศึ กษาเป็ นการใช้แนวคิ ดของ
กระบวนการ STEAM เพือให้นกั ศึกษาวิชาชีพครู มีทกั ษะในการเรี ยนรู้ใน
ศตวรรษที พร้ อ มทังมี ทัก ษะการถ่ า ยทอดที ดี ส ามารถเป็ นครู ที มี
คุณภาพได้ ซึ งผูว้ ิจัยได้ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนในหัวข้อต่ างๆ
ดังตารางที
ตารางที 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
ที
รายการประเมิน
เฉลีย
ระดับ
กระบวนการเรี ยนรู้แบบ STEAM
.
มาก
กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบ DAPOA
.
มาก
ด้านความรู้ความเข้าใจของสื อ
.
มาก
ด้านการวัดและการประเมินผล
.
มาก
.
รวม
มาก
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนจากตารางที พบว่า
ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนมีค่าเฉลียเท่ากับ . มี ค่าระดับความพึง
พอใจมาก
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พัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ ไฟฟ้ าภายในอาคารด้ วยเทคโนโลยีการสื่ อสารไร้ สาย
Developing Electrical Devices Control System inside the Building with Wireless Technology
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ น าเสนอ (1) การวิ เคราะห์
เปรี ยบเทียบเทคโนโลยีการสื่ อสารไร้สายที่รองรับบนอุปกรณ์สื่อสารไร้
สาย และ (2) การพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ ไฟฟ้ า ภายในอาคารด้วย
เทคโนโลยีการสื่ อสารไร้ สายผ่านอินเทอร์ เน็ต ผลการวิจยั พบว่า งานวิจยั
นี้ ผูว้ ิจยั เลือกใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารแบบไร้สาย Wi-Fi สาหรับสั่งการ
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าจากระยะไกล เนื่ องจากระยะสั่งการด้วยสัญญาณ
Wi-Fi มี ร ะยะสั่ ง การที่ ไ กลกว่ า Bluetooth โดยได้ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ
ด้วยกัน 2 กรณี คือ กรณี 1 พื้นที่ไม่มีสิ่งกี ดขวาง Wi-Fi สั่งการควบคุมได้
71 เมตร Bluetooth สั่งการควบคุมได้ 35 เมตร กรณี 2 พื้นที่มีสิ่งกี ดขวาง
Wi-Fi สั่งการควบคุมได้ 60 เมตร Bluetooth สั่งการควบคุ มได้ 18 เมตร
และระบบที่พฒั นาขึ้นสามารถสั่งการอุปกรณ์ ไฟฟ้าได้ 4 รู ปแบบ คือ 1.
เปิ ด-ปิ ด ผ่านปุ่ มควบคุมหน้าเว็บ 2.เปิ ด-ปิ ด ด้วยการตั้งเวลาผ่านหน้าเว็บ
3.ตรวจเช็คอุณหภูมิสาหรับเปิ ด-ปิ ดแอร์ และ 4.เปิ ด-ปิ ด ด้วยการกดปุ่ ม
สวิตซ์ ผ่านกล่ องควบคุ ม โดยตรง ระบบที่ พฒ
ั นาขึ้ น ช่ วยแก้ปั ญ หาการ
สิ้ นเปลืองพลังงานไฟฟ้ าในกรณี ที่เปิ ดใช้งานอุปกรณ์ ทิ้งไว้ การติดตั้งใช้
งานก็ทาได้สะดวก ไม่ตอ้ งปรับเปลี่ยนระบบไฟผูใ้ ช้สามารถใช้งานระบบ
ไฟเดิมได้
คาสาคัญ: วายฟาย อุปกรณ์ไฟฟ้า เว็บไซต์

Abstract
This article aims to present 1). the comparative analysis of
wireless communication technologies supported on wireless
communication devices, and 2). the development of electrical devices
control system inside the building with wireless technology via the
Internet. This study revealed that the researcher decided to use the WiFi technology for commanding the electrical devices control system in a
remote area. Due to the fact that using Wi-Fi could command the
system further than using Bluetooth. The study was compared between
2 cases. Firstly, in the area without any obstacle showed that the devices

were commanded by using Wi-Fi at 71 meters long and Bluetooth at 35
meters long. Secondly, in the area with the obstacles, the devices were
commanded by using Wi-Fi at 60 meters long and Bluetooth at 18
meters long. The developed system could command the devices with 4
patterns: 1). turning on-off with the control button on the website, 2).
turning on-off with the timer on the website, 3). checking temperature
for turning on-off the air conditioner, and 4). turning on-off the switch
through the control box directly. The developed system could also solve
the problem of consuming electricity in case that the device was still
turned on. Installation of the system was convenient, and no need to
modify the electrical system. Users can use the original system.
Keyword: Wi-Fi, electrical devices, website

1. บทนา
เทคโนโลยีก ารสื่ อสารแบบไร้ ส ายที่ ร องรั บ การท างานบน
อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และสมาร์ ทโฟน เป็ นต้น
เริ่ มมีบทบาทมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ ยคุ อินเทอร์ เน็ตในทุกสิ่ ง (Internet of Thing
:IoT) [1] ในปั จจุบนั ไม่วา่ จะเป็ นการใช้งานสาหรับฟาร์ มอัจฉริ ยะ (Smart
Farm ) ออฟฟิ ตอัจฉริ ยะ (Smart Office ) บ้านอัจฉริ ยะ (Smart Home) ใช้
เพื่อสัง่ การควบคุมการทางานระยะไกลของอุปกรณ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่างๆ
ภายใน บ้ า น พั ก อาศั ย เช่ น เปิ ด -ปิ ดไฟ เปิ ด -ปิ ดโท รทั ศ น์ แ ล ะ
เครื่ องปรั บ อากาศ เป็ นต้น เพื่ อสะดวกต่ อการใช้งาน และยังสามารถ
แก้ ปั ญ หาการสิ้ นเปลื อ งพลั ง งานไฟฟ้ า ได้ ใ นกรณี ลื ม ปิ ดอุ ป กรณ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในอาคารสานักงานหรื อบ้านพักอาศัย ซึ่ งสามารถสั่ง
การจากที่ ไหนเมื่ อไรก็ได้ รวมถึ งช่ วยในระบบรักษาความปลอดภัย เช่ น
ป้ องกันอันตรายจากอัคคีภยั ซึ่งอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้อีกด้วย
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงมีแนวคิดนาเทคโนโลยีการสื่ อสารแบบไร้
สายที่ รองรับการทางานบนอุปกรณ์สื่อสารไร้ สาย พัฒนาระบบควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีความชาญฉลาดมากขึ้น โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ในการควบคุมการทางานของอุปกรณ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในอาคาร เช่ น
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การสัง่ เปิ ด-ปิ ดหลอดไฟ การสั่งเปิ ด-ปิ ดแอร์ การสั่งควบคุมแอร์ อตั โนมัติ
โดยขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิภายนอก เช่ น ถ้าอุณหภูมิ เกิ น 30 องศา ให้ทาการ
เปิ ดแอร์ และสามารถตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้า ที่มีการเปิ ดใช้งาน
อยู่ ใ นขณะที่ ไม่ มี ผู้ ใ ช้ ห รื อหมดเวลาท างาน โดยการสั่ ง การผ่ า น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระยะไกลผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย

2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ งข้ อง
2.1 เทคโนโลยีการสื่ อสารแบบไร้ สาย
ปัจจุบนั เทคโนโลยีการสื่ อสารแบบไร้สายที่รองรับการทางานบนอุปกรณ์
สื่ อสารไร้ สาย แสดงได้ดงั ตารางที่ 1 พบว่า Wi-Fi มี ความเหมาะสมต่ อ
การนาไปใช้งานมากกว่า Bluetooth และ NFC เนื่ องจากระยะทางในการ
ส่ งสัญญาณไกลกว่า มีอตั ราบิตที่ สูงกว่า และการประยุกต์ใช้งานเหมาะ
กับการใช้งานประเภท Wireless internet มากกว่าแบบอื่น
ตารางที่ 1 เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายรองรับบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย [2]
เทคโนโลยี
คุณสมบัติ
NFC
Bluetooth
Wi-Fi
มาตรฐาน
IEEE
ISO/IEC14443-4 IEEE 802.15.1
เครื อข่าย
802.11
ชนิดเครื อข่าย
Point-to-point
WPAN
WLAN
อัตราบิต
106/212/ 424 Kbps
22 Mbps
144 Mbps
ระยะทางการ
รับ-ส่ง
up to <0.2 m
~10 m
~100 m
สัญญาณ
ย่านความถี่
HF 13.56 MHz
2.4 - 2.5 GHz 2.4 - 5 GHz
ระยะเวลาเปิ ด
< 0.1 s
<6s
<5s
การใช้พลังงาน
< 15mA
ต่างไปตามชั้น
-

2.3 ชุดควบคุมอุปกรณ์ ไฟฟ้ า
ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าประกอบด้วย Arduino MEGA 2560
เชื่ อมต่อกับ Module Wi-Fi ESP8266 และ Module Bluetooth HC-06 ทา
หน้าที่ติดต่อรับคาสั่งจาก Raspberry pi ผ่านWi-Fi และ Bluetooth เพื่อสั่ง
การไปยัง Relay ให้อุปกรณ์ทางานตามคาสั่ง งานวิจยั นี้ได้ทาการต่อวงจร
กับ Module เทคโนโลยีไร้ สายทั้ง 2 แบบ เพื่อเปรี ยบเทียบการทางานของ
ระยะสัง่ การควบคุมอุปกรณ์

(ก)ชุดควบควบด้วย Module Wi-Fi

(ข)ชุดควบควบด้วย Module
Bluetooth
รู ปที่ 2 ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

2.4 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.4.1 ระบ บ ควบ คุ ม บ้ า น ผ่ า น แอน ดอรยด์ (Smart Home using
Android) โดยสายใจ การะศรี , สุ ก ั ญ ญา นามบั ญ ฑิ ต ย์ [4] น าเสนอ
เกี่ยวกับการทางานสัง่ การด้วย Android 2 ตัว ตัวแรกอยูฝ่ ั่งผูใ้ ช้งานและตัว
ที่ส องอยู่ในส่ วนชุ ด ควบคุ มอุป กรณ์ อิเล็ กทรอนิ กส์ Android ตัวแรกจะ
เป็ นตัวรับค่าสัง่ การใช้งานและส่ งผ่านข้อมูลคาสัง่ ไปที่ Android ตัวที่สอง
ผ่านทาง wireless ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะสั่งการชุ ดควบคุ มให้ทางาน
ควบคุ ม การเปิ ด-ปิ ด ของหลอดไฟ ข้อ เสี ย ของงานวิ จ ัยนี้ คื อ ต้อ งเสี ย
ค่ าใช้ จ่ ายในการใช้ งานAndroid ถึ ง 2 ตัว ท าสิ้ น เปลื อ งค่ าใช้ จ่ าย และ
สิ้ นเปลืองพลังงาน

2.2 ราสเบอรี่พาย (Raspberry Pi) [3]
บ อ ร์ ด Raspberry Pi ส าม ารถ ท างาน ไ ด้ เ ช่ น เดี ยว กั บ
คอมพิวเตอร์ แ บบตั้งโต๊ะ การพัฒนาซอฟต์แ วร์ ก็ค ล้ายกับคอมพิ วเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ แต่ Raspberry Pi เหมาะสาหรับพัฒนาระบบที่ใช้ทรัพยากร
น้ อ ย เช่ น เว็บ ไซต์ เ พื่ อ สั่ ง การควบคุ ม อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ติ ด ตั้ง ใช้ ง าน
เคลื่อนย้ายสะดวก และใช้พลังงานน้อยกว่าคอมพิวเตอร์

รู ปที่ 3 หลักการทางานของ Smart Home using Android
2 .4 .2 SMART HOME USING ANDRIOD APPLICATION โ ด ย J.
Dhawade Pooja, Y.V. Lathkar, B. Date Purushottam [5] น า เ ส น อ
เทคโนโลยีที่ผใู ้ ช้ควบคุมอุปกรณ์ผา่ นโทรศัพท์มือถือที่มีแพลตฟอร์ มแอน
ดรอยด์ เ พื่ อให้ ส าม ารถ ใช้ ง าน เค รื อข่ า ย Wi-Fi ซึ่ งเชื่ อม ต่ อกั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR ซึ่งควบคุมเครื่ องใช้ภายในบ้านได้

(ข)
(ก)
รู ปที่ 1 (ก) บอร์ด Raspberry Pi (ข) หน้าเว็บไซต์พฒั นาด้วย Raspberry Pi
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โมดู ล Wi-Fi และ Bluetooth ดังแสดงในรู ป ที่ 2 และ 2) พื้ น ที่ ใ นการ
ทดลองแบ่งเป็ น 2 กรณี คือ กรณี ที่ 1 มีสิ่งกีดขวางซึ่ งใช้ห้องเรี ยนเป็ นสิ่ ง
กีดขวาง และ กรณี ที่ 2 ไม่มีสิ่งกีดขวางใช้พ้นื ที่ว่างบริ เวณตรงกลางตึก ดัง
แสดงในรู ปที่ 8
รู ปที่ 4 ไดอะแกรมการทางานของระบบ

3. การออกแบบและพัฒนาระบบ
ระบบแบ่งการทางานออกเป็ น 2 ส่ วน ดังแสดงในรู ปที่ 5 ส่ วน
ที่ 1 เป็ นส่ วนของเว็บบราวเซอร์ สาหรับควบคุมการทางานผ่านหน้าเว็บ
ดังรู ปที่ 6 และส่ วนที่ 2 เป็ นฝั่ ง Home Environment โดยมี Raspberry Pi
ทาหน้าที่เป็ น Server รับคาสั่งผูใ้ ช้ผา่ นทางเว็บบราวเซอร์จากส่ วนที่1 เพื่อ
ส่ ง ค าสั่ ง ให้ ชุ ด ควบคุ ม อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ท างาน โดยมี บ อร์ ด Arduino
เชื่ อ มต่ อ อยู่ ก ั บ โมดู ล Wi-Fi และ relay ที่ ต่ อ อยู่ ก ั บ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า
กระแสสลับ 220 โวล์ ดังแสดงในรู ปที่ 7

รู ปที่ 8 พื้นที่ทดลองการวัดระยะสัง่ การระหว่าง Wi-Fi และ Bluetooth
จากการทดลองได้ท าการวางต าแหน่ ง Raspberry Pi ซึ่ งท าหน้ าที่ เป็ น
server ไว้ตรงฝั่งซ้ายสุดของพื้นที่ทดลอง ดังกล่องสี่ เหลี่ยมในรู ปที่ 8
ผลจากการทดลองพบว่าทั้ง 2 กรณี สัญญาณ Wi-Fi สามารถสั่งการได้ใน
ระยะที่ ไกลกว่าสัญ ญาณ Bluetooth ดังตารางที่ 2 งานวิ จยั นี้ จึงเลื อกใช้
เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายแบบ Wi-Fi ในการพัฒนาระบบ
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบระยะสัง่ การระหว่าง Wi-Fi และ Bluetooth
สัญญาณ
พืน้ ที่ไม่ มีสิ่งกีดขวาง พืน้ ที่มีสิ่งกีดขวาง
Wi-Fi
71
60
Bluetooth
35
18
4.2 ผลการออกแบบหน้ าสาหรับควบคุมการทางานของอุปกรณ์
ระบบสามารถควบคุ ม การอุป กรณ์ ได้ 4 รู ป แบบ แบบที่ 1
เปิ ด-ปิ ดผ่ า นเว็ บ บราวเซอร์ แบบที่ 2 ตั้ง เวลาเปิ ด-ปิ ด ผ่ า นหน้ า เว็ บ
บราวเซอร์ แบบที่ 3 ตั้ง อุ ณ หภู มิ ส าหรั บ เปิ ด-ปิ ด แอร์ มี ก ารใช้ ง าน
เช่ นเดี ยวกับแบบที่ 2 ดังแสดงในรู ปที่ 9 และแบบที่ 4 แบบเปิ ด-ปิ ดผ่าน
ปุ่ มสวิตซ์จากกล่องควบคุมอุปกรณ์โดยตรง ดังรู ปที่ 10

รู ปที่ 5 ภาพรวมการออกแบบพัฒนาระบบ

รู ปที่ 6 หน้าเว็บไซต์ควบคุมการทางานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
แบบที่ 1 เปิ ด-ปิ ดด้วย
การคลิกปุ่มผ่านหน้า
เว็บ สัง่ ได้ทีละ
อุปกรณ์หรื อสัง่ เปิ ด
ปิ ดได้ทีเดียวทั้งหมด

แบบที่ 2 เปิ ด-ปิ ดด้วย
การตั้งเวลา

รู ปที่ 7 การต่อวงจรบอร์ ดสาหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

4. ผลการออกแบบและพัฒนาระบบ
4.1 ผลการเปรียบเทียบระยะสั่งการระหว่างโมดูล Wi-Fi และ Bluetooth
งานวิจยั นี้ มีการทดลองบนเงื่ อนไขเดี ยวกัน ได้แก่ 1) การต่อ
วงจรสาหรั บควบคุ ม ด้วยบอร์ ด Arduino และ relay แบบเดี ยวกัน ต่ างที่

รู ปที่ 9 สัง่ การควบคุมผ่านหน้าเว็บไซต์
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5.2 อภิปลายผล
งานวิจยั นี้สามารถอภิปลายผลได้ดงั นี้
1) การวางต าแหน่ งของ Raspberry Pi ซึ่ งท าหน้าที่ เป็ น server
สาหรับรับคาสัง่ จากผูใ้ ช้ และสั่งการต่อไปยังอุปกรณ์แต่ละจุด
ควรวางไว้ตาแหน่ง server ไว้กลางอาคารเพื่อให้สัญญาณของ
Wi-Fi ที่ เชื่ อมต่อไปยังชุ ดอุปกรณ์ ควบคุ มมี ความเข้มเพิ่มขึ้ น
และ
2) กรณี ก ารเชื่ อ มต่ อระหว่าง server กับ กล่ องควบคุ มครั้ งแรก
ควรมี ระยะห่ างไม่ เกิ น 30 เมตร กรณี ได้ทาการเชื่ อมต่ อกัน
แล้ว ระบบสามารถสั่งการได้ไกลถึ ง 71 เมตร กรณี ไม่มีสิ่งกี ด
ขวาง และ60 เมตรกรณี มีสิ่งกีดขวาง

รู ปที่ 10 ควบคุมโดยตรงจากกล่องควบคุมอุปกรณ์

4.3 การนาไปใช้ งานจริงภายในบ้ านพักอาศัย
กล่องควบคุ มอุ ปกรณ์ ที่พฒ
ั นาขึ้ น สามารถการติ ดตั้งใช้งาน
ระบบควบคุ ม อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าเข้า กับ ระบบไฟจริ ง โดยไม่ ต้ อ งมี ก าร
ดัดแปลงระบบไฟภายในบ้าน เพียงนากล่ องที่ พฒั นาขึ้ นมาแทนที่สวิตซ์
เดิ มของไฟแต่ล ะดวงโดยต่ อสายกระแสสลับ 220 โวลต์ เข้ากับ relay
ภายในกล่องควบคุมที่พฒั นาขึ้นได้ ดังแสดงในรู ปที่ 11

รู ปที่ 11 การติดตั้งใช้งานจริ งภายในอาคาร

5. สรุปและอภิปลายผล
5.1.สรุปผล
งานวิ จ ัย นี้ เลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี สื่ อสารไร้ ส ายแบบ Wi-Fi
เนื่ อ งจากมี ร ะยะในการสั่ ง การควบคุ ม ได้ ไ กล และครอบคลุ ม พื้ น ที่
ทดลองขนาด 71 x 20 ตารางเมตร ซึ่ งมีระยะควบคุมได้ไกลถึ ง 60 เมตร
กรณี มี สิ่ งกัด ขวาง และ 71 เมตร กรณี ไม่ มี สิ่ งกี ด ขวาง กล่ อ งควบคุ ม
อุปกรณ์ ไฟฟ้ าที่พฒั นาในงานวิจยั นี้ มีการติ ดตั้งใช้งานจริ งภายในอาคาร
ประชีพชูพนั ธ์ ชั้น 3 วิทยาลัยรัตภูมิ ซึ่ งมีห้องเรี ยนทั้งหมด 7 ห้องเรี ยน มี
การติดตั้งใช้งานเป็ นระยะเวลา 2 ปี ผลปรากฎว่าระบบยังมีการใช้งานอยู่
จนถึ งปั จจุบนั ระบบสามารถสั่งการควบคุ ม ได้ครอบคลุ มทุก ห้องเรี ยน
และการสั่งการควบคุ ม ทาได้ 4 รู ปแบบ คื อ 1.เปิ ด-ปิ ด ผ่านปุ่ มควบคุ ม
หน้ าเว็บ 2.เปิ ด-ปิ ด ด้ ว ยการตั้งเวลาผ่ านหน้ าเว็บ 3.ตั้งเวลาและเช็ ค
อุณหภูมิสาหรับเปิ ด-ปิ ดแอร์ และ 4.เปิ ด-ปิ ด ด้วยการกดปุ่ มสวิ ตซ์ ผ่าน
กล่องควบคุมโดยตรง สาหรับการประยุกต์ใช้งานจริ งก็ทาได้สะดวก ไม่
ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมสาหรับการติดตั้งใช้งาน
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการสังเคราะห์ วงจรกรองผ่านทุกความถี่
อันดับหนึ่ งสองโหมด วงจรกรองผ่านทุกความถี่อนั ดับหนึ่ งที่นาเสนอใช้
CCCCTA จานวน 2 ตัว และตัวเก็ บประจุต่ อลงกราวนด์ จานวน 1 ตัว
วงจรสามารถท างานได้ ท้ ัง โหมดแรงดั น และโหมดกระแสโดยไม่
จาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของวงจร อัตราขยายและเฟสของวงจร
สามารถปรับได้อย่างอิสระด้วยกระแสไบแอสภายนอก ผลการจาลองการ
ทางานของวงจรด้วยโปรแกรม Pspice พบว่าสอดคล้องกับทฤษฎี ที่ ได้
วิเคราะห์ไว้
คาสาคัญ: วงจรกรองผ่านทุกความถี่อนั ดับหนึ่ ง, สองโหมด, CCCCTA

Abstract
The performance analysis of first-order allpass filter is
presented in this paper. The proposed first-order allpass filter provides
two current controlled current conveyor transconductance amplifiers
and single grounded capacitor. It can be operated in voltage-mode and
current-mode without changing the circuit configurations. The gain and
phase response of proposed circuit can be adjusted
electronically/independently by DC bias currents. The Pspice
simulation results are agreed with the theoretical analysis.
Keywords: Allpass filter, Dual-mode, CCCCTA

1. บทนา
วงจรกรองผ่านทุกความถี่ อนั ดับหนึ่ งหรื อเป็ นที่ รู้จกั กัน ดี ใน
ชื่อวงจรเลื่อนเฟสของสัญญาณ [1-5] ซึ่ งวงจรกรองผ่านทุกความถี่ อนั ดับ
หนึ่ งมั ก จะถู ก น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านต่ อ อย่ า งกว้า งขวาง เช่ น ใน
ระบบสื่ อสาร การประมวลผลสัญญาณแอนาลอก วงจรกาเนิ ดสัญญาณ
ไซน์ต่างเฟส 90 องศา วงจรกาเนิ ดสัญญาณไซน์ห ลายเฟส วงจรกรอง
แถบความถี่ ผ่านค่าควอลิ ต้ ี แฟคเตอร์ สูง เป็ นต้น [6-15]. จากเหตุผลและ
การประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายจึงทาให้วงจรกรองผ่านทุกความถี่อนั ดับ

หนึ่งได้รับความสนใจและวิจยั จานวนมาก โดยผลงานวิจยั วงจรกรองผ่าน
ทุก ความถี่ อนั ดับหนึ่ งจะใช้ อุป กรณ์ แอคที ฟที่ แ ตกต่างกัน เช่ น CDTA,
CCTA, CFTA, DBTA เป็ นต้น นอกจากนี้ แล้วงานวิ จยั ส่ วนมากจะให้
ความสาคัญกับการควบคุมการทางานของวงจรด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิ กส์
เนื่ อ งจากจะท าให้ ส ามารถควบคุ ม การท างานของวงจรได้ ง่ า ยด้ ว ย
ไมโครโปรเซสเซอร์ ห รื อไมโครคอนโทรลเลอร์ [16-20] สาหรับวงจร
กรองผ่านทุกความถี่ อนั ดับหนึ่ งที่มีการนาเสนอจะมี ขอ้ ดี ขอ้ เสี ยแตกต่าง
กันไป ดังเช่นวงจรที่นาเสนอใน [1, 6, 8-9, 12, 16-18] ใช้อุปกรณ์แอคทีฟ
เพียงตัวเดี ยวและตัวเก็บประจุต่อลงกราวนด์ ทาให้วงจรมี ขนาดเล็กและ
ตัวเก็บประจุต่อลงกราวนด์ยงั ช่ วยชดเชยค่าความจุแฝงที่โนดและพอร์ ต
ของอุปกรณ์ แต่อย่างไรก็ตามวงจรเหล่ านี้ ไม่สามารถปรับอัตราขยายได้
ทาให้เมื่อนาไประยุกต์ใช้งานในวงจรกาเนิ ดสัญญาณไซน์ แบบต่างเฟส
90 องศา [6, 14] และวงจรกาเนิ ดสัญญาณไซน์หลายเฟส [13] วงจรจะไม่
สามารถปรับเงื่อนไขและความถี่ ในการกาเนิ ดสัญญาณได้อย่างอิสระ จึง
มี ความจาเป็ นต้องต่อวงจรขยายเพิ่มเติ ม และในท านองเดี ยวกันหากน า
วงจรกรองผ่านทุกความถี่ อนั ดับหนึ่ งประยุกต์ใช้งานในวงจรกรองแถบ
ความถี่ ผ่านจาเป็ นต้องใช้วงจรขยายเพิ่มเติ มเพื่อให้ สามารถปรั บค่าควอ
ลิต้ ีแฟคเตอร์ ได้อย่างอิสระ [6-7, 10, 21-20] บางวงจรสามารถปรับได้ดว้ ย
วิธีทางอิเล็กทรอนิ กส์ แต่มีความจาเป็ นต้องใช้ตวั ต้านทานในวงจร [2, 812, 20] ท าให้ ห ากนาไปสร้ างเป็ นวงจรรวมจะท าได้ยากและสิ้ น เปลื อง
พลัง งานไฟฟ้ า [6] วงจรที่ น าเสนอใน [5, 10-11, 13, 19-20] มี ข ้อ ดี ที่
สามารถควบคุ มเฟสและความถี่ ได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิ กส์ แต่วงจรมี
ความจาเป็ นต้องใช้ตวั เก็บประจุแบบลอยทาให้หากนาไปสร้ างวงจรรวม
ต้องใช้พ้ืนที่มากขึ้น อีกทั้งบางวงจรทางานได้เพียงโหมดกระแส [2-4, 68, 13, 17-19] หรื อโหมดแรงดัน [5, 14-16, 20] เพียงอย่างเดียว
บทความนี้ นาเสนอวงจรกรองผ่านทุกความถี่ อนั ดับหนึ่ งสอง
โหมดที่ใช้ CCCCTA วงจรทางานได้ท้ งั โหมดแรงดันและโหมดกระแส
โดยไม่ต้องเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างวงจร โครงสร้ างวงจรประกอบด้วย
CCCCTA 2 ตัวและตัวเก็บประจุต่อลงกราวนด์ 1 ตัว จึงทาให้เหมาะต่อ
การนาไปสร้ างเป็ นวงจร วงจรที่นาเสนอสามารถควบคุมได้ด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิ กส์จากกระแสไบแอส และวงจรมีอตั ราขยายที่สามารถปรับ
ได้อิ ส ระจากเฟสและความถี่ ผลการจาลองการท างานของวงจรด้ว ย
โปรแกรม Pspice พบว่าได้ผลสอดคล้องกับทฤษฎีเป็ นอย่างดี
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อธิ บายการทางานของวงจรแต่ละโหมดดังนี้
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จากสมการที่ 4 วิเคราะห์หาอัตราขยาย ความถี่และเฟสของวงจรได้ดงั นี้
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2. หลักการและการทางาน
2.1 CCCCTA

และ

วงจรขยายความน าถ่ ายโอนสายพานกระแสที่ ค วบคุ ม ด้ว ย
ก ร ะ แ ส ( Current controlled current conveyor transconductance
amplifier) หรื อที่ เรี ยกย่อว่า CCCCTA ถู ก วิจยั โดย Montree และ Winai
ในปี 2008 เป็ นอุป กรณ์ ที่ น่ าสนใจ เพราะสามารถท างานได้ท้ งั โหมด
แรงดันและโหมดกระแส และที่ สาคัญอี กอย่างที่ ขา x มี ความต้านทาน
ภายในที่สามารถควบคุมได้ด้วยกระแสไบแอส สัญลักษณ์และวงจรสม
มุลย์ของ CCCCTA สามารถแสดงให้เห็นได้ดง้ รู ปที่ 1 คุณลักษณะสมบัติ
ทางกระแสและแรงดันไฟฟ้าของ CCCCTA แสดงได้ดงั สมการที่ 1
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จะเห็ นว่าความต้านทาน Rx จะสามารถปรั บค่าได้ดว้ ยกระแสไบแอส IA
ส่วนความนาถ่ายโอน gm ปรับค่าได้ดว้ ยกระแสไบแอส IB

2.2 วงจรกรองผ่านทุกความถี่อนั ดับหนึ่งสองโหมด
โครงสร้ างวงจรกรองผ่านทุ ก ความถี่ อนั ดับ หนึ่ งสองโหมด
แสดงไว้ในรู ปที่ 2 วงจรประกอบด้วย CCCCTA 2 ตัวและตัวเก็บประจุ
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ดังจะเห็ นได้ว่าอัตราขยาย สามารถปรับได้ดว้ ยวิธีทางอิเล็กทรอนิ กส์จาก
กระแสไบแอส IA1 or IA2 โดยไม่กระทบต่อความถี่ และเฟส ส่ วนความถี่
กับเฟสสามารถปรับได้จาก IB1.
2.2.2 การทางานในโหมดกระแส
ในทานองเดี ยวกันวงจรจะทางานในโหมดกระแส เมื่ อต่อขา
Vin ลงกราวนด์ และป้ อนกระแสอินพุตเข้าที่ขา x ของ CCCCTA ตัวแรก
และทาให้วงจรมีอินพุตอิมพิแดนซ์ต่าด้วยการปรับกระแสไบแอส IA1 ให้
มีค่ามากขึ้น ส่ วนขาต่อเอาต์พตุ Iout จะมีอิมพิแดนซ์สูง เมื่อวิเคราะห์หาฟัง
ก็ชนั่ ถ่ายโอนจะได้
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ส่ วนความถี่ และเฟสจะได้เช่ นเดี ยวกับการทางานในโหมดแรงดัน ดัง
สมการที่ (6) และ (7), ตามล าดั บ และหากแทน R  VT และ
x2

Ideal
Simulation
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ลงใน (12) อัตราขยายกระแสจะได้เป็ น

I
 B2
2VT

G ( ) 

(13)

I out
I
 B2
I in 8I A 2

นัน่ คือ อัตราขยายกระแสปรั บได้จากกระแสไบแอส IA2 หรื อ IB2 โดยไม่
กระทบต่อความถี่และเฟสของวงจร ส่ วนความถี่ และเฟสของวงจรยังคง
ปรับได้จากกระแสไบแอส IB1 ดังสมการที่ (9) และ (10)

Ideal
Simulation
Phase
Gain

150

Phase(D)

100

50

0

Gain(dB)

10

0

-10

-20
1k

10k

100k
Frequency(Hz)

1.0M

I B1 =200μA

-50
1k

10k

100k
1.0M
Frequency(Hz)

10M

รู ปที่ 4 การปรับเฟสด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ของโหมดแรงดัน

Amplitude(mV)

5.0

Vin

Ideal
Simulation

Vout

0

-5.0
0

4

8

Time(ms)

12

รู ปที่ 5 ผลการทางานในโดเมนเวลา เมื่อป้อนความถี่ 306.06kHz
5.0
Ideal
Simulation

Amplitude(mV)

เพื่อเป็ นการยืนยัน ประสิ ทธิ ภ าพการท างานของวงจรกรอง
ผ่านทุกความถี่อนั ดับหนึ่ งสองโหมด จึงจาลองการทางานของวงจรด้วย
โปรแกรม Pspice โดยใช้ โ ครงสร้ า งของ CCCCTA จากไบโพล่ า ร์
ทรานซิ สเตอร์ที่นาเสนอไว้ใน [4] และใช้พารามิเตอร์ ของทรานซิ สเตอร์ .
NPN และ PNP ของ NR200 และ PR200 ของทรานซิ ส เตอร์ แ อร์ เ รย์
ALA400 ใช้แหล่งจ่ายให้วงจร ±1.5V
สาธิ ตการทางานของวงจรเพียงโหมดแรงดันเพียงอย่างเดี ยว
โดยกาหนดตัวเก็บประจุ C1 = 500pF กระแสไบแอส I A1  100μA และ
I A2  I B1  I B 2  50μA . ค านวณหาความถี่ เฟสและอัต ราขยายเป็ น
306.06 kHz,  ()  90o และ G( )  1 . ผลการจาลองการทางานของ
อัตราขยายและเฟส ดังรู ปที่ 3 จะเห็ น ว่าสอดคล้องกับทฤษฎี อย่างมาก
ส่ วนรู ปที่ 4 แสดงผลการจาลองการทางานของเฟสกับ ทฤษฎี เมื่ อปรับ
กระแสไบแอส IB1 จาก 25μA, 50μA, 100μA และ 200μA ท าให้
ความถี่ที่มีเฟส 90 องศาเปลี่ยนเป็ น 153.03 kHz, 306.06kHz, 612.12kHz
และ 1.22MHz ตามล าดับ การท างานของวงจรในโดเมนเวลาด้วยการ
ป้ อ นสัญ ญาณแรงดัน อิ น พุ ต ความถี่ 306.06kHz ขนาด 8mVp-p ท าให้
ได้ผลการทาลองการทางานเปรี ยบเทียบกับทฤษฎีดงั รู ปที่ 5 ผลการจาลอง
การทางานในรู ปที่ 6 แสดงการปรับอัตราขยายแรงดันด้วยกระแสไบแอส
IA1 โ ด ย ป รั บ I A1  50μA,75μA, 100μA แ ล ะ 125μA ท า ใ ห้
อัตราขยายแรงดันเปลี่ยนเป็ น G ( )  0.5, 0.75, 1 และ 1.25 ตามลาดับ
20

I B1 =100μA

0

3. การจาลองการทางานของวงจรด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

180

I B1 =50μA

100

Phase(D)

gm2

180

0

I A1 =50μA
I A1 =75μA
I A1 =100μA
I A1 =125μA
-5.0
10

12

14

Time(ms) 16

18

20

รู ปที่ 6 การอัตราขยายแรงดัน เมื่อเปลี่ยนแปลงกระแสไบแอส IA1

4. Conclusion
บทความนี่ น าเสนอวงจรกรองผ่านทุ ก ความถี่ อนั ดับ หนึ่ งที่
ทางานได้สองโหมด ทั้งโหมดแรงดันและโหมดกระแสโดยไม่จาเป็ นต้อง
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของวงจร วงจรประกอบด้วย CCCCTA 2 ตัวและ
ตัวเก็บประจุต่อลงกราวนด์ 1 ตัว ความถี่ และเฟสของทั้งสองโหมดมี ค่า
เดียวกันและสามารถปรับได้ดว้ ยวิธีทางอิเล็กทรอนิ กส์จากกระแสไบแอส
ส่ วนอัตราขยายของวงจรสามารถปรับได้อิสระจากกระแสไบแอสโดยไม่
มีผลกระทบต่อความถี่ และเฟสของ การยืนยันการทางานของวงจรด้วย
โปรแกรม Pspice แสดงให้เห็ นได้ว่า วงจรมีสมรรถนะที่ดีสอดคล้องกับ
ทฤษฎีที่ได้การวิเคราะห์ไว้

10M

รูปที่ 3 อัตราขยายและเฟสของวงจรในโหมดแรงดัน
10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
345

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand

เอกสารอ้ างอิง
[1]

D. Biolek, & V. Biolkova, “Allpass filter employing one
grounded capacitor and one active element,” Electronics Letters,
45(16), 2009, pp. 807-808.
[2] A. Iamarejin, S. Maneewan, P. Suwanjan, & Jaikla, K. “Currentmode variable gain first-order allpass filter employing CFTAs,”
PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, R. 89(Nr 2a/2013),
2013, pp. 238-241.
[3] W. Tangsrirat “Cascadable current-mode first-order allpass filter
using current controlled conveyor,” PRZEGLĄD
ELEKTROTECHNICZNY, R. 89(Nr 1a/2013), 2013, pp. 187190.
[4] W. Jaikla, A. Noppakarn, & S. Lawanwisut “New gain
controllable resistor-less current-mode first order allpass filter
and its application,” Radioengineering, 21(1), 2012, pp. 312-316.
[5] S. Maneewan, N. Udorn, D. Duangmala, P. Silapan & W. Jaikla,
“A voltage-mode first order allpass filter based on VDTA,”. Adv.
Electric. & Electro. Eng., 12(1), 2014, pp. 40-46.
[6] W. Tangsrirat, P. Mongkolwai, & T. Pukkanun “Current-mode
high-Q bandpass filter and mixed-mode quadrature oscillator
using ZC-CFTAs and grounded capacitors,” Indian J. of Pure &
Applied Physics, 50, 2012, pp. 600-607.
[7] A. Toker, S. Ozoguz, O. Cicekoglu, & C. Acar “Current-mode
all-pass filters using current differencing buffered amplifier and
new high-Q bandpass filter configuration,” IEEE Transactions on
Circuits and Systems II, 47(9), 2000, pp. 949-954.
[8] K. Pitaksuttayaprot, & W. Jaikla “Electronically tunable currentmode multiphase sinusoidal oscillator employing CDCTA-based
allpass filters,” The 2014 International Conference on Circuits,
Systems and Control, Interlaken. 22-24 February 2014, pp. 6973.
[9] J. Vavra, J. Bajer, & D. Biolek “Differential-input buffered and
transconductance amplifier-based all-pass filter and its
application in quadrature oscillator,” 35th International
Conference on Telecommunications and Signal Processing, 3-4
July 2012, pp. 411-415.
[10] A. Toker, E. O. Gunes, & S. Ozoguz “New high-Q band-pass
configuration using current controlled current conveyor based
all-pass filters,” The 8th IEEE International Conference on

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

Electronics, Circuits and Systems, 2-5 September 2001, pp. 165168,
M. Kumngern, “ Realization of electronically tunable first-order
allpass filter using single-ended OTAs,” 2012 IEEE Symposium
of Industrial Electronics and Applications (ISIEA2012).
Bandung, 23-26 Sept. 2012, pp. 100-103.
N. Pandey, R. Pandey & S. K. Paul “A first order all pass filter
and its application in a quadrature oscillator,” Journal of Electron
Devices, 12, 2012, pp. 772-777.
W. Tangsrirat, & W. Tanjaroen, & T. Pukkalanun “Current-mode
multiphase sinusoidal oscillator using CDTA-based allpass
sections,” Int. J Electron. Commun. (AEU)., 2009, 63, pp. 616622.
B. Chaturvedi & S. Maheshwari “An ideal voltage-mode all-pass
filter and its application,” Journal of Communication and
Computer, 9, 2003, pp. 613-623.
J. Bajer & D. Biolek “Voltage-mode electronically tunable allpass filter employing CCCII+, one capacitor and differentialinput voltage buffer,” 2010 IEEE 26-th Convention of Electrical
and Electronics Engineers in Israel, Israel, 17-20 Nov. 2010, pp.
934-937.
N. Pandey, P. Arora, S. Kapur, & S. Malhotra “First order
voltage mode MO-CCCCTA based all pass filter,” 2011
International Conference on Communications and Signal
Processing (ICCSP), Calicut, 10-12 Fab. 2011, pp. 535-537.
A. Lahiri, & A. Chowdhury, A novel first-order current-mode
all-pass filter using CDTA,” Radioengineering, 18(3), 2009, pp.
300-305.
N. Pandey, & S. K. Paul “ Single CDTA-based current mode allpass filter and its application,” Journal of Electrical and
Computer
Engineering,
2011,
ID
897631,
doi:10.1155/2011/897631.
W. Tangsrirat & W.Tanjaroen, Current-mode second-order notch
filter using CDTA-based allpass section. SICE Annual
Conference 2008, Japan, 20-22 August 2008, pp. 1143-1146.
S. Maheshwari “Voltage-mode all-pass filters including
minimum component count circuits,” Active and Passive
Electronic
Components,
2007,
ID
79159,
doi:10.1155/2007/79159.

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
346

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand

การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของเทคนิคการดึงความรู้ จากข้ อมูลทีเ่ กิดจากการบันทึกไม่ แน่ นอน
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ ได้นาเสนอระบบที่ใช้ในการจาแนกประเภทข้อมูล
ที่ เกิ ด จากการบัน ทึ ก แบบไม่ แ น่ น อนโดยใช้เทคนิ ค การดึ งความรู้ จาก
ข้อมูล การออกแบบระบบประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเตรี ยม
ข้อมูล โดยการพัฒ นาคลังคาศัพท์สาหรับใช้ในกระบวนการตัดค าและ
แปลงโครงสร้ างข้อมูลให้ อยู่ในรู ปแบบที่ มีโครงสร้ างเพื่อให้เหมาะสม
สาหรับการนาไปวิเคราะห์และใช้ในโมเดลการจาแนกข้อมูล 2) การสร้าง
ฐานความรู้ ที่ได้จากการเปรี ยบเที ยบอัลกอริ ทึมต่าง ๆ ได้แก่ RDR, J48,
JRIP และ PART เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบใหม่ 3) การ
ปรับปรุ งฐานความรู้ดว้ ย RDR ซึ่งสามารถปรับปรุ งโมเดลให้เป็ นปัจจุบนั
โดยจะทาการเรี ยนรู้แบบอัตโนมัติจากข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในระบบ 4)
การอนุมานความรู้เพื่อระบุประเภทข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการทดลองได้แก่
ข้อมูล การขายสิ นค้าที่ เก็บรวบรวมในระบบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2560
ผลจากเปรี ย บเที ยบพบว่า เทคนิ ค RDR เป็ นวิธี ที่ เหมาะสมที่ สุ ด ที่ จ ะ
นามาใช้ในระบบจาแนกประเภทข้อมูล เมื่อการพัฒนาระบบเสร็ จสิ้ นลง
ผูว้ ิจยั ได้ทาการเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพด้านเวลาที่ ใช้ในการจาแนก
ข้อมูลของระบบใหม่กบั ระบบเดิม พบว่าระบบใหม่สามารถจาแนกข้อมูล
ได้ เ ร็ วขึ้ น 68.75 น าที และช่ วยลดจ านวนคน ท างาน ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ

developing a Corpus using in word segmentation and part of tagging
process for unstructured data into structured data which suitable for
analyzing and implementing classification model 2) Knowledge Base
development by comparing algorithms such as RDR, J4 8 , JRIP and
PART in order to find out the most appropriated method for new system
implementation 3) RDR which provide an auto-update model whenever
new data has input into system 4) Knowledge Deduction for data
identification. Dataset used in this study is selling data from 2015 –
2017 which kept in system. The result of comparison stated that RDR is
the most appropriated technique used in data classification. After the
system development finished, researches compared the efficiency of
time consuming in the process of data classification between previous
and new system. The result revealed that new system can work out
rapidly for 68.75 minutes and cause the faster finished of work
moreover can proficiency reduce the number of worker as well.
Keywords: Knowledge Acquisition, Ripple Down Rule, Unstructured
Data

1. บทนา
คาสาคัญ : การดึงความรู้จากข้อมูล , เทคนิ ค Ripple Down Rule, ข้อมูลที่
เกิดจากการบันทึกไม่แน่นอน

Abstract
This research aims to present the system that used to classify
type of data from an unstructured data using Knowledge Acquisition.
The system design consists of 4 steps as follow 1) Data Preparation by

การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในรู ปแบบที่ ไ ม่ แ น่ น อนจากผู ้ใ ช้ ง าน
หลากหลายและการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เป็ นโครงสร้ าง ทาให้เกิ ดปั ญหาใน
การที่จะนาข้อมูลมาใช้งานรวมทั้งการยืนยันว่าข้อมูลนั้น ๆ อยูใ่ นประเภท
เดี ยวกัน หรื อหมายถึ งข้อมู ลชิ้ น เดี ยวกัน หรื อไม่ [1] งานวิจยั ชิ้ น นี้ จึ งมี
วัตถุประสงค์ในการนาเทคนิ คการตัดคาและแปลงข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบ
ที่มีโครงสร้ างเข้ามาช่ วยเตรี ยมข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบที่เหมาะสมกับการ
นาชุดข้อมูลไปสร้างกฏความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้มาจากการดึงความรู้
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ออกมาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ และนากฏที่ ได้น้ ี มาช่ วยวิเคราะห์ หาประเภทของ
ข้อมูล มาพัฒนาเป็ นระบบจาแนกจาแนกประเภทข้อมูลจากการบันทึกไม่
แน่ นอนในรู ปแบบของการเรี ยนรู ้ ของเครื่ อง เพื่อลดเวลาในการจาแนก
ประเภทข้อมูล เวลาที่ ใช้ในการทางาน รวมทั้งจานวนคนที่ ตอ้ งช่ วยกัน
จาแนกข้อมูล และความต้องการหาวิธีเปลี่ยนกระบวนการทางานจากเดิม
ให้เป็ นกระบวนการอัตโนมัติมากขึ้น
การเรี ยนรู้ ข องเครื่ องจัก ร (Machine Learning) คื อ การท าให้
คอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการปรั บตัวหรื อจดจาเงื่อนไขและการ
ตัดสิ นใจต่าง ๆ จนในที่สุดคอมพิวเตอร์ ก็จะฉลาดพอที่จะทาการตัดสิ นใจ
บนข้อมูลใหม่ที่ไม่เคยเห็ นมาก่อนได้สาเร็ จ โดยเริ่ มจากการป้ อนข้อมูล
เข้าไปเพื่ อท า Feature Extraction เพื่ อสกัด สิ่ งที่ ไม่เกี่ ยวข้องนั้น ออกไป
และให้ ได้ ข ้อ มู ล ที่ เหมาะสมกับ การน าไปให้ ส ร้ าง Model ที่ ส ามารถ
นาไปใช้ในการทานายหรื อตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลชุ ดต่อ ๆ ไป
[2] [3] เทคนิ คการเรี ยนรู ้ ดว้ ยเครื่ องที่ นามาใช้ในงานวิจยั นี้ ประกอบด้วย
4 เทคนิค ได้แก่
1. Ripple Down Rule เป็ นเทคนิคที่ในการจัดการความรู้ที่ถูกดึง
มาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญทีละปั ญหา (Knowledge Acquisition) จากนั้นนาข้อมูล
มาวิเคราะห์และแสดงผลในรู ปแบบของกฏ ซึ่ งนิ ยมใช้โครงสร้ างต้นไม้
มานาเสนอความรู้ ผ่านโหนดรากเป็ นโหนดพื้นฐานที่ใช้วิเคราะห์ ขอ้ มูล
(Default Conclusion) โหนดสุ ดท้ า ยของแต่ ล ะเส้ น ทางจะเป็ นหนึ่ ง
ข้อสรุ ปของฐานความรู้ (Conclusion) โดยมีโครงสร้ างเป็ นไบนารี ทรี ที่
แต่ล ะโหนดมี ลูก ได้ไม่ เกิ น 2 โหนด ซึ่ งโหนดมี 2 ประเภท คื อ โหนด
ยกเว้น (Exception Node) และโหนดเท็จ (False Node)
2. Ripper Rule (JRIP) เป็ นอัลกอริ ธึมที่มีการเรี ยนรู้ ปัญหาจาก
ข้อมูล และมี ก ารพิสู จน์ ผลโดยใช้ก ารสร้ างชุ ดของกฏ หลักการทางาน
ประกอบด้วย 2 เฟส ได้แก่ Building Stage เป็ นการสร้างกฏเริ่ มต้นและมี
การ Pruning บางแอตทริ บิวต์ออก และ Optimization Stage เป็ นการเอา
กฏที่ได้ท้ งั หมดมาตัดอี กรอบหนึ่ งว่าควรตัดกฏใดออก เพื่อเป็ นการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพและความถูกต้องในการจาแนกข้อมูล
3. Decision Tree: J48 เป็ นอัล กอริ ทึ ม ที่ ใ ช้ก ารเรี ยนรู้ แ บบมี
ผู้ส อน (Supervised Learning) ที่ พ ัฒ นาต่ อ ยอดมาจาก ID3 และ C4.5
ต้น ไม้ตดั สิ นใจมี ล ัก ษณะโครงสร้ างคล้ายกับ ต้น ไม้หั วกลับที่ มี รากอยู่
ด้านบนและใบอยูด่ า้ นล่างสุ ด ภายในต้นไม้จะประกอบไปด้วยโหนด ซึ่ ง
แต่ละโหนดนั้นจะแสดงถึ งการตัดสิ นใจบนข้อมูลของคุ ณสมบัติต่าง ๆ
ใน การสร้ า งโมเดลต้ น ไม้ ต ั ด สิ นใจจะคั ด เลื อกแอตทริ บิ วต์ ที่ มี
ความสั มพัน ธ์ก ับ คลาสผลลัพ ธ์ ม ากที่ สุ ดขึ้ น ไปเป็ นโหนดบนสุ ด ของ
ต้นไม้
4. Decision List Partial Rule (PART) เป็ น ก า ร น า เส น อ
Production Rule ในรู ปแบบ IF … Then ที่ ใช้ในการแก้ปัญ หา สามารถ
นาไปใช้สร้างกฏได้ รวดเร็ วและง่ายต่อการนาไปใช้งาน กฏในลักษณะนี้

ประกอบด้ ว ย 2 ส่ ว น กฎจะประกอบ 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว น IF: เรี ยกว่ า
Antecedent (premise ห รื อ Condition) แ ล ะ ส่ ว น THEN: เรี ย ก ว่ า
Consequent (Conclusion หรื อ Action) รู ปแบบไวยกรณ์ อย่างง่าย คือ IF
(ถ้า) < เงื่อนไข > THEN (แล้ว) < ผลที่ตามมา >

2. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในปี ค.ศ. 2015 Ammar Mohammed Mohamed Karam และ
Hesham [4] พัฒ นาวิธีก ารตัดค าแบบ Hybrid Methods โดยประยุก ต์ใ ช้
การทา Dictionary Based Methods ซึ่ งเป็ นการทาคลังคาศัพท์ไว้ล่วงหน้า
เมื่อต้องการตัดคาก็จะทาการเปรี ยบเทียบข้อความที่ตอ้ งการตัดกับรายการ
คาที่เก็บไว้ในพจนานุกรม ร่ วมกับ Statistical Based Methods ที่ใช้วิธีการ
แบบ N - Gram ในการค านวนค่ าความน่ าจะเป็ นของชุ ด อัก ขระที่ เกิ ด
ร่ วมกัน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการตัดคามากยิ่งขึ้น ในขณะที่ พรพิรุณ
โอ่ ง อิ น ทร์ วรรณา ศิ ริ แสงตระกู ล และ พุ ธ ษดี ศิ ริ แสงตระกู ล [5]
พัฒนาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการหาค่าสถิ ติทวั่ ไปและใช้การทาเหมือง
ข้อมูลมาวิเคราะห์ ห าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ร่ วมกับวิธีการเรี ยนรู้
กฎ (Rule Learning) และใช้วิธีริปเปอร์ มาใช้วิเคราะห์ ขอ้ มูล จากนั้นน า
กฎที่ได้จากการศึกษามาสอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อค้นหากฎที่น่าสนใจแล้ว
จึงนาไปใช้วางแผนแก้ปัญหา นอกจากนี้ S.C. Gowri และ K. Meenakshi
Sundaram [6] ได้วิจยั โดยใช้การทา Text Mining เพื่อจัดประเภทข้อความ
และการ Retrieval นอกจากนี้ ยงั ได้ทาการออกแบบโครงสร้ างการเก็บคา
สาคัญ เพื่ อใช้ใ นการสื บ ค้น โดยมี ก ารเรี ยงตามล าดับ ตัวอัก ษรและการ
เชื่ อ มโยงไปยังรายการอ้างอิ งของเอกสารที่ ป รากฏค านั้ น ๆ อยู่ และ
น าเส น อวิ ธี การ Encode Text ด้ ว ย String Vector แท น ก ารใช้ เ ป็ น
Numeric ทาให้สามารถค้นหาคาได้อย่างรวดเร็ ว
ในปี ค.ศ. 2013 Menaka S และ Radha [7] ได้จดั ท าวิจยั เพื่ อ
แก้ปัญหาการทา Text Classification ในการจัดประเภทเอกสารข้อความ
ตามค าวลี ห รื อชุ ด ค าที่ เกี่ ยวกับ หมวดหมู่ ที่ ก าหนดไว้ล่ วงหน้ า และน า
WordNet Dictionary มาช่ วยเรื่ องคานวนหาระยะห่ างของความหมายแต่
ละคา โดยมี การใช้เทคนิ ค การสกัดคาสาคัญออกมาจากข้อความ ซึ่ งใช้
วิ ธี ก ารท าที่ เรี ยกว่ า Keyword Extraction โดยใช้ เทคนิ ค TF-IDF และ
WordNet ทาให้สามารถจัดทาฐานความรู้และคลังคาศัพท์

3. วิธีดาเนินการวิจยั
1. การเตรี ยมข้อมูลที่ ใช้สร้ างโมเดลโดยให้ อยู่ในรู ป แบบที่
เหมาะสมและสามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม WEKA 3.8.1 ข้อมูลที่ใช้ใน
งานวิจยั ได้แก่ ข้อมูลการขายสิ นค้าของร้ านผูแ้ ทนจาหน่ ายวัสดุก่อสร้ าง
แห่ งหนึ่ ง โดยรวบรวมข้อมู ล การขายสิ น ค้าตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 – 2560
โดยผลลัพท์ที่ได้ จากนั้นจึงเข้าสู่ กระบวนการความสะอาดข้อมูลและทา
การเปลี่ยนรู ปแบบข้อมูลให้เป็ นข้อมูลที่มีโครงสร้า งเนื่องจากชื่ อสิ นค้าที่
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แต่ล ะผูแ้ ทนจาหน่ ายแต่ ล ะร้ านระบุ ม านั้น มี ค วามหลากหลาย โดยใช้
กระบวนการวิเคราะห์ข ้อความที่ ออกแบบไว้ในงานวิจยั นี้ ในการแปลง
รู ปแบบของข้อความที่ไม่มีโครงสร้างให้มีโครงสร้าง
2. การเตรี ย มคลังค าศัพ ท์ ในขั้น ตอนการตัด ค าและแปลง
โครงสร้ างข้อมูลจาเป็ นต้องใช้คลังคาศัพท์ในการเที ยบเคี ยงคา เพื่อช่ วย
ในการเลือกคาที่พบจานวนมากเข้ามาใส่ เพิม่ ในคลังคาศัพท์ให้ครอบคลุม
ข้อมูล ที่ นามาใช้ม ากยิ่งขึ้ น รวมทั้งออกแบบและพัฒ นาเครื่ องมื อที่ ใ ช้
กากับชนิดของคาเป็ นการกากับคาตามประเภทที่กาหนดไว้
3. การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล โดยในงานวิ จยั นี้ ได้ท าการเลื อ กใช้
อัล กอริ ธึม จานวน 4 ตัว ได้แ ก่ Ripple Down Rule (RDR), Ripper Rule
(JRIP), Decision Tree: J48 และ Decision List Partial Rule (PART) เพื่ อ
ทดสอบหาอัล กอริ ธึ ม ที่ เหมาะสมส าหรั บ น ามาใช้ ส ร้ า งแบบจ าลอง
จากนั้นจึงนาข้อมูลที่ผา่ นการเตรี ยมข้อมูลเรี ยบร้ อยแล้วมาทดสอบจาแนก
ประเภทสิ นค้า
4. ออกแบบและพัฒนาระบบให้สามารถสร้ างและปรับปรุ ง
กฏได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จากการศึกษาและเปรี ยบเทียบการทางานของ
ทั้ง 4 อัลกอริ ธึมและน ามาทดสอบประสิ ทธิ ภาพด้วยข้อมู ลชุ ดเดี ยวกัน
พบว่า RDR สามารถเรี ยนรู้ขอ้ มูลได้ตลอดเวลา จึงเหมาะกับข้อมูลและ
ปั ญ หาของงานวิ จ ัย นี้ มากที่ สุ ด จึ ง ได้ น าโมเดลที่ ไ ด้ จ าก RDR มาใช้
ออกแบบและพัฒ นาระบบขึ้ นมาใหม่ ต ามแผนภาพการไหลของ
ระบบงาน ดังรู ปที่ 1

ด้านความแม่นยาของโมเดล ความครบถ้วนของโมเดล และประสิ ทธิภาพ
โดยรวมซึ่ งเป็ นการพิจารณาแยกทีละคลาส รวมทั้งได้ทาการทดลองใช้
งานระบบเพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพด้านเวลาและจานวน User ที่ใช้
ในการจาแนกข้อมูลระหว่างของระบบใหม่กบั ระบบเดิม

4. ผลการวิจยั
จากการทดลองเพื่อเปรี ยบเทียบการทางานของอัลกอริ ธึมทั้ง 4
ด้วยข้อมู ลชุ ดเดี ยวกัน โดยท าการวัด ผลประสิ ทธิ ภาพในด้านต่าง ๆ ผล
จากการทดลอง ดังนี้
1. ความถู ก ต้อ งแม่ น ย า (Accuracy) พบว่ า RDR มี ค วามถู ก
ต้องแม่นยาในการวิเคราะห์ ผลที่ สุด โดยมี ค่าความถู กต้องร้ อยละ 91.65
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิ ทธิภาพของทุกโมเดลโดยพิจารณารวมทุกคลาส
Model
Classified
RDR
J48
JRIP
PART

Correctly
Classified
Instances
1,833
1,683
1,658
1,605

Incorrectly
Classified
Instances
167
317
342
395

% Correctly
91.65%
84.15%
82.90%
80.25%

2. ความแม่นยาของโมเดล (Precision) ในการขจัดสิ นค้าที่ ไม่
เกี่ยวข้องออกไปได้มากน้อยเพียงใด พบว่า JRIP มีสามารถในการในการ
ขจัดสิ นค้าที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปได้ดี่ที่สุด ที่ 0.933 ดังตารางที่ 2
3. ความครบถ้วนของโมเดล (Recall) ว่ามีความประสิ ทธิ ภาพ
ในการจาแนกสิ น ค้าที่ เกี่ ยวข้องกับ แต่ล ะคลาสออกมาได้มากหรื อน้อย
พบว่า RDR มีประสิ ทธิภาพสูงสุด ที่ 0.916 ดังตารางที่ 2
4. ประสิ ท ธิ ภ าพโดยรวม (F-Measure) ค านวนได้ จ ากค่ า
Precision และ Recall โดยผลลัพธ์จะมี ค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ซึ่ งค่าที่เข้าใกล้
1 หมายถึ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจ าแนกกลุ่ ม สู ง และมี ค วามถู ก ต้อ งในการ
พยากรณ์สูง พบว่า RDR มีประสิ ทธิภาพสูงสุด ที่ 0.859 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ประสิ ทธิภาพของทุกโมเดลโดยพิจารณาแยกทีละคลาส
รูปที่ 1 แผนภาพการไหลของระบบงาน
5. การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของโมเดล โดยใช้วิ ธี Crossvalidation ในประเด็นดังนี้ ประสิ ทธิ ภาพของทุกโมเดลด้านความถูกต้อง
แม่นยาโดยพิจารณารวมทุ กคลาส และประสิ ทธิ ภาพของทุ กโมเดลใน

Model
Classified
RDR
J48
JRIP
PART

Precision

Recall

F-Measure

0.916
0.904
0.933
0.854

0.916
0.842
0.829
0.802

0.859
0.850
0.856
0.805
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ผลการเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพโดยรวม ดังรู ปที่ 2 พบว่า
RDR เป็ นวิ ธี ก ารที่ ดี ที่ สุ ด ดังนั้น ผู้วิ จ ัย จึ งได้เลื อ ก RDR มาใช้ใ นการ
พัฒนาระบบใหม่

เพียง 15 นาที จึงช่ วยให้งานเสร็ จภายในระยะเวลาที่ เร็ วขึ้นนอกจากนี้ ยงั
ช่วยลดจานวนคนทางานได้

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มห าวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต และ ภาควิ ช าวิ ท ยาการ
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ น าเสนอวิ ธี ก ารออกแบบและพั ฒ นาโปรแกรม
LabVIEW เพื่อควบคุมเครื่ องมือที่ใช้สอบเทียบการวัดทางวิศวกรรมเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการสอบเทียบเครื่ องมือวัดให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
และลดความผิดพลาดการวัดจากผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อให้ได้ค่าการวัดที่มีความ
ถูกต้องสู ง โดยอาศัยทฤษฎี ข้ นั ตอนการปฏิ บตั ิ ของห้องปฏิ บตั ิก ารสอบ
เที ยบสถาบันนวัตกรรมที โอที ซึ่ งโปรแกรมต้น แบบนี้ สามารถท าการ
สอบเที ย บเครื่ องวัด ก าลัง งานความถี่ วิ ท ยุ (RF power meter) รวมถึ ง
สามารถตรวจสอบระบบรวม (System II A) และตรวจสอบค่ าอ้างอิ ง
ก าลั ง งาน (power reference) ข อ งเค รื่ อ ง RF power meter ได้ โด ย
โปรแกรมสามารถวัดและบันทึ กค่าต่างๆที่ ทาการสอบเที ยบ จากนั้นนา
ข้อมูลที่ได้มาจากโปรแกรมมาทาการวิเคราะห์ ตามขั้นตอนของสถาบัน
นวัตกรรมทีโอทีต่อไป

เครื่ องวัดกาลังงานความถี่วิทยุ (RF power meter) เป็ นเครื่ องมือวัดที่
สาคัญในงานติ ดตั้งระบบการสื่ อสารโทรคมนาคมย่านความถี่ วิทยุ (RF
Communications) และมี ก ารใช้ งานเป็ นจานวนมาก ดังนั้ น RF power
meter ที่ น ามาใช้งานจาเป็ นต้องมี ค วามถู ก ต้องแม่ น ยาสู ง ในการวัด ค่ า
ต่างๆ ทาให้เครื่ องมือวัดที่ใช้งานจะต้องทาการสอบเที ยบอย่างสม่าเสมอ
เพื่ อใช้รับรองความถู กต้องแม่น ยาของเครื่ อมื อวัดเหล่ านั้น สาหรับ การ
สอบเทียบเครื่ องมือวัดกาลังงานความถี่วิทยุของห้องปฏิ บตั ิการสอบเทียบ
สถาบันนวัตกรรมทีโอที บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) จะดาเนินการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC17025 [1] โดยที่ ผ่ านมาระบบการสอบเที ย บยัง มี
ข้ อ ผิ ด พลาดเกิ ด ขึ้ นจากอุ ป กรณ์ ของระบบ รวมถึ ง มี ข ้ อ จ ากั ด ใน
กระบวนการสอบเที ย บ โดยเฉพาะค่ า ความผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ นจาก
ผูป้ ฏิบตั ิงานซึ่งทาให้การสอบเทียบจึงไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน บทความนี้
จึงได้นาเสนอการพัฒนาโปรแกรม LabVIEW เพื่อช่ วยในการสอบเที ยบ
RF power meter ของห้องปฏิ บตั ิการสอบเทียบสถาบันนวัตกรรมทีโอที
เพื่ อ ลดปั ญหาและข้ อ ผิ ด พลาดต่ า งๆ ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมารวมทั้ งเพิ่ ม
ความสามารถและประสิ ท ธิ ภ าพในการสอบเที ยบได้ม ากขึ้ น โดยทาง
ห้องปฏิบตั ิการสอบเทียบสถาบันนวัตกรรมทีโอทีได้นาไปประยุกต์ใช้อยู่
ในปัจจุบนั

คาสาคัญ: การสอบเทียบ, โปรแกรม LabVIEW, อาร์เอฟเพาเวอร์มิเตอร์ ,
ระบบรวม (System II A)

Abstract
This paper propose a theoretical method of designing and
developing the LabVIEW program, which is used to control the
engineering instruments calibration measurements, to increase the
ability to measure efficiently and decrease the human errors to a highly
accurate measurement. Base on the theory of procedure established by
the calibration laboratory at TOT Innovation Institute. The prototype
can be calibrated with RF power meter and it can also detect the system
including the examination the power reference of RF power meter. The
program can measure and save calibration settings. Then the data
obtained from the program is analyzed in accordance with the
procedures of the TOT Innovation Institute.
Keywords: Calibration, LabVIEW, RF power meter, System II A

2. ทฤษฎีและหลักการทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การสอบเทียบ
การสอบเที ยบคื อการเปรี ยบเที ยบค่าของเครื่ องมื อวัดอ้างอิ งกับ ค่า
มาตรฐานพร้ อมทั้งปรับแต่งค่าของเครื่ องมือวัดแสดงให้เห็นคุณลักษณะ
ทางด้านความเสถียร (Stability) ของเครื่ องมือวัดโดยการคานวณค่าความ
ถูกต้องของเครื่ องมือวัด (Accuracy) ต้องพิ จารณาค่ าผิ ดพลาดในการวัด
(Error Measurement) ร่ วมกับ ความไม่ แน่ น อนจากการวัด (Uncertainty)
[2] โดยค่าความผิดพลาดในการวัด สามารถควบคุมให้หมดไปได้โดยการ
ลดความผิดพลาดของผูป้ ฏิ บตั ิ งานและควบคุมสภาพแวดล้อมของการ
สอบเที ยบเช่ นอุ ณหภูมิ ความชื้ น และการสั่น สะเทื อน และค่าความไม่
แน่ น อนจากการวัด คื อตัวบ่ งชี้ ป ริ มาณความเป็ นไปได้ข องผลการวัด ที่
ยอมรับได้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ปั จจัยความไม่แน่ นอนที่ สามารถ

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0”
351

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการงานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand
ประเมิ น ได้โ ดยวิ ธี ท างสถิ ติ (Type A) และปั จ จัย ความไม่ แ น่ น อนที่
สามารถประเมินได้โดยวิธีอื่นๆ (Type B)
Type A คานวณจากค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของผลการวัดและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของการกระจาย (  ) การประมาณความไม่แน่ นอน Type A
ดังสมการที่ (1)
Ur 


n

(1)

เมื่อ n คือ จานวนครั้งในการวัด
Type B ประมาณจากความไม่ แน่ นอนของมาตรฐานที่ ใช้ส าหรั บ
การสอบเที ยบมิ ใช่ การประเมิ นทางสถิ ติซ่ ึ งอยู่ในรู ปของส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานที่ ได้ม าจากใบรั บ รองการสอบเที ยบ การประมาณความไม่
แน่นอน Type B (  ) การรวมความไม่แน่ นอนทั้งหมด เมื่อประมาณค่า
ความไม่แน่ นอนทั้งหมดแล้ว จะต้องนาเอาความไม่แน่ นอนทั้งหมดมา
รวมกันเป็ นความไม่แน่ นอนรวม ( Utatal ) ของการสอบเทียบ โดยแสดง
ดังสมการที่ (2)
U total  (U r ) 2  (U s ) 2

(2)

ของระบบสอบเที ย บทางฮาร์ ด แวร์ โดยแบ่ งออกเป็ น 3 ส่ ว น [4] คื อ
ระบบการตรวจสอบ System II A, ระบบการสอบเทียบ RF power meter
และระบบการตรวจสอบ Power reference ของเครื่ องวัดก าลังงาน (RF
power meter)

3.1 ระบบการตรวจสอบ System II A
ระบบการตรวจสอบ System II A คือระบบที่ ทาหน้าที่ ตรวจสอบ
ระบบสอบเที ยบของห้ อ งสอบเที ยบเอง (Self calibration system) และ
สามารถทาการสอบกลับตามมาตรฐานของ NIST(National Institute of
Standard and Technology) ประกอบไปด้วยส่ วนที่ เป็ นแหล่ งจ่ ายก าลัง
งานไฟฟ้ าที่ มีความแม่น ยาสู ง(Precision RF power source) ได้แ ก่ เครื่ อง
RF Control Unit, Signal Generator, Feedthrough thermistor mount และ
ส่ วนที่เป็ น RF power meter ที่มีความแม่นยาสู งในการอ่านค่า (Precision
RF power meter) ได้แก่ เครื่ อง Dual Type IV Power, Digital Multimeter,
Terminating thermistor mount หรื อ Power Standard ตามรู ป ที่ 2 ระบบ
สามารถท างาน ได้ ใ น ช่ วงความถี่ 10 MHz ถึ ง 18 GHz และช่ วง
กาลังไฟฟ้ า 0.01 mW ถึ ง 25 mW (หรื อ -20 dBm ถึ ง 14 dBm) โดยมี ค่ า
Thermistor resistance at bias เท่ากับ 200 โอห์ม

2.2 โปรแกรม LabVIEW
LabVIEW [3] คื อโป รแ ก รม ช นิ ด ห นึ่ งที่ ส าม ารถ ท าห น้ าที่
ติดต่อสื่ อสารกับเครื่ องมือต่างๆได้ นามาใช้ในการสร้างระบบการควบคุม
ระบบทดสอบรวมทั้งระบบการวัดถูกเรี ยกว่าเป็ นเครื่ องมือวัดเสมือนหรื อ
Virtual Instrument (VIs) มี องค์ป ระกอบส าคัญ 3 ส่ วนคื อ Front panel,
Block diagram และ Icon/Connector ซึ่ งการพัฒ นาระบบสอบเที ยบ RF
power meter ที่ ใ ช้ โปรแกรม LabVIEW ได้ ท าการอ้างอิ ง ขั้น ตอนและ
วิธีการของสถาบันนวัตกรรมทีโอที (ISO/IEC 17025) โดยโปรแกรมที่
ออกแบบจะทาหน้าที่ติดต่อกับเครื่ องมือวัดทางวิศวกรรมด้านความถี่วิทยุ
แล้วแสดงผลการวัดที่ ได้ พร้ อมทั้งบันทึกค่าลงเอกสารเพื่อจัดทาเอกสาร
รับรองผลของการสอบเทียบตามรู ปที่ 1

รูปที่ 1 โครงสร้างโดยรวมการทางานของโปรแกรม

3. การออกแบบระบบและการทดลอง
นอกจากการออกแบบโปรแกรม LabVIEW เพื่ อใช้ในการติ ดต่ อ
เครื่ องมือวัดตามที่ได้ก ล่าวมาแล้ว บทความนี้ ได้มีการออกแบบในส่ วน

รู ปที่ 2 ระบบการตรวจสอบ System II A
การทางานของโปรแกรม LabVIEW ในโหมด Verify System II A
ต้องมีการกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่จาเป็ นในการสอบเทียบโดยข้อมูลต่างๆ
จะถูกซิ งค์(synchronize) ผ่านสาย IEEE-488 BUS(GPIB) ไปยังเครื่ องมือ
วัดแต่ละเครื่ องเพื่อตั้งค่าเริ่ มต้นก่อนการสอบเที ยบและได้มีการกาหนด
จุดวัดที่ความถี่ 10 MHz ถึง 100 MHz เพิ่มความถี่ ทีละ 10 MHz ที่ความถี่
100 MHz ถึง 1 GHz เพิ่มความถี่ ทีละ 100 MHz และที่ ความถี่ 1 GHz ถึ ง
18 GHz เพิ่มความถี่ทีละ 500 MHz เมื่อคลิกปุ่ ม Start โปรแกรมจะเริ่ มต้น
ก ารท างาน ส อ บ เที ยบ โด ยเค รื่ อง RF Control Unit จะ ส่ งค่ า DC
Substituted power (mW) ออกไปยัง Feedthrough thermistor mount ผ่าน
ทาง RF Output ของเครื่ อง Signal Generatorโดยค่ า DC Substituted
power (mW) ที่มาถึง Feedthrough thermistor mount นั้นผ่านการลดทอน
ของสายน าสั ญ ญาณ ประมาณ 2 dB และการลดทอนของ Spitter
ประมาณ 6 dB Feedthrough thermistor mount จะทาการอ่านค่ าที่ รับเข้า
มาจาก RF Output ของ Signal Generator ว่าได้ค่าตามที่ กาหนดไว้ที่ DC
Substituted power (mW) ของ RF Control Unit หรื อไม่ ถ้าปรากฏว่าค่าที่
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อ่ า นได้ ย ัง ไม่ ถู ก ต้ อ งเนื่ องจากการถู ก ลดทอนต่ า งๆ Feedthrough
thermistor mount จะส่ ง ค าสั่ ง กลั บ ไปยัง RF Control Unit เพื่ อ ให้ RF
Control Unit ส่ งค าสั่งไปยัง Signal Generator ผ่านสาย AM Modulation
ให้ปรับค่า Power level จากนั้น Signal Generator ก็ส่งค่า Power level ที่
ปรั บ ได้ ออกทาง RF Output ไปยัง Feedthrough thermistor mount อ่ าน
ค่า ถ้าค่าที่ อ่านได้ยงั ไม่ ตรงกับค่าที่ ก าหนดไว้ระบบก็ จะทาการวนเพื่ อ
ปรับ Power level ให้ได้ค่าตามที่ กาหนด เมื่ อได้ค่าตามที่ กาหนดไว้แล้ว
Feedthrough thermistor mount ก็ จ ะส่ ง Power (mW) ออก ไป ใช้ ง าน
ต่อไป โดยที่ Feedthrough thermistor mount จะทาหน้าที่ ในการอ่ านค่ า
Power level อยู่ตลอดเวลาเพื่ อไม่ ให้ ค ลาดเคลื่ อนจากที่ กาหนดไว้ และ
power meter ที่ มีความแม่ นยาสู งในการอ่านค่ า (Precision power meter)
จะทาการส่ งค่าการวัด ที่ อ่านค่ าได้ก ลับ มาแสดงผลที่ โปรแกรมพร้ อ ม
บันทึกผลตามรู ปที่ 3 โดยสามารถแสดงค่าผลของการวัดได้ต้ งั แต่ 4.5 ถึ ง
8.5 ตาแหน่ง (digit)

โดยในกระบวนการสอบเที ยบต้องมี การกาหนดเงื่ อนไขการสอบ
เที ย บผ่ านโปรแกรม LabVIEW เพื่ อ ควบคุ ม เครื่ อ งมื อ วัด รวมทั้ง RF
power meter ในการทดลองได้เลื อกจุดวัดที่กาลังงานไฟฟ้ าเท่ากับ 1 mW
ที่ ความถี่ 10 MHz ถึ ง 100 MHz เพิ่มความถี่ ทีละ 10 MHz ที่ ความถี่ 100
MHz ถึ ง 1 GHz เพิ่ มความถี่ ที ละ 100 MHz และที่ ความถี่ 1 GHz ถึ ง 18
GHz เพิม่ ความถี่ทีละ 500 MHz โดยโปรแกรมจะแสดงผลของการทางาน
การสอบเที ย บตลอดของทุ ก ๆจุ ด วัด และท าการบัน ทึ ก ค่ าตามรู ป ที่ 5
พร้ อ มทั้งสามารถท าการปรั บ แต่ งค่ า (Adjust) ให้ ก ับ เครื่ อง RF power
meterในกรณี ที่เครื่ องมีค่าเพี้ยนได้อีกด้วย

รู ปที่ 5 หน้าต่างโปรแกรม LabVIEW ของระบบการสอบเทียบเครื่ อง
RF power meter

3.3 ระบบการตรวจสอบค่ ากาลังงานอ้ างอิง(Power reference)
ของเครื่ องวัดกาลังงาน (RF power meter)
รูปที่ 3 หน้าต่างโปรแกรม LabVIEW ของระบบการตรวจสอบ System II A

3.2 ระบบการสอบเทียบ RF power meter
ระบบการสอบเที ยบ RF power meter คือการออกแบบระบบการ
สอบเที ยบโดยให้ โ ปรแกรม LabVIEW มาควบคุ ม การสอบเที ยบ RF
power meter Hewlett-Packard 43XX ที่ ทางานร่ วมกับ Power Sensor รุ่ น
84xx เป็ นการวัด แบบ Direct Measurement โดยใช้ ระบบ System II A
ส่ วนที่เป็ นแหล่งจ่ายกาลังงานทางไฟฟ้ าที่ มีความแม่ นยาสู ง (Precision
RF Power Source) เป็ นเครื่ องมือมาตรฐานทาหน้าที่ จ่ายกาลังงานไฟฟ้ า
ตามรู ปที่ 4

คือระบบที่ทาการตรวจสอบ Power reference ของเครื่ อง RF power
meter Hewlett-Packard 43XX โดยใช้ ระบบ System II A ในส่ วนที่ เป็ น
เครื่ องวัด ก าลังงานที่ มี ค วามแม่ น ยาสู งในการอ่ านค่ า (Precision Power
Meter) เป็ นเครื่ องมือวัดมาตรฐานในการตรวจสอบ ตามรู ปที่ 6

รู ปที่ 6 การตรวจสอบ Power reference ของเครื่ อง RF power meter

รูปที่ 4 ระบบการสอบเทียบ RF power meter

ในการตรวจสอบ Power reference โดยโปรแกรม LabVIEW มีจุดวัดที่ 1
mW 50 MHz และค่า Uncertainty เท่ากับ 1 mW ±1.2% โปรแกรมจะทา
การควบคุ ม RF power meter และ Digital multi meter ให้ พร้ อมสาหรั บ
การสอบเที ยบตามขั้น ตอนของการสอบเที ยบแล้วท าการอ่ านค่ าและ
แสดงผลการวัดพร้อมบันทึกผลตามรู ปที่ 7
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ทั้งนี้ผลของการสอบเทียบเครื่ อง RF power meter เป็ นการรายงาน
ผลตามผลที่ทาการวัดได้ในแต่ละจุดวัดเช่นรู ปที่ 8 เป็ นการรายงานผลการ
วัด ที่ ค่ า เฉลี่ ย 5 ครั้ งต่ อ หนึ่ งจุ ด วัด ต้อ งคงที่ ที่ 1 mW และค่ า Standard
Deviation กับค่า TypeA ต้องเข้าใกล้ศูนย์ซ่ ึ งค่าเหล่านี้ สามารถนาไปออก
ใบรับรอง (Certificate) โดยที่ผปู ้ ฏิ บตั ิงานสามารถสั่งพิมพ์ใบรับรองผ่าน
ตัวโปรแกรมได้

รูปที่ 7 หน้าต่างโปรแกรม LabVIEW การตรวจสอบ
Power reference ของเครื่ อง RF power meter

4. ผลการทดลอง
จากผลการท างานของโปรแกรม LabVIEW ที่ ท าหน้ าที่ ค วบคุ ม
เครื่ องมือวัดและบันทึ ก ผลที่ได้จากการวัดมาคานวณตามกฎเกณฑ์ของ
สถาบันนวัตกรรมทีโอที สามารถสรุ ปผลของการวัดได้ดงั นี้ จากตารางที่ 1
เมื่ อนาค่าที่ ได้จากการวัดมาเปรี ยบเที ยบกับข้อมู ลของระบบ (working
standard) ซึ่ งเป็ นตามมาตรฐานของห้องปฏิ บตั ิ การก าหนดไว้ หากมี ค่ า
ความผิดพลาดไม่เกิน 1% ถื อว่าระบบยังมีประสิ ทธิ ภาพหรื ออยูใ่ นเกณฑ์
ที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานการสอบเทียบของห้องปฏิบตั ิการ (status = p)
ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเที ยบระหว่างค่ าการทดลองกับค่ าอ้างอิ งของ
ระบบ System II A
Power(mW)(System)
0.9744936
0.9952053
0.9956708
0.9954435
0.9946916
0.9949636
0.9929178
0.9927717
0.9936546
0.9942971
0.9971840
0.9882951
0.9920089
0.9815064

Power(mW)(Veriry)
0.9750394
0.9963849
0.9969260
0.9966022
0.9956669
0.9955229
0.9940357
0.9940121
0.9922475
0.9942867
0.9983423
0.9896181
0.9919699
0.9817675

101%
0.984238536
1.005157353
1.005627508
1.005397935
1.004638516
1.004913236
1.002846978
1.002699417
1.003591146
1.004240071
1.00715584
0.998178051
1.001928989
0.991321464

99%
0.964748664
0.985253247
0.985714092
0.985489065
0.984744684
0.985013964
0.982988622
0.982843983
0.983718054
0.984354129
0.98721216
0.978412149
0.982088811
0.971691336

Status
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบระหว่างค่าการทดลองกับค่าอ้างอิงของ
ระบบการตรวจสอบค่า Power reference ของเครื่ อง RF power meter
Power level(mW)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Freq(MHz)
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

Power(mW)
0.9903087
0.9902852
0.9902561
0.9902845
0.9902833

98.80%
0.9880000
0.9880000
0.9880000
0.9880000
0.9880000

101.20%
1.0120000
1.0120000
1.0120000
1.0120000
1.0120000

Status
P
P
P
P
P

รู ปที่ 8 ค่าเฉลี่ยจากการวัดของ RF power meter
และจากตารางที่ 2 คื อ การเปรี ยบเที ย บค่ า Power reference กั บ
ข้อมูลจาเพาะ (specification) ของเครื่ อง RF power meter ที่ระบุค่าความ
ผิดพลาดสู งสุ ดไว้ที่ 1.2 % หากมี ค่ าผิ ด พลาดไม่ เกิ น 1.2% ถื อว่าพอร์ ต
Power reference ยัง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรื อ อยู่ใ นเกณฑ์ ที่ ย อมรั บ ได้ ต าม
มาตรฐานการสอบเทียบของห้องปฏิบตั ิการ (status = p)

5. สรุป
บทความนี้ เป็ นการพัฒนาระบบสอบเทียบ RF power meter โดยใช้
โปรแกรม LabVIEW ควบคุม การสอบเทียบเครื่ องมือวัดทางวิศวกรรม
ด้านความถี่วิทยุ แทนการปฏิบตั ิงานการสอบเทียบของตัวบุคคลที่ใช้เวลา
อย่างมากและอาจเกิ ดความผิดพลาดระหว่างการสอบเที ยบได้ เพื่อเพิ่ ม
ความสามารถในงานของการสอบเทียบเครื่ องมือวัดให้ มีประสิ ทธิ ภาพ
สู ง สุ ดโดยสามารถท าการแสดงและบั น ทึ ก ผลน าเสนอเป็ นไฟล์
อิเล็กทรอนิ กส์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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Low Cost RFID System Based on Internet of Thing for Mini Marathon
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ได้นาเสนอการออกแบบและสร้ างระบบอาร์ เอฟไอดี
ต้นทุนต่ าสาหรั บการแข่ งขันวิ่ งมิ นิ ม าราธอน โดยออกแบบและสร้ า ง
สายอากาศสาหรับเครื่ องอ่าน โปรแกรมอ่านและเขี ยนข้อมูลลงในแท็ก
และแอพพลิ เคชั่นแสดงผลบนระบบปฎิ บตั ิการแอนดรอยด์ ระบบที่ทา
การออกแบบและสร้ างมีตน้ ทุนที่ต่า และมีผลการทดสอบที่ดี ระยะใน
การอ่านครอบคลุมลู่วิ่งได้ 8 ลู่ และโปรแกรมสามารถจัดลาดับของนักวิ่ง
ได้อย่างถูกต้อง สามารถเก็บข้อมูลการแข่งไว้ที่ระบบการเก็บข้อมูลบน
ก้อนเมฆได้
คาสาคัญ: อาร์เอฟไอดี, อินเตอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ ง, มินิมาราธอน

Abstract
This paper present, a low cost RFID system based on
internet of thing for mini marathon, by designing and constructing an
antenna for readers, program for to read and write data into tags and
application display on the Android operating system. The system is
designed and built at a low cost, and have good test results. The results
of reading range covers 8 tracks and program can correctly classify
runners. The system can store race data in the cloud storage system.
Keywords: RFID, Internet of Thing, Mini Marathon

1. บทนา
ปั จจัยสาคัญของการจัดการแข่งขันวิ่ง คื อ การตัดสิ นผลการ
แข่งขันที่ถู กต้องแม่น ยา รวดเร็ วและเป็ นธรรมแต่เ นื่ องจากการจัด การ
แข่งขันวิ่งมาราธอนจะมีผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นจานวนมากไม่น้อยกว่า 7,000 คน
และมีเงื่อนไขการมอบเงินรางวัลที่หลากหลายโดยรวมทุกประเภทรางวัล
เป็ นจานวน 250 รางวัล จึ งได้มีก ารนาเทคโนโลยีอาร์ เ อฟไอดี เข้ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อลดข้อผิดพลาดและระยะเวลาในการตัดสิ นผลการแข่งขัน
ซึ่ งระบบเชิ งพาณิ ชย์มีราคาสู งมาก บทความนี้ นาเสนอการออกแบบและ
พัฒนาระบบจัดการแข่งขันวิ่ งเพื่ อให้ได้ตน้ ทุนที่ ต่ าลง และสามารถใช้
จัดการแข่งขันวิ่งได้จริ ง

ในปั จ จุ บ ัน มี ก ารน าเทคโนโลยี RFID มาใช้ ง านอย่ า ง
กว้างขวางเนื่ องจากเทคโนโลยีน้ ี สามารถระบุเอกลักษณ์ดว้ ยคลื่ นความถี่
วิทยุใน สามารถใช้ระบุเอกลักษณ์ของวัตถุได้จึงเป็ นประโยชน์อย่างมาก
และสามารถนามาประยุกต์ใช้งานได้หลายรู ปแบบทั้งในด้านอุสาหกรรม
ด้านบริ การ ด้านสิ นค้า และรักษาความปลอดภัย เพื่ออานวยความสะดวก
และลดความผิด พลาดในการทางานของมนุ ษ ย์โ ดยอาศัยหลัก การใช้
เทคโนโลยี RFID มาช่ ว ยในการจัด การระบบต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ น
ชี วิตประจาวันของมนุ ษ ย์ เช่ น บัตรโดยสาร,ระบบควบคุมการเข้าออก
อาคารสถานที่, ระบบขนส่ ง, โรงพยาบาล, ระบบห้องสมุด, ห่ วงโซ่
อุปทานและโลจิสติกส์ เป็ นต้น ส่ วนที่เป็ น RFID tag จะมี 2 แบบคือ แบบ
แพสซิ ฟ จะไม่มีแหล่งกาเนิ ดพลังงานไฟฟ้าหล่อเลี้ยงวงจรอิเล็กทรอนิ กส์
ภายใน และแบบแอ็กทิ ฟ มีแหล่งกาเนิ ดพลังงานหรื อแบตเตอร์ รี่ภายใน
ป้ า ย ทั้ง นี้ สามารถน าไปประยุ ก ต์ใ ช้ ก ับ ระบบตรวจเช็ ค หนั ง สื อ ใน
ห้องสมุด ระบบตรวจสอบสิ นค้าในห้างสรรพสิ นค้า เป็ นต้น[1,2]
โดยงานวิจยั นี้ จะมุ่งเน้นในการศึกษาและการออกแบบระบบ
RFID โดยการนาสายอากาศ RFID Tag ติดกับตัวบุคล, สายอากาศ RFID
Reader และสามารถอ่านค่า RFID Tag เพื่อมาทาการจัดเก็บข้อมูลแสดง
ลาดับในการแข่งขันวิ่ง

2. การออกแบบ
การออกแบบระบบอาร์ เ อฟไอดี ส าหรั บ การแข่ ง ขัน วิ่ ง มิ นิ
มาราธอนนั้ น สามารถออกเป็ นส่ ว นต่ า งๆ ได้ ด ั ง นี้ การออกแบบ
สายอากาศสาหรั บเครื่ องอ่าน การออกแบบโปรแกรมและแอพพลิ เคชั่น
ในส่ วนของ RFID Tag ใช้ที่มีขายตามท้องตลาดซึ่ งมีราคาถูก และหาง่าย
รุ่ นที่ใช้คือ ALN-9662 Short Inlay แสดงดังรู ปที่ 1(ก) และส่ วนประมวล
สาหรั บการอ่านและเขี ยน Tag ใช้บอร์ ดรุ่ น YR904 POE UHF RFID
Reader Module Specification แสดงรู ปที่ 1 (ข) ในส่ วนของการนาข้อมูล
จากบอร์ ด UHF RFID Reader มาบันทึกผล จะใช้บอร์ ด Arduino ดัง
แสดงในรู ปที่ 1 (ค) ส่ วนของการส่ งข้อมูลไปยังระบบเก็บข้อมูลบนก้อน
เมฆจะใช้บอร์ ด Node MCU ดังแสดงในรู ปที่ 1(ง) และทาการออกแบบ
ผังการติดตั้งระบบ เพื่อให้บีมวิดธ์ของสายอากาศครอบคลุมขนาดของลู่
วิ่งได้ ดังแสดงในรู ปที่ 2 การทางานโดยรวมทั้งระบบแสดงดังรู ปที่ 3
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2.1 การออกแบบสายอากาศตัวอ่ าน
ในการออกแบบสายอากาศสาหรับเครื่ องอ่านนั้น เลือกออกแบบ
สายอากาศแบบล็อก-เพอริ โอดิ ก เนื่ องจากต้องการให้คุณสมบัติที่ดีใน
เรื่ องอัตราขยาย แถบความถี่ และบี มวิดธ์ ซึ่ งระบบที่ ทาการออกแบบ
ต้อ งการใช้ ส ายอากาศอ่ า นเพี ย งตัว เดี ย วเพื่ อ ความประหยัด ในการ
ออกแบบและจาลองการทางานของสายอากาศนั้นจะใช้โปรแกรม CST
Microwave Studio ในการจาลองการทางาน โครงสร้างของสายอากาศ
แสดงดังรู ปที่ 4 ผลการจาลองค่าสัมประสิ ทธิ์ การสะท้อนของสายอากาศ
แสดงดังรู ปที่ 5 (ก) แบบรู ปการแพร่ กระจายคลื่นของสายอากาศแบบสาม
มิติแสดงดังรู ปที่ 5(ข) และหลังจากการปรับหาค่าพารามิเตอร์ ที่ดีที่สุดทา
ให้ได้ขนาดของสายอากาศดังตารางที่ 1
รูปที่ 1 อุปกรณ์ที่ในระบบ (ก) RFID Tag (ข) บอร์ด UHF RFID Reader
(ค) บอร์ด Arduino (ง) บอร์ด Node MCU

รู ปที่ 4 โครงสร้างของสายอากาศสาหรับเครื่ องอ่าน

รู ปที่ 2 แผนผังการติดตั้งระบบ

รู ปที่ 5 ผลการจาลองจากโปรแกรม CST (ก) ค่าสัมประสิ ทธิ์ การสะท้อน
(ข) แบบรู ปการแพร่ กระจายคลื่นแบบสามมิติ

2.2 การเขียนโปรแกรมและแอพพลิเคชั่น

รูปที่ 3 บล็อคไดอะแกรมการทางานของระบบ

ในส่ วนของ Reader ได้ใช้บอร์ด Arduino Uno ,บอร์ ด Nodemcu
v.2 และ YR904 POE UHF RFID Reader Module ในการอ่านหมายเลข
Tag ซึ่ งจะใช้บอร์ ด Arduino ในการส่ งคาสั่งเพื่อให้ให้ บอร์ ด Reader
Module ทางานวนไปเรื่ อย ๆ แล้วเมื่อเจอTag ให้ส่งค่าหมายเลข Tag ที่
อ่านได้ส่งกลับมายังบอร์ ด Arduino Uno แล้วทาการแปลงเลขฐาน 16 ที่
ได้รับเป็ นฐาน 10 เพื่อแสดงผลบนจอ LCD และให้ส่งข้อมูลต่อไปยัง
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บอร์ ด Nodemcu เพื่อส่ งข้อมูลเก็บไว้บน Cloud และเก็บข้อมูลไว้ใน SD
card เพื่อบันทึกข้อมูล ส่ วน Application จะทาหน้าที่ดึงข้อมูลจาก Cloud
มาแสดงผลบนหน้าจอ App ผังงานโปรแกรมแสดงดังรู ปที่ 6
ในส่วนของ Application จะทาการดึงข้อมูล บน Cloud ที่มีชื่อว่า
Firebase ข้อมูลที่ได้รับจะเป็ นแบบ Real Time เมื่อ Application ทาการ
รับข้อมูลจาก Firebase จะนาข้อมูลที่ได้รับมาแสดงผลบนหน้าจอของ
Application โดยจะมีปุ่มกด UPDATE ข้อมูลเพื่อให้ขอ้ มูล UPDATE จะ
เห็ น ได้จ ากผัง งานของโปรแกรมดัง แสดงในรู ป ที่ 7 ไอคอนของ
แอพพลิ เ คชั่น ที่ เ ขี ย นขึ้ น มาแสดงรู ป ที่ 8 (ก) ในส่ ว นของหน้ า งต่ า ง
แสดงผลจะแสดงดังรู ปที่ 8 (ข)

ความยาวของ
ไดโพล

ความยาว (mm)

ความยาวของ
แถวลาดับ

ความยาว (mm)

ตารางที่ 1 ขนาดของสายอากาศ

l1
l2
l3
l4
l5
l6
l7
l8
l9
lt1
lt2

44.21
46.91
49.68
52.55
55.51
58.56
61.70
64.94
68.27
227
73

d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
w1
w2
w3

22.48
23.17
23.89
24.63
25.39
26.17
26.98
27.81
200
120
7

รู ปที่ 7 ผังงานของโปรแกรมส่ งข้อมูลขึ้นบน Cloud

รู ปที่ 8 แอพพลิเคชัน่ ที่สร้างขึ้น (ก) ไอคอน (ข) หน้าต่างแสดงผล

รู ปที่ 9 แผนผังการติดตั้งระบบในการทดสอบ

รูปที่ 6 ผังงานของโปรแกรมอ่านค่าจากเครื่ องอ่าน
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ของเครื่ องแสดงดังรู ปที่ 10 (ข) การประกอบบอร์ ดต่างๆ เข้าด้วยกันแสดง
ดังรู ปที่ 10 (ค) และการติด Tag ให้กบั นักวิ่งแสดงดังรู ปที่ 10 (ง) จากนั้น
ทาการทดลองโดยทาการปรับความสู งและก้มของสายอากาศ เพื่อหาค่าที่
ดี ที่สุด จากการทดสอบพบว่ามุมที่ดีที่สุดคือ มุม θ2 = 0 องศา และความ
สู งของสายอากาศของเครื่ องอ่านที่เหมาะสมอยูท่ ี่ 140 เซนติเมตร ถึง 170
เซนติเมตร ซึ่งอยูใ่ นช่วงของความสู งระดับหัวไหล่ของมนุ ษย์ทวั่ ไป และ
ในส่ วนของการบันทึกต่าง ๆ สามารถบันทึกและแสดงผลได้ ในส่ วนของ
การแสดงลาดับของนักวิ่ง สามารถแสดงลาดับได้อย่างถูกต้อง ซึ่ งจะเห็น
ได้จากรายละเอียดของผลทดสอบในตารางที่ 2

4. สรุป

รูปที่ 10 การทดสอบ (ก) การติดตั้งอุปกรณ์จริ งในสถานที่จริ ง
(ข) สายอากาศสาหรับเครื่ องที่สร้ างขึ้น (ค) อุปกรณ์ภายในกล่องควบคุม
(ง) ลักษณะการติดตั้ง RFID Tag กับมนุษย์

บทความนี้ ได้น าเสนอการออกแบบและสร้ างระบบ RFID
ต้น ทุ น ต่ าส าหรั บ การแข่ งขัน วิ่ งมิ นิ มาราธอน โดยออกแบบและสร้ า ง
สายอากาศสาหรับเครื่ องอ่าน และเขียนโปรแกรมและแอพพลิ เคชั่นบน
ระบบปฎิบตั ิการแอนดรอยด์ ระบบที่ทาการออกแบบและสร้างมีตน้ ทุนที่
ต่า และมีผลการทดสอบที่ดี ระยะในการสามารถครอบคลุมลู่วิ่งได้ 8 ลู่
และโปรแกรมสามารถจัดลาดับของนักวิ่งได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
เก็บข้อมูลการแข่งไว้ที่ ระบบการเก็บข้อมูลบนก้อนเมฆได้ จากผลการ
ทดสอบทั้ง จะเห็ น ได้ว่ า ระบบที่ ท าการออกแบบและสร้ า งขึ้ น มานั้ น
เหมาะสมที่จะพัฒนาต่อไปใช้งานในเชิ งพาณิ ชย์

สายอากาศ Reader

h (ซม.)

ผลการอ่าน Tag
(จานวนตัว Tag ที่อ่านได้)

การแสดงผลบน Could

การแสดงผลบน App

การแสดงผลลาดับ

การบันทึกผลลง SD CARD

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบของระบบ

สายอากาศ
LPDA ที่
มุม
=0
องศา
และระยะ
D = 0-9
เมตร

140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190

8
8
8
7
7
8
8
7
7
6
6

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะ
วิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลธัญ บุ รี ที่ ใ ห้ ก าร
สนับ สนุ น ด้า นโปรแกรม และเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การวัดทดสอบ และ
ข อ ข อ บ คุ ณ ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ง า น วิ จั ย สื่ อ ส า ร ไ ร้ ส า ย ภ า ค วิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อที่ให้การสนับสนุนด้านเครื่ องมือ
สาหรับการวัดและทดสอบสายอากาศ

เอกสารอ้ างอิง
[1]

3. ผลการทดสอบ
เมื่อทาการออกแบบและสร้ างชิ้ นงานเสร็ จเรี ยบร้ อย จึงทาการ
ออกแบบผังติดตั้งระบบในการทดสอบการทางานของระบบ ดังแสดงใน
รู ปที่ 9 โดยมีตวั แปรที่ ทาการทดสอบเพื่อค่าที่ ดีที่สุดในการติดตั้ง อยู่ 3
ตัวแปรคือ ความสู งของสายอากาศ (h) มุมก้มของสายอากาศ (θ2) และ
ระยะระหว่างตัวอ่านและ Tag (D) ในการทดสอบผลนั้นทาการทดลองใน
สถานที่จริ ง ณ สนามกีฬากลาง มทร.ธัญบุรี และทดสอบกับนักวิ่งจานวน
8 คน ตามจานวนของลู่วิ่ง การติดระบบแสดงดังรู ปที่ 10 (ก) สายอากาศ

[2]

รศ.ดร.ประสิ ทธิ์ ทีฆพุฒิ, ไพโรจน์ ไววานิ ชกิจ.2549.เทคโนโลยี
RFID.กรุ งเทพฯ: ดอกหญ้ากรุ๊ ป
ผศ.ดร.ดนัย ต.รุ่ งเรื อง,ผศ.ดร.ชูวงศ์ พงศ์เจริ ญพาณิ ชย์และ นายศุภ
กิ ต แก้ว ดวงตา.2552. หลัก การออกแบบสายอากาศของระบบ
RFID ในย่ า นความถี่ ต่ า ส าหรั บ การจัด การฟาร์ ม และ การ
ลงทะเบี ยนสัตว์. ปทุมธานี : ศูนย์เ ทคโนโลยีอิเ ล็กทรอนิ ก ส์ แ ละ
คอมพิวเตอร์ แห่ งชาติสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่ งชาติ
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การออกแบบสื่ อประกอบการเรียนการสอนบทกลอนในรายวิชาภาษาไทยสาหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
The design of media complementing Thai poetry education of 4th graders
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บทคัดย่ อ
การออกแบบสื่ อ ประกอบการเรี ยนการสอนบทกลอนใน
รายวิ ช าภาษ าไท ยส าห รั บ เด็ ก ระดั บ ชั้ น ป ระถ ม ศึ ก ษ าปี ที่ 4 มี
วัต ถุ ป ระสงค์ด เพื่ อ ศึ ก ษาบทประพัน ธ์ ไ ทยประเภทบทกลอนและ
พฤติกรรมการเรี ยนรู้บทกลอนของเด็กระดับชั้นประถมศึกษาในปั จจุบนั
ศึกษาความต้องการของครู และนักเรี ยนเกี่ ยวกับสื่ อการเรี ยนการสอนบท
กลอน ออกแบบสื่ อ ประกอบการเรี ย นการสอนบทกลอน และท าให้
นักเรี ยน เรี ยนรู้บทเรี ยนเกี่ ยวกับบทกลอนได้ง่ายขึ้น โดยการดาเนิ นงาน
จาก การเก็บรวบรวมข้อมู ล และการวิ เคราะห์ ข ้อมู ล ส าหรั บ การท าสื่ อ
ประกอบการเรี ยนการสอนบทกลอนโดยใช้แ บบสัมภาษณ์ ก ารสังเกต
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ของเด็ก ผลปรากฏว่าต้องออกแบบสื่ อประกอบการ
เรี ยนการสอนบทกลอนให้ แ ตกต่างจากที่ เด็ กเรี ยนอยู่ป ระจาเพื่ อดึ งดู ด
ความสนใจจากเด็ก ให้หันมาสนใจในการเรี ยนรู้ ในเรื่ องของบทกลอน
มากกว่าเดิม การออกแบบสื่ อประกอบการเรี ยนการสอนในรู ปแบบ 3 มิติ
จับต้องได้ เป็ นรู ปแบบเกมการศึกษาที่ทาให้เด็กได้ท้ งั เล่นและเรี ยนรู ้ เรื่ อง
ของบทกลอนไปพร้ อมๆ กัน ในส่ วนของการออกแบบสื่ อ ผูจ้ ดั ท าได้
เลือกใช้กลอนสุ ภาพประเภท กลอนแปด ที่เป็ นบทกลอนพื้นฐานในการ
เรี ยนรู้เรื่ องของบทกลอน เรื่ อง กาเนิ ดสุ ดสาคร ในหนังสื อเรี ยนวรรณคดี
ลานาที่มีเนื้ อหาอยูใ่ นบทเรี ยนของเด็กมาใช้ในการทาสื่ อ วัสดุที่ใช้ในการ
ทาสื่ อผูจ้ ดั ทาได้เลือกใช้กระดาษแข็งมาเป็ นวัสดุในการทาสื่ อ หลังทาการ
สร้ างสื่ อประกอบการเรี ยนการสอนเป็ นผลส าเร็ จได้นาไปทดลองกับ
กลุ่มเป้าหมาย ผลปรากฏว่าสื่ อที่ได้น้ นั มีความเหมาะสมกับการใช้เป็ นสื่ อ
ประกอบการสอนให้กบั เด็ก และสามารถช่วยให้ผใู ้ ช้งานสื่ อเข้าใจในเรื่ อง
ของบทกอลนได้ดีข้ ึนกว่าเดิ ม และเข้าใจง่ายขึ้ นและเล่ นสนุ กไปกับเกม
สุดสาครกับบทกลอนที่หายไป

needs of teachers and students about poetry education complementary
media, and design media complementing Thai poetry education and
allow them to learn about poetry more easily. This was done by data
collection and analysis for the creation of poetry education
complementary media through interviews and observations of children
learning behaviors. Were obtained from data collection regarding the
need for such media and observations of children learning behaviors
both during and outside of teaching periods. The results showed that
poetry education complementary media must be designed to be different
from those that the students are familiar with in order to pique their
interest in poetry. The design of a tactile, 3D model-based learning aid
is a form of studying game that allows children to simultaneously learn
and educate themselves regarding poetry. Complementary images and
new, fine graphics were designed, which were more interesting than the
existing media. The study results discovered that in response to
experimentation of the designed education game-based Thai poetry.
Cardboard was used as the material to create the learning material.
Following that, it was experimented on with the target group. The result
was that the form of media was suitable for use as a learning aid for
children, and can also help the users understand the poem better than
before too in addition to learning about them and having fun in playing
with the visual aid of The Origin of Sut Sakhon game.
Keyword : Media complementing , Thai poetry

1. บทนา

คาสาคัญ : สื่ อการสอน, วิชาภาษาไทย

Abstract
The design of media complementing Thai poetry education
of 4th graders has the following aims to study Thai poetry and poetry
learning behaviors of present elementary school students, study the

บทกลอน เป็ นลักษณะคาประพันธ์ไทยที่ฉันทลักษณ์ กลอน
สุ ภาพนับว่าเป็ นกลอนหลัก เพราะเป็ นหลักของบรรดากลอนทุกชนิ ด ถ้า
เข้าใจกลอนสุ ภาพอย่างดี แล้ว ก็สามารถจะเข้าใจกลอนอื่นๆ ได้โดยง่าย
บทกลอนยังเป็ นหนึ่ งในศิ ลปะด้านกวีศิลป์ ที่ ควรค่าแก่ การอนุ รักษ์และ
ปลูกฝักให้เด็กรุ่ นใหม่หนั มาสนใจการเรี ยนรู ้บทกลอนมากขึ้น ซึ่งรู ปแบบ
การเรี ยนรู ้ ใ นปั จจุ บ นั จาเป็ นต้องสร้ างให้ ผู ้เรี ยนเป็ นฝ่ ายรุ ก นั้น คื อการ
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กระตุ้นให้ผู้เรี ยนเกิ ด ความสนใจ ใฝ่ รู ้ รู ้ จกั คิ ดตั้งค าถามและคิ ดค้น หา
คาตอบ ให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้แสดงความคิด วิเคราะห์และหาข้อสรุ ป และ
เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพจึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะให้
ผูเ้ รี ยนฝึ กฝนการคิดมี ทกั ษะการคิ ด ของเด็ ก ในชั้นเรี ยนเพื่ อเป็ นทัก ษะ
พื้นฐานสาคัญที่ใช้ในการเรี ยนรู ้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผเู ้ รี ยน เด็กอายุ
8 ปี แรกของชี วิตเป็ นช่ วงวัยที่ มีก ารเปลี่ ยนแปลงพัฒนาการทางการคิ ด
และการเรี ยนรู้เกี่ ยวกับโลกรอบตัวของเด็ก ปั จจุบนั เด็กรุ่ นใหม่ไม่ค่อย
สนใจในบทกลอน แม้ว่าจะมีสื่อการเรี ยนการสอนโดยมีบทกลอนบรรจุ
ไว้ในหลักสูตรวิชาภาษาไทย แต่เด็กส่ วนมากหันไปสนใจสื่ อต่างประเทศ
เพราะสื่ อที่ นามาประกอบการเรี ยนการสอนนั้นไม่มีค วามสวยงามและ
น่าสนใจ จึงทาให้บทกลอนเป็ นเพียงวิชาเรี ยนวิชาหนึ่ งเท่านั้น และวิธีการ
แต่งกลอนนั้นมีหลากหลายรู ปแบบ ซึ่ งทาให้เด็กสับสนและเลิ กล้มความ
ตั้งใจต่ อ การเรี ยนรู้ บ ทกลอน ดั ง นั้ นโครงการ “การออกแบบสื่ อ
ประกอบการเรี ยนการสอนบทกลอนในรายวิชาภาษาไทย สาหรับเด็ก
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4” เพื่อสร้างสรรค์ในรู ปแบบของสื่ อกราฟิ ก
ประกอบการเรี ยนการสอนบทกลอนไทยให้เด็กรุ่ นใหม่หันมาสนใจบท
กลอนมากขึ้น โดยการออกแบบสื่ อที่สามารถสร้ างความสนุ กให้กบั การ
เรี ยนรู้เกี่ ยวกับบทกลอน เพื่อที่ จะแก้ปัญหาการทาความเข้าใจในวิธีการ
แต่งของบทกลอนและช่ วยเพิ่ ม ความสนใจให้ กบั การเรี ยนรู้ บ ทกลอน
โดยใช้เนื้อหาพิจารณาตามความต้องการของอาจารย์และนักเรี ยน ในการ
ออกแบบสื่ อประกอบการเรี ยนการสอนบทกลอนในรายวิชาภาษาไทย
สาหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั และการสารวจข้อมูลภาคสนาม

3. ผลการศึกษา
พื้ น ที่ ศึ ก ษาของการวิ จ ัยนี้ คื อ โรงเรี ยนบ้านดู่ (สหราษฎร์
พัฒนาคาร) ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงราย โดยเริ่ มสอนเนื้ อหา
เกี่ ยวกับบทกลอนตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 4 ขึ้นไป โดยทางโรงเรี ยน
ขาดแคลนสื่ อที่ ใ ช้ส อนในเรื่ องของบทกลอน ส่ วนมากสื่ อที่ ใช้จะเป็ น
หนังสื อเรี ยนและแบบฝึ กหัด ซึ่ งเป็ นรู ปแบบสื่ อที่ ไม่แปลกใหม่และไม่
ค่ อ ยมี ค วามน่ า สนใจ จึ ง เป็ นเหตุ ผ ลในการเลื อ กโรงเรี ย นบ้ านดู่ เป็ น
ตัวอย่างของกลุ่มเป้ าหมายในการศึกษาครั้งนี้

2. วิธีดาเนินการวิจยั
วิธีดาเนิ นการ การศึกษาโครงการออกแบบสื่ อประกอบการ
เรี ยนการสอนบทกลอนในรายวิ ช าภาษาไทย ส าหรั บ เด็ ก ระดั บ ชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาบทประพัน ธ์ ไ ทย
ประเภทบทกลอนและพฤติ ก รรมการเรี ยนรู้ บ ทกลอนของเด็ ก
ประถมศึกษาในปั จจุบนั และเพื่อศึกษาความต้องการของครู และนักเรี ยน
เกี่ยวกับสื่ อการเรี ยนการสอนบทกลอน โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดัง
แสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 2 ขอบเขตพื้นที่การศึกษา
จากการสัมภาษณ์ คุ ณ ครู ผูใ้ ห้ สัมภาษณ์ เพื่ อหาแนวทางการ
แก้ปัญหาและออกแบบสื่ อประกอบการเรี ยนการสอนบทกลอน พบว่าสื่ อ
ที่ คุณ ครู ใช้ส่ วนมากคือ หนังสื อเรี ยนและแบบฝึ กหัด และหาสื่ อที่ มีอยู่
แล้วตามหลัก สู ตรจาก “ห้ องเรี ยนแห่ งคุ ณ ภาพ (DLIT Classroom)” ซึ่ ง
เป็ นเว็บไซต์ที่จดั ทาการเรี ยนการสอนแบบวีดีทศั น์ และได้มีการใช้เกม
การศึกษาเข้ามาช่ วยในการสอนเพื่อให้นักเรี ยนทากิ จกรรมกันเป็ นกลุ่ ม
แต่ขาดรู ปแบบหรื อรู ปลักษณ์ ภายนอกและภายในยังไม่มีความสวยงาม
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สาหรับใช้ประกอบการสอนหรื อสื่ อกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่มีเนื้ อหาเข้าใจ
ง่าย ใช้งานง่ายและมีความสวยงาม อาจเป็ นสื่ อมี ปริ ศนาซ่ อนอยู่ เพื่อให้
เด็กได้คิดหาคาตอบหรื อแก้ปริ ศนาและกราฟิ กสื่ อต้องมี สีสดใสที่มองดู
แล้ว สบายตาหรื อ สี ที่ ดึ ง ดู ด ความสนใจของเด็ ก ที่ มี ต่ อ สื่ อ และความ
สวยงามเหมาะสมกับ ช่ วงวัยของเด็ ก ควรเน้ น ความสนใจด้วยการให้
นักเรี ยนทากิจกรรมเป็ นกลุ่มและสร้างสรรค์
จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สื่อประกอบการเรี ยนการสอนที่
มี อ ยู่ใ นปั จจุ บ ั น เพื่ อ หาแนวทางและน ามาใช้ ใ นการออกแบบสื่ อ
ประกอบการเรี ยนการสอนการแต่งบทกลอน พบว่า สื่ อที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
นั้นมีการจาแนกลักษณะคือ
1. สื่ อเทคโนโลยี เป็ นสื่ อ การเรี ยนรู ้ ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ใช้ค วบคู่ ก ับ
เครื่ องมือโสตทัศนวัสดุ หรื อเครื่ องมื อที่ เป็ นเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็ นสื่ อที่
นิยมมากในปัจจุบนั แต่ติดตรงที่ผใู ้ ช้ตอ้ งใช้ผา่ นอุปกรณ์ช่วยต่างๆ ในการ
รับสื่ อประเภทนี้
2. สื่ อสิ่ งพิมพ์ เป็ นหนังสื อและเอกสารสิ่ งพิมพ์ต่างๆ ที่แสดง
หรื อเรี ยบเรี ยงสาระความรู ้ ต่างๆ โดยใช้ตวั หนังสื อที่ เป็ นตัวเขี ยนหรื อ
ตัวพิมพ์เป็ นสื่ อในการแสดงความหมาย สื่ อประเภทนี้ มีอยู่แพร่ หลายมา
เป็ นเวลานานตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นรู ปแบบหนังสื อ
3. สื่ อ ประเภทของเกมการศึ ก ษา เป็ นสื่ อ ในรู ป แบบของ
กิจกรรมหรื อกระบวนการที่ ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนกาหนดขึ้ นเพื่อสร้ างเสริ ม
ประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู้ ใช้ในการฝึ กทัก ษะซึ่ งต้องใช้ก ระบวนการคิ ด
การปฏิ บ ัติ การเผชิ ญ สถานการณ์ แ ละการประยุ ก ต์ค วามรู้ ข องผู้เรี ย น
เหมาะแก่การใช้ประกอบการเรี ยนการสอนที่ทาให้เด็กผ่อนคลายกับการ
เรี ยนในรู ปแบบเดิมๆ ได้เป็ นอย่างดี ทางผูจ้ ดั ทาได้มองเห็นว่า “การ์ ดคารุ
ตะ” สามารถนามาดัดแปลงและทาขึ้นใหม่เป็ นสื่ อประกอบการเรี ยนการ
สอนการแต่งบทกลอน โดยจะทาการเปลี่ยนแปลงรู ปลักษณ์และรู ปแบบ
ของการ์ ดให้รูปแบบใหม่ด้วยทาให้ สื่ อสามารถเล่ น ได้ห ลากหลาย สื่ อ
ประเภทนี้ จึงเหมาะสมที่ จะนามาทาเป็ นสื่ อประกอบการสอนเพื่อทาให้
เด็กนั้นสนุกไปกับการเรี ยนและการเรี ยนนั้นจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
ในการออกแบบสื่ อประกอบการเรี ยนการสอนบทกลอนในรายวิชา
ภาษาไทย สาหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้วิธีการรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คุ ณครู วิชาภาษาไทยและสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านดู่ (สหราษฎร์ พฒั นาคาร) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ใน
การเรี ยนการสอนเกี่ ยวกับ การเรี ยนบทกลอน มาเป็ นแนวทางในการ
ออกแบบสื่ อประกอบการเรี ยนการสอนจึงวิเคราะห์ได้วา่ ปั ญหาและความ
ต้อ งการส่ ว นใหญ่ คื อ ต้อ งการสื่ อ ในรู ป แบบของเกมการศึ ก ษา ท า
กิจกรรมร่ วมกันเป็ นกลุ่ ม ใช้ได้ท้ งั นอกและในเวลาเรี ยน เนื้ อหามีความ
ถูกต้องตามหลักสู ตรการสอนมีรูปภาพประกอบที่เหมาะสม สามารถดึ ก
ดูดความสนใจของเด็กนักเรี ยนที่ใช้งานสื่ อจึงเป็ นผลสรุ ปการออกแบบ
สื่ อออกมาเป็ นบอร์ ดเกมสุ ดสาครกับบทกลอนที่ ห าย โดยดัดแปลงจาก

ทั้งหมด 5 แบบที่ ออกแบบไว้ในรู ปแบบเกมระดับความยาก ปานกลาง
จนได้ออกมาเป็ นรู ปแบบที่สมบูรณ์ โดยเกมในรู ปแบบที่ 3 ที่ดดั แปลง
มาแล้วนั้นจะมีการเล่นโดยการเริ่ มจากให้ผเู ้ ล่นหนึ่ งคนเป็ นกรรมการและ
ท าการแกะค าศัพ ท์ที่ ติ ด อยู่ไว้เดิ ม ออกจากบอร์ ด ค าศัพ ท์ก่ อ นแล้วให้
กรรมการเป็ นผูจ้ บั เวลาจากนั้นให้ ผเู ้ ล่ นที่ จะแข่งขันหาคาศัพท์ที่หายไป
นั้นมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องและทาการแปลความหมายของบทกลอน
นั้น ให้ ถู กต้องหรื อใกล้เคี ยงที่ สุ ด ใครทาได้เร็ วแล้วแปลความหมายได้
ใกล้เคี ยงที่ สุ ด จะเป็ นผูช้ นะ เหตุ ผลที่ เลื อกใช้ระดับ การเล่ น ระดับ ปาน
กลางมาผลิ ตจริ งนั้นเพราะว่า เด็กในวัยนี้ น้ นั เมื่ อทาสิ่ งที่ ง่านจนเกิ นไปก็
จะขาดการเรี ยนรู ้ และหมดความสนใจได้ง่ายแต่เมื่อทาสิ่ งที่ยากจนเกิ นไป
เมื่อทาไม่สาเร็ จก็จะเกิ ดความหงุดหงิดและเบื่อหน่ ายจนเลิ กที่จะใสใจใน
สิ่ งกาลังทา

รู ปที่ 3 บอร์ ดเกมสุ ดสาครกับบทกลอนที่หายไปทั้ง 5 ระดับความยาก

4. สรุปผลการวิจยั
ผลจากการศึ กษาการออกแบบสื่ อประกอบการเรี ยนการสอนบท
กลอนในรายวิชาภาษาไทย สาหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จาก
การอภิปรายผลโดยแปลผลข้อค้นพบจากวัตถุประสงค์ของการวิจยั ใน
ลักษณะการประเมินผลอธิ บายระหว่างความสอดคล้องและแตกต่างจาก
การออกแบบสื่ อประกอบการเรี ยนการสอนบทกลอนในรายวิ ช า
ภาษาไทย โดยมีการวิเคราะห์มาจากสื่ อการเรี ยนการสอนในรู ปแบบของ
สื่ อ เดิ ม ที่ มี ล ัก ษณะไม่ มี ค วามน่ าสนใจและไม่ ดึ งดู ด ความสนใจจึ งได้
ค้นพบตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาบทประพันธ์ไทยประเภทบทกลอนและพฤติกรรมการ
เรี ยนรู ้ บ ทกลอนของเด็ ก ระดับ ชั้น ประถมศึ ก ษาในปั จจุบ ัน ผูศ้ ึ ก ษาได้
ท าการศึ ก ษาค้น คว้าและรวบรวมข้อ มู ล จากแหล่ งให้ ข ้อ มู ล ต่ างๆ ทั้ง
แหล่ งข้อมู ล จากการลงพื้ น ที่ ส อบถาม สังเกตการณ์ พฤติ ก รรมผูค้ นใน
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บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand
พื้นที่เป้ าหมาย รวมไปถึ งข้อมูลจากเว็บไซต์และจากเอกสารตาราพบว่า
บทประพันธ์ไทยประเภทบทกลอนของไทยนั้นมีรูปแบบฉันทลักษณ์ใน
การแต่งคาประพันธ์ประเภทกลอนอยูด่ ว้ ยกัน 3 ประเภท คือ กลอนสุ ภาพ
กลอนล าน า กลอนตลาด โดยแต่ ล ะประเภทจะมี ก ฎการแต่ งกลอนที่
แตกต่างกันไปซึ่ งจะมี กลอนสุ ภาพเป็ นบทกลอนพื้นฐานของบทกลอน
ทั้งหมดและจากการสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้บทกลอนของเด็ก ทาให้
ทราบว่าเด็ก ส่ วนมากไม่ สามารถแต่ งกลอนหรื อท่ องบทกลอนได้ด้วย
ตัวเอง เพราะว่าเด็กไม่ค่อยสนใจการเรี ยนที่เกี่ยวกับบทกลอนและสื่ อที่ใช้
ประกอบการเรี ยนการสอนนั้นไม่น่าสนใจ
2. เพื่อศึกษาความต้องการของครู และนักเรี ยนเกี่ ยวกับสื่ อการเรี ยน
การสอนบทกลอน จากการลงพื้ น ที่ แ ละรวบรวมข้อ มู ล ในด้านต่ างๆ
พบว่ารู ปแบบสื่ อที่มีไม่มีความน่าสนใจควรเป็ นสื่ อในรู ปแบบของสื่ อเกม
การศึกษาในลักษณะต่างๆ ซึ่ งสื่ อนั้นจะต้องเป็ นสื่ อที่มีรูปแบบการใช้งาน
ที่แปลกใหม่ต่างจากของเดิม มีความสวยงามและน่าสนใจมากขึ้น โดยสื่ อ
นั้นยังสามารถเข้าถึงตัวของเด็กได้ง่ายไม่ยงุ่ ยาก โดยมีการออกแบบสื่ อใน
รู ปแบบของสื่ อ 3 มิติ จะต้องเป็ นสื่ อที่เด็กเล่นแล้วสนุกหรื อโต้ตอบกับสื่ อ
นั้นได้ เนื่ องจากผูร้ ับสื่ อรู ้ สึกมีส่วนร่ วมกับการสื่ อสารนั้นด้วยซึ่ งจะทาให้
เกิดการจดจาได้ดีและสนุกไปกับการเรี ยนในเรื่ องของบทกลอน
3. เพื่อออกแบบสื่ อประกอบการเรี ยนการสอนบทกลอนสาหรับเด็ก
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 และทาให้นักเรี ยน เรี ยนรู ้ บทเรี ยนเกี่ ยวกับ
บทกลอนได้ง่ายขึ้น เป็ นการออกแบบสื่ อประกอบการเรี ยนการสอนใน
ลักษณะของเกมการศึกษาที่มีรูปแบบเป็ นสื่ อ 3มิติจบั ต้องได้และ สามารถ
ทาให้ผใู้ ช้งานสื่ อเกิดการเรี ยนรู ้ เรื่ องของบทกลอนโดยสอดแทรกเนื้ อหา
การเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับบทกลอนและผสมผสานเนื้ อหาเข้ากับเกม เพื่อทาให้
เด็กรุ่ นใหม่หันมาสนใจในการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับเรื่ องของบทกลอนของไทย
มากขึ้นและเล่นสนุกไปกับเกมนั้นได้อย่างไม่น่าเบื่อ ทาให้เด็กหันมาให้
ความสาคัญต่อการเรี ยนเรื่ องของบทกลอนเพิ่มมากและเป็ นการอนุ รักษ์
บทกลอนไทยไว้สืบต่อไป

5. ข้ อเสนอแนะ
1. ด้านการเลือกวัสดุ ควรเลื อกใช้วสั ดุที่แข็งแรงกว่าผลงานต้นแบบ
ควรเป็ นวัส ดุป ระเภท ไม้อดั หรื อพลาสวูท แทนกระดาษเพื่อง่ายต่อการ
ทางานและเพิ่มความคงทนสวยงามให้กบั ชิ้นงาน
2. ด้านการออกแบบสื่ อประกอบการเรี ยนการสอนในรู ปแบบของ
บอร์ ด เกมยังมี ฟั งชั่น การใช้งานที่ ยงั มี ไม่ ม ากพอ ควรเพิ่ ม ลู ก เล่ น หรื อ
ฟั งชั่น ลงไปในสื่ อให้มากกว่าเดิ มอี กทั้งควรทาออกมาให้ครบทุกระดับ
ความยากเพื่อเด็กจะสามารถพัฒนาทักษะของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น
3. ด้านค่าใช้จ่ายในการทาสื่ อชนิ ดนี้ ค่อนข้างสู งเพราะขนาดที่ใหญ่
ผูท้ ี่ จะน าไปต่ อยอดสามารถลดขนาดลงได้ตามความเหมาะสม เพื่ อลด
ค่าใช้จ่ายในการทางาน
4. สามารถน ารู ป แบบการท าสื่ อ ประกอบการเรี ยนการสอนบท
กลอนไปดัดแปลงให้เข้ากับวิชาเรี ยนอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากวิชาภาษาไทย
เพื่อใช้เป็ นกิ จกรรมในระหว่างเรี ยนและเป็ นวิธีที่ทาให้เด็กใสใจในการ
เรี ยนได้เป็ นอย่างดี

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทางอาจารย์ทุกๆ ท่านในโปรแกรมวิชานวัตกรรม
การออกแบบ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ย งราย ที่ อ านวยความสะดวกในการขออนุ ญ าติ ล งพื้ น ที่ การใช้
เครื่ องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการทาสื่ อ การให้คาปรึ กษา ที่ช่วยในการ
ทางานวิจยั ครั้งนี้

7. เอกสารอ้ างอิง

รู ปที่ 4 ตัวชิ้นงานจากการผลิตจริ งของบอร์ ดเกมคากลอน “สุ ดสาครกับ
บทกลอนที่หายไป” และนาไปทดลองใช้กบั กลุ่มเป้ าหมาย
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Abstract

งานวิจยั ฉบับนี นําเสนอการออกแบบ และพัฒนาเครื องอัดถ่าน
ชีวมวลในรู ปแบบเกลียวอัดเย็นจากเศษวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิ ต
กาแฟ โดยระบบประกอบด้วย ถังผสมวัตถุดิบ ระบบเกลียวอัดถ่าน ระบบ
ทําความร้อนเพือลดความชืนถ่าน ระบบวัดความยาวแท่งถ่าน และระบบ
ตัดถ่านให้ ได้ตามขนาด (
และ cm) ระบบผสมวัตถุดิบจะใช้
มอเตอร์ HP ในการกวนวัส ดุ และปล่ อยวัตถุ ดิบลงสู่ เ กลี ยวอัด อัด
วัตถุ ดิบเข้าสู่ ก ระบอกอัด และกระบวนทําความร้ อ น ผ่านกระบอกอัด จะ
ได้ถ่านชีวมวลออกมา ใช้เซนเซอร์ พร็อกซิ มิตีในการตรวจสอบขนาดของ
แท่ งถ่ านแล้ว ระบบตัดขนาดถ่ า นซึ งใช้นิว ส์เมติ กเป็ นต้นกําลังในการ
ทํางานตัด ขนาดถ่านให้ได้ตามขนาด ระบบทังหมดใช้สมองกลฝัง ตัว
หรื อไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCS- ) เป็ นตัวควบคุมการทํางาน
จากการทดลองเครื องอัดถ่านชีว มวลจาก ผงถ่านกะลากาแฟ
ตามอัตราส่ วนของ ผงถ่านกะลากาแฟ แป้งมัน และนํา (2:1:0.5) และเมื อ
ทดลองอัดเชื อเพลิ งแท่งจากขี เลื อย ด้วยอัตราส่ ว นของ ขี เลื อย แป้ งมัน
และนํา ( : . : . ) รักษาระดับอุณหภูมทิ กระบอกอั
ี
ดเพือลดความชื นอยู่
ที 70 °C เป็ นอัต ราส่ วนทีดี ทีสุ ด ได้ถ่าน และเชื อเพลิง ทีมีลัก ษณะทาง
กายภาพเหนียว เกาะแน่ น ไม่ แตกร้ าว ความสามารถในการอัดทีขนาด
ความยาว
และ cm อัดถ่ านเชื อเพลิ งได้จาํ นวน 61 45 และ 27
ต่อชัวโมง ตามลําดับ

This research presents the he design and development of a
cold production Biomass charcoal Briquette Machine from coffee bean
processing. The Biomass charcoal Briquette Machine includes the
system was: First, the material mixing tank, second, the compress
block. Third, the screw compressed, the fourth component was heater
system, and measure the length of charcoal in the last component (Size
10 20 and 30 cm). The material is mixed, we used HP single phase
AC motor to drive mixing blade and this system will be dropping to
compress block. The screw compress drives the material into compress
block. At the compress block has the heater, which it generated heat to
reduce humidity in charcoal compressed. The pneumatic was used to
cut the charcoal to the desired size. All the system, were controlled by a
microcontroller (MCS-51).
From our experiments, the tests showed that the briquettes
with a 2:1:0.5 ratio of coffee charcoal, tapioca and water, while the ratio
of tapioca: sawdust and water as : . : . , and then maintains the
temperature at the compress block of 70 °C. This ratio showed the
greatest compressive strength. The briquette machine was able to
produce briquettes at 10 20 and 30 of size were 61 45 27 piece/hr.,
respectively.

คําสําคัญ: ชีวมวล, ถ่านอัดแท่ง, เกลียวอัดเย็น , เปลือกกาแฟ

Keywords: Biomass, charcoal, cold production, coffee bean waste
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. บทนํา
พลังงาน หรื อเชือเพลิงเป็ นสิ งทีทุกคนควรร่ วมมือ กันใช้อ ย่าง
ประหยัด และนําสิ งทีเหลื อใช้มาประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์ม ากทีสุ ด
ทางเลือก และทางช่วยหนึ งซึงแสดงถึงการรับผิดชอบร่ วมกันในสังคมคื อ
การนําวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ให้คุ ม้ ค่ า เศษวัสดุ เหลื อ ใช้ทางการเกษตร
อาทิ เ ช่ น เศษไม้ กะลาปาล์ ม กะลากาแฟ สามารถนํา มาเป็ นพลั งงาน
ทดแทนทีมีศกั ยภาพแทนถ่ าน และฟื นในครัว เรื อนได้ โดยการผลิตเป็ น
เชือเพลิงอัดแท่ง ถึงแม้ค่าความร้อนของวัสดุทางการเกษตรจะมี ค่าน้อย
กว่าเนื อไม้ แต่ ถ า้ นํา มาอัดเป็ นแท่ง เพิมความหนาแน่ น ก็สามารถให้ค่า
ความร้อนได้ในปริ มาณใกล้เคียงกัน ถ่านป่ นทีอัดเป็ นก้อนก็ให้ความร้อ น
ไม่ นอ้ ยกว่ าถ่ านทีได้จ ากการเผาไม้ ท่อ น การนํา เศษวัส ดุ เ หลื อ ใช้ท าง
การเกษตรดัง กล่ าวในข้า งต้น มาเผาให้เ ป็ น ถ่า นแล้วนํามาอัดเป็ น ก้อ น
หรื อวัสดุบางชนิ ด เช่น ขีเลือยจากไม้ต่างๆ แกลบ อาจจะอัดเป็ นกอ้ นก่อน
และค่ อ ยทํา เป็ นถ่ า นก็ไ ด้ การอั ด ผงถ่ า นจากวัส ดุ ชี ว มวลโดยใช้ตัว
ประสานช่ ว ยให้ สามารถทํา เป็ นแท่ง ได้โดยใช้เ ครื องมือ กล แต่ ปั ญ หา
สําคัญสําหรับการผลิตเชือเพลิง อัดแท่ง คื อ เครื องมื อ ทีใช้อ ัดมีราคาแพง
ชาวบ้านไม่สามารถผลิตเชือเพลิงอัดแท่งเองได้
ดังนันในโครงการวิจยั นี นําเสนอส่ ว นของการออกแบบ และ
พัฒนาเครื องอัดถ่านชีวมวลในรู ปแบบเกลียวอัดเย็น จากเศษวัส ดุ เหลื อ ใช้
ทังนีในการวิจยั ได้เลือกวัสดุทางการเกษตรเหลือใช้เป็ นกะลากาแฟ และขี
เลือยจากไม้ ในส่ วนของการอัดถ่ านแท่งจากกะลากาแฟต้อ งนํากะลา
กาแฟไปเผาเป็ นผงถ่าน แล้วศึก ษาอัตราส่ วนผสมทีดี เหมาะสมสําหรั บใช้
ในการอัดเป็ นถ่านแท่ง เหตุผลทีเลื อ กศึ ก ษาการทําถ่ า นอัด แท่ ง จากกะลา
กาแฟ เพราะเป็ นการศึกษาเพือช่วยแก้ปัญ หาให้กลุ่มเกษตรกรกลุ่มกาแฟ
จังหวัดชุมพรซึ งถื อได้วา่ กาแฟเป็ นพืชเศรษฐกิจลําดับต้นเลยทีเ ดียว และ
เป็ นทางเลื อ กในการสร้ า งรายได้ ให้ เ กษตรกร อี ก ทั งยัง เป็ นการใช้
ทรั พยากรอย่างคุ ้มค่ าอีกด้วย ในขณะที การอัดถ่ านแท่งจากขีเลื อยเป็ น
การศึกษาส่ วนผสมขององค์ประกอบทีจะช่วยในการอัดแท่งโดยไม่ ตอ้ ง
นํา ไปเผาเป็ นผงถ่ า นแต่ เ น้ น ไปในส่ วนของการให้ ค วามร้ อ น และ
อัตราส่วนของตัวประสานเพือให้สามารถอัดเป็ นแท่งถ่านใช้เป็ นเชื อเพลิง
ต่อไป

. หลักการ และการออกแบบ
. กรอบแนวความคิดของงานวิจยั
กรอบแนวความคิดของงานวิจยั นี แสดงดังในรู ปที 1 ซึ งวงจร
ใช้งานทางอิ เล็ก ทรอนิ กส์ รายละเอี ยดการคํานวณออกแบบ และการ
ออกแบบโปรแกรมควบคุ ม ผู ว้ ิ จ ั ย ได้ เ สนอรายละเอี ย ดไว้ ที สาขา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุ ณ ทหาร

ลาดกระบัง วิท ยาเขตรชุ มพรเขตอุดมศัดิ จังหวัด ชุ มพร ซึ งในที นี ขอ
กล่าวถึง ส่วนหลักๆโดยโครงการวิจยั ประกอบด้วยระบบต่างๆดังต่อไปนี
ระบบถังผสมวัสดุ คือ ส่วนทีทําหน้าทีเป็ นถังผสมวัสดุ ใ ห้เข้า
กัน โดยจะมี ใบพัดเป็ นตัว กวนวัสดุ ให้เ ข้า กัน และมี มอเตอร์ เป็ นตัวขับ
ใบพัดของถังผสม
ระบบนิวส์เมติก คื อ ส่ วนของการควบคุ มการปล่อยวัสดุ ลง
ชุดเกลียวอัด และชุ ดนิ วส์ เมติ กยังทําหน้าทีเป็ นชุดตัดแท่งถ่ านทีออกมา
ตามขนาดทีได้เลือกเอาไว้
ระบบเกลียวอัด คื อ ส่ วนทีรั บวัสดุจ ากชุ ดผสมมาทําการอัด
แท่งโดยใช้สกรู เกลียวเป็ นตัวส่ งวัสดุไปทีหัวของเกลี ยวอัด จึงทําให้วสั ดุ
บีบอัดกันเป็ นแท่งถ่าน และออกทางหัวของกระบอกเกลียวอัด
ระบบตัดขนาด คือ ส่วนหัวของชุดเกลียวอัด เมือแท่งถ่านผ่าน
หัว ของชุ ดเกลี ยวอัดก็จ ะมี เ ซนเซอร์ วตั ถุ เป็ นตัว สั งงานให้ชุดตัดทํางาน
โดยจะมีความยาวของแท่งถ่านทีกําหนดเอาไว้ โดยจะรับคําสั งจากปุ่ มกด
เลือกขนาด คือ
และ เซนติเ มตร
ระบบทําความร้อ น คือ ส่วนทีทําหน้า ทีกําเนิ ดความร้ อ นเพือ
ลดความชื นของวัตถุดิบทีกระบอกอัดซึ งจะทําให้มีการยึดเกาะกันของ
วัต ถุ ดิบในขณะทําการอัด และในกรณี ทีเป็ นการอัดโดยไม่ ใช้ผ งถ่ าน
ความร้อนจะทําให้กาวยางไม้จากวัตถุดิบคายออกจากวัตถุดิบ เหนียวแห้ง
ยึดเกาะกันเป็ นก้อนแท่ง

. การออกแบบโครงสร้ าง และหลักการทํางาน
โครงสร้ างของเครื องอัดถ่ าน ส่ วนของถังผสมจะมี มอเตอร์
AC 220 โวลต์ แรงม้า เป็ นตัวขับใบพัดของถังผสม โดยใช้เกีย ร์ ทด 1:
40 รอบเป็ นตัวทดรอบของความเร็ว มอเตอร์ ในการออกแบบโครงสร้ าง
ของเครื องอัดถ่านอเนกประสงค์ส่วนทีเป็ นถังผสม ตัวเลขบอกขนาดจะมี
หน่ วยเป็ นเซนติเมตร (รู ปที ก) ส่ วนทีเป็ นเกลี ยวอัด ส่ ว นของเกลี ยวอัด
จะมีมอเตอร์ AC 220 โวลต์ แรงม้า เป็ นตัวขับเกลียวอัดถ่านเพือส่งไป
ยัง หั ว อัด แท่ ง ถ่ า น ในการออกแบบโครงสร้ า งของเครื องอั ด ถ่ า น
อเนกประสงค์ ส่ ว นที เป็ นเกลี ยวอั ด ตั ว เลขบอกขนาดจะมี ห น่ ว ยเป็ น
เซนติเมตร (รู ปที ข) ส่ วนทีเป็ นระบบตัด ขนาด ส่ วนทีเป็ นระบบขนาด
ตัด จะมี เ ซ็น เซอร์ เป็ นตัว สั งงานให้ระบบนิ ว ส์ เ มติ กของระบบตัดขนาด
ทํางานตามขนาดทีเลือกเอาไว้ ในการออกแบบโครงสร้ างของเครื องอัด
ถ่านอเนกประสงค์ส่วนทีเป็ นระบบตัด ตัวเลขบอกขนาดจะมีหน่ วยเป็ น
เซนติเมตร (รู ปที ค) ส่ วนทีเป็ นชุดควบคุม การทํางานของฮีต เตอร์ การ
ทํางานของฮีตเตอร์ จะมี เทอร์ โมสตัทเป็ นตัว ควบคุ มความร้ อนของฮีต
เตอร์ แ ละมี เ บรคเกอร์ เ ป็ นตัว เปิ ด-ปิ ด (รู ปที ง) และ ชุ ด ควบคุมการ
ทํางานของระบบนิ วส์ เมติก ระบบนิ วส์ เมติกจะประกอบไปด้ว ย ถังลม
วาล์วลม และกระบอกสู บ (รู ปที จ)
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ถังผสมวัตถุดิบ
Mixing tank

แสดงผล
Display
เซนเซอร์
Sensor

ระบบเกลียวอัด
Screw compressed

ไมโครคอลโทลเลอร์
Microcontroller

ถังผสมวัตถุดิบ

ระบบเกลียวอัด
ระบบควบคุม

กระบอกอัด
Compressed block

ระบบนิวส์เมติก
Pneumatic

ชุดตัดขนาด

ชุดควบ
คุมฮิตเตอร์

ทําความร้อน
Heater

รูปที บล็อกไดอะแกรม (Block Diagram) ของต้นแบบเครื องอัดถ่าน

3. วิธีการ และผลการทดลอง
การศึกษาในงานวิจยั นี แบ่งการทดลองออกเป็ นการทดลองอัด
ถ่ านด้วยผงถ่ านจากกะลากาแฟ และการทดลองอัดเชือเพลิง แท่ง จากขี
เลือยไม้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี
จากการทดลองหาอัตราส่ วนทีเหมาะสมระหว่างผงถ่ านกะลา
กาแฟ :แป้งมัน: นํา ผลการทดลองแสดงดังในตารางที
ตารางที ผลการทดสอบการอัดถ่านกะลากาแฟ และการสังเกตลัก ษณะ
ทางกายภาพ
ลักษณะการยึดตัวของผงถ่าน
อัตราส่ วน(กรัม)
ผงถ่ าน: แป้ งมัน : นํา
(ทางกายภาพ)
: : .
ถ่านประสานกันดี ไม่มีรอยร้าว
: . : .
ถ่านประสานกันไม่ดี มีรอยร้าวมาก
: :
ไม่สามารถอัดแท่งได้ วัตถุดิบเหลว
เนืองจากนํามากเกินไป
: : .
ถ่านประสานกันดี มีรอยร้าวเล็กน้อย
: :
ถ่านประสานกันไม่ดี มีรอยร้าวมาก จน
ทําให้ไม่เป็ นแท่ง
: : .
วัตถุดบิ อัดในกระบอกจนแน่นไม่
สามารถอัดแท่งได้

และจากการทดลองหาอัตราส่ วนทีเหมาะสมระหว่า งขี เลื อย
ไม้ :แป้งมัน: นํา ผลการทดลองแสดงดังในตารางที
ตารางที ผลการทดสอบการอัด เชื อเพลิ ง แท่งจากขี เลือยไม้แ ละการ
สังเกตลักษณะทางกายภาพ
อัตราส่ วน(กรัม)
ลักษณะการยึดตัวของผงถ่าน
ขีเลือย: แป้ งมัน : นํา
(ทางกายภาพ)
: : .
เชือเพลิ งประสานกันดี มีรอยร้าวเล็กน้อย
: . : .
เชือเพลิงประสานกันดี ไม่มีรอยร้าว
: :
ไม่สามารถอัดแท่งได้ วัตถุดิบเปี ยกชืน
เกินไป
: : .
เชือเพลิงประสานกันดี
: :
อัดเป็ นก้อนได้ แต่ไม่ค่อยยึดเกาะกัน
: : .
วัตถุ ดบิ แห้ง ไม่ค่อยจับตัวกันเป็ นก้อนไม่
สามารถอัดแท่งได้

4. สรุป และวิจารณ์
ในงานวิจยั นีได้จดั สร้า งต้น แบบพัฒนาเครื องอัด ถ่านชีวมวล
ในรู ปแบบเกลียวอัดเย็นจากเศษวัสดุ เหลือ ใช้ในกระบวนการผลิต กาแฟ
และได้ศกึ ษาเพิมเติมโดยนําเครื องทีออกแบบทดลองอัดพลังงานเชือเพลิง
จากขีเลือยไม้โดยเป็ นการอัดร้อ น ซึ งทีกระบอกอัด ได้ติดตั งฮิต เตอร์ เ พือ
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ทําความร้อนไว้สาํ หรับลดความชื นระหว่างกระบวนการอัด ในเบืองต้น
พบว่าเป็ นประโยชน์ มากเพราะช่ว ยลดระยะเวลาในการนําถ่ านไปตาก
แดดได้ โดยอุณหภูมิทเหมาะสมสํ
ี
า หรั บควบคุมความร้ อนทีกระบอกอัด
อยู่ที °C ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปถ่านจะแห้ง และแตก

5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตรชุมพรเขตอุดมศักดิ จังหวัดชุมพร
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ระบบควบคุม

จ. ชุดวาวล์ลมนิวส์เมติก
ชุดควบ
คุมฮิตเตอร์

ชุดตัดขนาด

ถ่านจากกะลากาแฟ

รูปที โครงสร้างส่วนต่างๆของเครื องอัดถ่านชีวมวล
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เชือเพลิงแท่งจากขีเลือย
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การพัฒนาชุ ดฝึ กการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ด้วยบอร์ ดไมโครบิต
Development of the Training Packages the Robot Control Programming with Micro:bit
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างและประเมินคุณภาพ
ชุดฝึ กการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่ นยนต์ดว้ ยบอร์ดไมโครบิต สาหรับใช้
พัฒนาทักษะด้านการคิด โดยชุดฝึ กประกอบไปด้วยหุ่ นยนต์ ที่มีเซนเซอร์
ดังนี้ คือ เซนเซอร์ อินฟาเรด เซนเซอร์ ตรวจจับเส้น และบอร์ ดไมโครบิต
ซึ่ งออกแบบให้ ผู้เรี ยนได้เขี ยนโปรแกรมเพื่ อ ควบคุ ม การท างานของ
หุ่นยนต์ดว้ ย JavaScript Block Editor ที่ใช้ภาษาบล็อก ที่มีจุดเด่นที่ง่ายใน
การเขียนโปรแกรม แล้วแปลงออกมาเป็ นภาษา JavaScript หรื อ Python
ได้ ทาให้ผเู้ รี ยนลดอุปสรรคในการเขียนโปรแกรมแบบเดิมได้ และชุดฝึ ก
นี้ ได้ผ่านการประเมินคุ ณภาพจากผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 3 ท่าน โดยผลการ
ประเมินพบว่าชุดฝึ กมีคุณภาพดี สามารถนาไปใช้งานกับผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งการ
พัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมต่อไปได้

หุ่ นยนต์หรื ออุปกรณ์ที่สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการ
ทางาน ที่มี 5 องค์ประกอบพื้นฐานของหุ่ นยนต์ [1] ดังนี้ 1) เครื่ องจักรกล
(mechanical) เป็ นส่ ว นทางด้ า นฮาร์ ด แวร์ ซึ่ งน ามาประกอบกั น เป็ น
หุ่ นยนต์ 2) กาลัง (power) จะเป็ นส่ วนที่ทาให้หุ่นยนต์เคลื่อที่ได้ 3) ส่ วน
การรับรู้ (sensor) ทาหน้าที่รับข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอก 4) ส่ วน
ตอบสนอง (effector) ทาหน้าที่ตอบสนองกลับไปยังสภาพแวดล้อม 5)
ส่ ว นของความฉลาด (intelligent) เป็ นส่ ว นที่ ค วบคุ ม การท างานของ
หุ่ นยนต์ ซึ่ งในปั จจุบนั นั้นหุ่ นยนต์เข้ามามีบทบาทในชี วิตประจาวันมาก
เช่ น หุ่ นยนต์ทาความสะอาด เป็ นต้น และหุ่ นยนต์ยงั มีส่วนสาคัญในการ
พัฒนาในด้านต่างๆ เช่ นในด้านอุตสากรรม โดยจะเห็ นได้ว่ามีการนาเอา
หุ่ น ยนต์ต่างๆ มาใช้แทนแรงงานคน หรื อจะเป็ นด้านการศึ กษาที่ มี การ
นาเอาหุ่ นยนต์มาใช้เพื่อประกอบการเรี ยนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
วิ ช าไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ ผู้เรี ย นจะต้อ งฝึ กเขี ย นโปรแกรม เพื่ อ
ควบคุมการทางาน ซึ่ งเมื่อผนวกเข้ากับการใช้หุ่นยนต์มาประกอบในการ
เขียนโปรแกรมจะทาให้ผเู้ รี ยนเกิดความสนใจ และทาให้เข้าใจการทางาน
ของโปรแกรมมากขึ้น เนื่ องจากเห็นสภาพจริ ง (authentic)
แต่อย่างไรก็ ตามการควบคุ มหุ่ น ยนต์น้ ัน ผูเ้ รี ยนต้องมี ทกั ษะ
และความรู ้ เกี่ ยวกับภาษานั้น ๆ จึ งทาให้บางครั้งผูเ้ รี ยนไม่สามารถเขี ยน
โปรแกรมควบคุ มได้ตามต้องการเนื่ องจากอุปสรรคทางด้านภาษาที่ ใช้
เขี ยน ซึ่ งบอร์ ด Micro:bit ได้เข้ามาลดช่ องว่างทางภาษาของโปรแกรม
เนื่ อ งจากการเรี ย นควบคุ ม บอร์ ด Micro:bit นั้ น ใช้ รู ป แบบของบล็ อ ค
(block) ที่สามารถนามาต่อกันเพื่อเรี ยงกันเป็ นคาสั่งขึ้นมา โดยผูเ้ รี ยนจะ
เกิ ดความเข้าใจได้ง่าย ทาให้สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมได้ตามที่คิด
ไว้ โดยไม่มีอุปสรรคด้านภาษา
ดังนั้น ผูว้ ิ จยั จึงมี ความประสงค์นาหุ่ น ยนต์มาเป็ นสื่ อช่ วยใน
การเรี ย นการสอน โดยจัด ท าเป็ นชุ ด ฝึ กการเขี ย นโปรแกรมควบคุ ม
หุ่ นยนต์ดว้ ยบอร์ ดไมโครบิ ต เพื่อเป็ นการพัฒนานักศึกษาในด้านทักษะ
การด้านการเขียนโปรแกรม และเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยน

คาสาคัญ: การเขียนโปรแกรม, หุ่ นยนต์, บอร์ดไมโครบิต

Abstract
The purpose of this research was to develop the training
packages for the robot control programming with Micro:bit for
development thinking skill. The Training package consist of Robot
which include infrared sensor and line tracking sensor and the Micro:bit
board. That was designed for programming with JavaScript Block
Editor that easy to program. Then, they can convert a Block Editor into
JavaScript or Python. The training packages was examined by 3
experts. The results of their evaluation was at the Good level and the
training packages can use for persons who want to improve
programming skill.
Keywords: Programming, Robot, Micro:bit
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เนื่ องจากเป็ นวิธีที่ง่ายต่อการเข้าใจ และ โปรแกรมจะทางานแบบ Event
Base ที่ ข้ ึ นอยู่ ก ั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ ท ากั บ บอร์ ด โดยไม่ จ าเป็ นต้ อ งอยู่ ใ น
เหตุ ก ารณ์ เริ่ มต้ น (start) และยัง สามารถสลับ หน้ า จอไปยัง หน้ า จอ
Javascript ได้อีกด้วย

ก ารส อ น รวม ถึ งเป็ น สื่ อ ป ระ ก อ บ ก ารส อ น รายวิ ช าท างด้ า น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และรายวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 บอร์ ดไมโครบิต
BBC Micro Bit ถู ก ออกแบบโดย Lancaster University และ
ผลิ ตโดย element14 บอร์ ดมี ห น่ วยประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์
ARM Cortex M0 32 บิ ต ที่ มี บ ลู ทู ธ ในตัว มี เ ซ็ น เซอร์ ว ัด ความเอี ย ง
(accelerometer) และเซ็นเซอร์ แม่เหล็กโลก หรื อเข็มทิ ศ (magnetometer)
มีหลอด LED 25 ดวง แสดงผลแบบ Dot matrix และสวิตซ์กดติดปล่ อย
ดับ 3 ตัว ใช้การอัพโหลดโปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์ หรื อแอพพลิ เคชั่น
บนแอนดรอย และ iOS ดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 ส่วนประกอบด้านหน้าและหลังของบอร์ ไมโครบิต [2]
ในส่ วนการเขี ยนโปรแกรมนั้น สามารถเขี ยนโปรแกรมได้
ผ่านเว็บไซต์ microbit.co.uk และเมื่อสร้างโปรแกรมเสร็ จแล้วสามารถกด
ดาวน์โหดลงมาในเครื่ องเพื่อทาการคัดลอกไปยังตัว Micro:bit ที่เสี ยบอยู่
กับคอมพิวเตอร์ได้ทนั ที ดังรู ปที่ 2

2.2 หุ่นยนต์
ในปั จจุบ ัน ได้มี การน าเอาหุ่ น ยนต์มาใช้ใ นการศึ ก ษา โดยมี
งานวิจยั เรื่ องการพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่ นยนต์
ด้วยภาษาซี สาหรับนักศึกษาครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมของ กิ ตติ เสื อแพร
และคณะ [3] โดยจัด ท าเป็ นชุ ด ฝึ กอบรมการเขี ยนโปรแกรมควบคุ ม
หุ่ นยนต์ด้วยภาษาซี เพื่อเป็ นการพัฒนานักศึ กษาในด้านทักษะการเขี ยน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมลงบนไมโครคอนโทรลเลอร์
โดยโครงสร้ างหุ่ นยนต์ประกอบไปด้วย แผงวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ที่บรรจุ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์ ตรวจจับด้านแสง อุปกรณ์ตรวจจับการ
สัมผัส รวมทั้งชุ ดแสดงผลทางแสง เสี ยงและข้อความซึ่ งทางานด้วยคาสั่ง
ภาษาซี ดังรู ปที่ 3 และผลการประเมินความเหมาะสมด้านหลักสู ตร ด้าน
แผนการฝึ กอบรม ด้า นเอกสารที่ ใ ช้ ป ระกอบการฝึ กอบรม ด้านสื่ อ
หุ่ นยนต์ และด้านแบบทดสอบอยูใ่ นเกณฑ์มาก ดังนั้นภาพรวมของการ
ประเมินความเหมาะสมของชุ ดฝึ กอบรมโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 6 ท่านอยูใ่ น
เกณฑ์มาก ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 4.35 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.49 และผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูเ้ ข้า
รับ การอบรมที่ มีต่อชุ ดฝึ กอบรม จานวน 15 คน พบว่าในภาพรวมส่ วน
ใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก จากผลวิจยั สามารถสรุ ปได้วา่ ชุดฝึ ก
อบรมการเขี ยนโปรแกรมควบคุ มหุ่ นยนต์ดว้ ยภาษาซี สาาหรับนักศึกษา
ครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมที่ ผู ้วิ จ ัย สร้ างขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วาม
เหมาะสมในการนาไปใช้งานได้

รู ปที่ 3 สื่ อหุ่ นยนต์จากงานวิจยั ของ กิตติ เสื อแพร [3]
รู ปที่ 2 การเขียนโปรแกรมผ่านเว็บไซต์ microbit.co.uk
การเขียนโปรแกรมจะทาได้โดยการลากและวางบล็อกลงไป
เป็ นค าสั่งต่ าง ๆ ท าให้ เหมาะส าหรั บ ผูเ้ ริ่ ม ต้น ในการเขี ยนโปรแกรม

ในส่ ว นของหุ่ น ยนต์ จ ะท าการพิ ม พ์ ชิ้ น ส่ ว นหุ่ น ยนต์ ด้ ว ย
เครื่ องพิมพ์สามมิติ (3D Printer) ด้วยโมเดล SMARS modular robot [3]
ที่ ส ามารถดาวโหลดได้ จ าก www.thingiverse.com ดัง รู ป ที่ 4 และได้
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ติดตั้งในส่ วนของเซนเซอร์ อินฟาเรด และเซนเซอร์ ตรวจจับเส้น และผัง
การทางานของบอร์ดไมโครบิต ดังรู ปที่ 5

ได้ท ดสอบโดยการให้ห หุ่ น ยนต์วิ่งตามเส้ นสี ดา บนพื้น ขาว
พบว่าหุ่ นยนต์สามารถเดินได้ตามเส้นที่กาหนดไว้
จากผลการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพหุ่ น ยนต์ ทั้ง 3 ส่ ว นคื อ
มอเตอร์ เซนเซอร์ อินฟาเรด และ เซนเซอร์ ตรวจจับเส้น พบว่าหุ่ นยนต์
สามารถทางานได้ตามโปรแกรมที่ต้ งั ไว้

4. ผลการวิเคราะห์ ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
การประเมินในส่ วนโครงสร้ างของชุ ดฝึ กจะประเมิน 6 จุดคือ
1) ดึ งดูดความสนใจและความสวยงาม 2) สามารถแสดงการทางานของ
เซนเซอร์ ต่าง ๆ ได้ชดั เจน 3) วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้ างเหมาะสมกับชุ ดฝึ ก
4) รู ปแบบ ขนาดและน้ าหนักเหมาะสมกับชุ ดฝึ ก 5) มีความแข็งแรงและ
ทนทาน 6) ชุดฝึ กใช้งานได้อย่างปลอดภัย
และในด้ านคู่ มื อ การใช้ ง านจ านวน 7 จุ ด คื อ 1) ค าอธิ บ าย
ส่ วนประกอบของชุดฝึ กมีความชัดเจน 2) คาชี้ แจงการใช้คู่มือชุดฝึ กเข้าใจ
ง่ าย 3) มี ค วามชั ด เจนของคู่ มื อ และภาพประกอบ 4) อธิ บ ายข้อ มู ล
เซนเซอร์ ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน 5) การจัดเรี ยงลาดับขั้นตอนดู แล้วเข้าใจ
ง่าย 6) ขนาดตัวหนังสื อที่ใช้เหมาะสมกับคู่มือ 7) คาแนะนาในคู่มือชุดฝึ ก
มีความชัดเจน

รู ปที่ 4 หุ่ นยนต์ที่พิมพ์จากเครื่ องพิมพ์ 3 มิติ

รู ปที่ 5 ผังการทางานของบอร์ดไมโครบิต
3. ขั้นตอนและผลการทดสอบการทางาน
จะทาการทดสอบโดยการเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่ อมต่อบอร์ ด
ไมโครบิ ต และเซ็ น เซอร์ ต่ าง ๆ ดัง นี้ 1. การควบคุ ม มอเตอร์ 2. การ
ทดสอบเซนเซอร์อินฟาเรด 3. การทดสอบเซนเซอร์ตรวจจับเส้น
3.1 การควบคุมมอเตอร์
ในการควบคุ มมอเตอร์ จะทาโดยการสั่งให้ หุ่ นยนต์ เดิ นตาม
โปรแกรมที่ ต้ งั ไว้คื อ เดิ น เป็ นสี่ เหลี่ ยมดังนี้ เดิ น หน้ า 5 วิ นาที จากนั้น
เลี้ยวขวาและเดินหน้าเป็ นเวลา 5 วินาที จากนั้นถอยหลังเป็ นเวลา 5 วินาที
จากนั้นเลี้ยวซ้ายและเดิ นหน้า 5 วินาที ผลที่ได้พบว่า หุ่ นยนต์เดินได้ตาม
โปรแกรมที่กาหนดไว้ แต่พบปั ญหาการเดิ นไม่ตรง สาเหตุอาจจะเกิ ดมา
จากการประกอบหุ่ น ยนต์ ซึ่ งได้แ ก้ไขโดยการถอดชิ้ นส่ วนหุ่ น ยนต์มา
ประกอบใหม่ จากนั้นทาการวัดความเร็ วหุ่ นยนต์ โดยการวัดเวลาในการ
เดินทางตรงระยะ 10 เมตร ค่าเวลาเฉลี่ ยคือ 41.6 วินาที ดังนั้นคานวนได้
ความเร็ วเฉลี่ย 0.24 เมตรต่อนาที
3.2 การทดสอบเซนเซอร์อินฟาเรด
ได้ทดสอบโดยการหุ่ นยนต์หยุดการเคลื่ อนไหวเมื่อพบสิ่ งกี ด
ขวาง โดยระยะทางของสิ่ ง กี ด ขวางหุ่ น ยนต์ส ามารถเช็ ค ได้ อยู่ที่ 70
เซ็นติเมตร
3.3 การทดสอบเซนเซอร์ตรวจจับเส้น

(ก) การประเมินในส่วนของโครงสร้างของชุดฝึ ก

(ข) การประเมินในส่วนของคู่มือการใช้งาน

รู ปที่ 5 การประเมินในส่ วนของโครงสร้างและส่ วนของคู่มือการใช้งาน
ของชุดฝึ ก
โดยผลการประเมินจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่าผูเ้ ชี่ ยวชาญประเมิน
ในส่ วนของโครงสร้ างอยูใ่ นระดับ ดี ( = 3.78, S.D. = 0.48) และในส่ วน
ของคู่มือการใช้งาน ในระดับดี เช่ นเดียวกัน ( = 3.95, S.D. = 0.33) ดังรู ป
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ที่ 5 โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ประเมิ นในส่ วนของโครงสร้ างข้อที่ 2 สามารถ
แสดงการทางานของเซนเซอร์ ต่าง ๆ ได้ชดั เจน โดยให้คาแนะนาว่าการ
สังเกตุสถานะของเซนเซอร์ ยงั สังเกตุได้ยากควรปรับปรุ งให้ชดั เจนกว่านี้
และผูเ้ ชี่ ยวชาญยังให้ คาแนะนาอี ก ว่าควรเพิ่ ม เซนเซอร์ ให้ มีห ลายชนิ ด
หลากหลายกว่านี้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถประยุกต์การใช้งานได้มากขึ้น

5. สรุป
ชุ ดฝึ กการเขี ยนโปรแกรมควบคุ มหุ่ นยนต์ด้วยบอร์ ดไมโคร
บิต ประกอบไปด้วยหุ่ นยนต์ที่มีเซนเซอร์ อินฟาเรด เซนเซอร์ ตรวจจับ
เส้ น และบอร์ ด ไมโครบิ ต ท าเขี ยนโปรแกรมควบคุ ม ด้วย JavaScript
Block Editor สามารถทางานได้ตามโปรแกรมที่วางไว้ และเมื่อทาการหา
คุณภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านพบว่าชุดฝึ กมีคุณภาพอยูใ่ นเกณฑ์ ดี
และสามารถนาไปใช้เพื่อฝึ กการเขียนโปรแกรมได้

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ คณะครุ ศาสตร์ อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอี สาน วิทยาเขตขอนแก่ น ที่ สนับสนุ นการวิจยั ใน
ครั้งนี้
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ตอนต้น เพื; อ ส่ ง เสริ มการเรี ยนรู ้ และความรู ้ ค วามเข้า ใจในการเรี ยน
เสริ ม สร้ า งทัก ษะของครู ใ นโรงเรี ย น ตลอดจนการศึ ก ษาเพื; อ แก้ปั ญ หา
อุ ป สรรคในการเรี ย นด้า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ โดยมุ่ ง เน้น ที;
โรงเรี ยนที;เข้าร่ วมโครงการได้แก่ โรงเรี ยนศาลาพัน โรงเรี ยนวัดตะวันเรื อง
และโรงเรี ยนวัดกลางคลองสาม
นวัตกรรมชุดทดลองและสื; อการสอน ซึ; งประกอบไปด้วยคู่มือ
เชิ งปฏิบตั ิการและโปสเตอร์ ข8 นั ตอนการทดลองซึ; งอยู่ในรู ปแบบของภาพ
การ์ ตูน นวัตกรรมชุ ดทดลองและสื; อการสอนที; ได้พฒ
ั นาขึ8 นนี8 มี เนื8 อหา
สํา หรั บ รายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ต ามหลัก สู ต รมัธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้น ในหัวข้อเรื; อง แรงพยุง ความหนาแน่นของของเหลว แรงและการ
เคลื;อนที; ปริ มาตร พื8นที;ผิว การวัด และมุม โดยมีผลประเมิน 3 ด้าน อยูใ่ น
เกณฑ์ดีมาก (4.75) คือ ด้านบรรยากาศในการเรี ยนการสอน ด้านกิ จกรรม
การเรี ยนตามแนวทางสะเต็มศึกษา และ ด้านประโยชน์ที;ได้จากการเรี ยนรู ้
คําสําคัญ: สเต็มศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น , วิทยาศาสตร์ , คณิ ตศาสตร์

Abstract
This research “The integrated of science and mathematics instruction in
STEM education for high school” has objective for develop innovative
teaching and learning materials in science and mathematics curriculum
(STEM). The learning innovation will strengthen the skills of teachers in

schools to success teach the science and math for student. This research
focus on Salapan school, Wat Tawanruang school and Wat Klang Klong
Sam school in Pathumtani province.
The Integrated of Science and Mathematics in Stem Education
for High School curriculum is inclusive of a manual and an experimental
lesson like a cartoon. This research has content for science and mathematics
curriculum in high school. The topic in curriculum has buoyancy, density
of the liquid, strength and motion of the surface, measurement and the angle.
The result of satisfaction is very good (4.75) in three kind as create a
learning atmosphere[1], learning activities and valuable to learning.
Keyword: STEM, High School, Science, Mathematics

1.บทนํา
สะเต็มศึกษาเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยการอ้างอิงความรู ้
จาก 4 สหวิทยาการ คื อ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิ ต ศาสตร์ [2] โดยเน้น การสอนแบบบู ร ณาการ เพื; อ ให้ นัก เรี ย นเห็ น
คุณประโยชน์ของการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์ และเห็นภาพความเชื; อมโยงของเนื8 อหาทั8ง 4 ศาสตร์ วิชา
กับการดําเนิ นชีวิตจริ ง รวมทั8งช่วยเพิ;มทักษะของนักเรี ยนในศตวรรษที; 21
และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงออกและแลกเปลี;ยนความคิดเห็ นเพิ;ม
มากขึ8น ซึ; งเป็ นกระบวนการที;สําคัญในการฝึ กระบบการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรี ยน
ดังนั8น เพื;อเป็ นการส่ งเสริ มและกระตุน้ ความรู ้ความเข้าใจด้าน
สะเต็ม ศึ ก ษาให้ แ ก่ ค รู ผูส้ อน [3] และนัก เรี ย นในระดับ ชั8น มัธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้น จึ งเกิ ดการพัฒนาการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้สะเต็มศึกษา เพื;อพัฒนารู ปแบบกิจกรรม
นวัต กรรม และสื; อ การสอนแนวใหม่ ใ ห้ กับ โรงเรี ยนในพื8 น ที; จ ัง หวัด
ปทุ ม ธานี โดยสามารถนํา ไปเป็ นต้น แบบ และแนวทางในการพัฒ นา
กิจกรรมสะเต็มศึกษาให้กบั โรงเรี ยนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1.เพื; อ ส่ ง เสริ มการเรี ยนการสอนทางด้า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิ ต ศาสตร์ ร ะดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ให้ กับ โรงเรี ย นในพื8 น ที; จ ัง หวัด
ปทุมธานี ผ่านกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบสะเต็มศึกษา
2. เพื; อ สร้ า งความรู ้ ค วามเข้า ใจที; ดี ข8 ึ นในการเรี ยนทางด้า น
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ แก่ นักเรี ยนระดับมัธยมศึ กษาตอนต้นของ
โรงเรี ยนในพื8นที;จงั หวัดปทุมธานี
3. เพื;อส่ งเสริ มและพัฒนานวัตกรรมหรื อสื; อการเรี ยนการสอน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และ/หรื อคณิ ตศาสตร์ ในการพัฒนาครู /อาจารย์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรี ยนในพื8นที;จงั หวัดปทุมธานี
4. เพื;อสร้างเสริ ม พัฒนาทักษะความสามารถของครู /อาจารย์ใน
โรงเรี ยนระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นในพื8นที;จงั หวัดปทุมธานี ใน
การเรี ยนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
5. เพื;อศึกษาและแก้ปัญหาอุปสรรคในการเรี ยนการสอนทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ระดับมัธยมศึ กษาตอนต้นของโรงเรี ยนใน
พื8นที;จงั หวัดปทุมธานี

3. ขอบเขตของงานวิจยั
งานวิ จ ัย นี8 มี แ นวคิ ด ที; พ ฒ
ั นาสื; อ การสอนหรื อ นวัต กรรม เพื; อ
นํามาใช้ประกอบการเรี ยนการสอนสะเต็มในสถานศึ กษา และจะได้นํา
ความรู ้ความเข้าใจด้านสะเต็มศึกษาเผยแพร่ ให้แก่อาจารย์ผสู ้ อน [3] เพื;อให้
อาจารย์ได้เข้าใจแนวทางและการเรี ยนการสอนแบบสะเต็ม และสามารถนํา
นวัตกรรมด้านเครื; องมือที;ได้น8 ี ไปใช้ประโยชน์เพื;อประกอบการสอนของ
นักเรี ยนได้ โดยมีกิจกรรมที;มุ่งเน้น ดังนี8 คือ เพื;อ พัฒนาศักยภาพครู /อาจารย์
ผ่านการสร้างเสริ มทักษะความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และการสร้างสื; อ
การเรี ยนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา ในเรื; อง แรงพยุง ความหนาแน่ น
ของของเหลว แรงและการเคลื;อนที; พื8นที;ผวิ ปริ มาตร การวัด และมุม

4. วิธีดาํ เนินงานวิจยั
4.1 การวางแผนและเก็บข้ อมูล
การวางแผนและเก็ บ ข้อ มู ล นี8 คื อ ประชุ ม เตรี ย มความพร้ อ ม
สําหรับกิจกรรมการเรี ยนการสอนในรู ปแบบสะเต็มศึกษา ซึ; งการประชุมนี8

เป็ นกิจกรรมเพื;อแลกเปลี;ยนประสบการณ์ดา้ นสะเต็มศึกษาระหว่างตัวแทน
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนและ
ตัว แทนคุ ณ ครู จ ากโรงเรี ย นทั8ง 3 โรงเรี ย น ดัง รู ป ที; 1. โดยในระหว่ า ง
กิ จ กรรมดัง กล่ า ว ได้มี ก ารทํา ความเข้า ใจ แลกเปลี; ย นความคิ ด เห็ น และ
ประสบการณ์ ต่ า ง ๆ ที; ผ่ า นมาเกี; ย วกั บ การเรี ยนการสอนสะเต็ ม ใน
สถานศึกษา รวมถึงปั ญหา อุปสรรค และความกังวลต่าง ๆ ของทางโรงเรี ยน

รู ปทีO 1. การประชุมเตรี ยมความพร้อมระหว่างเพื;อสรุ ปประเด็นเนื8อหา

4.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลและปัญหา
ข้อมูลที;นาํ มาวิเคราะห์ในขั8นตอนนี8 ถูกพิจารณาจากแหล่งที;มา 2
แหล่ง คือ การประชุมเตรี ยมความพร้อมและรายละเอียดวิชาพร้อมดัชนีช8 ีวดั
โดยนําข้อมูลที;ได้จากการประชุมแลกเปลี;ยนความคิดเห็นกับทางโรงเรี ยน
มาวิเคราะห์เพื;อหาพฤติกรรมในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในแต่ละโรงเรี ยน
ข้อจํากัดในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนแต่ละโรงเรี ยน ค้นหาแนวทางแก้ไข และ
วิ ธี ก ารสอนที; จ ะช่ ว ยกระตุ ้น ให้ นั ก เรี ยนสนใจโดยให้ ส อดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ที;ทางโรงเรี ยนได้รวบรวมส่ งมา

4.3 การออกแบบ รู ปแบบ วิธีการเรี ยนการสอน และการพัฒนา
สืO อต้ นแบบการสอน
การออกแบบสื; อต้นแบบเพื;อนํามาประกอบการสอนซึ; งทําให้
เกิดความเข้าใจในการเรี ยนมากยิ;งขึ8น โดยสื; อต้นแบบการสอนที;ได้น8 ี จะถูก
ออกแบบมาในรู ปแบบของนวัตกรรมหรื อชุดทดลองใหม่และสื; อการสอนที;
สอดคล้อ งกับ นวัต กรรมที; ใ ช้ ป ระกอบการเรี ยนการสอนภายใต้วิ ช า
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ให้เชื;อมโยงกันได้อย่างน้อย 5 หัวข้อ โดยสื; อ
การสอนที; จ ะถู ก ออกแบบนี8 มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ สิ; ง ที; อ ยู่ใ กล้ต ัว นัก เรี ย น
เพื;อให้นกั เรี ยนสามารถทําความเข้าใจได้โดยง่าย ตลอดจนสามารถผนวก
ความรู ้และความคิดใหม่ ๆ ที;เกิดขึ8นจากการเรี ยนรู ้ได้ ดังรู ปที; 2.
การพัฒ นาสื; อ การสอนเพื; อ ให้ ส อดคล้อ งกับ ชุ ด ทดลองที; ไ ด้
พัฒนาขึ8นและที;ได้ออกแบบไว้ โดยเอกสารประกอบการสอนต้องสามารถ
บ่งบอกถึ งองค์ความรู ้ พ8ืนฐานที; เกี; ยวข้องกับการสร้ างชุ ดการทดลองหรื อ
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นวัตกรรมนั8นได้ และสามารถให้โรงเรี ยนนําไปปรับเปลี;ยนสื; อการสอนได้
ตามบริ บทของโรงเรี ยน
นอกจากการออกแบบนวัตกรรมหรื อชุดการทดลองและสื; อการ
สอนแล้ว ในขั8นตอนนี8 ได้มีการออกแบบและพัฒนาเครื; องมือสําหรับวัดผล
ประเมินที;เกิ ดขึ8นเนื; องจากการนําชุ ดทดลองและสื; อการสอนไปใช้ในการ
เรี ยนการสอน

พร้ อ มกับ ไฟล์ท8 ัง หมดเพื; อ ให้ ท างโรงเรี ย นสามารถนํา ไปเพิ; ม เติ ม หรื อ
ปรับเปลี;ยนให้เหมาะกับบริ บทของโรงเรี ยนได้อย่างสะดวกยิง; ขึ8นดังรู ปที; 4.

เริ; ม

สร้าง/ปรับปรุ งชุดทดลองหลัก
ไม่ใช่

ผ่านการทดสอบ
ใช่

เสร็จสิ8น

รู ปทีO 2. การดําเนินการสร้างนวัตกรรมชุดทดลอง

5. ผลการดําเนินงานวิจยั
5.1 นวัตกรรมและสืO อการสอน
นวัตกรรมชุ ดการทดลองที;ได้พฒั นาขึ8นถูกออกแบบมาเพื;อให้
สัมพันธ์กบั สิ; งที;ใกล้ตวั ของนักเรี ยนในเขตพื8นที;ปทุมธานี นัน; คือ “เรื อ” โดย
ใช้เรื อเป็ นอุปกรณ์ หลักในการเชื; อมโยงการทดลองแต่ละการทดลองเข้า
ด้ว ยกัน ซึ; งมี ก ารออกแบบเรื อ ให้ มี ล ัก ษณะแตกต่ า งกัน 3 แบบเพื; อ ให้
ครอบคลุมการทดลองที;ได้ออกแบบไว้ ซึ; งนวัตกรรมชุดทดลองนี8 สามารถ
นําไปใช้กบั หัวข้อในการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ในระดับชั8น
มัธยมศึกษาตอนต้นทั8งหมด 7 หัวข้อ โดยสร้างสื; อการสอนให้มีรูปแบบและ
สี สรรค์เพื;อดึงดูดความสนใจของนักเรี ยน และเพิ;มในส่ วนของคําถามก่อน
การทดลองเพื;อฝึ กให้นักเรี ยนได้คิดก่ อนนําเข้าสู่ การทดลอง คําตอบของ
คําถามก่อนการทดลองนั8นสามารถหาคําตอบได้จากการทดลองได้ดงั รู ปที; 3
ภายหลังการจัดอบรมให้แก่ ครู ที;เป็ นตัวแทนของโรงเรี ยน ได้
จัดส่ งสื; อการสอนนี8 ให้แก่ โรงเรี ยนที; เข้าร่ วมโครงการ โรงเรี ยนละ 3 ชุ ด

รู ปทีO 3. คู่มือสื; อการสอนสะเต็มศึกษาในนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา

รู ปทีO 4. การจัดอบรมให้แก่ครู ตวั แทนของโรงเรี ยนและ
มอบชุดการสื; อการเรี ยนการสอน
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5.2 วิเคราะห์ ผลการประเมิน
ผลจากการนํานวัตกรรมชุ ดทดลองและสื; อการสอนไปอบรม
ให้ กับ ครู ที; เ ข้า ร่ ว มโครงการจํา นวน 12 ท่ า นจาก 3 โรงเรี ยน ได้แ บ่ ง
รายละเอียดการเก็บผลความพึงพอใจออกเป็ น 3 ส่ วน คือ 1) ด้านบรรยากาศ
การเรี ย น 2) ด้า นกิ จ กรรมการเรี ย นตามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษา และ 3)
ประโยชน์ที;ได้จากการเรี ยนรู ้ โดยค่าเฉลี;ยรวมของทั8ง 3 ด้าน คือ 4.75 อยูใ่ น
เกณฑ์ ดีมาก และมีค่าเบี;ยงเบนมาตรฐานที; 0.07 โดยใช้มาตรวัดของลิเคิร์ท
(Likert Scale) [4] ซึ; งใช้เกณฑ์ 5 ระดับ แทน 5 ความหมายคื อ ดี มาก, ดี ,
ปานกลาง, น้อย และน้อยที;สุด ส่ วนเกณฑ์การแปลความหมาย เพื;อจัดระดับ
คะแนนเฉลี; ย ในช่ ว งคะแนนต่ า ง ๆ มี ส มการคํา นวณอัน ตรภาคชั8น ของ
ค่าเฉลี;ยมีค่าเท่ากับ 0.8
ตารางที; 1 ผลประเมินการใช้นวัตกรรมชุดทดลองและสื; อการสอน
หัวข้อ

ค่าเฉลี;ย

1) ด้านบรรยากาศการเรี ยน
2) ด้านกิจกรรมการเรี ยนตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา
3) ประโยชน์ที;ได้จากการ
เรี ยนรู ้

4.80
4.73

ส่ วนเบี;ยงเบน
มาตรฐาน
0.09
0.06

4.73

0.08

ด้านบรรยากาศในการเรี ยนการสอน มีค่าเฉลี;ยรวม 4.80 อยู่ใน
เกณฑ์ ดีมาก และมีค่าเบี;ยงเบนมาตรฐานที; 0.09 โดยพบว่า หัวข้อ บรรยากาศ
ของการเรี ยนเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรม, บรรยากาศ
ของการเรี ย นทํา ให้ ผู เ้ รี ย นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง และกลุ่ ม และ
บรรยากาศของการเรี ยนทําให้ผูเ้ รี ยนมี ความกระตื อรื อร้ นในการเรี ยน มี
ค่าเฉลี;ยสู งสุ ดจากทั8ง 5 ข้อ คือ 4.89 อยูใ่ นเกณฑ์ ดีมาก
ด้านกิ จกรรมการเรี ยนตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีค่าเฉลี;ยรวม
4.73 อยู่ในเกณฑ์ ดี มาก และมี ค่าเบี; ยงเบนมาตรฐานที; 0.06 อี กทั8งพบว่า
หัว ข้อ กิ จ กรรมสามารถเชื; อ มโยงความรู ้ ไ ปยัง ทฤษฎี ที; ต ้อ งเรี ย นรู ้ ไ ด้ มี
ค่าเฉลี;ยสู งสุ ดจากทั8ง 9 ข้อ คือ 4.89 อยูใ่ นเกณฑ์
ด้า นประโยชน์ที; ไ ด้จ ากการเรี ย นรู ้ มี ค่ า เฉลี; ย รวม 4.73 อยู่ใ น
เกณฑ์ ดี มาก และมี ค่าเบี; ยงเบนมาตรฐานที; 0.08 อี กทั8งพบว่า หัวข้อ การ
จัดการเรี ยนรู ้ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาทักษะการคิดที;สูงขึ8น, การจัดการเรี ยนรู ้ช่วย
ให้ผูเ้ รี ยนตัดสิ นใจโดยใช้เหตุผล และการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ทาํ ให้ได้

ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื;น มีค่าเฉลี;ยสู งสุ ดจากทั8ง 10 ข้อ คือ 4.73 อยู่ในเกณฑ์ ดี
มาก

6. สรุปการวิจยั
ผลจากการนํานวัตกรรมชุ ดทดลองและสื; อการสอนไปอบรม
ให้กบั ครู ที;เข้าร่ วมโครงการ ผูเ้ ข้าร่ วมประเมินว่าบรรยากาศของการเรี ยนทํา
ให้ผเู ้ รี ยนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม และบรรยากาศของการเรี ยน
ทําให้ผูเ้ รี ยนมี ความกระตื อรื อร้ นในการเรี ยน กิ จกรรมสามารถเชื; อมโยง
ความรู ้ไปยังทฤษฎีที;ตอ้ งเรี ยนรู ้ได้ และเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาจัดการ
เรี ยนรู ้ช่วยให้ผูเ้ รี ยนตัดสิ นใจโดยใช้เหตุผล และการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ทําให้ได้ทาํ งานร่ วมกับผูอ้ ื;น
ซึ; งการประยุกต์การเรี ยนการสอนในรู ปแบบใหม่น8 ี ยังคงต้อง
พัฒนาต่อไปตามบริ บทของนักเรี ยนและองค์ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีใหม่ ที;
เกิดขึ8นอย่างรวดเร็ วในปั จจุบนั เพื;อเป็ นการปลูกฝั;งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตให้
นักเรี ยน การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื;น การวิเคราะห์เหตุและผล โดยล้วนจะส่ งผล
ให้เติบโตเป็ นอนาคตของชาติต่อไปในอนาคต

7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที;ให้
ทุนในการสร้างนวัตกรรมการเรี ยนการสอน โรงเรี ยนศาลาพัน โรงเรี ยนวัด
ตะวันเรื อง และโรงเรี ยนวัดกลางคลองสามที;เปิ ดโอกาสให้พฒั นาสื; อการ
เรี ยนการสอนและนําเสนอปั ญหาของนักเรี ยนในปั จจุบนั ให้เป็ นโจทย์ใน
งานวิ จ ัย และคณาจารย์ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย กรุ ง เทพ ที;
ร่ วมกั น ให้ ค วามเห็ น ในการพัฒ นานวัต กรรมสะเต็ ม ศึ ก ษาสํ า หรั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น
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บทคัดย่อ
โครงงานนี้ จัด ท าขึ้ น เพื่ อ อ านวยความสะดวกสบายในการ
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในบ้าน เนื่องจากปั จจุบนั การใช้ชีวิตประจาวัน
ของผูค้ นส่ วนใหญ่ใช้เวลาในการทากิจกรรมนอกบ้าน ความสะดวกสบาย
เป็ นสิ่ งที่ ค นต้อ งการเป็ นอย่างมาก เช่ น ป้ องกัน ปั ญ หาไฟฟ้ าลัด วงจร
ปั ญหาผูบ้ ุกรุ ก หรื อปั ญหาลืมปิ ดไฟภายในบ้าน เป็ นต้น โครงงานนี้ ใช้
เทคโนโลยีคลาวด์ของอเมซอนร่ วมกับเทคโนโลยีอินเตอร์ ของสรรพสิ่ ง
ระบบประกอบไปด้วย 1) สมาร์ ทโฟนซึ่ งมี ส่วนแสดงสถานะอุ ป กรณ์
และควบคุมอุปกรณ์ สาหรับการควบคุมระยะไกล 2) สมาร์ ทดิ สเพลย์มี
ส่ ว นแสดงสถานะอุ ป กรณ์ และควบคุ ม อุ ป กรณ์ โดยเป็ นการควบคุ ม
ระยะใกล้ และ 3) อุ ป กรณ์ ประกอบด้ว ยระบบเปิ ด-ปิ ดไฟ ระบบเช็ ค
สถานะประตูและสมาร์ ทปลั้กเป็ นอุปกรณ์ แสดงผลและเก็บค่าพลังงาน
ไฟฟ้ าที่ ใช้ไป สาหรับการพัฒนาใช้ภาษาพีเอชพี และภาษาจาวาในการ
พัฒนาส่ วนของสมาร์ทโฟน ภาษาไพธอนในการพัฒนาส่ วนของสมาร์ ท
ดิสเพลย์และภาษาซีในการพัฒนาส่ วนของอุปกรณ์ มีการเก็บข้อมูลลงบน
ฐานข้อมูลบนระบบคลาวด์ของ อเมซอน และใช้ MQTT เป็ นโปรโตคอล
การรับส่ งข้อมูลระหว่างสมาร์ ทดิสเพลย์กบั ระบบคลาวด์ของอเมซอน ใช้
เว็บเซอร์วิสเป็ นตัวจัดการข้อมูลในระบบคลาวด์ในส่ วนของสมาร์ ทโฟน
และใช้อุปกรณ์ไวไฟ เป็ นตัวรับส่ งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ กบั สมาร์ ทดิ ส
เพลย์
คาสาคัญ: ระบบบ้านอัตโนมัติ, อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง, ระบบอเมซอน
คลาวด์

Abstract
Home automation system is designed to provide comfort
with home appliances, as most people spend their time which activity
outdoors. Convenience is something that people need very much. This
project was created to prevent short circuit, intruder problem, and forget
about turning off the lights in the house. This project uses Internet of
Things (IoT) and Amazon Cloud technology. The system consists of 1)

Smart Phone for displaying the status system. and controlling the
devices 2) Smart Display has a display facility and controlling the
devices, and 3) Devices consists of power on-off, door checking system
and Smart Plug system for controlling and storing the electrical with
control electric appliances. This project uses PHP and JAVA to develop
the Smart Phone part, Python to develop the Smart Display and C
language to develop the device. Data is stored on the AWS Cloud
Database and use MQTT protocol to communicate between Smart
Display and AWS Cloud. It uses the Web service as an information
manager on the AWS Cloud for sending and receiving data to the Smart
Phone and use WIFI as a data transmitter between the devices and
Smart Display.
Keywords: Home Automation, Internet of Things, Amazon Cloud
technology

1. บทนา
ปั จจุบนั ผูค้ นส่ วนใหญ่ใช้ชีวิตประจาวันส่ วนใหญ่อยูน่ อกบ้าน
ผูค้ นต้องออกไปทางาน เรี ยนหนังสื อ หรื อติดต่อธุ ระต่างๆ เป็ นเวลานาน
จึงไม่มีเวลาดูแลที่พกั อาศัย หรื อ ละเลยการใช้ชีวิตประจาวันภายในบ้าน
เช่ น เสี ยบปลัก๊ ไฟไว้แล้วลื ม ถอด เป็ นต้น เหตุ ต่างๆเหล่ านี้ อ าจเป็ นสิ่ ง
ส าคัญ ที่ ท าให้ เกิ ด ปั ญ หาตามมาเช่ น ไฟฟ้ าลัด วงจร หรื อ ถู ก ลัก ขโมย
ทรัพย์สิน ส่ งผลให้ทรัพย์สินเสี ยหายได้
Internet of Things (IoT) [1][2] เป็ นระบบที่ น าอุ ป กรณ์ ต่างๆ
เชื่ อ มต่ อ กับ Internet สามารถควบควบคุ ม ได้ทุ กที่ ทั้งยังสามารถบอก
สถานะต่างๆได้จากที่หนึ่ ง ไปยังอีกที่ผ่าน Internet ทาให้การใช้ชีวิตของ
มนุ ษย์มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยผูพ้ ฒั นาได้เล็งเห็ นปั ญหา จึ ง
พัฒ นาระบบ Home Automation เพื่ อ อานวยความสะดวกสบายต่ อ การ
ดูแลที่พกั อาศัย ทั้งยังสามารถดูแลได้แม้เราไม่ได้อยูท่ ี่บา้ น
ระบบที่นาเสนอ ใช้เทคโนโลยี Internet of Things และ Cloud
technology [3] ของ Amazon [4] ประกอบด้วย 1) Smart Display ทา
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หน้าที่แสดงค่าพลังงานไฟฟ้ าจาก Smart Plug (Unit, Watt) สถานะการใช้
งานของ Smart Plug วัดและแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง
สถานะเซนเซอร์ประตู และสถานะหลอดไฟ สามารถควบคุมเปิ ดปิ ด
หลอดไฟจาก Smart Display ภายในบ้าน และสามารถเชื่อมต่อ AWS IoT
ได้ 2) เซนเซอร์ประตู สามารถตรวจสอบการเปิ ดปิ ดประตู 3) หลอดไฟ
ควบคุมการเปิ ดปิ ดหลอดไฟ 4) Smart plug วัดค่าพลังงานไฟฟ้ า หน่วย
unit และหน่วย watt สัง่ ตัดไฟ เมื่อพลังงานเกิน limit ที่ต้ งั ไว้ ควบคุม
ทางานด้วย real time OS 5) ซอฟต์แวร์ (Android) แสดงค่าพลังงานไฟฟ้ า
จาก Smart plug (Unit, Watt) สถานะการใช้งานของ Smart plug ค่า
อุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง สถานะหลอดไฟ และสถานะเซนเซอร์
ประตู สามารถควบคุมเปิ ดปิ ดหลอดไฟบน Smart phone ภายในบ้าน โดย
กระบบกาหนดให้ ผูใ้ ช้สามารถมีบา้ นได้หลายหลัง

3. ผลการดาเนินงาน
ผลการจากการดาเนินงาน มีดงั นี้

3.1 ส่ วนโปรแกรมแอนดรอยด์
- หน้าล็อกอิน และหน้าหลักระบบ
เริ่ มต้นการใช้งานแอปพลิเคชัน ผูใ้ ช้จะต้องทาการลงทะเบียน
เพื่อเข้าใช้งานในหน้า ลงทะเบียนของแอปฯ และกรอกข้อมูลต่างๆ ที่
กาหนดให้ครบถ้วน ถ้ากรอกไม่ครบระบบจะไม่สามารถลงทะเบียนได้
เมื่อลงทะเบียนเสร็จ จะกลับมาที่หน้าล็อกอิน ให้ผใู้ ช้กรอก Username
และ Password เพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน แสดงดังรู ปที่ 5 และรู ปที่ 6
แสดงหน้าจอหลักเมื่อเข้าสู่ ระบบ โดยหน้านี้จะมีรายชื่อบ้าน ปุ่ มคลิกเข้า
ไปดูอุปกรณ์ภายในบ้าน ปุ่ มลบบ้าน เมนูเพิ่มบ้าน และปุ่ มออกจากระบบ

2. ภาพรวมของระบบ
ส ถ าปั ต ยก รรม ระ บ บ แ บ่ งอ อ ก เป็ น 3 ส่ ว น ห ลั ก ซึ่ ง
ประกอบด้วย ส่ วนของอุปกรณ์ ในบ้านมี การควบคุ มอุปกรณ์ หลักอยู่ 3
ชนิ ดคือ หลอดไฟ เซนเซอร์ ประตู และปลัก๊ ไฟ ซึ่ งทั้งหมดนี้ จะควบคุ ม
และดูผลดาเนิ นงานได้ผ่านหน้าจอ Smart Display ส่ วนต่ อมาคื อระบบ
Cloud ของ Amazon [4] มี ท รั พ ยากรที่ น ามาใช้ อ ยู่ ด้ ว ยกั น 4 อย่ า ง
ประกอบด้วย 1) EC2 (Elastic Compute Cloud) เป็ นตัวจัดการหลักในการ
น าข้อ มู ล จาก Smart Phone มาค านวณและและประมวลผล 2) RDS
(Relational Database Service) เป็ นที่ เก็บ ข้อ มู ลในรู ป แบบ SQL เพื่ อ ให้
Smart Phone น าไปใช้ง าน 3) Dynamo DB เป็ นที่ เก็ บ ข้อ มู ล เซนเซอร์
ต่างๆในรู ปแบบ NoSQL เพื่อให้ EC2 นาไปประมวลผลและใช้งาน และ
4) AWS IOT เป็ นตัวจัดการรับ -ส่ งข้อ มู ลระหว่าง อุ ปกรณ์ ในบ้านและ
ระบบ Cloud ผ่านโปรโตคอล MQTT และส่ ว นสุ ด ท้า ยเป็ นส่ ว นของ
Smart Phone ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ ไว้ค วบคุ ม และดู ผลลัพ ท์ต่างๆของอุ ป กรณ์
ภายในบ้านเมื่ออยูน่ อกสถานที่ ภาพรวมระบบแสดงดังรุ ปที่ 1

รู ปที่ 5 หน้าล็อกอิน

รู ปที่ 6 หน้าจอหลักเมื่อเข้าสู่ ระบบ

-

หน้าแสดงสถานะของหลอดไฟ และการเลือกอุปกรณ์
เมื่ อ ผูใ้ ช้ต้อ งการเพิ่ ม บ้าน จะต้อ งกรอกข้อ มู ล ดัง ต้อ งไปนี้
Name, Serial number จะต้ อ งกรอกข้ อ มู ล ให้ ค รบ ทุ ก ช่ อ ง แล้ ว กด
"Submit" แสดงดังรู ปที่ 7 และรู ปที่ 8 แสดงหน้าจอเลือกอุปกรณ์ เมื่อผูใ้ ช้
เข้ามาดู อุ ป กรณ์ ในบ้านของแต่ ล ะหลังโดยจะมี อุ ป กรณ์ อ ยุ่ 3 อุ ป กรณ์
1.Lamp 2.Smart Plug 3.Door และจะแสดงอุณหภูมิ ความชื้น ชื่อบ้าน

รู ปที่ 1 ภาพรวมของระบบ

รู ปที่ 7 หน้าเพิ่มบ้าน

รู ปที่ 8 หน้าเลือกอุปกรณ์
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-

หน้าแสดงข้อมูลสถานะหลอดไฟและข้อมูลพลังงานไฟฟ้ า
เมื่อต้องการดูขอ้ มูลของแต่ละอุปกรณ์กใ็ ห้กดเลือกอุปกรณ์
นั้น ดังแสดงรู ปที่ 9 เมื่อมีกดเลือกดูอุปกรณ์ Lamp และ Smart plug ก็จะ
โชว์หน้าต่างแสดงข้อมูลสถานะของหลอดไฟ และข้อมูลพลังงานไฟฟ้ าที่
วัดได้

รู ปที่ 11 แสดงผลการวัดค่าวัตต์จาก Smart Plug โดยใช้ Voltage sensor
และ Current sensor
-

Smart Lamp และ Smart Door
Smart Lamp ทางานโดยใช้ NODE MCU ในการสัง่ การ
ควบคุม Relay เพื่อสัง่ ตัดไฟ และจะเชื่อมต่อโดยใช้ WIFI ในการรับส่ ง
ข้อมูล และ Smart Door ทางานโดยใช้ NODE MCU V2 ในการสัง่ การ
ควบคุมต่างๆ ได้แก่ ตรวจสอบการเปิ ดปิ ดประตูจาก MC-38 Sensor และ
จะเชื่อมต่อโดยใช้ WIFI ในการรับส่ งข้อมูล อุปกรณ์ท้ งั สอง แสดงดังรู ป
ที่ 12 และรู ปที่ 13

รู ปที่ 9 หน้าแสดงข้อมูลสถานะหลอดไฟและข้อมูลพลังงานไฟฟ้ า

3.2 ส่ วนฮาร์ ดแวร์
- Smart Plug

รู ปที่ 12 อุปกรณ์ Smart Lamp

รู ปที่ 13 อุปกรณ์ Smart Door

รู ปที่ 10 อุปกรณ์ Smart Plug
Smart plug ใช้ Node MCU [6] เป็ นหน่ วยประมวลผล และมีวงจร Relay
เพื่อทาการตัดพลังงานไฟฟ้ าเมื่อใช้ไฟฟ้ าเกินกาหนด และอ่านค่า Voltage
Sensor [7] และ Current Sensor ในช่องทาง Analog เพื่อทาการคานวณค่า
พลังานไฟฟ้ าส่ งไปยัง Smart Display ผลการวัด ค่ าวัตต์จาก Smart Plug
โดยใช้ Voltage sensor และ Current sensor แสดงดังรู ปที่ 11

Smart Display
Smart Display เป็ นตัวกลางซึ่งรับค่าจาก Touchscreen
Display และมีการอ่านค่าสภาพอากาศ (อุณหภูมิและความชื้น) ภายใน
ห้อง ติดต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ผ่าน Wireless Module ควบคุมด้วย
Raspberry pi [5] และมีการส่ งข้อมูลไปยัง Amazon Cloud ด้วย
เมื่อเริ่ มการทางานของโปรแกรม จะขึ้นหน้าจอดังรู ปที่ 14 ซึ่ง
มีการแสดงอุณหภูมิหน่วยเป็ นองศาเซลเซี ยส ข้อมูลแสดงความชื้น
สัมพัทธ์ ข้อมูลแสดงสถานะหลอดไฟซึ่งสามารถสัง่ เปิ ด-ปิ ดได้ ข้อมูล
แสดงการเปิ ด-ปิ ดของประตูบา้ น ข้อมูลแสดงสถานะของSmart Plug
ข้อมูลกาลังไฟฟ้ า หน่วยไฟฟ้ า และลิมิตไฟฟ้ าที่ตอ้ งการตัด ข้อมูลวันที่
และเวลา และปุ่ มในการเปลี่ยนหน้าไปยังโหมดต่างๆในหน้าจอส่ วนบน
ซ้าย โดยมี ปุ่ ม Setting สาหรับตั้งค่า Limit ไฟฟ้ าเกินกาหนด
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และอุปกรณ์ (Lamp, Door, Smart plug) ซึ่งสามารถสื่ อสารข้อมูลระหว่าง
กันได้ถูกต้อง
สาหรับแนวทางการพัฒนาในอนาคต จะนาเทคโนโลยีการสัง่
การด้วยเสี ยงของ Amazon มาช่วยเพือ่ ให้การควบคุมสัง่ การฉลาดมากขึ้น
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รู ปที่ 14 อุปกรณ์ Smart Display

3.3 การทดสอบส่ ง-รับค่ าระหว่ างอุปกรณ์ กับ Smart Display
ตารางที่ 3.1 แสดงผลการทดสอบการรับส่ งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ท้ งั 3
ชนิด คือ Lamp , Door และ Smart กับ Smart Display ซึ่ งมีการรับค่าจาก
Smart Display ไปยัง อุปกรณ์ท้ งั หมดดังกล่าวแล้วมีการส่ งค่ากลับมายัง
Smart Display ผลจากการทดลองพบว่าสามารถรับส่ งข้อมูลได้ถูกต้องใน
เวลาที่ยอมรับได้
ตารางที่ 3.1 การส่ งข้อมูลจากอุปกรณ์ไปยัง Smart Display
อุปกรณ์ที่
ทดลอง

Lamp

Door

Smart Plug

ครั้งที่ทดลอง

ระยะเวลา

การรับส่ งข้อมูล

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

2.02 วินาที
2.43 วินาที
2.11 วินาที
2.06 วินาที
2.54 วินาที
2.98 วินาที
2.72 วินาที
2.70 วินาที
4.89 วินาที
4.32 วินาที
5.09 วินาที
4.53 วินาที

ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง

4. สรุ ป
ระบบบ้านอัตโนมัติ หรื อ Home Automation พัฒนาด้วย
เทคโนโลยี Internet of things (IoT) และเทคโนโลยีคลาวด์ของ Amazon
โดยระบบแบ่งออก เป็ น 3 ส่ วนหลัก คือ Smart phone, Smart display
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The Automatic Control system for Plant nursery under LED Light Using Microcontroller
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Abstract
This paper presents the automatic temperature control for
plant nursery to grow the plant under LED light using microcontroller.
The two types of light; LED light and natural light are studied.
The plant nursery was 1.2x1.2x1.5 m in size is constructed.
The structure used PVC tube and covered by black canvas. The
condition in the nursery is controlled by Arduino Uno R3
microcontroller. The two sensors module DHT22 which detects the
both of temperature and humidity were install inside and outside
nursery and displayed value on LCD screen which was outside. The
four relays were used to control system. The 9 Watt LED light was
hung inside on the top of plant nursery. The four cooling pads were next
to air outlets beside of room. The cooling pad acted temperature
exchange by cool water from cool water dispenser flowing to cooling
pad. A fan was installed at the top to flow the air outside into the room.
The two pumps were used for watering the plant and taking cool water
from cool water dispenser into cooling pad. Water tube ¼ inch in
diameter was installed inside plant nursery to water the plant.
From experimental result, it is investigated that the
temperature can be controlled and the plant under the LED light had the
rate of germination rapider than the natural condition.
Keywords: plant nursery, plant growth, temperature control, LED light,
light influence,

1. Introduction
Thailand is the land of agriculture. The country is well
known in the name kitchen of the world. Nowadays, technology steps
rapidly and also in Thailand jumps to 4.0 age. This is time to apply
modern technology to enhance production in agriculture for example
solar cell is a choice applied for the farm [1]. Smart farm is mentioned

widely and the research is promoted. The automatic environment
control system was applied in order to control temperature and relative
humidity for plant nursery for comfortable [2]. Moreover, light
technology is a choice to improve product because the plant need it to
synthesis so the florescent and LED were applied [3-4]. Presently, LED
is lower price than the past and it is various colors which the plant need
different [5]. The different colors light were used with the different
plants [6-7]. Therefore this research presents the automatic temperature
control for plant nursery under LED light using microcontroller to
observe plant germination and growth.

2. Experimental Setup
2.1 The Construction of Plant Nursery
The plant nursery is shown in Figure 1 which consists of
plant room, water dispenser and control set. The plant room was
1.2x1.2x1.5 m in size. The main structure made of ½ inch PVC tube
closed by PVC canvas. The bottom and beside of room was four air
inlets which took air flowing in to the room. The four 15x30x15 cm
cooling pads were installed next to air inlets beside of the room. The
water drain was the center of floor. The couple of plant shelves beside
of room which made of plastic net were high from floor approximately
60 cm. The spray nozzle with ¼ water tube was installed over the plant
shelves for watering. The both of LED lamp hung with ceiling lighting
to plant. The fan placed on the top of room to flow air out. Two sensors
module DHT22 detecting temperature were placed inside and outside
room. The control set contained in insulation box outside the room
concluding Arduino Uno R3 microcontroller, SD card module and LCD
screen. SD card module was used to record temperature and humidity.
The water dispenser was placed out of the room on PVC structure. The
first pump was used to pump natural water from storage tank to the
plant in the room while second pump was used to pump cool water to
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cooling pads. Cool water dispenser, cool water storage tank and
solenoid valve were used to prepare cool water for cooling pad.

Fan
Sensor
DHT

1 Pump
st

Control set

2 pump
nd

RTC

Solenoid valve
Lighting

Figure 2 Block diagram

2.3 Flowchart
The processing system classifies to four processes
concluding temperature control, plant water system, lighting system and
cooling pad water system as flowchart shown in Figure 3. For
temperature control, the PID control is used to by turning on the fan, if
the temperature feedback from DHT sensor is higher than setting
temperature. If the fan run, air will flow from outside into the room by
air inlet passing cooling pad throughout the fan out of the room so the
temperature is lower. For the plant water system, the RTC is used to set
time for watering the plant twice a day; in the morning (7.00 am) and
evening (6.00 pm). For lighting system, the time to turn on/off the light
is set at 5.00 am to turn on and 9.00 pm to turn off. For cooling pad -

Figure 1 Construction of plant nursery

2.2 Block Diagram
The automatic plant nursery system under LED light
condition controlled by Arduino Uno R3 microcontroller in the form of
block diagram is shown in Figure 2. The system separates two parts;
input and output. The input conclude DHT sensor to detect temperature
and RTC (Real time clock) to set time for watering the plant and
cooling pad. The output part concludes fan, first pump, second pump,
solenoid valve and lighting from LED lamp.
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Figure 3 Flowchart of system
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water system, the cooling pad is watered every 30 minutes to maintain
wet condition. The humid pad will absorb the heat, when the fan turn on
hence the temperature will be lower. The solenoid will open to flow the
cool water from cool water dispenser into storage. After that, cool water
will be pumped to cooling pad by second pump. The air which flows
passing the pad will take cool air spreading all over the plant room.

2.4 Test Procedure
The test separates two sections; temperature control and
plant germination in the plant nursery under LED light. To test
temperature control, the temperature was set at 26 oC and the
temperature inside and outside the room was recorded by SD card
module every 30 minutes over a day. To test plant germination, the 32
shallots were used obtained simple random. The first 16 shallots were
planted under natural condition while another 16 shallots were in
proposed plant nursery under LED light. The quantity of water and the
soil were the same.

3. Experimental Results
3.1 Temperature Control
The temperature as shown in Figure 4 was obtained DHT
sensors installed inside and outside plant nursery. The set point was set
at 26 oC. It is investigated that the outside temperature varied in the
range of 28-33 oC over a day. On the other, the most inside temperature
was just around or under approximately 26 oC. This means that the
temperature control system works as expectations.

Figure 4 The temperature inside and outside the plant nursery

3.2 Plant Germination
Table 1 shows amount of plants grow in eight days. It can
be seen that the plants begin germinating by two days. At second day,

the plants in nursery under LED light germinated 7 shallots while there
were just 3 shallots germinated under natural condition. The both
germination continues but interestingly, the rate of spring in plant
nursery still more than natural condition. Eventually, all 16 shallots in
nursery germinated in eighth day while there were just 15 shallots
started life and another one die. Therefore it can be said that under
temperature control with LED light the plants germinated more rapid
and more amount than natural condition.
Table 1 Amount of plant germination
Amount of plant germination
Day
Natural light
LED light
0
0
1
3
7
2
3
9
3
5
11
4
7
11
5
11
15
6
15
15
7
15
16
8

3.3 Plant Growth
The plant growth in this research is considered in the form
of average height as shown in Table 2. It is investigated that although
the plants in nursery under LED light started growing in second day,
they could be measured the height in third day. On the other hand, the
plants in natural condition could be measured in fifth day. Moreover, it
is observed that the average height of plants in nursery was higher than
other. Considering Table 2 in eighth day, the maximum height was 15
cm for plant under LED light while just was 4.5 cm for natural
condition. The plants under both conditions are shown in Figure 5.
Table 2 Average height of plant
The height of plant growth (cm)
Natural light
LED light
Day Average
SD Max.
Average SD Max.
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.5
3

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพือ่ ตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
381

บทความวิจัย
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand

Day
4
5
6
7
8

The height of plant growth (cm)
Natural light
LED light
Average SD Max.
Average SD Max.
0.0
0.0
0.0
0.4
0.5
1.5
0.1
0.1
0.3
1.0
1.0
2.5
0.3
0.3
0.7
2.7
2.0
5.5
1.1
0.4
1.7
5.7
3.3
11
3.0
1.3
4.5
8.8
4.4
15

5. Conclusions
From the results, it can summarize as following.
1. The temperature control for plant nursery can work as expectation
which it was set at 26 oC in this research.
2. The plants germination in nursery under LED light condition was
more rapid than natural condition.
3. The amount of plants germinates in nursery under LED light
condition more than natural condition.
4. The plant growth in temperature controlled under LED light clearly
was more rapid than natural condition.
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(a) Natural light
(b) LED light
Figure 5 The shallots under natural light and LED light at eighth day

4. Discussion
From the Figure 6, it is observed that the relative humidity
inside the nursery was about 75-98% while outside one was
approximately 44-75%. It can say that inside humidity is higher that
outside one. Therefore water evaporation in the room is less than
outside because quantity of vapor inside is higher. This phenomenon
causes the soil inside moister than outside, although it is watered the
same. Generally, the plant should water twice a day in the morning and
evening but cause of the soil inside nursery can maintain moisture
hence it can be reduced quantity of water such as water just once a day
enough.

[1] M. Fakaim, K. Banlupholsakul and K. Khongseeprai “ Case
Study of Automatic Plants Watering System Using Solar Energy
for Rice Breeding Plan,” Journal of Industrial Technology, Ubon
Ratchathani, vol. 1, pp. 55-66, 2016.
[2] T. Namhormchan and A. Sareephattananon, “ PLC-Based
Automatic Control System of Temperature and Relative Humidity
in Soilless Culture Greenhouse with an Evaporative Cooling
System and Fogging System,” EAU Heritage Journal:Science and
Technology, Pathum Thani, vol. 8, pp. 98-111, 2014.
[3] J. Yothatip, P. Sunakorn and P. Boonkorkaew, “Study of Growing
Indoor Plants using Artificial Light,” The 14th National Kasetsart
University Kamphaeng Saen Conference, 7-8 December, 2014.
[4] A. Chidburee, A. Namin, K. Sansupa and T. Kaipet, “ Effect of
blue/red/white LEDs combination on growth of eucalyptus
(Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) tissue in vitro,” Khon Kaen
Agr. J. Khon Kaen, vol. 42, pp. 409-414, 2014.
[5] N. Watjanatepin and C. Boonmee, “Which Color of Light from
the Light Emitting Diodes is Optimal for Plant Cultivation?,” The
Technical Writer’s Handbook. Science and Technology Journal,
Thailand, vol.25, pp. 158-176, 2017.
[6] M. Sunun and N. Lertmanokul, “ LED Bulbs for Chrysanthemum
Planting,” 7th ECTI-CARD, 8-10 July, 2015.
[7] P. Thaperntong, L.Khurnpoon and K. Saetiew, “Effect of Light
from Light Emitting Diode (LED) on Petal Culture of
Chrysanthemum cv. Canter,” Songklanakarin Journal of Plant
Science. Songkhla, vol. 3, pp. 57-62, 2016.

Figure 6 The humidity inside and outside the plant nursery
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การแบ่ งชั้นในภาพชั้นวางหนังสื อด้ วยทิศทางของเกรเดียนต์
Shelves Segmentation in Bookshelf Image using Gradient Orientations
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ นาเสนอวิธีการแบ่งชั้นในภาพชั้น วางหนังสื อโดย
การใช้ ก ารทิ ศ ทางของเกรเดี ย นต์ ร่ ว มกับ ผลการแปลงฮัฟ ในการหา
ตาแหน่งของขอบของชั้นหนังสื อแต่ละชั้น และการใช้ค่าเฉลี่ ยระยะห่ าง
ระหว่างชั้นในการตรวจสอบตาแหน่ งของขอบชั้นที่ได้ ผลการทดลองกับ
รู ปชั้นหนังสื อแบบเต็มชั้น พบว่าสามารถตรวจสอบพบชั้นหนังสื อได้
ถูกต้อง 96.02%

ชั้นจากรู ปภาพชั้นวางหนังสื อ เพื่อสามารถนาภาพที่ได้จากกระบวนการ
การแยกชั้น หนังสื อไปต่ อยอดพัฒ นากับ งานวิ จยั อื่ น ๆ ที่ มุ่ งเน้น ในการ
จัดการหนังสื อแบบทีละชั้นได้

คาสาคัญ: การแบ่งชั้นหนังสื อ, การประมวลผลภาพ, เกรเดียนต์ ฟิ ลเตอร์ ,
การแปลงฮัฟ

Abstract
This paper presents a method for segmenting shelves in a
bookshelf image by using gradient directions and Hough transform
algorithm to determine the positions of the edges of each bookshelf.
The average distance between each shelves is used to verify the positive
edges of the shelves. Experimental results showed the segmentation
accuracy of 96.02%.
Keywords: shelve segmentation, digital image processing, gradient
filtering, Hough transform

1. บทนา
ในระยะเวลาที่ ผ่ า นมา มี ก ารน าเสนอกระบวนการ และ
งานวิจยั ที่ มีค วามเกี่ ยวข้อ งกับ การจัด การชั้นวางหนังสื อ เช่ น การนับ
จานวนหนังสื อ ในชั้น [1] การตรวจสอบหนั ง สื อ ในชั้น หนั ง สื อ กับ
ฐานข้อ มู ล [2] เป็ นต้น แต่ ก ระบวนการส่ ว นใหญ่ จะมุ่ งเน้ น ไปที่ ก าร
ประมวลผลโดยการใช้รูปภาพหนังสื อในแบบที ละชั้น หรื องานวิจยั ที่ มี
การแบ่งชั้นหนังสื อก่ อนประมวลผลกับหนังสื อในชั้นหนังสื อ [3,4] ก็
ไม่ได้มุ่งเน้นทดสอบกับการแบ่งชั้นหนังสื อจากรู ปชั้นหนังสื อแบบเต็ม
ชั้น ดังนั้นในงานวิจยั นี้ จึงได้นาเสนอวิธีการที่จะแบ่งชั้นหนังสื อแบบเต็ม

รู ปที่ 1 ภาพรวมขั้นตอนกระบวนการทางาน
ปัญหาของการแยกชั้นหนังสื อคือการระบุขอบของชั้นหนังสื อ
ที่ ตอ้ งการแยกอย่างชัดเจนได้ การใช้อลั กอริ ธึมในการหาขอบของวัตถุ
อย่างเช่ น วิธีการตรวจจับขอบภาพของแคนนี่ (Canny edge detection) [2,
3] หรื อการวิธีการตรวจจับขอบภาพของโซเบล (Sobel edge detection)
[4] นั้นจะไม่ได้เพียงแค่ได้เส้นขอบของชั้นหนังสื อ แต่จะยังได้ขอบของ
หนังสื อมาด้วย ซึ่ งทาให้ยากแก่การจาแนก โดยเฉพาะเมื่อหนังสื อในชั้นมี
การติ ด ป้ ายเพื่ อ ระบุ รหั ส เฉพาะตัวของหนังสื อ ที่ สั น หนังสื ออย่างเช่ น
หนังสื อในห้องสมุดดังตัวอย่างใน รู ปที่ 3 (ก) ซึ่งเมื่อวางหนังสื อที่ติดป้าย
ที่สนั เรี ยงกันแล้วจะทาให้เกิดเป็ นรู ปทรงแนวนอนที่คล้ายกับขอบของชั้น
หนังสื อได้ ดังนั้น งานวิจยั นี้ จึ งได้พฒ
ั นากระบวนการที่ จะคัดแยกขอบ
ของชั้นหนังสื อออกมาโดยเฉพาะ โดยการใช้คุณสมบัติเกรเดี ยนต์ของค่า
สี มาช่ วยเพราะช่ วงของชั้นหนังสื อนั้นจะมีค่าการกระจายทิศทางของเกร
เดี ยนต์ใ นแนวตั้งที่ เด่ น ชัด กว่ าส่ ว นของหนั ง สื อ และใช้ ค่ าเฉลี่ ยของ
ระยะห่ างโดยรวมของชั้นหนังสื อมาช่ วยในการวิเคราะห์ความน่ าจะเป็ น
ของชั้นที่ ได้ เพื่ อแยกเส้น ขอบที่ ไม่ค วรเป็ นชั้น ออก โดย รู ปที่ 1 แสดง
ภาพรวมการทางานของขั้นตอนวิธีที่นาเสนอ

2. วิธีการทีน่ าเสนอ
2.1 เกรเดียนต์ ฟิ ลเตอร์
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ในการประมวลผลภาพดิ จิทลั (digital image processing) นั้น
เกรเดี ย นต์ (gradient) ของภาพคื อ ทิ ศ ทางการเปลี่ ย นแปลงของค่ า สี
(color) หรื อ ค่าความเข้มของแสง (intensity) ซึ่ งเกรเดี ยนต์ประกอบไป
ด้วย เวกเตอร์ (vector) หรื อทิ ศทางการกระจายตัวของค่ าเกรเดี ยนต์ใ น
แบบ 2 มิ ติ และ ค่ า แมกนิ จู ด (magnitude) หรื อขนาดของค่ า ความ
เปลี่ยนแปลงระหว่างจุดตามทิศทางของเวกเตอร์
จากการสั ง เกตภาพของชั้น หนั ง สื อ จะพบว่ า ลัก ษณะการ
กระจายตัวของเวกเตอร์ ทิศทางของเกรเดี ยนต์น้ นั บริ เวณจุดตัดระหว่าง
ชั้นหนังสื อกับ ส่ วนอื่นๆ ของภาพ เช่ น ภาพพื้นหลัง หรื อหนังสื อในชั้น
เมื่อดูจากทิศทางของเกรเดี ยนต์ในแนวตั้งจะมีค่าแมกนิ จูดที่ต่างกันอย่าง
ชัดเจนดังตัวอย่างใน รู ปที่ 3 (ก) โดยเส้นสี แดงเป็ นการระบุให้เห็นบริ เวณ
ที่มีค่าเกรเดี ยนต์แมกนิ จูด ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงได้ใช้เกรเดี ยนต์ ฟิ ลเตอร์
(gradient filter) กับ ภาพของชั้นหนังสื อเพื่ อหาเส้ นขอบของบริ เวณชั้น
หนังสื อโดยเฉพาะ และจากการเปรี ยบเที ยบผลลัพธ์จากการใช้เกรเดียนต์
ฟิ ลเตอร์ 2 ทิศทาง คือ ทิศทางจากบนลงล่าง และทิศทางจากล่างขึ้นบนจะ
พบว่าภาพที่ได้จากการใช้ฟิลเตอร์ ในทิศทางจากล่างขึ้นบนนั้น จะได้ขอบ
ของชั้นหนังสื อที่ ครบถ้วนกว่าแบบจากบนลงล่ างดังตัวอย่างในรู ปที่ 3
(ข) และ 3 (ค) ดังนั้นในกระบวนการนี้ จะใช้เกรเดียนต์ฟิลเตอร์ ในทิศทาง
จากล่างขึ้นบนโดยใช้เกรเดียนต์ฟิลเตอร์ ขนาด 3x3 ดังรู ปภาพที่ 2

คัด แยกส่ ว นที่ ไ ม่ ค วรเป็ นชั้น หนั งสื อ ออกโดยการก าหนดค่ าขี ด แบ่ ง
(Threshold) ของแมกนิ จูด ขั้น ต่ าขึ้ น มา ค่ าแมกนิ จูด ณ จุด ภาพใดๆ ใน
ภาพที่ มี ค่ าน้อ ยกว่าค่ าขี ด แบ่ งดังกล่ าวจะเปลี่ ย นเป็ นค่ าสี ด า และค่ าที่
มากกว่าค่าขีดแบ่งจะเป็ นสี ขาว ดังสมการที่ (1) โดยผลลัพธ์จะได้ดงั ภาพ
รู ปที่ 4 (ค)

(1)
เมื่อ I(x,y) คือ ตาแหน่งของจุดภาพในภาพ ณ ตาแหน่ง (x, y)
M(x,y) คือ ค่าแมกนิ จูด ณ ตาแหน่ง (x, y)
t คือค่าขีดแบ่งขั้นต่าของแมกนิจูด

2.3 การแปลงฮัฟ
ผลลัพธ์จากภาพที่ผ่านการใช้กระบวนการในข้อ 2.2 จะมีส่วน
ที่ควรจะเป็ นชั้นหนังสื อ เป็ นค่าสี ขาวในที่มีการจัดวางจุดภาพที่ค่อนข้าง
ต่ อ เนื่ อ งกัน ในลัก ษณะแนวนอนที่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งมากกว่าส่ ว นอื่ น ๆ
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงใช้ข้ นั ตอนวิธีการแปลงฮัฟ (Hough transform) [5] ในการ
ตรวจจับ เส้น ตรงทั้งหมดในภาพ ดังตัวอย่างงานวิ จยั ในการใช้ วิธีก าร
ตรวจจับขอบภาพของแคนนี่ และการแปลงฮัพในการแยกหนังสื อในภาพ
ชั้น หนั งสื อ [1] และใช้ ค่ า ขอบเขตของความชัน ของเส้ น ตรงในการ
ตรวจสอบและก าจัด เส้น ตรงที่ มี ค่ าความชัน ที่ ไม่ค วรเป็ นขอบชั้น ออก
โดยผลลัพธ์จากการใช้ผลการแปลงฮัพจะได้เซ็ตข้อมูลของเส้นตรงที่ควร
จะเป็ นขอบของวัตถุ ดังภาพ รู ปที่ 4 (ง)

รู ปที่ 2 แสดงเกรเดียนต์ฟิลเตอร์

2.4 การรวมเส้ นตรงใกล้ เคียง
เซ็ตข้อมูลของเส้น ตรงที่ได้จากการใช้ การแปลงฮัพนั้น จะมี
บางช่วงที่เป็ นกลุ่มของเส้นตรงที่อยูใ่ กล้กนั มากเนื่ องจากการใช้เกรเดียนต์
ช่ วงที่ ค วรจะเป็ นชั้น หนังสื อ จะมี ล ัก ษณะเป็ นภาพสี่ เหลี่ ยมผื น ผ้าตาม
แนวนอนที่ มีความหนา ซึ่ งต่างจากการใช้วิธีการตรวจจับขอบภาพของ
แคนนี่ ที่หาจะได้เส้นขอบของวัตถุ ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องมีการรวมเส้นตรง
ที่ อยู่ใกล้เคี ยงกันให้ เป็ นเส้น เดี ยว โดยการก าหนดค่าขอบเขตระยะห่ าง
ของเส้นตรงที่จะทาการรวม เส้นตรงที่อยูใ่ กล้กนั ภายใต้ขอบเขตที่กาหนด
จะถู ก รวมกัน เป็ นเส้ น เดี ยวโดยใช้ ค่ าเฉลี่ ยพิ ก ัด ในแนวตั้งของทุ ก เส้ น
รวมกัน โดยจะได้ผลลัพธ์ดงั ภาพ รู ปที่ 4 (จ)

รูปที่ 3 การใช้เกรเดียนต์ฟิลเตอร์ (ก) แสดงตาแหน่งของเกรเดียนต์ (ข)
เกรเดียนต์ล่างขึ้นบน (ค) เกรเดียนต์บนลงล่าง

2.2 การแปลงภาพเป็ นภาพไบนารี่โดยกาหนดค่ าขอบเขตของ
แมกนิจูด
หลังจากใช้เกรเดียนต์ฟิลเตอร์แล้วจะได้ผลดังรู ปที่ 4 (ข) โดย
ผลต่างจะได้เป็ นค่าแมกนิ จูด ซึ่ งแสดงด้วยภาพเป็ นภาพแบบ ระดับเทา
(Grayscale) ในขั้นตอนต่อไปคื อการแปลงภาพเป็ นภาพไบนารี โดยการ
หาคัด แยกส่ ว นของแมกนิ จู ด บริ เ วณที่ ต้อ งการให้ ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ
นาไปใช้หาเส้นขอบของบริ เวณส่ วนที่ควรจะเป็ นชั้นหนังสื อต่อไป และ

2.5 การกาจัดเส้ นตรงที่ไม่ ต้องการด้ วยค่ าเฉลี่ยของระยะทาง
ระหว่ างเส้ นตรง
หลังจากกระบวนการรวมเส้น ตรงที่ อยู่ใกล้เคี ยงกัน เป็ นเส้ น
เดี ยวแล้วก็ตาม แต่ก็อาจจะมี เส้นตรงที่ ไม่ควรเป็ นชั้นหนังสื อคงอยูด่ ้วย
เช่ นในส่ วนที่เป็ นป้ ายรหัสหนังสื อในห้องสมุดที่ อยูบ่ นสันหนังสื อที่ อยู่
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เรี ยงกันก็จะทาให้เกิ ดเป็ นเส้นได้เช่ นกัน และจากการสังเกตชั้นหนังสื อ
พบว่าระยะห่ างระหว่างชั้นหนังสื อส่ วนใหญ่น้ นั จะมีระยะห่ างที่ เท่ากัน
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้ใช้ค่ าเฉลี่ ยระยะห่ างของเส้ น ตรงทั้งหมดในภาพเป็ น
เกณฑ์ ใ นการคัด เส้ น ที่ ไ ม่ ค วรเป็ นชั้น หนั ง สื อ ออก โดยเส้ น ตรงที่ มี
ระยะห่ างน้อยกว่าค่าเฉลี่ ยจะต้องถูกคัดออก แต่เส้นตรงที่อยูต่ ิดกันนั้นก็
ยังตัดสิ นยากว่าควรเลือกคัดเส้นตรงใดออก
รู ปที่ 6 รู ปตัวอย่างผลการทดลอง 4 ตัวอย่างการแบ่งชั้นหนังสื อโดย
เส้นตรงสี แดงคือเส้นตรงที่บอกตาแหน่งชั้นหนังสื อ

3. การทดลองและผลการทดลอง

รูปที่ 4 (ก) ภาพต้นฉบับ (ข) เกรเดียนต์ฟิลเตอร์ (ค) ขอบเขตแมกนิจูด
(ง) ผลการแปลงฮัฟ (จ) การรวมเส้นตรงใกล้เคียง
(ฉ) การกาจัดเส้นตรงด้วยค่าเฉลี่ยระยะห่ างระหว่างเส้นตรง
ในกระบวนการนี้ จึงใช้การเปรี ยบเที ยบกับเส้นตรงใกล้เคียง
ทั้งด้านบนและล่ างของเส้ น ตรงที่ มี ปั ญ หา และเลื อกเฉพาะเส้ น ตรงที่
ใกล้เคียงกับค่าระยะห่ างที่อยู่ตรงกึ่ งกลางมากที่ สุดดัง รู ปที่ 5 (ก) โดยที่
เมื่ อตัดเส้นตรงที่ มีปัญหาออกไปครั้งละหนึ่ งเส้ นแล้วจะเริ่ ม การท างาน
กระบวนการคานวณค่าเฉลี่ ยระยะห่ างใหม่ท้ งั หมดอีกครั้ง เนื่ องจากเมื่ อ
คัดเส้นตรงที่มีปัญหาออกไปแล้ว ค่าเฉลี่ ยที่คานวณใหม่จะมีค่าใกล้เคี ยง
กับค่าระยะห่างที่แท้จริ งของชั้นมากยิง่ ขึ้น ทาให้การคัดเส้นตรงที่มีปัญหา
ในครั้งถัดไปมีความแม่นยามากขึ้นนัน่ เอง ซึ่ งผลลัพธ์จะได้ดงั รู ปที่ 4 (ฉ)

รูปที่ 5 (ก) เส้นมากกว่า 3 เส้น (ข) เส้น 3 เส้น

การทดลองนี้ ใช้การพัฒนาขั้นตอนวิธีข้ ึนเป็ นโปรแกรมด้วย
MS Visual Studio 2013 และใช้ไลบรารี่ OpenCV เวอร์ ชั่น 3.2.0 [5] ใน
การพัฒนาโปรแกรม บนระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์ 10 และใช้รูปภาพชั้น
หนังสื อตัวอย่างจากหอสมุด กลางมหาวิทยาลัยนเรศวรจานวน 27 ภาพ
โดยใช้กล้อง Canon G16 และ กล้องจากสมาร์ ท โฟนรุ่ น Lenovo P70A
โดยใช้แสงปกติที่ใช้ภายในอาหารหอสมุด และจากัดขนาดของภาพขณะ
ประมวลผลด้วยค่ าความกว้างไม่เกิ น 320 พิกเซล และ ความสู งไม่เกิ น
480 พิกเซล โดยกาหนดค่าขอบเขตของแมกนิ จูดของเกรเดียนต์ เป็ น 12
และค่าความชันจากการแปลงฮัพอยูใ่ นช่วง 178 ถึง 182 องศา
ภาพทั้ง 27 ภาพถูกเก็บข้อมูลโดยเน้นที่ความหลากหลายจาก
ชั้นประเภทต่างๆ ภายในหอสมุด โดยแบ่งเป็ น ชั้นหนังสื อทัว่ ไปแบบ 6
ชั้น จานวน 7 ภาพ ชั้นหนังสื อทัว่ ไปแบบ 5 ชั้นหลักกับ 1 ชั้นเล็ก จานวน
7 ภาพ ชั้นทัว่ ไปแบบ 5 ชั้น จานวน 3 ภาพ ชั้นทัว่ ไปแบบ 7 ชั้น จานวน 2
ภาพ ชั้นเหล็กจัดแสดงหนังสื อ 5 ชั้น จานวน 1 ภาพ ชั้นไม้สีเทาเข้มแบบ
มีผนัง จานวน 4 ภาพ และชั้นไม้สีขาวแบบมีผนังจานวน 3 ภาพ
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองเปรี ยบเทียบความถูกต้องของ
การแยกชั้น แสดงให้ เห็ น ผลการทดลองโดยวัด จากจ านวนเส้ น ตรง
ทั้งหมดที่ ได้จากรู ปภาพทั้ง 27 ภาพหลังจากใช้ การหาค่าเฉลี่ ยระยะทาง
ระหว่างเส้นในการคัดเส้นตรง ตารางที่ 2 เปรี ยบการทดลองจากจานวน
ชั้น ทั้งหมดของทุ ก ภาพรวมกัน เที ยบกับ เส้ น ตรงที่ ระบุ ว่าเป็ นชั้น และ
ตารางที่ 3 แสดงจานวนของภาพชั้นหนังสื อทั้งหมด เที ยบกับภาพที่ นับ
จานวนชั้นหนังสื อไม่ครบ
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการทดลองโดยวัดจากเส้นแบ่งชั้นจากเส้นตรง
ความถูกต้ อง จากรู ปภาพตัวอย่ าง 27 ภาพ
(จานวนเส้ นตรงทั้งหมด 151 เส้ น )
การวัด
ชั้นจริง
ไม่ ใช่ ช้ ัน
ความถูกต้ อง
เส้นเทียบกับ
96.02 %
145
6
ชั้น
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการทดลองโดยวัดจากจานวนชั้นทั้งหมด
จานวนชั้นทั้งหมด
จานวนชั้นที่
ความถูกต้อง
แบ่งตามเส้น
151
110
72.84 %

5. สรุป
ในงานวิ จยั นี้ มี เป้ าหมายในการแบ่ งชั้น ของ ชั้น วางหนังสื อ
เพื่ อ น าไปสู่ ก ระบวนการวิ จ ัย อื่ น ๆ เช่ น การนั บ จ านวนหนั ง สื อ การ
ตรวจสอบการเรี ยงของหนังสื อในชั้นหรื อการพัฒนาหุ่ นยนต์ในห้องสมุด
เป็ นต้น โดยในงานวิจยั ได้นาเสนอการใช้เกรเดียนต์มาช่วยในการในการ
ตรวจสอบขอบของชั้นหนังสื อ และการใช้ค่าระยะห่ างเฉลี่ ยของช่ วงชั้น
หนังสื อในการตรวจสอบความถูกต้องของเส้นของขอบชั้นหนังสื อที่ได้
จากการแปลงฮัฟ ซึ่ งผลลัพ ธ์ จ ากการทดลองพบว่ า การตรวจพบชั้ น
หนังสื อจากรู ปนั้นมี ความถู กต้อง 96.02% และความครบถ้วนของชั้นที่
พบถูกต้อง 72.84%

ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการทดลองโดยวัดจากภาพและจานวนชั้น
จานวนภาพ
จานวนภาพที่แบ่งชั้น
ความถูกต้อง
ทั้งหมด
ครบหมด
27
10
37.03 %

4. อภิปรายผลการทดลอง
ในขั้น ตอนวิ ธี ที่ น าเสนอนี้ นั้ นยัง มี ข ้ อ จ ากั ด อยู่ เช่ น การ
ถ่ายภาพที่ มีค วามเอี ยงมากกว่าค่าที่ กาหนด ดังตัวอย่างรู ปที่ 7 (ก) หรื อ
ภาพที่ ถ่ ายติ ด ชั้น ของหนั งสื อ ด้ านหลัง เป็ นพื้ น หลังท าให้ ยากแก่ ก าร
แยกแยะว่าชั้นควรเป็ นตาแหน่งใด ดังตัวอย่างรู ปที่ 7 (ข) และชั้นหนังสื อ
ที่ใช้ที่มีความหลากหลาย เช่ น ระยะห่ างของชั้นไม่เท่ากันหรื อขนาดความ
หนาของขอบชั้น ดังตัวอย่างรู ปที่ 7 (ค) ทาให้ลกั ษณะของเส้นขอบของ
ชั้นมีความแตกต่างกันในการตรวจสอบ รวมถึ งสี และค่าความสว่างของ
ภาพก็มีผลต่อการใช้เกรเดียนต์ในการแยกความต่างระหว่าขอบด้วย

รูปที่ 7 รู ปตัวอย่างภาพที่มีปัญหาต่อการแยกชั้น (ก) ภาพเอียง
(ข) ภาพมีช้ นั ด้านหลังเป็ นพื้นหลัง
(ค)ชั้นที่มีระยะห่ างของชั้นไม่เท่ากัน
ในการวิจยั ในอนาคตนั้นคาดว่าจะสามารถพัฒนาขั้นตอนวิธีที่
สามารถแก้ไขข้อจากัดข้างต้นได้เช่ น การปรับภาพให้ตรง การคาดการ
จากระยะห่ างของชั้ นหนั ง สื อที่ ท ราบล่ ว งหน้ า หรื อใช้ ก ล้ อ งที่ มี
ความสามารถในการวัดความลึกเพื่อรับภาพแทน และนากระบวนการที่
นาเสนอในงานวิจยั ชิ้ นนี้ ไปต่อยอดเพื่อใช้ในการ พัฒนาหุ่ นยนต์สาหรับ
ห้ อ งสมุ ด และการวิจยั ในงานอุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ เช่ น การแยกชั้น ใน
โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการตรวจสอบผลิ ตภัณฑ์ หรื อ การตรวจสอบ
ภาพถ่ ายจากมุมสู งและวิ เคราะห์ แยกส่ วนไร่ นาหรื อสวนเพื่ อวิ เคราะห์
เกี่ยวกับผลผลิตเป็ นต้น
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ นาเสนอการแก้ไขปั ญ หาความร้ อนของวงจรใน
เครื่ องขูดหิ นปูนแบบอัลตร้ าโซนิ คสาหรับชุ ดทันตกรรมเคลื่ อนที่ การ
ทางานของวงจรเครื่ องขูดหิ นปูนจะใช้ วงจรกาเนิ ดสัญญาณไฟฟ้ าความถี่
25 kHz น ามาขยายสัญ ญาณแรงดัน และกระแสเพื่ อป้ อ นให้ ก ับ หั วขู ด
หิ นปูน ซึ่ งวงจรที่ใช้เกิ ดจากนาเอาหลักการของวงจรเฟสล็อกลูป เป็ นตัว
ผลิตความถี่ของสัญญาณให้ทางานร่ วมกับวงจรขยายสัญญาณแบบดาร์ลิง
ตั น ที่ ใช้ ท รานซิ สเตอร์ โดยเลื อกแก้ ปั ญ ห าด้ า น ความร้ อ น ของ
ทรานซิ สเตอร์ ท้ งั สองตัวด้วยการใช้ตวั ระบายความร้ อนแบบอลู มิ เนี ยม
และชุ ด ระบายความร้ อ นด้ ว ยน้ า เพื่ อ พิ สู จ น์ ผ ลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากการ
แก้ปัญหาเรื่ องความร้อนที่นาเสนอ จึงทาการเปรี ยบเทียบค่าอุณหภูมิของ
ทรานซิ สเตอร์ และระยะเวลาทางานได้แต่ละครั้ง ทั้งของเครื่ องขูดหิ นปูน
เดิมและเครื่ องขูดหิ นปูนที่ปรับปรุ งแล้ว

ปั จจุ บ ัน การออกให้ บ ริ ก ารรั ก ษาผู้ป่ วยทางทัน ตกรรมของ
โครงการหน่ ว ยทัน ตกรรมพระราชทานฯ คณะทัน ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดลตามท้องถิ่นทุรกันดารเป็ นไปด้วยความยากลาบาก ไม่
ว่าจะในทางด้านการเดิ นทาง ด้านสาธารณู ปโภคต่างๆ หรื อแม้แต่พ้ืนที่
สาหรับการรักษาผูป้ ่ วย ซึ่ งสิ่ งส าคัญที่ สุดในการให้บริ การรั กษาผูป้ ่ วย
ทางทัน ตกรรมนั้น คื อชุ ด ทันตกรรมเคลื่ อนที่ และทันตแพทย์มีค วาม
จาเป็ นต้องใช้เครื่ องมื อดังกล่ าวในการรั ก ษาผูป้ ่ วย โดยชุ ดทันตกรรม
เคลื่ อนที่ น้ ี ประกอบไปด้วย ชุ ดกรอฟั น และชุ ดขูดหิ นปู น ซึ่ งถื อว่าเป็ น
หัวใจหลักในการรักษาผูป้ ่ วยทางทันตกรรม โดยต้องสมรรถนะที่ดี และ
มีความสะดวกในการใช้งาน
โดยในส่ วนของชุดขูดหิ นปูนของชุดทัตกรรมเคลื่อนที่ [1] ยัง
มีขอ้ บกพร่ องในเรื่ องความร้อนสะสมที่ตวั ทรานซิ สเตอร์ ของวงจรขยาย
สัญญาณ ทาให้ระยะเวลาในการใช้งานแต่ละครั้ งได้ประมาณ 1 ชั่วโมง
ซึ่งถือว่ายังสั้นเกินไป
จากปั ญ หาดังกล่ าวจึ งมี แนวคิ ด ในการแก้ไขเรื่ องความร้ อน
สะสมของตัว ทรานซิ ส เตอร์ สองตัว ในวงจรเครื่ องขู ด หิ นปู น โดย
ทรานซิ สเตอร์ ตวั แรกแก้ปั ญหาด้วยตัวระบายความร้ อนแบบอลูมิเนี ยม
ส่ วนทรานซิ สเตอร์ ตวั ที่สองใช้ชุดระบายความร้ อนด้วยน้ า ซึ่ งจะช่ วยให้
ระยะเวลาการทางานในแต่ละครั้งของเครื่ องขูดหิ นปูนนานขึ้นกว่าเดิม

คาสาคัญ: เครื่ องขูดหิ นปูน, วงจรกาเนิ ดสัญญาณ, ทรานซิสเตอร์

Abstract
This paper presents the thermal solution of the Ultrasonic
scaler circuit in mobile dental unit. The operation of the scaler circuit
uses a 25 kHz signal generator, which amplifies the voltage and current
signals for feed to the head of scaler. This circuit is based on the use of
a phase-locked loop circuit as a signal-frequency generator to work with
Darlington-based transistors. Choosing the two transistor thermal
solutions with the use of a aluminum heat sink and a water cooling set.
Transistor’s temperature / working-time of the traditional scaler and
improved scaler are compared in to prove the results of the proposed
heat solution.
Keyword: scaler, signal generator, transistor

2. ทฤษฏีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 หลักการทางานของเครื่ องขูดหินปูนแบบอัลตร้ าโซนิค
เครื่ องขูดหิ นปูนชนิ ดนี้ จะอาศัยคลื่ นสั่นสะเทือนอัลตร้าโซนิ ค
(Ultrasonic Vibration) [2] ซึ่ งเป็ นคลื่ น สั่ น สะเทื อ นที่ มี ค วามถี่ สู งกว่ า
ความถี่ ข องมนุ ษ ย์ที่ ส ามารถรั บ ฟั งได้ คื อ สู งกว่ า 25 kHz เครื่ อ งขู ด
หิ นปูนที่ ใช้กนั อยูจ่ ะมี ความถี่ ในการสั่นที่ ปลายหัวขูดอยู่ระหว่าง 25 –
42 kHz และแอมพลิ จูด ในการสั่น อยู่ระหว่าง 0.006 – 0.01 มิ ล ลิ เมตร
เครื่ องขูดหิ นปูนดังกล่าวมีส่วนประกอบที่สาคัญอยูด่ ว้ ยกันสองส่ วนคือ
1. ส่ วนของตัวเครื่ องผลิตความถี่ไฟฟ้า (Generator)
2. ด้ามจับ (Hand piece)
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โดยตั ว เค รื่ องผลิ ตค วาม ถี่ ไฟ ฟ้ าจะ ท าห น้ าที่ เป ลี่ ยน
กระแสไฟฟ้าที่มีใช้อยูใ่ นบ้านที่เป็ นไฟฟ้ากระแสสลับให้มีความถี่สูงมาก
(มากกว่า 20000 เฮิรตซ์) หรื อเรี ยกว่ากระแสไฟฟ้ าที่ความถี่ อลั ตร้ าโซนิ ค
และแรงดันที่ลดต่าลงมาจากนั้นจึงส่ งต่อไปยังด้ามขูดซึ่ งตัวด้ามขูดจะมี
ลัก ษณะเป็ นทรงกระบอก ทาด้วยวัสดุ ที่เป็ นฉนวนและมี ข ดลวดฝั งอยู่
ภายในแบ่งได้เป็ นสองแบบ คือ
แบบที่ 1 หัวขูดและแท่งทรานสดิ วเซอร์ เป็ นชิ้ นเดี ยวกัน เวลา
เปลี่ยนหัวขูดต้องถอดออกไปทั้งแท่ง
แบบที่ 2 หัวขูดไม่ติดกับแท่ งทรานสดิ วเซอร์ สามารถถอด
เปลี่ยนเฉพาะหัวขูด กระแสไฟฟ้าจะถูกส่ งออกมาจากเครื่ องผลิตความถี่
อัลตร้าโซนิ คไปยังขดลวดที่อยูภ่ ายในด้ามขูด เมื่อแท่งทรานสดิวเซอร์
(Transducer) ได้รับความถี่ อลั ตร้ าโซนิ ค ก็จะทาให้แท่งทรานสดิ วเซอร์
เกิดการยืดและหดตามความถี่น้ นั จึงทาให้เกิดการสัน่ สะเทือนนัน่ เอง
เพื่ อเพิ่ ม ก ารยื ด ห ดที่ ว่ า นี้ ให้ มี ม าก ขึ้ น จึ ง มี ก ารผ่ า น
กระแสไฟฟ้ าชนิ ดตรงเข้าไปประจาอยู่ขดลวดก่ อนหน้าที่ กระแสไฟฟ้ า
อัลตร้าโซนิคจะผ่านเข้าไป
2.2 วงจรกาเนิดสัญญาณ
ด้านระบบสื่ อสารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อในการทดลองต่ างๆ
นิ ยมใช้สัญญาณไฟฟ้ าที่เป็ นสัญญาณซายน์ [3] การผลิ ตสัญญาณซายน์
เพื่ อ ใช้ ง าน เราจะใช้ ว งจรผลิ ตสั ญ ญ าณ ซายน์ ซึ่ งเรี ยกว่ า วงจร
ออสซิ ลเลเตอร์ (Oscillator) วงจรนี้ จะผลิ ตสัญญาณซายน์ได้โดยไม่ตอ้ ง
ใช้สัญญาณอินพุตจากภายนอก แต่จะใช้สัญญาณเริ่ มต้นในการก าเนิ ด
สัญญาณจากแหล่งจากไฟเลี้ ยงของวงจร โดยสัญญาณซายน์ที่กาหนดนี้
ความถี่และแอมปลิจูดของสัญญาณสามารถกาหนดได้จากความต้องการ
ของผูใ้ ช้
วงจรออสซิ ลเลเตอร์ จะประกอบด้วยสองส่ วนหลักๆคือส่ วน
วงจรขยาย (Amplifier) แล ะส่ วน โค รงข่ า ยป้ อน กลั บ (Feedback
Network) ดังบล๊อกไดอะแกรมที่แสดงในรู ปที่ 1

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของวงจรออสซิลเลเตอร์

เมื่ อเริ่ ม จ่ ายแรงดัน ไฟเลี้ ยงให้ ก ับ วงจรออสซิ ล เลเตอร์ จะมี
สัญญาณป้ อนเข้าที่ อินพุตของโครงข่ายป้ อนกลับ วงจรนี้ ทาหน้าที่ เลื อก
ความถี่ จากสัญญาณไฟฟ้ าที่ มีส่วนประกอบความถี่ อยูม่ ากมาย ออกมาที่
เอาต์พุต สัญญาณนี้ จะถูกขยายด้วยวงจรขยายจนมีแอมปลิ จูดสู งขึ้น และ
สัญญาณนี้ จะถู กขยายไปเรื่ อยๆจนแอมปลิ จูด คงที่ ที่ ค่าๆหนึ่ งที่ จุดนี้ เรา
เรี ยกว่า สภาวะคงตัว (Steady state) โดยมีเงื่อนไข ตามสมการ (1)
A⋅k=1

(1)

เงื่อนไขตามสมการ (1) เรี ยกว่า Barkhausen Criterion ซึ่ งเป็ น
เงื่อนไขของวงจรออสซิ ลเลเตอร์ ที่ตอ้ งกาหนดให้เป็ นไปตามนั้น เพื่อให้
ได้การกาเนิ ดสัญญาณที่มีแอมพลิจูดคงที่ตามรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 แอมพลิจูดของสัญญาณที่ได้จากวงจรออสซิลเลเตอร์
ในทางปฏิ บตั ิ เราจะมองไม่เห็ น สัญญาณเริ่ มต้น โดยมองเห็ น
เฉพาะช่ วงสภาวะคงตัว ( A ⋅ k = 1 ) เท่านั้น นอกจากจะใช้เครื่ องมื อ
พิเศษในการวัด ดังนั้นเมื่ อเปิ ดไฟเลี้ยงให้วงจรแล้วใช้ออสซิ ลโลสโคป
วัด ที่เอาต์พตุ จึงเห็นเฉพาะสัญญาณรู ปคลื่นซายน์ที่สภาวะคงตัวเอาต์พุต
ดังรู ป ที่ 2 เท่ านั้น ดังนั้น จะเห็ น ว่าโครงข่ ายป้ อนกลับ จะเป็ นตัวเลื อ ก
ความถี่ของรู ปคลื่นซายน์ ในทางปฏิ บตั ิ แล้ว วงจรส่ วนนี้ คือตัวต้านทาน
และตัวเก็บประจุ เนื่ องจากเป็ นอุปกรณ์ ที่กาหนดค่าเพื่อเลื อกความถี่ได้
ส่ วนวงจรขยายนั้น อาจจะสร้ างจากทรานซิ สเตอร์ ห รื อออปแอมป์ ก็ได้
แต่ในการทดลองนี้เป็ นการใช้ออปแอมป์ เป็ นอุปกรณ์หลักในการทดลอง
ดังนั้นจึ งขอกล่ าวเฉพาะวงจรออสซิ ลเลเตอร์ ที่ใช้ออปแอมป์ เท่านั้น ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปมีอยูส่ ามชนิดคือ เลื่อนเฟส ทวินที และทวินบริ ดจ์
2.3 ลักษณะสมบัติของทรานซิสเตอร์ ชนิดไบโพลาร์
ทรานซิ ส เตอร์ ช นิ ด ไบโพลาร์ (Bipolar Junction Transistor:
BJT) [4] เป็ นอุปกร์ สารกึ่งตัวนาที่สร้างจากสารกึ่งตัวนาซิ ลิกอน (Si) หรื อ
เจอร์ มาเนี ยม(Ge) โดยประกอบด้วยชั้น (Layer) ของสารกึ่ งตัวนาที่ โดป
แล้ว ชนิ ด –P สองชั้น และชนิด –N หนึ่ งชั้น หรื อสารกึ่งตัวนา ชนิด –
P หนึ่ งชั้ น และชนิ ด –N สองชั้ น ซึ่ งจะเรี ย กว่ า ทรานซิ ส เตอร์ ช นิ ด
ไบโพลาร์แบบ PNP หรื อ NPN ตามลาดับดังแสดงในรู ปที่ 3
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ตาแหน่ งที่ 1
ตาแหน่ งที่ 2

รู ปที่ 5 ตาแหน่งความร้อนที่เกิดขึ้นกับทรานซิ สเตอร์ ท้ งั สองตัว

รูปที่ 3 โครงสร้างของทรานซิลเตอร์ ชนิดไบโพลาร์
การทางานของทรานซิ สเตอร์ ช นิ ดไบโพลาร์ ข้ ึ นอยู่ก ับ การ
ไบแอสรอยต่อ P-N ซึ่ งเป็ นรอยต่อระหว่างขา B และ E ทาให้มีลกั ษณะ
เหมือนกับการไบแอสไดโอดที่จะมีกระแสไหลต่อเมื่อได้รับไบแอสตรง
และไม่มีกระแสไหลต่อเมื่อได้รับไบแอสกลับ

ขณะที่ เปิ ดใช้งานเครื่ องขูดหิ นปู น เป็ นเวลา 60 นาที พบว่า
ทรานซิ สเตอร์ ตาแหน่ งที่ 1 มีอุณหภูมิประมาณ 60 oC ตัวมันจึงอุ่นๆและ
ยังคงทางานได้ตามปกติ ส่ วนตัวทรานซิ ส เตอร์ ตาแหน่ งที่ 2 เกิ ดความ
ร้ อนสะสมสู งขึ้นมากโดยมีอุณหภูมิประมาณ 130 oC ดังกราฟที่แสดงใน
รู ปที่ 6 ทาให้เครื่ องขูดหิ นปูนจาเป็ นต้องหยุดการทางาน

3. การออกแบบ
3.1 รูปแบบการทางานของเครื่ องขูดหินปูน
รู ป แบบการท างานของเครื่ องขู ด หิ นแบบอัล ตร้ า โซนิ ค
สามารถอธิบายได้ดว้ ยผังการทางานดังแสดงในรู ปที่ 4

รู ปที่ 6 อุณหภูมิทรานซิสเตอร์ ตาแหน่งที่ 2 ของวงจรขยายสัญญาณ

4. รู ปแบบการปรับปรุงและผลการทดสอบ
4.1 รู ปแบบการปรับปรุ งด้านการะบายความร้ อน
เมื่อใช้งานไป 1 ชัว่ โมง ทรานซิ สเตอร์ ตาแหน่งที่ 1 มีอุณหภูมิ
ไม่สูงมากและมีพ้ืนที่ จากัด จึงเลื อกระบายความร้ อนด้วยตัวระบายความ
ร้อนแบบอลูมิเนียมดังแสดงในรู ปที่ 7 ส่ วนทรานซิ สเตอร์ ตาแหน่งที่ 2 มี
อุณหภูมิสูงมากและมีพ้ืนที่ เหลื อจึงเลื อกระบายความร้ อนด้วยชุ ดระบาย
ความร้อนด้วยน้ าดังแสดงในรู ปที่ 8
รูปที่ 4 บล็อกไดอะแกรมการทางานเครื่ องขูดหิ นปูนแบบอัลตร้าโซนิค
3.2 วงจรขยายสัญญาณ
ภายในวงจรขยายสัญญาณจะทรานซิ สเตอร์ จานวนสองตัวต่อ
กัน แบบดาร์ ลิ งตัน เพื่ อ ขยายสัญ ญาณแรงดัน และกระแสส าหรั บ ป้ อ น
ให้กบั หัวขูดหิ นปูนซึ่งทาให้เกิดความร้อนขึ้นดังแสดงในรู ปที่ 5

ก่อนปรับปรุ ง

รู ปที่ 7 ระบายความร้อนด้วยตัวระบายความร้อนแบบอลูมิเนียม
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ชุดระบายความร้ อนด้ วยน้า
ก่ อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

รูปที่ 8 ระบายความร้อนด้วยชุดระบายความร้อนด้วยน้ า
4.2 ผลการทดสอบ
ค่าความถี่ ของวงจรออสซิ ลเลเตอร์ ที่วดั ได้ท้ งั ก่ อนและหลัง
ปรับปรุ งการระบายความร้ อนของทรานซิ สเตอร์ ในวงจรขยายสัญญาณ
ไม่มีผลต่างจากเดิมได้แสดงไว้ในตารางที่ 1 รู ปคลื่นสัญญาณอ้างอิงและ
สัญญาณเอาต์พุตของวงจรชุดขูดหิ นปูนเมื่อปรับปรุ งด้านการระบายความ
ร้ อนแล้ว ยังคงเดิ ม ได้แ สดงไว้ใ นรู ป ที่ 9 อุ ณ หภู มิ ข องทรานซิ ส เตอร์
ตาแหน่ งที่ 2 เมื่อเทียบกับเวลาใช้งานทั้งก่ อนและหลังปรับปรุ งได้แสดง
ไว้ดงั กราฟในรู ปที่ 10 ส่ วนระยะเวลาที่ เครื่ องขูดหิ นปูนสามารถทางาน
ได้ต่อเนื่องทั้งก่อนและหลังการปรับปรุ งได้แสดงไว้ดงั กราฟในรู ปที่ 11
ตารางที่ 1 ความถี่ออสซิลเลเตอร์ ก่อนและหลังปรับปรุ งเรื่ องความร้อน
ความต้ านทาน

ความถี่ก่อนปรับปรุง

ความถี่หลังปรับปรุง

5KΩ
4KΩ
3KΩ

24.05 kHZ
24.01 kHZ
23.97 kHZ

24.08 kHZ
24.04 kHZ
24.02 kHZ

รู ปที่ 11 ระยะเวลาที่เครื่ องขูดหิ นปูนทางานได้ก่อนและหลังการปรับปรุ ง

5. สรุป
เครื่ อ งขู ด หิ น ปู น แบบอัล ตร้ าโซนิ ค ส าหรั บ ชุ ด ทัน ตกรรม
เคลื่ อนที่ ที่ปรับปรุ งด้วยการแก้ปัญหาเรื่ องความร้อนของทรานซิ สเตอร์
สองตัวที่ต่อแบบดาร์ ลิงตันในวงจรขยายสัญญาณตามที่เสนอในบทความ
นี้ทาให้เกิดผลดี คือทรานซิ สเตอร์ ตาแหน่งที่ 2 สามารถลดอุณหภูมิลงได้
ถึ ง 50℃ และจะเห็ น ได้ว่าเครื่ องขูด หิ น ปู น ก่ อ นปรั บ ปรุ งจะใช้งาน
ต่อเนื่ องได้เพียง 4 ชั่วโมงต่ อวัน แต่ เมื่ อปรั บปรุ งแล้วสามารถใช้งาน
ต่ อ เนื่ อ งได้ ป ระมาณ 8 ชั่ ว โมงต่ อ วัน โดยที่ สั ญ ญาณเอาต์ พุ ต และ
ค่าความถี่ที่จ่ายให้หวั ขูดหิ นปูนยังคงเหมือนเดิม

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น การวิ จ ัย และ คณะทั น ต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่เอื้อเฟื้ อด้านห้องปฏิบตั ิการวิจยั

สัญญาณอ้างอิง
สัญญาณเอาต์พุต

เอกสารอ้ างอิง

รูปที่ 9 สัญญาณที่ออกจากวงจรชุดหัวขูดหิ นปูนหลังปรับปรุ ง

รูปที่ 10 อุณหภูมิของทรานซิ สเตอร์ ตาแหน่งที่ 2 ก่อนและหลังปรับปรุ ง
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แบบจาลองโมบายแอพพลิเคชั นแนะนาสถานทีท่ ่องเที่ยวด้ วยรหัสคิวอาร์
กรณีศึกษา สถานที่ท่องเทีย่ วใน อาเภอเมือง จังหวัดน่ าน
Recommended Attractions Mobile Application Model with QR code
Case Study of Tourist Attractions in Amphoe Mueang, Nan Province
กนกวรรณ คามูล1 อดิศร แก้วภักดี2 สุ รางคนา ระวังยศ3 ศักดิ์พนั ธุ์ แดงมณี4
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอแบบจาลองแอพพลิ เคชัน สาหรับใช้งาน
บนสมาร์ทโฟนเพื่อใช้ในการแนะนาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวด้วยรหัสคิว
อาร์ จัดท าขึ้ น เพื่ อรองรั บ นัก ท่ อ งเที่ ยวทั่วไปทั้งชาวไทยและต่ างชาติ
กลุ่มผูส้ ู งวัย รวมทั้งผูท้ ี่มีขอ้ บกพร่ องในการมองเห็ นเสมือนเป็ นผูน้ าเที่ยว
ส่ วนตัว มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารเทศที่ ให้บริ การข้อมูลสารสนเทศ
แก่นักท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึ งข้อมูลของสถานที่ ได้ง่าย และมี วิธีการ
นาเสนอที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยแสดงข้อมูลในรู ปแบบตัวหนังสื อ ภาพ
และเสี ยงบรรยายสถานที่ ท่องเที่ ยวจากการใช้รหัสคิวอาร์ ทาหน้าที่เป็ น
ดัชนี ในการค้นคืนข้อมูล และในส่ วนตัวหนังสื อแอพพลิ เคชันสามารถ
แสดงข้อมูลได้ 3 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษและจีน ในการทดสอบครั้งนี้
ได้ทดลองกับข้อมูลสถานที่ท่องเที่ ยวที่สาคัญในอาเภอเมือง จังหวัดน่ าน
9 แห่ ง และผูใ้ ช้งานสามารถส่ งข้อมู ล ที่ น่าสนใจของสถานที่ ท่ องเที่ ยว
รวมทั้งเพิ่มข้อมูลข้อความและรู ปภาพผ่านระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์
โดยระบบได้ออกแบบให้มีผูเ้ ชี่ ยวชาญทาการตรวจสอบข้อมูล ผ่านเว็บ
แอปพลิ เคชัน่ ก่อนเผยแพร่ ผ่านโมบายแอพพลิเคชันสู่ สาธารณะ ทาให้
ข้อมูลที่ใช้แนะนาสถานที่ ท่องเที่ ยวมี ความถูกต้อง มี ประโยชน์ ตรงกับ
ความต้อ งการของผูใ้ ช้ งานมากขึ้ น สามารถให้ บ ริ ก ารข้อ มู ล สถานที่
ท่องเที่ ยวที่ สาคัญและนาไปประยุก ต์ใช้ได้จริ งกับสถานที่ ท่ องเที่ ยวใน
อาเภอเมือง จังหวัดน่านและจังหวัดอื่นๆในประเทศไทย
คาสาคัญ: แบบจาลองให้ขอ้ มูลสถานที่ท่องเที่ยว, โมบายแอพพลิเคชัน

Abstract
This article presents a prototype of a smartphone application
for use an introducing tourist information by using the QR code. The
objective of this paper is designed for both Thai and foreign tourists,

elderly tourists, and poor vision tourists. It seems a private guide. This
model is focus on using the information technology to provide
information services to tourists for easily accessing the information of
those locations with more interesting presentations. The information in
the form of texts, images and voices for introducing attractions with QR
codes. In addition, the content in text format can be translate to 3
languages such as Thai, English and Chinese. In our experiment, nine
major tourist attractions in Nan town were sampling data. Moreover,
our model can be added more information and more images via the
Android operating system. For accuracy of data, the system has been
designed to allow experts to monitor data through web applications
before they are published via a mobile application to the public. This
model will be provided important tourist information and apply it to
tourist attractions in Nan province and other provinces in Thailand.
Keywords: Tourist Information Model, Mobile Application.

1. บทนา
ในปั จจุบนั ประเทศไทยเป็ นที่ สนใจของนักท่องเที่ ยวทั้งชาว
ไทยและต่างชาติ ดังเช่ น จังหวัดน่ านมีแนวโน้มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และต่างชาติเพิ่มมากขึ้น69 เปอร์เซ็นต์ [1] ระหว่างปี 2552 ถึงปี 2558 เหตุ
ที่มีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและ
การบริ การที่ น่ าประทับ ใจแล้ว สิ่ งส าคัญ อย่างหนึ่ งคื อการเข้าถึ งข้อมูล
สถานที่ ท่ องเที่ ยว การเข้าถึ งข้อมู ล ของนัก ท่ องเที่ ยวในปั จจุบนั มีห ลาย
รู ปแบบทั้งอ่านจากหนังสื อท่องเที่ยว ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ หรื อบอก
ต่อกันมา ปัญหาที่พบจากกรณี ศึกษาสถานที่เที่ยวในจังหวัดน่ านคือ กลุ่ม
นัก ท่องเที่ ยวที่ มาเที่ ยวในจังหวัด น่ านส่ วนใหญ่ ส นใจศึ ก ษาวัฒนธรรม
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ประวัติศ าสตร์ ของสถานที่ ต่างๆ แต่เนื่ องจากไกด์นาเที่ ยวมี จานวนไม่
เพียงพอแก่ นักท่องเที่ ยวที่ ม าเที่ ยว และงบประมาณที่ มีจากัด ทาให้ ก าร
จัดทาเอกสาร แผ่นพับที่ใช้ในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารไม่เพียงพอ หรื อ
แม้จะมีเอกสารแต่การอ่านตัวหนังสื อจากแผ่นพับที่ มีขนาดเล็กของกลุ่ ม
นัก ท่ องเที่ ยวผู้สู งอายุท าได้ย าก ดังนั้น ที ม นัก วิจยั จึ งได้เสนอแนวคิ ด
สนับสนุนการให้บริ การข้อมูล สถานที่ ท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ ยว เพื่อให้
เกิดความประทับใจและตอบสนองการเรี ยนรู้ของนักท่องเที่ยวในสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดน่ านและสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั สถานที่
ท่องเที่ยวจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทยได้
งานวิจยั นี้ นาเสนอแบบจาลองแนะนาสถานที่ ท่ องเที่ ยวด้วย
รหัสคิวอาร์ผ่านสมาร์ ทโฟนบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ โดยทดลอง
กับข้อมูลสถานที่ท่องเที่ ยวใน อาเภอเมือง จังหวัดน่ าน ให้นักท่องเที่ ยว
สามารถเข้าถึงข้อมูล ในรู ปแบบของภาพ เสี ยง และข้อความสาหรับการ
ท่องเที่ ยวได้ทุ ก ที่ เสมื อนเป็ นไกด์น าเที่ ยวส่ วนตัว รองรั บ ได้ 3 ภาษา
ได้แ ก่ ภาษาไทย ภาษาจี น และภาษาอังกฤษ เพิ่ ม ความสะดวกให้ แ ก่
นักท่องเที่ยวในการเข้าถึ งข้อมูลที่ถูกต้อง ลดปั ญหาคนนาเที่ ยวที่ มีจากัด
และเป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยว เป็ นส่ วนหนึ่ งที่สามารถยกระดับแหล่ง
ท่องเที่ยวสู่ความเป็ นสากลอีกด้วย

2. หลักการทีใ่ ช้ ในการพัฒนาระบบและงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 กูเกิล้ แมพ เอพีไอ
กูเกิ้ลแมพ เอพีไอ(Google Maps API) [2] เป็ นเว็บเซอร์ วิส เอ
พีไอ(Web service API) แบบหนึ่ งที่ กูเกิ้ ลเป็ นผูใ้ ห้บริ การ โดยการเขียน
โปรแกรมเรี ยกใช้งานผ่านเว็บเซอร์ วิสไคลเอนต์(Web Service Client) ขอ
ใช้บริ การ Google maps จากเว็บเซอร์ วิสเซิ ร์ฟเวอร์ (Web Service Server)
ที่ ไ ด้เตรี ยมข้อ มู ล แผนที่ ต่ า งๆ ผ่ า น Google API ท าให้ ส ามารถสร้ า ง
แอปพลิ เคชั่นเชื่ อมต่อแสดง ค้นหาหรื อระบุบอกตาแหน่ งสถานที่ ต่างๆ
บนแผนที่ดว้ ย Google maps ได้

2.2 Hybrid Application
การพัฒนาแอพพลิ เคชันภายใต้แนวคิ ด พัฒนาแอพพลิ เคชัน
เดี ย วสามารถท างานได้ บ นห ลายระบบปฏิ บั ติ ก าร (write one run
anywhere) ด้วยหลัก การไฮบริ ด แอพพลิ เคชัน (Hybrid application) เป็ น
การพัฒนาแอพพลิเคชันโดยอาศัยเฟรมเวิร์ก (Framework) หรื อ Software
development kits(SDK) ที่ ถู ก สร้ างมาจากหลายภาษา เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ทางานบนแต่ละระบบปฏิ บตั ิ ก ารได้ โดยการพัฒนาแอพพลิ เคชันด้วย
เทคโนโลยีเว็บ HTML, CSS และ Java Script แล้วทางานผ่าน Web View
Component เป็ นส่วนของการเชื่ อมต่อประสาน(GUI) หลักการนี้ สามารถ

แปลงไปใช้ก ับ ระบบปฏิ บ ตั ิ ก ารต่ าง ๆ รวมทั้งควบคุ มการท างานของ
ฮาร์ ดแวร์ เช่น การควบคุมการเปิ ดปิ ดกล้อง ได้

2.3 IONIC Framework
Ionic framework เป็ นเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการพัฒ นา Mobile
Application แบบ Hybrid Mobile Application [3] ที่ มี แนวคิ ด ในการ
พัฒนาโค้ดโปรแกรมชุ ด เดี ยวแต่ส ามารถใช้งานได้ห ลาย Platform โดย
Ionic framework พั ฒ น า Frontend ด้ ว ย ภ า ษ า HTML, CSS, แ ล ะ
JavaScript ซึ่ งเป็ นภาษาที่นิยมใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และถูก Build
เป็ นแอพพลิ เคชัน ด้วย Cordova ซึ่ ง Cordova คื อ platform ตัวหนึ่ งที่ ท า
หน้าที่ สร้ างแอพพลิ เคชันโดยใช้ภาษา HTML5, CSS3 และ Angular Js
ซึ่งเป็ น Java Script รู ปแบบหนึ่งที่ทาหน้าที่ควบคุมส่ วน font end ของเว็บ
มีก ารทางานแบบ Model View Controller(MVC) สามารถทดสอบแอพ
พลิ เคชันที่ เราพัฒนาขึ้นผ่านอุปกรณ์ จริ งได้ด้วยโปรแกรม ionic view ที่
รองรับหลาย platform

2.4 เทคโนโลยีบาร์ โค้ ดสองมิติ
บาร์ โ ค้ด สองมิ ติ (2D Barcode; Quick Response Code : QR
code) สามารถเก็ บ ข้อมู ล ได้ท้ งั ตัวอัก ษรและตัวเลข มี ก ารแปลงข้อมู ล
(Encode)และถอดรหัส(Decode) ด้วยการใช้รูปแบบ 2D เป็ นเทคโนโลยีที่
สามารถน าเสนอข้อมู ลได้อย่างรวดเร็ ว ข้อมูล ที่ จดั เก็บ ในรหัสคิ วร์ อาร์
เช่ น URL ของเว็บ ไซต์ ข้อ ความ เบอร์ โ ทรศัพ ท์ หรื อ e-mail และมี
สะดวก รวดเร็ วในการเข้าถึงข้อมูล ปั จจุบนั รหัสคิวอาร์ นิยมนาไปใช้ใน
หลายๆ งาน เช่น การโอนเงินผ่านธนาคาร หรื อการจ่ายเงินในร้านค้า

2.5 งานทีเ่ กีย่ วข้ อง
การส่ งเสริ มการท่ อ งเที่ ย วในปั จจุ บ ั น ได้ น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเข้าถึ งข้อมูลด้านการท่องเที่ ยวกันอย่าง
แพร่ ห ลายเพื่ ออานวยความสะดวกให้ แ ก่ ผูส้ นใจท่ องเที่ ยวตามสถานที่
ต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี โดยแต่ ล ะงานต่ างมี จุด เด่ น ต่ างกัน ไป ดังเช่ น การ
เข้าถึ งข้อมู ลการท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม [4] ได้พฒ
ั นาแอพพลิ เคชันนา
เที่ยวเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะโบราณสถานและ
โบราณวัตถุ [5] เสนอแนวคิ ดในการแนะน ารู ปแบบการท่องเที่ ยวและ
วิ ธี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ การเรี ยนรู้ เ ชิ งอาหาร
กรณี ศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง 2 นอกจากโม
บายแอพพลิ เคชันแล้วยังมี งานวิจยั ที่พฒั นาผ่านเว็บแอพพลิ เคชันโดยนา
ออนโทโลยีมาใช้ในการพัฒนาเว็บ ไซต์ที่มีขอ้ มูลจานวนมาก [6] ในการ
ค้นคืนสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของไทย
และได้คน้ หาข้อมูลสถานที่ ท่องเที่ ยวโดยประยุกต์ใช้ระบบรู ้ จาเสี ยงพูด
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ภาษาไทย(iSpeech)ร่ วมกับ ซอฟท์ แ วร์ สั ง เคราะห์ เ สี ย งพู ด ภาษาไทย
(Vaja)ในงานวิจยั [7]อีกด้วย

3. การดาเนินงาน
งานวิจยั นี้ ได้น าหลัก การวิเคราะห์ แ ละออกแบบระบบด้วย
หลักการเชิ งวัตถุ [8] โดยใช้แผนภาพภาษายูเอ็มแอล( Unified Modeling
Language : UML) ประกอบด้วย Use Case Diagram, Class Diagram และ
Sequence Diagram พัฒ นาโมบายแอพพลิ เคชัน ด้ว ย Ionic Framework
และพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วยภาษา PHP ได้มีการออกแบบฐานข้อมูล
ในรู ปแบบของผังภาพอีอาร์ ( Entity Relationship Diagram : ER diagram)

พลิเคชัน ได้พฒั นาตามแนวคิดไฮบริ ดแอพพลิเคชันด้วย ionic framework
ท าการทดสอบบนระบบปฏิ บ ัติ ก ารแอนดรอยด์ด้วยเครื่ องมื อ ที่ ชื่ อว่ า
Cordova และส่ วนที่ พฒ
ั นาส าหรั บ เว็บ แอพพลิ เคชัน ให้ ผูด้ ู แลระบบทา
การตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของข้อมูล ถูกพัฒนาด้วยภาษา PHP
และบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลด้วย MySQL เมื่อพบข้อผิดพลาดหรื อ
พบปั ญหาทางที มพัฒ นาได้น ามาแก้ไขเพื่ อให้ ก ารท างานสมบู รณ์ ม าก
ยิง่ ขึ้น แบบจาลองนี้ ได้ทาการทดลองบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล
หน่ วยประมวลผล Intel Core i3-2100 หน่ วยความจา 8 GB และทดสอง
กับเครื่ องสมาร์ทโฟน โดยการทดลองแบ่งเป็ น 2 ส่ วนดังต่อไปนี้

4.1 โมบายแอพพลิเคชัน
ส่ ว นโมบายแอพพลิ เคชั น เป็ นส่ ว นติ ด ต่ อ ผู ้ใ ช้ ง านกลุ่ ม
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ต้อ งการทราบข้อ มู ล ของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วต่ างๆ เช่ น
ประวัติความเป็ นมา รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ ยว และข้อมูลการติ ดต่อ
เป็ นต้น เริ่ มจากการเลือกใช้งานภาษาและแนะนาการใช้งาน ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 หน้าจอเริ่ มต้นการทางานแอพพลิเคชัน

รูปที่ 1 Use-case diagram แสดงแบบจาลองแอพพลิเคชันแนะนาสถานที่
ท่องเที่ยวด้วยรหัสคิวอาร์
ในการพัฒนาแอพพลิ เคชัน นี้ เริ่ มจากผูใ้ ช้งานทาการสั่งให้
เปิ ดกล้องโทรศัพท์มือถื อถ่ายรหัสคิวอาร์ ของแต่ละสถานที่ได้สร้างรหัส
คิวอาร์ ไว้ ระบบทาการดึ งข้อมูลของสถานที่ต่างๆ ที่ระบบได้จดั เก็บไว้
ในฐานข้อมูลมาแสดงให้กบั ผูใ้ ช้งานได้อ่านหรื อฟั ง พร้ อมแสดงรู ปภาพ
ข้อความ และเสี ยงการบรรยายทั้ง 3 ภาษา โดยเสี ยงเกิ ดจากการเรี ยกใช้
งานไลบรารี่ TTS( text to speech) ของ Ionic Framework อ่ านข้อความ
สถานที่ จากฐานข้อ มู ล นอกจากนั้น นัก ท่ องเที่ ยว(Tourist)สามารถส่ ง
รู ปภาพ ชื่ อสถานที่ รวมทั้งรายละเอี ยดของสถานที่ ท่ องเที่ ยวเข้าสู่ เซิ ฟ
เวอร์ โดยก่อนที่ระบบจะทาการเผยแพร่ ไปยังนัก ท่องเที่ ยวอื่นๆ ข้อมูล
ดัง กล่ า วจะได้รั บ การตรวจสอบความถู ก ต้อ งโดยผู ้ดู แ ลระบบ(App
manager) แสดงยูสเคสไดอะแกรมดังรู ปที่ 1

4. ผลการทดสอบระบบ
ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบต้นแบบที่นาเสนอในห้องปฏิ บตั ิการ
คอมพิวเตอร์ โดยแบ่งเป็ น 2 ส่ วนคื อ ส่ วนที่ พฒ
ั นาส าหรั บโมบายแอพ

รู ปที่ 3 หน้าจอการใช้งาน

รู ปที่ 4 สถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงและการเพิ่มข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
หลังจากนั้นเข้าสู่ กระบวนการสแกนคิวอาร์ โค้ดของสถานที่
ต่ างๆที่ ได้เตรี ยมไว้ แอพพลิ เคชัน จะท าการแสดงข้อ มู ล ของสถานที่
ท่ อ งเที่ ย ว และนั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถฟั ง เสี ยงประกอบ ดั ง รู ปที่ 3
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นักท่องเที่ยวสามารถแสดงสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงจากแผนที่ และทา
การคลิ ก เพื่อดู รายละเอี ยด หรื อสามารถดู จากดัช นี ภาพที่ ทางระบบได้
เตรี ยมไว้ และทาการเพิ่มข้อมูล ต่างๆ ไปยังระบบได้ ดังรู ปที่ 4

4.2 เว็บแอพพลิเคชัน
ส่ วนที่ ท าการตรวจสอบข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งก่ อ นจะท าการ
ปรับปรุ งฐานข้อมูลของระบบจะดาเนิ นการผ่านเว็บแอพพลิ เคชัน เพื่อลด
ข้อ ผิ ด พลาดในการอ่ า น กรองข้อ มู ล รู ป ภาพ เสี ย งและข้อ ความของ
สถานที่ท่องเที่ยว แสดงดังรู ปที่ 5

หัวข้อการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ความหมาย
-ความน่ าจะเป็ นในการนาแอพพลิ เคชันไป 4.38
ดี
ใช้ในสถานที่จริ ง
จากการประเมินความพึงพอใจของผูท้ ดลองใช้แอพพลิเคชันที่
พัฒนาขึ้นสรุ ปได้ว่า แบบจาลองที่นาเสนอสามารถนาไปใช้ได้ในระดับดี
และมี ค วามน่ าจะเป็ นในการน าไปใช้ งานในสถานที่ จริ งระดับ ดี จาก
แบบจาลองที่นาเสนอสามารถนาไปใช้งานกับสถานที่ท่องเที่ยวได้หลาย
จังหวัด และสามารถนาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจากการใช้งานแอพพลิ เค
ชัน ไปวิ เคราะห์ ด้ว ยหลัก การการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล (Data analytic) เพื่ อ
แนะนาสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้งานหรื อ
นาข้อมู ลการท่ องเที่ ยวตามสถานที่ ต่าง ๆ ไปวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการ
บริ หารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ ต่อไป

เอกสารอ้ างอิง
รูปที่ 5 การใช้งานของผูด้ ูแลระบบในการตรวจความถูกต้องของข้อมูล

5. สรุปผลการทดลอง
บทความนี้ ได้นาเสนอแบบจาลองแนะนาสถานที่ ท่ องเที่ ยว
ด้วยรหัสคิวอาร์ กรณี ศึกษา สถานที่ท่องเที่ยวใน อาเภอเมือง จังหวัดน่ าน
โดยส่ วนโมบายแอพพลิเคชันพัฒนาด้วย ionic framework, Google Map
API, CSS และ JavaScript ในส่ วนเว็บแอปพลิเคชัน่ พัฒนาด้วยภาษา PHP
และเชื่ อมต่อฐานข้อมูล MySQL จากการทดสอบระบบกับผูท้ ดลองใช้ใน
ห้องปฏิ บตั ิการคอมพิวเตอร์ จานวน 30 คน และประเมินความพึงพอใจ
โดยใช้แบบสอบถาม สรุ ปผลการประเมินสรุ ปดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลความพึงพอใจของผูท้ ดลองใช้งาน
หัวข้อการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ความหมาย
1. ด้านการใช้งานแอพพลิเคชัน
-ตอบสนองต่อการใช้งานที่รวดเร็ ว
4.36
ดี
-ประมวลผลถูกต้องแม่นยา
4.25
ดี
2. ด้านส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้งาน
-มีความเป็ นระเบียบเรี ยกใช้งานง่าย
4.64
ดีมาก
-สัญลักษณ์สื่อความหมายและเห็นชัดเจน
4.75
ดีมาก
3. ด้านสนับสนุนการเรี ยนรู้
-ผู้ใ ช้ มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล 4.60
ดีมาก
สถานที่ท่องเที่ยว จ.น่าน มากขึ้น

[1] สรุ ปสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ จังหวัดน่าน พ.ศ. 2552 –
2558
แหล่งที่มา
service.nso.go.th/nso/web/statseries/
tables/35500_Nan/16.5.xls
[2] Google Developers. “Build the next generation of location
experiences” [online] Retrieved from: https://developers.google.
com/maps
[3] Ionic. “Build amazing apps in one codebase, for any platform,
with the web,” Retrieved from: https://ionicframework.com/
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กรณี ศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง 2,” การ
ประชุมวิชาการระดับชาติเครื อข่ายวิจยั สถาบันอุดมศึกษาทัว่
ประเทศ ครั้งที่ 11, หน้า 225-232, 2559.
[6] อิสรา ชื่นตา, จารี ทองคา, จิรัฎฐา ภูบุญอบ, “การสื บค้นสารสนเทศ
การท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย โดยใช้
ออนโทโลยี,” วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ, ปี ที่ 10, ฉบับที่ 2,
หน้า 15-25, 2557.
[7] จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต, “ระบบสารสนเทศสาหรับการสื บค้น
ข้อมูลท่องเที่ยวด้วยเสี ยง,” วารสารบริ หารธุรกิจเทคโนโลยีมหา
นคร, ปี ที่ 11, ฉบับที่ 2, 2557.
[8] พนิดา พานิชกุล, “การพัฒนาระบบเชิงวัตถุดว้ ย UML,”
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H. บทนํา

งานวิจยั ฉบับนี มีวตั ถุประสงค์ เพือช่วยลดเวลาและของเสี ยใน
การตั ด ทองคํา เปลว บริ ษั ท กรณี ศึ ก ษาเป็ นอุ ต สาหกรรมการตั ด
ทองคําเปลวขนาดย่อมในจังหวัดกรุ งเทพฯ โดยใช้แรงงานคนเป็ นหลัก
จากการสํารวจเบื องต้น ปั ญหาหลักคื อการตัด ทองคําเปลวใช้เ วลามาก
และเกิ ดของเสี ยขึนสู ง งานวิจยั นี อาศัยหลักการของการศึกษาการทํางาน
และวิศวกรรมวัสดุในการวิเคราะห์ปัญหา หลังจากวางแผนการปรับปรุ ง
ผูว้ ิจยั มีการออกแบบอุปกรณ์ในการตัดทองคําเปลวใหม่ซึงมีไฟฟ้ าสถิ ตตํา
จากการปรั บปรุ งพบว่าสามารถลดเวลาการทํางานลงจากเดิ ม ใช้เวลา `
นาที aa วินาที เหลือ 7 นาที A วินาที รวมถึงของเสี ยลดลง A@%

สองปั จ จัย หลัก ที สํ า คัญ จากหลายๆปั จ จัย ที ทํา ให้ อ งค์ ก ร
ประสบความสําเร็ จ คือ การเพิมผลผลิต และการเพิมคุณภาพ (หรื อการไม่
ผลิตของเสี ยออกมา)
จากการเข้า ไปศึ ก ษา กระบวนการผลิ ต ทองคํา เปลวของ
โรงงาน ทองคําเปลวแท้ แห่ งหนึ ง ในประเทศไทย พบว่าปั ญหาหลัก คือ
"กระบวนการตัดแผ่นทองคําเปลวใช้เวลานาน และมีของเสี ยเกิดขึน"
จากขันตอนการตัด บรรจุ แ ผ่น ทองคําเปลวนี พบว่า จํานวน
แผ่นทองคําเปลวได้น้อยกว่าที ควรจะได้ (ใช้เวลาในการตัดนาน) และ
เหลือเศษทองจากการตัดเยอะ พนักงานในขันตอนนี มีจาํ นวนทีน้อยและ
หาได้ย ากเนื องจากการทํา งานขันตอนนี ต้อ งอาศัย ความชํา นาญและ
ประสบการณ์ ซึ งการหาพนัก งานรุ่ นใหม่ เ ข้า มาฝึ กฝนจึ ง ทํา ได้ย าก
นอกจากนี เวลาทีใช้ ตัดด้วยวิธีใช้ไม้ไผ่ จะใช้เวลานานกว่าเพราะตัดได้ที
ละครังและต้องลับคมไม้ไผ่อยูบ่ ่อยครัง
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จ ั ย มี ดั ง นี (7) เพิ มจํา นวนแผ่ น
ทองคํา เปลว และลดจํา นวนเศษทองที เหลื อ จากการตัด (B) เพิ ม
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงาน โดยเน้นไปทีลดเวลาการตัดแผ่น
ทองคําเปลวและลดเวลาในการลับคมไม้ไผ่
ค่าดัชนี ชีวัดก่อนปรับปรุ ง มีดงั นี
ดัชนี ชีวัดตัวที 7 คือ จํานวนแผ่นทองคําเปลว โดยทีขนาดตาม
ต้องการ (ของดี) ทีได้จากการตัด ประมาณ v ดวง (ค่าก่อนการปรับปรุ ง)
ดัชนี ชีวัดตัวที B คือ เวลาที ใช้ในกระบวนการตัด ` นาที aa
วินาที (ค่าก่อนการปรับปรุ ง)
ดัชนี ชีวัดตัวที ` คื อ จํานวนครั งที พนักงานใช้ใ นการตัด 7@
ครัง (ค่าก่อนการปรับปรุ ง)
จากการทบทวนวรรณกรรม มัก พบว่ า มี ง านวิ จ ัย ไม่ ม ากที
สนใจในอุตสาหกรรมผลิตทองคําเปลว เช่ น กิ ตติวฒั น์ สิ ริเกษมสุ ข และ
พรศักดิw อรรถวานิ ช [7] ได้ทาํ การปรั บปรุ งการจัดส่ งชิ นส่ วนรถยนต์ที
ล่าช้าให้แก่ลูกค้าตามภูมิภาคของประเทศไทยของธุ รกิ จค้าปลี กและค้าส่ ง
ขนาดเล็กแห่ งหนึ งด้วยเทคนิ คคิวซี สตอรี โดยการปรับปรุ งได้ยดึ เทคนิ ค

คําสําคัญ: อุตสาหกรรมผลิตทองคําเปลว, การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
การผลิต, การศึกษาการทํางาน, แผนภูมิตน้ ไม้

Abstract
The purpose of this research was to reduce the processing
time and defects in the gold-leaf cutting. This case study was a smallscale gold-leaf manufacturing factory in Bangkok province which
mainly relied upon its employees for production. From the preliminary
study, the main problem of the case study was that "a lot of time and
defects in the process of the gold-leaf cutting were spent". This research
used the principle of work study and materials engineering for the
analysis of the problem. After planning, the researcher designed the
new cutting equipment with low static electricity. After the
implementation of a new solution, the processing time in clothing
construction could reduce from 3 minutes 44 seconds to 1 minute 5
seconds. The defects were a reduction of 50%.
Keywords: gold-leaf manufacturing industry, improvement of
production efficiency, work study, tree diagram
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Aส. (โดยเน้นส. ตัวทีสองคื อสะดวก) จํานวนวันตังแต่ลูกค้าสังจนสิ นค้า
เดิ นทางถึ งบริ ษทั ขนส่ ง เดิ มคิดเป็ นค่าเฉลี ย a วันต่อใบส่ งของ หลังจาก
การปรับปรุ งไม่เกิน B วันต่อใบส่ งของ ในขณะทีงานวิจยั ของ ดํารงค์ ทวี
แสงสกุลไทย และ กิตติวฒั น์ สิ ริเกษมสุ ข [B] ได้ออกแบบและสร้างระบบ
การบริ หารคุณภาพทีเหมาะสมให้กบั ธุ รกิ จขนาดเล็กแบบครอบครัวของ
ร้ านขายชิ นส่ วนทําความเย็น รวมถึ งการแก้ไขปั ญหาต่างๆที เกิ ดขึน โดย
ใช้เกณฑ์ของข้อกําหนด ISO}@@7:B@@@ มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ใน
ปี เดียวกัน ดํารงค์ ทวีแสงสกุลไทย และ กิตติวฒั น์ สิ ริเกษมสุ ข [`] ได้เน้น
ใช้มาตรฐานของ ISO}@@7:B@@@ ข้อกําหนดที •.A.A มาประยุกต์ใช้เป็ น
เกณฑ์ ทําการปรั บ ปรุ งสถานที จัด เก็บ สิ นค้าให้ เหมาะสม เน้นถึ งความ
สะดวกของการทํากิ จกรรมที เกี ยวข้องกับสถานทีจัดเก็บ การปรับปรุ งที
สําคัญ คือ (7) ออกแบบแผนผังสถานทีจัดเก็บใหม่ โดยคํานึ งถึงความถีใน
การเคลื อนย้าย นําหนักและขนาดของสิ นค้า (B) เพิมพืนทีการจัดเก็บใน
แนวตังโดยการสร้ างชันวาง (`) สร้ างป้ ายชื อพร้ อมแต่ ง ตังที อยู่ถ าวร
ให้กบั สิ นค้า (a) สร้างความเด่นชัดสําหรับภาชนะสิ นค้าทีมีความถี ในการ
ขายบ่อย เป็ นต้น
ไฟฟ้ าสถิ ต (Static Electricity) คือ ความไม่สมดุลของประจุ
ไฟฟ้ าภายในหรื อบนพืนผิวของวัสดุหนึ ง ประจุยงั คงอยู่กบั ที จนกระทัง
มัน สามารถจะเคลื อนที โดยอาศัยการไหลของอิ เ ล็ ก ตรอน หรื อ มี ก าร
ปลดปล่อยประจุ (Electrical Discharge) ประจุไฟฟ้ าสถิ ตสามารถสร้ าง
ขึนได้เมือไรก็ตามทีสองพืนผิวสัมผัสกันและแยกจากกัน และอย่างน้อย
หนึ งในพืนผิวนันมีความต้านทานสู งต่อกระแสไฟฟ้ า [4]

หลังจากการตัดเสร็ จ แผ่นทองคําเปลวทีต้องการ จะลักษณะ
เป็ นสี เหลียมจัตุรัส มีขนาดประมาณ `x` เซนติเมตร ซึ งควรจะได้ทงหมด
ั
7€ ดวง ตามรู ปที B แต่ปรากฏว่า จํานวนแผ่นทองคําเปลว โดยที ขนาด
ตามต้องการ (ของดี ) ที ได้จากการตัด ได้ประมาณ v ดวง (ค่าก่ อนการ
ปรับปรุ ง) ทีเหลื อไม่สามารถนําไปบรรจุลงกระดาษแก้วได้ทนั ที เพราะ
ขนาดไม่ได้ตามทีต้องการ
หลังจากนันแผ่นทองคําเปลวขนาดเล็กทีต้องการ จะถูกบรรจุ
ลงในการกระดาษแก้วทีเตรี ยมไว้ต่อไป แผ่นทองทีได้จาํ นวน 7@ แผ่นมา
ไขว้ก ัน ไปมา แล้ว นํา มาเข้า ขันตอนการมัด ทองโดยจะมัด แผ่ น ทอง
รวมกันเป็ นมัด มัดละ 7@@ แผ่น จากนันนํามาวางรวมกันเป็ นมัดใหญ่
มัดละ A@@ แผ่น ตามทีลูกค้าต้องการและ ทําการจัดส่ งสิ นค้าให้แก่ลูกค้า
โดยกระบวนการของการนําแผ่นทองคําเปลวที ตัดเสร็ จแล้วใส่ กระดาษ
แก้ว จะไม่อยูใ่ นขอบเขตของงานวิจยั นี

J. การศึกษาสภาพปัจจุบัน

จากรู ปที B แผ่นทองคําเปลวที ต้องการ หลังจากการตัดเสร็ จ
จะมีขนาดประมาณ ` x ` เซนติเมตร สิ งนี จะเป็ นเป้ าหมายหรื อขอบเขต
ของการทํางานในงานวิจยั นี
เครื องมือทีทางโรงงานใช้ก่อนปรับปรุ ง คือ ไม้ไผ่ 7 ด้าม ซึ ง
จะใช้เวลานานเพราะตัดได้ทีละครัง (ทังหมด 7@ ครัง) และต้องลับคมไม้
ไผ่อยูบ่ ่อยครัง ตามรู ปที `

แผ่นทองคําเปลวเริ มต้น ทีถูกตีแล้ว จะมี ลกั ษณะเป็ นวงกลม
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7€ เซนติเมตร และจะถูกตัดโดยด้ามไม้
ไผ่ตามรอยเส้นประ ตามรู ปที 7 ทังหมด 7@ ครัง (ค่าก่อนการปรับปรุ ง)
แผ่นทองคําเปลวเริ มต้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 16 เซนติเมตร

รู ปที B แผ่นทองคําเปลวทีต้องการ หลังจากการตัดเสร็ จ
จะมีขนาดประมาณ ` x ` เซนติเมตร (เป้ าหมายคือ 7€ ดวง)

แนวการตัด (ตามเส้นประ)

รู ปทีO H แผ่นทองคําเปลวเริ มต้นซึ งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 7€ เซนติเมตร

รู ปทีO P ด้ามไม้ไผ่ ทีใช้ตดั แผ่นทองคําเปลว
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P. การวิเคราะห์ หาสาเหตุ และแนวทางการแก้ ไข
เมือกําหนดปั ญหาให้ชดั เจนแล้ว ทางกลุ่ มผูว้ ิจยั ได้ใช้แผนผัง
ต้น ไม้ ใช้ใ นการวิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ ตามรู ป ที a โดยสาเหตุ ห ลัก ที ถู ก
นํามาพิจารณาในงานวิจยั นี คือ ไม้ไผ่ตอ้ งลับคมบ่อย, ต้องตัดหลายครั ง
และ การตัดต้องใช้การกะขนาดเอง

แผ่นทองคําเปลว ใบมี ดดังกล่ าวจะติ ดกับ แผ่น ทองคําเปลว ทําให้แผ่น
ทองคําเปลวดังกล่าวเสี ยหาย

พนักงานไม่ มีความอดทน

คนงาน
พนักงานไม่ ชอบงานที(ประณีต

วัสดุ
กระบวนการตัดแผ่ น
ทองคําเปลวใช้ เวลานาน
และมีของเสียเกิดขึน!

ทองคําเปลว ยับง่ าย และติดกับ
วัสดุอนื( ง่ าย

รู ปทีO T การออกแบบอุปกรณ์ทีมีใบมีดหลายใบ สําหรับตัดแผ่น
ทองคําเปลว

ไม้ ไผ่ มีคมด้ านเดียว

อุปกรณ์

ไม้ ไผ่ ต้องลับคมบ่ อย
ต้ องตัดหลายครั!ง

วิธีการ

การตัดต้ องใช้ การกะขนาดเอง
ใช้ ความประณีตในการตัด

รู ปทีO S แผนผังต้นไม้ ใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ
หลักการของการจัดการที นํามาใช้ คือ หลักการการปรั บปรุ ง
กระบวนการการทํางานด้วยวิธีกาํ จัด การผสมผสาน การจัดลําดับใหม่
และการทําให้ง่ายขึน (Eliminate, Combine, Rearrange, and Simplify:
ECRS)
การหลักการ ECRS ในการกําจัดความสู ญเปล่าทีเกิ ดจากการ
ตัด และการปรับปรุ งทําให้งานง่ายขึน โดยการสร้ างเครื องมือในการตัด
โดยเปลียนจากไม้ไผ่มาเป็ นใบมีดโลหะ
จากการที "พนักงานต้องตัดหลายครัง รวมถึ งการกะขนาดเอง
ในระหว่างการตัด" ทําให้ทางกลุ่มผูว้ ิจยั ได้พยายามออกแบบอุปกรณ์ทีใช้
ความพยายามเพียง 7 - B ครัง โดยตัดได้หลายช่อง (ตามเส้นประ จากรู ปที
7) จึงมีการออกแบบติดตังใบมีดเพิมเข้าไปในอุปกรณ์ทีใช้ในการตัดแผ่น
ทองเปลว ดังรู ปที A เพือเพิมผลผลิตให้สูงขึน
อีกสาเหตุหนึ ง "ไม้ไผ่ตอ้ งลับคมบ่อย" ดังนันทางกลุ่มผูว้ ิจยั จึง
มีแนวคิดทีจะใช้โลหะมาเป็ นใบมีดตัด แทนด้ามไม้ไผ่ เพราะใบมีดทีทํา
จากโลหะมีความทนทาน คมมีดไม่สึกกร่ อนง่ายไม่ตอ้ งลับคมบ่อยๆ อี ก
ด้วย
ทางกลุ่ มผูว้ ิจยั ได้ทดลองนําเอาเหล็กทีมี คุณสมบัติต่างๆ เช่ น
โลหะ กึ งโลหะและอื นๆ มาใช้ เ ป็ นใบมี ด แต่ ไ ม่ ป ระสบผลสํ า เร็ จ
เนื องจากใบมีดทีนํามาใช้นนั มีคุณสมบัติทางไฟฟ้ าสถิ ตสู ง ทําให้เวลาตัด

ด้วยความรู ้ทางด้านวิศวกรรมวัสดุ พบว่า คุณสมบัติทางไฟฟ้ า
สถิ ตนี เป็ นตัวการเป็ นสาเหตุหลัก ที ทําให้ใบมี ดและแผ่น ทองคําเปลว
ติดกัน โดยทัวไปในโลหะจะมีคุณสมบัติในการเกิดไฟฟ้ าสถิตสู ง
ทางกลุ่ ม ผูว้ ิ จยั ได้สังเกตเห็ น ว่า ใบมี ด เลื อย เมื อนําไปเลื อย
โลหะ ผงโลหะจะไม่ติดกับของใบมีดกับชิ นงาน ซึ งหมายถึ งใบมีดเลื อยมี
คุณสมบัติทางไฟฟ้ าสถิ ตมีน้อย ดังนัน ใบมีดเลื อย จึงถูกเลื อกใช้มาเป็ น
มีดตัด แทนด้ามไม้ไผ่ แต่จะเลือกใช้ใบเลือยด้านทีไม่มีฟันเลือย
ความรู ้ เพิมเติ ม เนื องจากใบเลื อยทีใช้เป็ นใบเลื อยชนิ ดเหล็ก
ไฮสปี ดหรื อเหล็กความเร็ วสู ง (High Speed Steel: HSS) มีธาตุผสม คือ
ทังสเตน โครเมี ยม วาเนเดี ยม และมี การพ่นสี ทบั ซึ งส่ วนผสมดังกล่ าว
ทําให้ โครงสร้ างอิ เ ล็ ก ตรอนเปลี ยนหรื อพันธะอิ เ ล็ก ตรอนแข็งแรงขึ น
ส่ งผลให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากผิววัสดุได้ยากขึน ทําให้คุณสมบัติของ
ความเป็ นไฟฟ้ าสถิ ต ลดลง จึ งนํา มาทดลองตัด จากการทดลองพบว่ า
ใบมี ด ชนิ ด นี เหมาะต่ อการนํามาใช้ในงานตัด แผ่น ทองคําเปลว เพราะ
ใบมีดกับแผ่นทองไม่ติดกันอีกต่อไปและธาตุผสมดังกล่าว

S. ผลการดําเนินงาน
มี ก ารสร้ างมี ด ไฟฟ้ าสถิ ตตํ าขึ นมา สามารถแสดงรู ป
เปรี ยบเทียบการตัดทองคําเปลวตามรู ปที €
สามารถสรุ ปการเปรี ยบเทียบดัชนี ชีวัดตารางที 7
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การประดิษฐ์อุปกรณ์มีดไฟฟ้ าสถิตตําขึนมา เป็ นอุปกรณ์ที
เป็ นใบมีด € ใบมีดนําหนักพอดีมือ โดยควบคุมกําหนดขนาดระยะห่ าง
ของใบมีดเอาไว้แล้วตามขนาดของแผ่นทองทีลูกค้าต้องการ ทําให้ลด
เวลาการตัดแผ่นทองคําเปลวลงได้ เพราะ
- ลดการตัดสิ นใจของพนักงานลง จากการกะประมาณขนาด
ในการตัด
- ลดจํานวนครังทีพนักงานใช้ในการตัด
- การลับคมจะไม่บ่อย เหมือนกับการใช้ดา้ มไม้ไผ่
ทําให้ได้ชินงานครบจํานวนต้องการ ผลผลิตของจํานวนแผ่น
ทองคําเปลวเพิมมากขึน โดยไม่ตอ้ งเสี ยแผ่นทองจากการตัดเสี ยโดยการ
ประมาณของพนักงาน นันหมายถึงจํานวนของเสี ยทีลดลง นอกจากนี
แล้วจะเห็นว่าวิธีการทํางานง่ายขึน ทําให้ฝึกฝนพนักงานง่ายขึน และ
พนักงานมีขวัญและกําลังใจในการทํามากขึนด้วย สุ ดท้ายนําไปสู่ การ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ทงเจ้
ั าของกิจการและพนักงาน
ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับในอนาคต คือ ลําดับขันตอนและ
ความคิดของการปรับปรุ งในงานวิจยั ฉบับนี จะนําไปใช้เป็ นแนวทางของ
ธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมนี และอืนๆต่อไปในอนาคตได้

ตารางทีO H การเปรี ยบเทียบดัชนี ชีวัด ก่อนและหลังปรับปรุ ง
KPI ของปัญหา

ดัชนีชีวัดตัวที 1 คือ จํานวนแผ่น
ทองคําเปลว โดยทีขนาดตาม
ต้องการ (ของดี) ทีได้จากการตัด
ดัชนีชีวัดตัวที 2 คือ เวลาทีใช้ใน
กระบวนการตัด
ดัชนีชีวัดตัวที ` คือ จํานวนครังที
พนักงานใช้ในการตัด

ก่อนปรับปรุ ง
(ใช้ดา้ มไม้ไผ่ในการตัด)

หลังปรับปรุ ง
(ใช้มีดไฟฟ้ าสถิตตํา ที
ออกแบบขึนมา)

v ดวง

7€ ดวง

3 นาที 44 วินาที

1 นาที 5 วินาที

7@ ครัง

B ครัง

เอกสารอ้ างอิง

(ก) ก่อนปรับปรุ ง

[1] กิตติวฒั น์ สิ ริเกษมสุ ข และ พรศักดิw อรรถวานิ ช, "การปรับปรุ งการ
จัดส่ งชิ นส่ วนรถยนต์ทีล่าช้าด้วยเทคนิ คคิวซี สตอรี ," การประชุม
วิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ครังที 4,
วันที 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2548 หน้า IE1-IE5
[2] ดํารงค์ ทวีแสงสกุลไทย และ กิตติวฒั น์ สิ ริเกษมสุ ข, "การออกแบบ
ระบบการบริ หารคุณภาพสําหรับธุรกิจขนาดเล็กแบบครอบครัว :
กรณี ตวั อย่างของร้ านขายชิ นส่ วนทําความเย็น,"
The
6th
Symposium on TQM–Best Practices in Thailand, วันที 24-26
มีนาคม พ.ศ. 2548, หน้า 151-166
[3] ดํารงค์ ทวีแสงสกุลไทย และ กิตติวฒั น์ สิ ริเกษมสุ ข, "การปรับปรุ ง
การจัดเก็บสิ นค้าสําหรับธุรกิจขนาดเล็กของร้านขายชิ นส่ วนทํา
ความเย็น,"
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ
ประจําปี 2548, วันที 3-4 ตุลาคม พ.ศ. 2548, หน้า 545-552
[4] P.S. Dhogal, “Basic Electrical Engineering”, Volume 7. Tata
McGraw-Hill. p. a7, 7}v€.

(ข) หลังปรับปรุ ง
รู ปทีO U การเปรี ยบเทียบการใช้ดา้ มไม้ไผ่ (ก่อนปรับปรุ ง)
และมีดไฟฟ้ าสถิตตํา (หลังปรับปรุ ง)

T. สรุปผลการวิจยั
จากการทีมผูว้ ิจยั ได้เข้าไปศึกษาโรงงานผลิตทองคําเปลวแท้
แห่ งหนึ ง จากการศึกษาพบว่า ขันตอนการตัดบรรจุแผ่นทองคําเปลวมี
ปั ญหาเกิดขึน เช่น ทางด้านอุปกรณ์ คือ ด้ามไม้ไผ่ในการตัด สามารถผลิต
ชิ นงานได้นอ้ ย ส่ วนทางด้านวิธีการ คือ มีวิธีการทียุง่ ยาก สุ ดท้ายนําไปซึ ง
การขาดแคลนพนักงาน
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การสื่ อสารด้ วยบีม อนาคตแห่ งการสื่ อสารไร้ สายในยุคที่ 5 (5G)
The High-Gain Beamforming for the Fifth-Generation Wireless Network (5G)
(Invited)
ธนา อุดมศรีไพบูลย์ 1
1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 054-466666 E-mail: thana.ud@up.ac.th

บทคัดย่ อ

1. บทนา

ด้วยสาเหตุของการบริ โภคข้อมูลข่าวสารในปริ มาณมากผ่าน
เครื อ ข่ ายอิ น เทอร์ เน็ ต จากอุ ป กรณ์ ก ารสื่ อ สารไร้ ส ายในปั จจุ บ ัน ซึ่ งมี
แนวโน้มที่จะมากขึ้นเป็ นทวีคูณในอนาคต การพัฒนาเทคนิ คต่างๆ เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการส่ งข้อมูลในระบบการสื่ อสารไร้ สายเป็ นสิ่ งที่จาเป็ น
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สาหรับการสื่ อสารในยุคถัดไป หนึ่ งในเทคนิ คที่ถือ
ว่ าเป็ นหั ว ใจหลัก ของการสื่ อ สารในยุค หน้ า คื อ การสื่ อ สารด้ว ยบี ม
(Beamforming) บทความวิจยั นี้ จะน าเสนอทฤษฎี แ ละหลักการพื้ น ฐาน
ข้อดีและข้อเสี ย การสร้าง และการใช้งานของการสื่ อสารแบบบีม เพื่อจะ
เป็ นแนวทางในการวิจยั ต่อนักวิจยั ไทยรุ่ น ใหม่ที่สนใจในการทาวิจยั ใน
หัวข้อ นี้ เพื่ อ พัฒ นาองค์ค วามรู ้ ข องการสื่ อสารไร้ ส ายในยุค ที่ 5 (5G)
ต่อไปในอนาคต

การสื่ อสารไร้ สายในยุค ที่ 5 (The Fifth-Generation Wireless
Network: 5G) จะเป็ นมาตรฐานของการสื่ อสารไร้สายในยุคถัดไปที่จะเข้า
มาแทนที่ในการสื่ อสารในยุคปั จจุบนั ที่เป็ นการสื่ อสารไร้สายในยุคที่ 4
(4G) โดยมีการคาดการณ์ว่าจะสามารถเริ่ มใช้ในเชิ งพาณิ ชย์ได้ในปี พ.ศ.
2563 [1] ซึ่ งการพัฒนาระบบการสื่ อสาร 5G จะถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์
ใหญ่หลักๆ 2 ข้อ คือ
1) เพื่อตอบสนองการเจริ ญเติ บโตของการบริ โภคข้อมูล บน
อินเทอร์ เน็ตเพื่อความบันเทิงและความสะดวกสบายต่างๆ ของมนุษย์ใน
ลัก ษณะเรี ยลไทม์ที่ มีคุ ณ ภาพหรื อความละเอี ยดสู ง ไม่ ว่าจะเป็ นภาพ,
วิดีโอ, เสี ยง, เกมส์ออนไลน์, หรื อ การควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ในระยะไกล
เป็ นต้น
2) เพื่ อตอบสนองการบริ การต่างๆ ของ “อินเทอร์ เน็ ตในทุก
สิ่ ง (Internet of Things: IoT)” โดยจะท าหน้ าที่ เป็ นสะพานเชื่ อมต่อการ
ติดต่อสื่ อสารกันของอุปกรณ์ อจั ฉริ ยะและเซ็นเซอร์ ต่างๆ (สมาร์ ทโฟน,
แท็บเล็ต, หุ่ นยนต์, รถยนต์ ฯลฯ) จานวนมากเข้าไว้ดว้ ยกันผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต

คาสาคัญ: การสื่ อสารด้วยบีม, การสื่ อสารไร้สายในยุคที่ 5 (5G), เทคนิ ค
การส่งข้อมูลไร้สาย

Abstract
With the growth of data application and the ultimate data
usage in present state and future of mobile communication systems, the
need to improve the data transmission technique of the wireless
communication systems is inevitable. Beamforming is one of the key
techniques for next generation in wireless communication systems. This
paper presents an overview of the major aspects related to beamforming
technique including, theory and basic principle, strengths and
weaknesses, and its applications. Finally, this paper will provide
guidelines for Thai researchers to gain the state of the art in the fifthgeneration (5G) wireless network in the future.
Keywords: beamforming, fifth-generation (5G) wireless network, data
transmission technique

รู ปที่ 1 การติดต่อสื่ อสารไร้สายในยุคที่ 5 จะเชื่ อมทุกสิ่ งเข้าไว้ดว้ ยกัน [2]
จากเป้ าหมายหลักของการพัฒนาระบบการสื่ อสารในยุคหน้า
ทั้ง 2 ข้อที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนั้น เราอาจจะสรุ ปคร่ าวๆ ได้ว่า เครื อข่าย
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ความเร็ วสู ง มาก 1 (Extreme Broadband Speed) มี ค วามหน่ ว งในระบบ
เครื อข่ายของการสื่ อสารที่น้อยมาก (Ultralow Latency) และการเชื่ อมต่อ
การใช้ ง านบนอิ น เทอร์ เ น็ ต มี ค วามเสถี ย รสู ง สุ ด (Ultrareliable Web
Connectivity) โดยทั้ งหมดที่ ก ล่ า วมานี้ เทคนิ คการสื่ อสารด้ ว ยบี ม
(Beamforming) อาจจะเป็ นทางเลือกหนึ่ งที่จะสามารถตอบโจทย์ท้ งั หมด
ดังที่ได้กล่าวมา [3]

จากรู ปที่ 2 และ 3 แสดงให้เห็นถึงการสร้างลาคลื่นบีมเพื่อใช้
ส่ งสัญญาณไปในอากาศ โดยหากเราเพิ่มจานวนเสาอากาศที่ภาคส่ งให้มี
จานวนที่ มากขึ้น สิ่ งที่ได้จากการทาเพิ่มขึ้นของเสาอากาศนั้นจะทาให้ลา
คลื่ นของบี มมี ลกั ษณะที่แคบลงแต่ลาคลื่ นไปได้ไกลมากกว่าเดิ ม (กาลัง
ส่ งของสัญญาณจะมีความเข้มมากขึ้นและพุ่งไปรวมในทิ ศทางเดี ยวกัน)
ดังแสดงในรู ปที่ 4
Rx

มนุ ษ ย์เราเรี ย นรู ้ แ ละใช้ งานการส่ ง ข้อ มู ล ไร้ ส ายผ่ านคลื่ น
ความถี่ต่างๆ แบบใช้เสาอากาศเสาเดี ยวมาเป็ นเวลานาน โดยส่ วนมากจะ
พบเห็นในยุคเริ่ มต้นและยุคกลางของการสื่ อสารไร้สาย (ยุค 1G, 2G, และ
3G) ลักษณะการแพร่ กระจายคลื่ นของการส่ งข้อมูลไร้ สายแบบเสาเดี ยว
จะมี ล ั ก ษณะที่ เ ป็ นวงกลมแพร่ กระจายออกไปจากตั ว เสาอากาศ
(Omnidirectional Patterns) ซึ่ งการสื่ อ สารโดยการใช้ บี ม นั้น จะเริ่ ม พบ
เห็นได้ในการสื่ อสารในยุคถัดมา (3.5G, 4G และ 5G) ซึ่ งจาเป็ นต้องอาศัย
เสาอากาศที่ใช้สาหรับส่ งข้อมูล 2 เสาขึ้นไป โดยอาศัยปรากฏการณ์การ
หักล้างกันของสัญญาณ (Destructive Combination) และการเสริ มกันของ
สัญญาณ (Constructive Combination) เพื่อทาการสร้างบีมขึ้น [4]
Rx

Rx

Tx

Tx

...

Low Gain
Medium Gain

2. การสร้ างบีมเพื่อใช้ ในการสื่ อสารไร้ สายความเร็วสู ง

High Gain

การสื่ อ สารไร้ ส าย 5G จะต้อ งท าหน้ าที่ ส่ งผ่ านข้อ มู ล ในเครื อ ข่ ายที่ มี

...
Tx
รู ปที่ 4 การเพิ่มจานวนเสาอากาศส่ งผลกระทบต่อลาคลื่นของบีม

ในทางอุดมคติแล้วการส่ งสัญญาณแบบบีมจะมีประโยชน์มาก
หากตัวลาคลื่ น นั้น มี ลกั ษณะที่ แ คบและสามารถส่ งสัญญาณไปได้ไกล
หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งได้ว่า ยิ่งเสาอากาศส่ งยิ่งมากเท่าไหร่ ก็จะทาให้การ
ส่ งสัญญาณในลักษณะของบี มนั้นมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น2 และด้วยการ
ผสมผสานกับเทคโนโลยีการสื่ อสารที่เรี ยกว่า Millimeter Waves [5] เข้า
ด้วยกัน จะส่ งผลทาให้ขนาดของเสาอากาศที่ใช้ในระบบการสื่ อสาร 5G
ในแต่ละต้นนั้นมีขนาดที่เล็กลงไปจากเดิมมากดังแสดงในรู ปที่ 5

(ก) แบบ 1 เสาอากาศ
(ข) แบบหลายเสาอากาศ
รูปที่ 2 ลักษณะการแพร่ กระจายคลื่นพาหะโดยใช้เสาอากาศ

รู ปที่ 5 เสาอากาศที่มีลกั ษณะการเรี ยงตัวเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส (Uniform
Rectangular Array: URA) เพื่ อ ใช้ ส ร้ างล าคลื่ น บี ม [อ้างอิ งจาก
https://www-03.ibm.com/press/us/en/photo/41229.wss], [6]

รูปที่ 3 ปรากฏการณ์การหักล้างและการเสริ มกันของสัญญาณ [4]
1

ตามที่คาดการณ์กนั ไว้ ความเร็ วขั้นต่าของการสื่ อสาร 5G จะอยูท่ ี่ 10 กิ
กะบิตต่อวินาที (10 Gbit/s)

2

การสื่ อสารไร้สายในยุค 5G เสาอากาศที่ ใช้ส่งสัญญาณนั้นคาดการณ์ ว่า
จะมีจานวนมาก (หลักร้ อยจนไปถึ งหลักพันต้น) เราจะเรี ยกระบบการส่ ง
สัญญาณโดยใช้เสาอากาศจานวนมากนี้ ว่า “Massive MIMO” และคาว่า
MIMO ย่อมาจาก Multiple-Input and Multiple-Output

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
400

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand

3. คุณลักษณะของบีม
ในส่วนของหัวข้อนี้ จะขอกล่าวถึงคุณลักษณะที่สาคัญของบีม
ที่ ไ ด้จากการจาลองการท างานของการปล่ อ ยล าคลื่ น บี ม ออกจากเสา
อากาศแบบ URA ที่มีขนาด 16x16 ต้น โดยมีระยะห่ างระหว่างเสาแต่ละ
ต้นอยูท่ ี่ 1.2 มิลิเมตร3 ดังแสดงได้ดงั รู ปที่ 6

ขนาดความกว้างของบี ม (Beam Width) โดยปกติ แล้วจะท า
การวัดความกว้างของบี มได้จากบี มหลัก โดยทาการวัดจากขนาดแมก
นิจูดสูงสุดลงมา 3 เดซิเบล (Decibel: dB)
บีมด้านหลัง (Back Lobes) คือลาคลื่ นขนาดเล็กเหมือนกับบีม
ด้านข้าง แต่มี ทิ ศทางตรงกัน ข้ามกับ บี มหลัก และเป็ นที่ ไม่พึงประสงค์
ของนักออกแบบเสาอากาศเพื่อใช้สร้างบีมเช่นกัน
บริ เวณที่ ไม่ มี ค่ า (Nulls) คื อ บริ เวณที่ ก าลังงานการส่ งมี ค่ า
เท่ากับศูนย์ ซึ่งเกิ ดมาจากปรากฏการณ์การหักล้างกันของสัญญาณดังที่ได้
กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 2

4. จุดแข็งและจุดด้ อยของวิธีการสื่ อสารด้ วยบีม
สาหรับการสื่ อสารด้วยบีมนั้นมีขอ้ ดีที่ตามมาหลายอย่าง ไม่ว่า
จะเป็ นการส่ งข้อมูลไปยังปลายทางที่มีความแม่นยามากขึ้น ลดผลกระทบ
ที่มาจากสัญญาณรบกวนต่างๆ ในอากาศได้ดีกว่าการส่ งสัญญาณแบบเดิม
ที่เป็ นลักษณะกระจายสัญญาณทัว่ ทุกทิ ศทางในอากาศ ลดความซับซ้อน
ของวงจรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ใช้ส าหรั บ กู้ข ้อมู ล ที่ ภาครั บ (ทาให้ อุป กรณ์
ภาครับมีขนาดที่เล็กลง) ประสิ ทธิ ภาพการจัดการกาลังงานการส่ งทาได้
ดีกว่าการส่ งแบบกระจายคลื่นแบบเดิม ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิ ตใน
ส่ วนของเสาอากาศที่ใช้ส่ง เนื่ องจากเสาอากาศนั้นมี ขนาดเล็กลงกว่าเดิ ม
มาก
สาหรับส่ วนที่เป็ นจุดอ่อนและจาเป็ นที่ตอ้ งพัฒนาของวิธีการ
สื่ อสารด้วยบี มนั้น ก็ พอมี ให้ เห็ น อยู่บ ้าง เช่ น ในกรณี ที่ เสาอากาศนั้น มี
จานวนมาก บี มหลักก็จะมีขนาดความกว้างที่ แคบลง ดังนั้นวงจรในการ
ตรวจจับเครื่ องรับปลายทาง (ในกรณี ที่เครื่ องรับมีการเคลื่อนไหว) จะต้อง
มี วงจรตรวจจับ ที่ ถู กต้องและแม่ นยามาก อี ก ทั้งในกรณี ที่ มี สิ่ งกี ด ขวาง
ขนาดใหญ่ (ตึกอาคาร, ต้นไม้, ป้ ายโฆษณา ฯลฯ) การส่ งด้วยบีมนั้นจะไม่
สามารถทาได้มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับการส่ งแบบการกระจายสัญญาณทัว่

Main Lobe
Side Lobes

3dB

Beam
Width

Side Lobe Level

Nulls

ทุกทิศทางในอากาศในแบบเดิม4
รูปที่ 6 ลักษณะทางกายภาพของบีมในรู ปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ
ในส่ ว นขององค์ ป ระกอบของบี ม สามารถแบ่ ง อธิ บ ายได้
ดังนี้คือ
บีมหลัก (Main Lobe) คือบริ เวณลาคลื่ นที่มีความเข้มข้นของ
กาลังงานการส่ งมากที่สุด โดยที่บีมหลักนี้ จะถูกใช้เพื่อส่ งผ่านข้อมูลไปยัง
อุปกรณ์เป้าหมาย ณ ปลายทางที่ตอ้ งการ
บี มด้านข้าง (Side Lobes) คื อลาคลื่ นขนาดเล็ ก ที่ อยู่ด้านข้าง
ของบีมหลัก โดยปกติแล้ว บีมด้านข้างนี้ จะเป็ นสิ่ งที่ไร้ประโยชน์และไม่
เป็ นที่พึงประสงค์ของการออกแบบเสาอากาศเพื่อใช้สร้างบีม
3

โปรแกรมจาลองของบทความวิจยั นี้ ใช้โปรแกรม MATLAB เวอร์ชนั
R2017a

5. ผลการทดลอง
สาหรั บการทดลองในบทความวิจยั นี้ จะอาศัยการจาลองการ
ทางานในโปรแกรม MATLAB โดยผ่านฟั งก์ชนั Sensor Array Analyzer
เพื่อทาการทดลองหาผลกระทบจากการเพิ่มหรื อลดจานวนของเสาอากาศ
4

สิ่ งกีดขวางขนาดใหญ่ที่เป็ นอุปสรรคในการส่ งสัญญาณแบบบีมนั้น ทาง
แก้ในอนาคตที่เห็ นได้ชัดที่สุด จะนิ ยมทาให้ขนาดเซลล์ของการสื่ อสาร
ให้มีขนาดที่ เล็กลงแต่มีป ริ มาณเครื อข่ายย่อยให้มากขึ้น โดยเราจะเรี ยก
เทคนิ คการวางเครื อข่ายย่อยๆ แบบนี้ ว่า “HetNets” เพื่อทาให้รอบตัวของ
อุปกรณ์ ภาครั บ มี จุดกระจายสัญญาณย่อยที่ ใช้ติดต่อสื่ อสารได้มากขึ้ น
เพื่อแก้ปัญหาจุดอับของสัญญาณที่ภาคส่ ง[7]
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ที่มีผลต่อความกว้างและแคบของลาคลื่นบีม โดยมีค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ ที่
สาคัญดังนี้
เสาอากาศมีการจัดเรี ยงตัวกันแบบ URA และกาลังงานการส่ ง
ของเสาอากาศเท่ากันทั้งหมดอยูท่ ี่ Cosine Power [1 1] ระยะห่ างระหว่าง
เสาแต่ล ะต้นอยู่ที่ 0.5 มิลิเมตรโดยก าหนดให้ เสาอากาศทั้งหมดท าการ
แพร่ ก ระจายคลื่ นอยู่ที่ 0.3 กิ ก ะเฮิ ร์ตซ์ (Gigahertz: GHz) โดยองศาของ
บีมที่ใช้ในการส่งจะมีค่าคงที่อยูท่ ี่ 30 องศา (30 Degree Azimuth)

6. สรุป
บทความวิจยั นี้ ได้นาเสนอความรู ้ พ้ืนฐานของการสื่ อสารด้วย
บีม ซึ่ งจะเป็ นหัวใจหลักของการสื่ อสารไร้สายในยุคที่ 5 โดยได้นาเสนอ
ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของการสื่ อสารแบบบีม หลักการสร้างสัญญาณบีม
และการใช้งาน เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานแก่ผทู ้ ี่สนใจที่จะทางานวิจยั ในด้าน
นี้ในอนาคต

7. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิ จ ัย ขอขอบคุ ณ ศ. ดร. จอห์ น บิ ล ลิ ง ส เล่ ย ์ (Prof. John
Billingsley, PhD), ศ. ดร. เหว่ย เซี ยง (Prof. Wei Xiang, PhD) และ ดร.
แอนดริ ว แมกซ์ เวลล์ (Andrew Maxwell, PhD) ที่ ช่ ว ยชี้ แนะและให้
ความรู้ ก ับ ผูว้ ิ จยั ในระหว่างการท าปริ ญ ญานิ พ นธ์ ณ The University of
Southern Queensland (USQ) ซึ่งเป็ นที่มาของบทความวิจยั ฉบับนี้
(ก) 16x16 (256 ต้น)

(ข) 32x32 (1,124 ต้น)

เอกสารอ้ างอิง

(ค) 64x64 (4,096 ต้น)
(ง) 128x128 (16,384 ต้น)
รูปที่ 7 ขนาดความกว้างของบีมเมื่อจานวนของเสาอากาศที่ใช้ส่งต่างกัน
ตารางที่ 1 ค่ากาลังงานการส่ งของบีมหลักในกรณี ที่จานวนของเสาอากาศ
ต่างกัน
จานวนเสาอากาศ
Normalised Power (dB)
16x16 (256 ต้น)
29.15dB
32x32 (1,124 ต้น)
35.12dB
64x64 (4,096 ต้น)
41.12dB
128x128 (16,384 ต้น)
47.18dB
ดังรู ป ที่ 7 (ก) และ (ข) จะเห็ น ได้ชัดว่า เมื่ อ จานวนของเสา
อากาศมีจานวนมากขึ้ นนั้น จะส่ งผลทาให้ ขนาดความกว้างของบี มนั้น
แคบลง อีกทั้งยังส่งผลดีต่อบีมด้านข้างที่มีขนาดที่เล็กลงอีกด้วย ดังรู ปที่ 7
(ค) และ (ง) ในกรณี ที่ขนาดเสาอากาศมีขนาด 64x64 และ 128x128 จะทา
ให้ขนาดของบีมด้านข้างหายไป รวมไปถึงค่ากาลังงานการส่ งสัญญาณจะ
ถูกรวมเอาไว้ที่บีมหลักเกือบทั้งหมด ทาให้สามารถส่ งสัญญาณข้อมูลไป
ได้ไกลมากยิ่งขึ้น ซึ่ งค่ากาลังงานการส่ งของบี มหลักของเสาอากาศที่ใช้
ส่งสัญญาณในจานวนที่แตกต่างกันจะสามารถแสดงได้ในตารางที่ 1
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เครื่ องถ่ ายภาพยาในสภาวะแวดล้ อมแบบปิ ดเพื่อเก็บคุณลักษณะเฉพาะของยาปฏิชีวนะ
Closed Environment Pill Photo Studio Machine to Obtain Antibiotic Profiles
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บทคัดย่ อ

งานวิ จ ัย นี้ เป็ นการออกแบบเครื่ องถ่ า ยภาพยาในสภาวะ
แวดล้อมแบบปิ ดเพื่อเก็บคุณลักษณะเฉพาะของยาปฏิ ชีวนะ โดยควบคุม
ค่าความเข้มแสงให้อยูใ่ นช่วง 400 - 510 ลักซ์ เพื่อให้สามารถถ่ายภาพเม็ด
ยาทให้ได้ค่าสี RGB (Red, Green, Blue) ที่ใกล้เคียงกับสี จริ งของเม็ดยา
และสามารถเก็ บ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของยาปฏิ ชี ว นะชนิ ด เม็ ด ผ่ า น
โปรแกรม HALCON จํานวน 10 รายการได้แก่พ้ืนที่, รัศมี, ค่าความกลม,
ค่าสี RGB (Red, Green, Blue), ค่า HSV (Hue, Saturation, Value) และ
รู ปร่ าง เมื่อทดสอบกับยาเม็ดทรงกลมและยาแคปซู ล ผลปรากฏว่ามี ค่า
ความคลาดเคลื่อนอยูใ่ นช่วง ±2% และ ±3% ตามลําดับ
คําสําคัญ: ยาเม็ด, ยาปฏิชีวนะ, การแยกประเภทยา, คุณลักษณะเด่นของ
ยาปฏิชีวนะ, โปรแกรม HALCON

Abstract

This research is about designing pill photo studio machine in
a closed environment to store important antibiotic profiles. The light
intensity is controlled in the range of 400 - 510 Lux. The purpose of this
is to obtain the RGB color value (Red, Green and Blue) as close as
possible regarding the actual sample pills. HALCON is used to identify
10 antibiotic profiles: area, radius, circularity, RGB (Red, Green and
Blue), HSV (Hue, Saturation, Value) and shape. Experimental results
show that the errors are ±2% for circular pill and ±3% for capsule.
Keywords: Pill, Antibiotics, Pill Classification, Antibiotics profiles,
HALCON

1. บทนํา

ในปัจจุบนั มีผทู ้ ี่ประสบปั ญหาด้านสุ ขภาพเป็ นจํานวนมาก
และเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ เนื่องจากสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ สารเคมี อาหาร

รวมทั้ง การดํา เนิ น ชี วิ ต ที่ ผิ ด สุ ข ลัก ษณะ ส่ ง ผลให้ มี ผู ้ค นจํา นวนมาก
ประสบปั ญหาสุ ขภาพร่ างกายอ่อนแอลง ทําให้เกิ ดโรคภัยไข้เจ็บและต้อง
ได้รับการรักษาตัวเป็ นประจําทั้งในโรงพยาบาล โดยยาปฏิ ชีวนะชนิ ดเม็ด
เป็ นทางเลื อกหนึ่ งที่ แพทย์ใช้ในการรั กษาผูป้ ่ วย อี กทั้งยาปฏิ ชีวนะยังมี
ราคาที่ หลากหลายตั้งแต่ราคาถู กจนถึ งราคาแพง ยาปฏิ ชีวนะชนิ ดเม็ดมี
จํานวนมากหลากหลายชนิ ดทั้งที่ผลิตภายในและภายนอกประเทศ มีท้ งั ยา
จริ งและยาปลอมปะปนกัน ดังนั้นการจําแนกชนิ ดของยาที่ถูกต้องจะช่ วย
ลดความเสี่ ย งที่ จ ะทํา ให้ เ ป็ นอัน ตรายสํ า หรั บ ผู ้ใ ช้ ย าได้ ปั จ จุ บ ัน นี้
เทคโนโลยีตรวจจับภาพด้วยกล้องถ่ายภาพและนําไปประมวลผลภาพเพื่อ
บอกชนิ ดของยา [1], [2] เข้ามามีบทบาทมากขึ้น การเก็บคุณลักษณะของ
เม็ดยาเช่ นขนาด, สี หรื อตัวอักษรที่ประทับอยูบ่ นเม็ดยา [3] เป็ นวิธีหนึ่ ง
เพื่อใช้จาํ แนกยา โปรแกรมที่มีประสิ ทธิ ภาพสําหรับการประมวลผลภาพ
เป็ นส่ วนสํา คัญสําหรั บ การเก็ บ รายละเอี ย ดคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะของยา
ปฏิชีวนะ เนื่ องจากโปรแกรม HALCON มีไลบรารี่ ให้ใช้งานทางด้านการ
ประมวลผลภาพมากกว่า 1,100 รายการ [4] จึงทําให้สามารถนําไปใช้กบั
การจําแนกวัตถุจากภาพขั้นสู งได้ [5]
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น คณะผู ้วิ จ ัย ได้ อ อกแบบและสร้ า ง
อุปกรณ์สําหรับถ่ ายภาพยาปฏิชีวนะโดยควบคุมสภาวะแวดล้อมให้เป็ น
แบบปิ ดโดยโครงสร้ างหลักประกอบด้วย 2 ส่ วนคื อ ส่ วนของฮาร์ ดแวร์
ซึ่งจะถูกออกแบบโดยการเลื อกวัสดุและบุดว้ ยผนังสะท้อนแสง วงจรดิ ม
เมอร์ สาํ หรับปรับค่าความเข้มแสง เซ็นเซอร์ วดั ความเข้มแสง พร้ อมแสดง
ค่ า ผ่ า นโมดู ล แอลซี ดี แ ละส่ วนของซอฟต์ แ วร์ จะเป็ นการเขี ย น
โปรแกรมควบคุมและอ่านค่าเซ็นเซอร์ ดว้ ยภาษาไพธอน โดยใช้อุปกรณ์
สํา หรั บ ถ่ ายภาพยาปฏิ ชี วนะในสภาวะแวดล้อมแบบปิ ดโดยสามารถ
ควบคุมและแสดงผลค่าความเข้มแสงที่เหมาะสมสําหรับเม็ดยา เพื่อให้ได้
ค่าแสงที่เหมาะสมสําหรับภาพยาปฏิ ชีวนะโดยผ่านโปรแกรม HALCON
เพื่อเก็บคุณลักษณะเฉพาะของยารู ปทรงกลมและวงรี จํานวน 10 รายการ
ได้แก่พ้ืนที่ (area), รัศมี (radius), ค่าความกลม (circularity) ,ค่าสี RGB,
ค่า HSV และรู ปร่ าง (shape) ของยาปฏิ ชีวนะ และนําค่าที่ได้มาวิเคราะห์
หาค่าเปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของยาที่ใช้ทดสอบ
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2. ระบบทีน่ ําเสนอ
2.1 การออกแบบโครงสร้ างของเครื่ องถ่ ายภาพยาปฏิชีวนะใน
สภาวะแวดล้ อมแบบปิ ด

อุปกรณ์สาํ หรับถ่ายภาพยาปฏิ ชีวนะในสภาวะแวดล้อมแบบ
ปิ ดถูกออกแบบให้มีขนาดความกว้าง 30 ซม. ความยาว 25 ซม. ความสู ง
35 ซม. ความกว้างและความยาวถู ก กําหนดโดยใช้ ฐ านยึ ดกล้อ งเป็ น
ตัวอ้างอิ ง ส่ วนความสู งถู กออกแบบโดยการใช้ระยะโฟกัส ของกล้อง
Sony X-T2 ที่ระยะ 20 เซนติเมตร และมีช่องที่เจาะไว้ทางด้านบนของตัว
ตูส้ าํ หรับใส่ เลนส์ของกล้อง โดยช่ องนี้ ออกแบบมาโดยใช้เลนส์ Fujinon
Aspherical f = 60 mm ในการทดสอบ ดังนั้นจึงสามารถใช้ได้กบั เลนส์
กล้องที่มีค วามกว้างไม่เกิ น 6 เซนติ เ มตรทุก ชนิ ด ส่ วนประตู ข องตูถ้ ู ก
ออกแบบให้เปิ ด-ปิ ด โดยมีแม่เหล็กเป็ นตัวยึดประตู และส่ วนของฐานวาง
เม็ดยามีขนาดความกว้างและความยาว 11 × 8.5 ซ.ม. โดยมี ความสู งของ
ฐาน 6 ซ.ม. โดยคํานึ งถึ งระยะโฟกัสของเลนส์ กล้อง ในส่ วนของถาด
วางยาได้ถูกออกแบบให้วางบนฐานวางยาและสามารถถอดเข้าออกได้
โดยรัศมีบริ เวณที่วางเม็ดยามีขนาด 3 ซ.ม.

(ก)

2.2 องค์ ประกอบของสภาพแวดล้ อมในการควบคุมแสงและผล
ของค่ าสี RGB ทีร่ ะดับความเข้ มแสงต่ างๆ
2.2.1 วัสดุที่ใช้ สําหรับตัวตู้และอุปกรณ์ ช่วยกระจาย
แสง

ในการออกแบบเพื่ อประกอบเป็ นตัวตูเ้ ริ่ ม ต้น จากการเลื อก
วัสดุโดยคํานึ งถึงรายละเอียด 7 หัวข้อได้แก่ ความแข็งแรง, การสร้างเป็ น
สภาวะแวดล้อมปิ ด, การจัดหาวัสดุ, การขึ้นรู ปและการประกอบ, การ
แก้ไขและต่อเติม, นํ้าหนัก และความเรี ยบร้ อยของรอยเชื่ อมรอยต่อ ซึ่ ง
จากการทดสอบและวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่ าวข้างต้นโดยมีแผ่น
ไม้อดั , อะคริ ลิค, อลูมิเนี ยมและเหล็ก ผลปรากฏว่าเหล็กมีคุณสมบัติที่
สําคัญตรงตามหัวข้อที่พิจารณามากที่ สุดจึงเหมาะที่ จะนํามาทําเป็ นตัวตู้
นอกจากนี้ ภายในตัวตูย้ งั ถูกบุดว้ ยผนังสะท้อนแสงลายหิ นเพื่อทําให้แสง
มีการกระจายอย่างสมํ่าเสมอตรงบริ เวณวัตถุ โดยเมื่อบุดว้ ยผนังสะท้อน
แสงแล้ว ปรากฏว่าค่ าความเข้ม แสงในพื้ น ที่ ที่ เ ป็ นฐานวางเม็ ดยามี ค่ า
1250±2 Lux ซึ่ งมีค่าการกระจายของแสงบริ เวณใกล้เคียงสมํ่าเสมอกว่า
ก่อนที่จะบุดว้ ยผนังสะท้อนแสง

(ก)
(ข)
รู ปที่ 2 (ก), (ข) ค่าความเข้มแสงที่ถาดวางยาก่อนและหลังติดตั้งผนัง
สะท้อนแสงลายหิ น

(ข)

2.2.2 การติดตั้งและทดสอบแอลอีดี, เซ็ นเซอร์ วัด
ความเข้ มแสง BH1750 และการแสดงผลผ่านจอแอลซีดี

(ค)
รู ปที่ 1 (ก) ภาพต้นแบบของเครื่ องถ่ายภาพยา, (ข) เครื่ อง
ถ่ายภาพยา, (ค) แบบร่ างแสดงขนาดของเครื่ องถ่ายภาพยา

จากการศึ ก ษาโครงสร้ า งเครื่ องต้ น แบบ Sanoto Digital
Imaging Box B270 ที่มีการให้แสงจากด้านบน, ด้านล่าง และด้านข้างเพื่อ
ออกแบบและติ ด ตั้ง หลอดแอลอี ดี สําหรั บ เครื่ อ งถ่ า ยภาพยา จากการ
ทดสอบกับเครื่ องที่ได้ออกแบบโดยมีการให้แสงด้านบน, ด้านข้าง และ
ด้านบนและด้านข้างพร้อมกันและทดสอบกับวัตถุที่มีสีขาว ปรากฏว่า
การให้แ สงจากทางด้านบนให้ ค่า RGB ของวัตถุ ทดสอบที่
228, 223, 223 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับค่า RGB ของสี ขาวที่มีค่า 255, 255, 255
มากกว่าการให้แสงจากด้านข้างและการให้แสงจากทั้งสองด้านพร้อมกัน
จากรู ปแบบการให้แสงและการกระจายแสง โดยพิจารณาให้แสงกระจาย
มากเพื่อให้แสงตกกระทบผิวของเม็ดยาได้มาก ที มวิจยั ได้เลื อกใช้ LED
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Strip 5050 เป็ นแหล่งกําเนิ ดแสงและใช้แผ่นอะคริ ลิคสี ขาวขุ่นทําหน้าที่
ลดความสว่างจากหลอดแอลอีดี และลดเงาสะท้อนบนผิวเม็ดยา เมื่ อ
ติดตั้งเซ็ นเซอร์ วดั ความเข้ม แสง BH1750 ซึ่ งแสดงค่าความเข้มแสงได้
ละเอี ยดจํา นวน 2 ชุ ด โดยติ ดตั้งอยู่ตรงกลางของฐานวางยา ผลการ
ทดสอบเซนเซอร์ น้ ี ก ับความเข้มแสงช่ วง 100 ถึ ง 2,000 ลักซ์ที่มี ทิ ศ
ทางการให้แสงจากทางด้านบนโดยเลื อกความเข้มแสงจํานวน 10 ค่า ซึ่ ง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าที่วดั ได้จากลักซ์มิเตอร์ ปรากฏว่ามี ค่าเปอร์ เซ็ นต์
ความคลาดเคลื่อนสู งสุ ดอยูท่ ี่ไม่เกิ น 4.72% จากนั้นค่าความเข้มแสงที่วดั
ได้ จ าก เ ซ็ น เ ซ อร์ ทั้ ง 2
ชุ ด จะ ถู ก ป ระ ม ว ล ผล โด ยบ อร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Raspberry Pi 3 และแสดงผลที่โมดูลแอลซี ดี 16x2
Segment ผ่านการเขียนโค้ดด้วยภาษาไพธอน
ในการหาความสัม พัน ธ์ ข องค่ า ความเข้ม แสงที่ เ หมาะสม
เพื่อให้ได้ค่าสี RGB ที่ใกล้เคียงกับเม็ดยาจริ ง การทดสอบเริ่ มต้นจากการ
ถ่ายภาพแผ่นสี สีเหลือง โดยปรับค่าความเข้มแสงเพิ่มขึ้น 24 ช่ วงโดยเริ่ ม
ตั้งแต่ 200 จนถึ ง 695 ลักซ์ ซึ่ งกราฟแสดงค่า RGB ของแผ่นสี เหลื อง
แสดงดังรู ปที่ 3 จากการวิเคราะห์ผลปรากฏว่าที่ความเข้มแสงตั้งแต่ 400 –
510 ลักซ์ ค่า R และ G ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบของสี เหลื องนั้นมีค่าใกล้ 255
ดังนั้นทางทีมวิจยั จึงเลื อกค่าความเข้มแสงช่ วง 400 – 510 ลักซ์สําหรั บ
การถ่ายภาพยาเพื่อใช้เก็บคุณลักษณะเฉพาะของยาปฏิชีวนะต่อไป

รูปที่ 3 ค่า RGB ของสี เหลือง ที่ความเข้มแสงระหว่าง 200 – 695 ลักซ์

รู ปทรงวงกลมได้ใช้ยา Roxithromycin 100 mg ชนิ ดทรงกลม และยา
รู ปทรงเป็ นวงรี ได้ใช้ยา Cefixime 100 mg ชนิ ดแคปซูลเป็ นยาที่ใช้
ทดสอบ ซึ่งผลการแสดงค่าคุณลักษณะทั้ง 10 ชนิ ดปรากฏดังรู ปที่ 4

(ก)
(ข)
รู ปที่ 4 (ก) และ (ข) ผลการแสดงค่ าคุ ณลัก ษณะเฉพาะของยา
Roxithromycin 100 mg ชนิ ดทรงกลมและยา Cefixime 100 mg ชนิ ด
แคปซูลตามลําดับ
จากการทดสอบถ่ายภาพยาทั้ง 2 ชนิ ด โดยนําเม็ดยาแต่ละชนิ ด
จํานวน 20 เม็ดมาทดสอบ กราฟค่าคุณลักษณะเฉพาะแสดงได้ดงั รู ปที่ 5
และ 6 และค่าสู งสุ ด, ค่าตํ่าสุ ดและค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะเฉพาะแสดงได้
ดังตารางที่ 1

รู ปที่ 5 คุณลักษณะเฉพาะของยา Roxithromycin 100 mg ชนิ ดทรงกลม
จํานวน 20 เม็ด

2.3 ค่ าคุณลักษณะเฉพาะของยาเม็ดทรงกลมและแคปซู ลและ
ค่ าเปอร์ เซ็นต์ ความคลาดเคลื่อน
เมื่อนําภาพยาที่ได้จากการควบคุมความเข้มแสงในช่วง 400 510 ลักซ์ผา่ นโปรแกรม HALCON ซึ่ งสามารถแสดงคุณลักษณะเฉพาะ
ทั้งหมด 38 ชนิด โดยค่าคุณลักษณะเฉพาะ10 ชนิ ดที่เลือกแสดงผลได้แก่
พื้นที่, รัศมี, ค่าความกลม, ค่าสี RGB (Red, Green, Blue), ค่า HSV (Hue,
Saturation, Value) และรู ปร่ าง ในการทดสอบการแสดงผลของยา
ปฏิชีวนะโดยเลือกตัวอย่างทดสอบจากรู ปทรงของยาปฏิชีวนะ ซึ่งยา

รู ปที่ 6 คุณลักษณะเฉพาะยา Cefixime 100 mg ชนิ ดแคปซูลจํานวน
20 เม็ด
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ตารางที่ 1 ค่าสู งสุ ด, ค่าตํ่าสุ ดและค่าเฉลี่ ยของคุณลักษณะเฉพาะของยา
Roxithromycin 100 mg ชนิ ดทรงกลม และ Cefixime 100 mg ชนิ ด
แคปซูล
Roxithromycin 100 mg

Cefixime 100 mg

Profiles

Minimum Maximum Average Minimum Maximum Average
Area (pixel)
81987 82987 82439 98435 99675 99394
Radius (radian) 160.1540 161.8760 160.9795 108.4650 110.2760 109.5246
Circularity
0.9577 0.9876 0.9816 0.4023 0.4170 0.4131
Red (0-255) 192.8974 196.0553 194.2338 203.2210 209.1350 206.2954
Green (0-255) 191.4304 193.7855 192.9051 148.5220 152.4220 149.8428
Blue (0-255) 181.4522 184.9827 183.7649 62.0434 71.7568 67.3948
Hue (0-255) 49.0034 50.8745 49.9658 23.1388 25.0683 23.8796
Saturation (0-255) 15.4582 17.9856 16.4987 169.3430 176.0520 173.1820
Value (0-255) 194.5540 196.2520 195.3983 202.2420 209.2487 206.7124
Shape
Circle
Capsule

4. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้จาก
เงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) รหัสโครงการ 222686 สัญญา
เลขที่ 157/2559 ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา

เอกสารอ้ างอิง

จากตารางที่ 1 เมื่อนําค่าคุณลักษณะเฉพาะของยาทั้ง 2 ชนิ ด
มาหาค่าเปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลื่ อนโดยนําค่าที่ น้อยที่ สุดและค่าที่มาก
ที่สุดในแต่ละคุณลักษณะเฉพาะมาเทียบกับค่าเฉลี่ย ผลปรากฏว่าค่าความ
คลาดเคลื่ อนของยา Roxithromycin 100 mg มีค่าไม่เกิ น ±2% และค่า
ความคลาดเคลื่อนของยา Cefixime 100 mg มีค่าไม่เกิน ±3%

3. สรุป

การพัฒนาต่อไปในอนาคตจะทําการเก็บข้อมูลยาปฏิชีวนะใน
ชนิ ดต่าง ๆ ผ่านโปรแกรมภายใต้ระบบสมองกลฝังตัว โดยจะนําค่า
คุณลักษณะเฉพาะของยาไปบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อนําไป
ทําการวิเคราะห์จาํ แนกตรวจจับยาอัตโนมัติเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ของยา
ปฏิชีวนะทั้งในรู ปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทยได้

งานวิจยั ฉบับนี้ได้นาํ เสนอการออกแบบเครื่ องถ่ายภาพยาใน
สภาวะแวดล้อมแบบปิ ดโดยขนาดของตัวเครื่ องและฐานวางยาที่เป็ น
ส่ วนประกอบภายในตัวตูไ้ ด้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับระยะโฟกัส
ของกล้องที่ใช้ทดสอบโดยสามารถใช้ได้กบั เลนส์กล้องที่มีความกว้างไม่
เกิน 6 เซนติเมตรทุกชนิ ดและทําการติดตั้งชุดแอลอีดีจากทางด้านบนเพื่อ
ควบคุมความเข้มของแสงบริ เวณถาดวางยาให้อยูใ่ นช่วง 400 - 510 ลักซ์
ซึ่งเป็ นค่าที่ใกล้เคียงกับค่า RGB ของวัตถุทดสอบ จากนั้นได้ทาํ การเก็บ
คุณลักษณะเฉพาะจํานวน 10 รายการได้แก่พ้นื ที่, รัศมี, ค่าความกลม, ค่า
สี RGB (Red, Green, Blue), ค่า HSV (Hue, Saturation, Value) และ
รู ปร่ างผ่านโปรแกรม HALCON ของยาทดสอบ 2 ชนิดคือชนิดที่มีรูปร่ าง
ทรงกลมและยาแคปซูลที่มีรูปร่ างเป็ นวงรี ซึ่ งหลังจากทําการเก็บค่าคุณ
ลักษณะเฉพาะของยาแต่ละชนิ ดจํานวน 20 ครั้งและหาค่าเปอร์ เซ็นต์
ความคลาดเคลื่อนของคุณลักษณะเฉพาะทุกรายการ ผลปรากฏว่ายาที่ใช้
ทดสอบคือ Roxithromycin 100 mg รู ปทรงกลมและ Cefixime 100 mg
ชนิดแคปซูลที่มีรูปทรงเป็ นวงรี มีค่าความคลาดเคลื่อนอยูใ่ นช่วง ±2%
และ ±3% ตามลําดับ
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tablet classification using a portable spectrometer with
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Conference on, pp. 1011-1014, July 2017.
[2] Y. Wang, J. Ribera, C. Liu, S. Yarlagadda and F. Zhu, “Pill
recognition using minimal labeled data,” In Multimedia Big Data
(BigMM), 2017 IEEE Third International Conference on, pp. 346353, April 2017.
[3] J.J. Caban, A. Rosebrock and T.S. Yoo, “Automatic identification
of prescription drugs using shape distribution models,” In Image
Processing (ICIP), 2012 19th IEEE International Conference on,
pp. 1005-1008, Sep.-Oct. 2012.
[4] HALCON 7.1 user manual to quickGuide, the Power of Machine
Vision, Germany, 2006.
[5] X. Xu, X. Zhang, J. Han and C. Wu, “HALCON application for
shape-based matching,” In Industrial Electronics and Applications
(ICIEA), 2008 3rd IEEE Conference on, pp. 2431-2434, June
2008.
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บทคัดย่อ

1. บทนํา

บทความนี นํา เสนอระบบวัด และจัด กลุ่ ม ขนาดปลาช่ อ น
อัต โนมัติ โดยอาศัยการวิ เคราะห์ข้อ มู ล ภาพจากกล้อ งวี ดี ทัศน์สําหรั บ
อุ ต สาหกรรมการป ระมงนํ า จื ด ข นาดเล็ ก ซึ งวิ ธี การดํ า เนิ น งาน
ประกอบด้วย ขันตอน ได้แก่ 1.การออกแบบสายพานลําเลี ยงและการ
ติ ดตังกล้องวีดิ ทัศ น์ 2.การออกแบบขันตอนวิ ธีการประมวลผลภาพที
เหมาะสมต่ อการตรวจจับ การแยกส่ วนและการคํานวณขนาดความยาว
ของปลาช่อน รวมถึงการตัดสิ นใจในการจัดกลุ่มขนาดของปลาช่อน และ
3.การสร้ างหน้าต่ างติดต่ อผูใ้ ช้งาน ผลการออกแบบและสร้ างระบบนัน
ระบบสามารถตรวจจับ ภาพปลาช่ อ นได้อย่ างอัต โนมัติ โดยสามารถ
คํานวณและจัด กลุ่ ม ขนาดปลาช่ อ นได้อย่างถู ก ต้อง มี เปอร์ เซ็ น ต์ความ
ถูกต้องของการคํานวณขนาดปลาช่อนเท่ากับ . เปอร์เซ็นต์

การทําประมงนําจื ดยังคงมี ความสําคัญต่ อการดํารงชี วิตของ
ผูค้ นในยุคปั จจุ บัน โดยเฉพาะอย่ างยิ งกลุ่ มจังหวัดที ราบลุ่ ม แม่ น ําภาค
กลาง อันได้แก่ จังหวัดสิ งห์บุรี จังหวัดลพบุรีและจังหวัดอ่างทอง เป็ นต้น
ซึ งกลุ่ มจังหวัดเหล่ านี เป็ นจังหวัดที มี ชือเสี ยงด้านการทําการประมงและ
การค้าขายปลานําจื ดมาเป็ นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ งการทําประมง
และการค้าขายปลาช่ อน ซึ งมี จาํ นวนมากจนเป็ นเอกลัก ษณ์ ข องกลุ่ ม
จัง หวัด เหล่ า นี ปั จ จุ บั น ยัง คงมี ป ลาช่ อ นไว้สํ า หรั บ นํา ออกขายตาม
ท้อ งตลาดเป็ นจํา นวนมาก จึ ง ยากต่ อ การคัด แยกเพื อส่ ง ออกได้อ ย่ า ง
รวดเร็ ว อี กทังปลาช่ อนที ต้องการตามท้องตลาดนัน มี ขนาดความยาวที
แตกต่างกันขึนอยู่กบั ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
สําหรั บ อุ ตสาหกรรมการประมงสําหรั บ พืนที ราบลุ่ มแม่ น ํา
ภาคกลางถื อเป็ นอุตสาหกรรมการประมงขนาดเล็ก อาศัยแรงงานจากคน
ในกระบวนการคัดแยกขนาดปลาก่อนส่ งขายสู่ ตลาด โดยทั วไปแล้วใช้
เพียงการคาดคะเนจากสายตาของคนเท่านัน ซึ งวิธีการนี ก่อให้เกิดปั ญหา
ความไม่ได้มาตรฐานในการคัดแยกขนาด การคัดแยกขนาดปลาโดยคนมี
โอกาสผิดพลาดได้ง่าย หากปลามีขนาดที ใกล้เคี ยง นอกจากนี ปลาที ได้
หลังจากการคัดแยกแล้วอาจชํา ราคาลดลง เนืองจากผ่านมื อคนในการคัด
แยก อี ก ทังต้อ งใช้ค นจํา นวนมากต้น ทุ น ของการดําเนิ น การจึ ง สู ง ซึ ง
ทังหมดนีเป็ นสาเหตุให้ตน้ ทุนของกระบวนการผลิตสู งขึนเป็ นผลให้ราคา
ขายของปลาช่ อ นตามท้องตลาดสู งขึ นตามไปด้วย เกิด ผลกระทบต่ อ
ผูบ้ ริ โภคให้ได้รับความเดือดร้อน
จากปั ญ หาการดังกล่ าวข้างต้น ผู ้วิจัยจึ งมี แ นวคิ ดที จะสร้ า ง
ระบบวัดและจัด กลุ่ มขนาดปลาช่ อนอัต โนมัติ โดยอาศัยการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ภาพจากกล้ อ งวี ดี ทั ศ น์ ขึ น มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื อนํ า หลั ก การ
ประมวลผลภาพและวีดิทศั น์ที เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนการ
ทํา งานของมนุ ษ ย์ อี กทังผูว้ ิ จัย ได้ส ร้ างระบบจําลองการเคลื อนที ของ
สายพานลําเลียงในโรงงานอุตสาหกรรมขึ น เพือให้เห็นภาพถึ งการใช้งาน
การวัดและจัดกลุ่มขนาดปลาช่อนอย่างชัดเจนมากขึน

คําสําคัญ: การประมวลผลภาพและวีดิทศั น์, ปลาช่อน

Abstract
This paper presented the automatic measurement and
classification snakehead fish’s size using image processing from video
camera for small scale inland fisheries industry. The methodology of
this research separated into 3 parts consisting of 1.The belt conveyor
design and video camera setup 2. The suitable image processing
algorithms such as snakehead fish detections, segmentations, size
measurements and classifications. And 3. The graphic user interface
design. The results of this research are show that the accuracy of the
snakehead fish detections, segmentations, size measurements and
classifications correctly which approximate about 94.46 %
Keywords: image and video processing, snakehead fish
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2. ขันตอนวิธีการดําเนินงานของระบบ
2.1 สายพานลําเลียงปลาช่ อนและการติดตังกล้ องวีดิทัศน์

2.3 ขันตอนวิธีการแยกส่ วนภาพปลาช่ อน

สายพานลําเลียงเป็ นส่ วนประกอบของระบบที นําเสนอนี โดย
การทํางานของสายพานลําเลียงนีจะอาศัยมอเตอร์แบบปรับระดับได้ เพือ
ควบคุ มความเร็ วของสายพาน มี ปุ่ มเปิ ดปิ ดมอเตอร์ และส่ วนประกอบ
อืนๆ ได้แก่ โครงสร้ างอะลู มิเนี ยมและขาตังกล้องวีดิทัศน์ โดยสายพาน
ลําเลียงนีมี ความสู ง 50 เซนติเมตร ความกว้าง 50 เซนติ เมตรและมีความ
ยาว 150 เซนติ เมตร ประกอบร่ วมกับ ผ้า ใบขนาด 150x40 เซนติ เมตร
นํามาประกอบกับ เพาหมุ น และตุ๊ ก ตาจับ แกนเพาเพื อยึ ดผ้า ใบ แสดง
ส่ ว นประกอบต่ า งๆ ของสายพานลําเลี ย งปลาช่ อ นที นํา เสนอนี และ
ลักษณะการใช้งานสายพานลําเลียงเพือลําเลียงปลาช่อนดังรู ปที 1 และ 2
ชุ ดควบคุมความเร็ว
ของสายพาน

ขาตังกล้องวีดที ัศน์

ภาพปลาช่อนทีถูกบันทึกและรับเข้ามาในขันตอนแรกนัน ภาพ
ปลาช่ อนที ได้จะเป็ นภาพที อยู่ในปริ ภูมิสี แบบ RGB ดังนันแต่ ละพิก ดั
ของภาพจะประกอบด้วยค่าของเซตจํานวนเต็มทีแสดงถึง ค่าของสี แดง R
ค่ าของเขี ยว G และค่ าของนําเงิ น B ระบบจะทําการเปลี ยนให้เป็ นภาพ
ระดับสี เทา (Gray scale image) เพือทําให้สามารถวิเคราะห์ภาพได้ง่ายขึ น
สมการสําหรับแปลงภาพสี ให้เป็ นภาพระดับเทาอ้างอิงจากงานวิจยั [2-3]
หลั ง การแปลงภาพระดั บ สี เทาแล้ ว ระบบจะแปลงภาพ
ระดับสี เทานี ให้เป็ นภาพขาวดํา (Binary image) โดยใช้ค่าขี ดเริ มเปลี ยน
(Threshold) ที ผูว้ ิจัยกาํ หนดไว้ตามเข้าช่ วย ซึ งค่ าขี ดเริ มเปลี ยนที กาํ หนด
ไว้นี หากจุดภาพใดมีค่าความเข้มระดับสี เทาตํากว่าค่าขี ดเริ มเปลียนจะถู ก
กาํ หนดให้มีค่าเป็ น 0 แต่ ถา้ จุ ดภาพใดที มีค่าความเข้มระดับสี เทามากกว่า
ค่ าขี ด เริ มเปลี ยน จะถู ก ก าํ หนดให้มี ค่ าเป็ น 1 ซึ งเห็ น ได้ว่ าผลของการ
ดําเนินการนี ทําให้ภาพทีได้มีขอมูลแค่ 1 และ 0 เท่านัน

โครงสร้ างอะลูมเิ นียม

เริ มต้นทํางาน

มอเตอร์
คํานวณค่าเฉลี ยค่าสี ในบริ เวณทีกําหนด

ผ้าใบ/สายพาน
ค่าเฉลียค่าสี < ค่าทีกําหนด

รู ปที 1 ส่ วนประกอบต่างๆ ของสายพานลําเลียงปลาช่อนทีนําเสนอ

ไม่ใช่

ใช่
ทําการบันทึกภาพ

จบการทํางาน

รู ปที 3 ขันตอนวิธีการตรวจจับปลาช่อนอัตโนมัติ

รู ปที 2 ลักษณะการใช้งานสายพานลําเลียงปลาช่อน

2.2 ขันตอนวิธีการตรวจจับปลาช่ อนอัตโนมัติ
เมือผูใ้ ช้งานนําปลาช่อนลําเลียงบนสายพานเข้าสู่ มุมมองกล้อง
วีดิ ทัศน์ที ติ ด ตังไว้ กระบวนการแรกของระบบ ได้แก่ กระบวนการให้
กล้องวีดิทศั น์ตรวจจับและบันทึกภาพปลาช่อนอย่างอัตโนมัติ ผูว้ ิจยั อาศัย
หลักการคํานวณค่ าเฉลียของค่ าสี ของบริ เวณทีกาํ หนดให้เป็ นพืนที เฉพาะ
โดยหากมีปลาช่อนเข้าสู่ บริ เวณพืนที เฉพาะที ผูว้ ิจัยกาํ หนดไว้แล้ว จะทํา
ให้ค่าเฉลียค่าสี ในบริ เวณที กาํ หนดนันมี การเปลียนแปลง (ค่ าเฉลียค่าสี จะ
มีค่าลดลงเนื องปลาช่อนมี ลกั ษณะสี ดาํ ค่ าของจุ ดภาพจะตํา) [1] และทํา
การบั น ทึ ก ภาพเพื อเข้ าสู่ ก ระบวนการแยกส่ ว นภาพปลาช่ อ นต่ อ ไป
แผนภาพขันตอนวิธีการตรวจจับปลาช่อนอัตโนมัติ แสดงดังรู ปที 3

นอกจากนี ผูว้ ิจัย ได้อาศัย หลัก การการกร่ อ นภาพ (Erosion)
[2] เพื อใช้ใ นการกาํ จัด สัญ ญาณรบกวนที เป็ นจุ ด เล็ก น้อ ยในภาพ การ
กร่ อ นภาพ มี ห ลัก การดังนี คื อ ก าํ หนดสร้ างส่ ว นประกอบโครงร่ า ง
(Template) ขึ นจากนันนําไปดําเนิ นการตามข้อมู ล ภาพทังหมด โดยจะ
เลื อนไปทุ ก ตํา แหน่ ง เปรี ยบเที ย บกับ ข้ อ มู ล ภาพ ถ้ า ข้ อ มู ล ใดมี ค่ า
เหมื อนกับส่ วนประกอบโครงร่ าง จะดําเนิ นการลดขนาดวัตถุ ให้เล็กลง
เพื อไม่ ให้จุดเล็กๆ เหล่ านันส่ งผลกระทบต่ อ การแยกส่ วนปลาช่ อนใน
ขันตอนต่อไป
เมือดําเนิ นการกาํ จัดสัญญาณรบกวนเรี ยบร้ อยแล้ว ผลลัพธ์ที
ได้จะเป็ นภาพปลาช่อนทีมี ค่าจุ ดภาพเป็ นสี ดาํ บนพืนหลังทีจุดภาพเป็ นสี
ขาว จากนัน จะตรวจสอบตําแหน่ งจุ ดภาพสี ดาํ ที เกิดขึ นลําดับ แรกและ
ลําดับสุ ดท้ายของภาพทังแถวและหลัก เพือกาํ หนดเป็ นตําแหน่ งเริ มต้น
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และตําแหน่ งสุ ดท้ายสําหรั บการพิจารณาตําแหน่ งของแยกส่ วนภาพ ซึ ง
อธิ บายตัวแปรต่างๆ ของการกาํ หนดตําแหน่ง ดังรู ปที 4

Lup ( x, y)

Rup ( x, y)

Ldw ( x, y )

Rdw ( x, y )

ยาวขนาดปลาช่อนในแต่ ละกลุ่ ม โดยผูว้ ิจยั กาํ หนดจํานวนกลุ่ มของปลา
ช่ อนที ต้องการจัด กลุ่ ม ไว้ กลุ่ ม ซึ งในแต่ ละกลุ่ ม จะสามารถกาํ หนด
ช่วงขนาดค่าความยาวปลาช่ อน จากค่าน้อยที สุ ดไปค่ามากที สุ ดในหน่วย
เซนติเมตร ส่ วนประกอบต่างๆ ของหน้าต่างติดต่อผูใ้ ช้งาน ดังรู ปที 5

รู ปที 4 ตัวอย่างการกาํ หนดตําแหน่งต่างๆ ก่อนการแยกส่ วนปลาช่อน
Lup ( x, y)

คือ จุดภาพสี ดาํ แรกของหลักและจุดแรกของแถว

คือ จุดภาพสี ดาํ สุ ดท้ายของหลักแต่เป็ นจุดแรกของแถว
Rup ( x, y) คือ จุดภาพสี ดาํ แรกของหลักแต่เป็ นจุดสุ ดท้ายของแถว
Rdw ( x, y ) คือ จุดภาพสี ดาํ สุ ดท้ายของหลักและจุดสุ ดท้ายของแถว
จากนัน จะทําการแยกส่ วนภาพตามตําแหน่งพิกดั จุดภาพ จุดดังกล่าว
Ldw ( x, y)

รู ปที 5 ส่ วนประกอบต่างๆ ของหน้าต่างติดต่อผูใ้ ช้งาน

2.4 ขันตอนวิธีการวัดขนาดปลาช่ อน
การคํานวณขนาดปลาช่อน ดําเนินการโดยนําค่าความยาวของ
ภาพที ได้รับ จากกล้องวีดิ ทัศ น์และขนาดที วัดได้จ ริ ง เมื อระบบทําการ
ประมวลผลจํานวนจุดภาพทีแยกส่ วนขนาดปลาช่อนแล้ว จะนําผลทีได้มา
คํานวณหาค่าขนาดจริ งของปลาช่อน โดยอาศัยสมการที 1
X

YA
B

(1)

โดยที
X
Y
A

B

คือ ความยาวของปลาช่อนจริ งในหน่วยเซนติเมตร
คือ จํานวนจุดภาพตามยาวของภาพปลาช่อนหน่วยจุดภาพ
คือ ขนาดความยาวของภาพจากมุมมองของกล้องวีดิทศั น์
ในหน่วยเซนติเมตร
คือ ขนาดความยาวของภาพจากมุมมองของกล้องวีดิทศั น์
ในหน่วยจุดภาพ

เมือได้ขนาดความยาวของตัวปลาช่อนแล้วระบบจะนําข้อมู ล
ความยาวที ได้ไปเปรี ยบเทียบกับความยาวของแต่ละกลุ่มทีกาํ หนดไว้ใน
พร้อมทังนับจํานวนผลรวมของปลาช่อนในแต่ละกลุ่มรวมถึงผลรวมของ
ปลาช่อนทังหมดและแสดงผ่านหน้าต่างติดต่อผูใ้ ช้งาน

2.5 การออกแบบหน้ าต่ างติดต่ อผู้ใช้ งาน
สําหรั บ การตังค่ าเริ มต้นสําหรั บระบบวัดขนาดและจัดกลุ่ ม
ขนาดปลาช่อนอัตโนมัตินี ดําเนิ นการโดยการกาํ หนดค่ า หรื อช่ วงความ

ส่ วนที แสดงผลการแยกส่ วนภาพปลาช่อน
ส่ วนที แสดงค่าความยาวของตัวปลาช่อนหน่วยเซนติเมตร
ส่ วนที 3 และส่ วนที 4 พืนที ในการก าํ หนดค่ าช่ วงความยาว
ของปลาช่ อน กลุ่มที ตามลําดับ และส่ วนที 5 พืนที ในการแสดงผลการ
นับจํานวนปลาช่อนของ กลุ่มที
ส่ วนที 6 และส่ วนที 7 พืนที ในการก าํ หนดค่ าช่ วงความยาว
ของปลาช่อน กลุ่มที และส่ วนที 8 พืนที ในการแสดงผลการนับจํานวน
ปลาช่อนของ กลุ่มที 2
ส่ วนที 9 และส่ วนที 10 พืนที ในการกาํ หนดค่ าช่วงความยาว
ของปลาช่อน กลุ่มที และส่ วนที 11 พืนทีในการแสดงผลการนับจํานวน
ปลาช่อนของ กลุ่มที 3
ส่ วนที 12 และส่ วนที 3 พืนทีในการกาํ หนดค่าช่ วงความยาว
ของปลาช่อน กลุ่มที และส่ วนที 14 พืนทีในการแสดงผลการนับจํานวน
ปลาช่อนของ กลุ่มที 4
ส่ วนที 15 แสดงผลการนับจํานวนปลาช่อนทังหมด
ส่ วนที 16 แสดงภาพมุมมองจากกล้องวีดีทศั น์
ส่ วนที 17 ปุ่ มเริ มต้นการทํางานของระบบ

3. ผลการดําเนินงานของระบบ
ผูว้ ิจัยได้ทาํ การสร้ างสายพานลําเลี ยงปลาช่ อนขึ นเพือจําลอง
การทํางานภายในอุ ต สาหกรรมการประมงนําจื ดขนาดเล็ ก และแสดง
ลักษณะการติดตังกล้องวีดิทัศน์ทีใช้ในการตรวจจับและประมวลผลภาพ
ปลาช่อน ดังรู ปที 6
นอกจากนี เพื อความสะดวกแก่ ผู ้ ใ ช้ ง าน ระบบ ผู ้ วิ จั ย
ดําเนินการสร้างหน้าต่างติดต่อผูใ้ ช้งาน ซึ งผลของหน้าต่างติดต่อผูใ้ ช้งาน
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แสดงดังรู ปที 7 โดยก่อนการทํางานนัน ผูใ้ ช้งานต้องตังค่ าช่วงความยาว
ของปลาช่อนในแต่ละกลุ่มก่อน จึงเริ มต้นการใช้งานได้

ควบคุ มสภาวะแสงหรื อติ ดตังระบบในสภาวะแสงที เหมาะสม และการ
จับวางปลาช่อนบนสายพานลําเลียงนันต้องอยู่ในลักษณะลําตัวตรง
ตารางที 1 ผลการคํานวณตัวอย่ างการวัด ขนาดปลาช่ อนความยาวจริ ง
เปรี ยบเทียบกับความยาวทีวัดได้จากระบบ
ลําดับที
ความยาวจริง
ความยาวทีวัดได้ จากระบบ
(เซนติเมตร)
(เซนติเมตร)
ตัวที 1
ตัวที 2
ตัวที 3
ตัวที 4
ตัวที 5
ตัวที 6
ตัวที 7
ตัวที 8
ตัวที 9
ตัวที 10

รู ปที 6 สายพานลําเลียงปลาช่อนและการติดตังกล้องวีดิทศั น์ของระบบ

19.0
21.1
22.0
22.5
21.5
20.7
19.8
23.0
20.0
20.2

18.89
19.45
21.14
19.96
20.20
20.81
19.26
21.37
19.59
20.10

3. สรุปผลการทํางานของระบบ
ระบบวัดและจัดกลุ่ มขนาดปลาช่ อนอัตโนมัติโดยอาศัยการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลภาพจากกล้องวีดีทศั น์สาํ หรับอุตสาหกรรมการประมงนํา
จื ดขนาดเล็ กที นําเสนอนี ได้อาศัยขันตอนวิธีการประมวลผลภาพและ
วิดีทัศน์ที เหมาะสมกับการทํางานของระบบหลายขันตอนวิธี โดยระบบ
สามารถตรวจจับภาพปลาช่อนได้อย่างอัตโนมัติ อี กทังสามารถคํานวณ
และจัดกลุ่มขนาดปลาช่อนได้อย่างถูกต้อง โดยมีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง
เท่ากับ . เปอร์เซ็นต์

รู ปที 7 ส่ วนประกอบของหน้าต่างติดต่อผูใ้ ช้งานทีผูว้ จิ ยั สร้างขึน

4. กิตติกรรมประกาศ
รู ปที 8 ตัวอย่างผลการวัดและจัดกลุ่มขนาดปลาช่อน
จากรู ป ที 8 แสดงตัวอย่างผลการวัดและจัด กลุ่ ม ขนาดปลา
ช่อน ซึ งพบว่าปลาช่ อนสําหรั บการทดลองนี เมือปลาช่ อนเคลื อนที ตาม
สายพานลําเลี ยงเข้าสู่ มุมมองกล้องวีดิทัศน์แล้ว ระบบสามารถตรวจจับ
ภาพได้อ ย่ างอัต โนมัติ และสามารถวัด ความยาวได้ 19.59 เซนติ เมตร
พร้ อมแสดงผลความยาวที หน้าต่ างติ ดต่ อผูใ้ ช้งาน จากนันเมื อนํามาจัด
กลุ่ม พบว่า ความยาวดังกล่าวถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที 2 ซึ งถูกต้องตรงตามที
ผูใ้ ช้งานกาํ หนดช่วงความยาวของกลุ่มไว้กอ่ นระบบเริ มทํางาน
จากตารางที 1 ผูว้ ิจัยได้ผลการคํานวณตัวอย่างการวัดขนาด
ปลาช่ อนความยาวจริ งเปรี ยบเที ยบกับ ความยาวที วัดได้จากระบบ โดย
ทดสอบจากปลาช่ อ นตัวอย่างจํานวน 10 ตัว พบว่ า ระบบที นําเสนอมี
เปอร์ เซ็ นต์ความถู กต้องของการวัดขนาดความยาวปลาช่ อนที . %
ทังนี การใช้งานระบบที นําเสนอจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น เมื อมี ก าร

ขอขอบคุ ณสาขาวิชาวิ ศวกรรมสารสนเทศและการสื อสาร
คณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ที เอื อเฟื อ
ห้องปฏิบตั ิการประมวลผลภาพและวีดิทศั น์สาํ หรับการทําวิจยั นี

เอกสารอ้ างอิง
[1]

[2]

[3]

H. Joel Trussell, Eli Saber, and Michael Vrhe, “ Color Image
Processing Basics and Special Issue Overview,” IEEE Signal
processing magazine, January, 2005
Tarun Kumar. and Karun Verma, “A Theory Based on
Conversion of RGB image to Gray image,” International Journal
of Computer Applications, pp.0975 – 8887, Volume 7 – No.2,
September, 2010
Pratt, W. K., “Digital Image Processing”, Fourth Edition, A John
Wiley & Sons Inc. Publication, 2007.

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพือตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
410

บทความวิจัย
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand

การศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่ องชัง่ นํ้าหนักพร้อมวัดส่ วนสู งดิจิตอลไร้สาย
A Study on the Design and Construction of Wireless Digital Weight Height Scale
จินดา สามัคคี1 คอเลต โดยดี2 ณัฐชัย ทะลิทอง3
1, 2, 3
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาการออกแบบและสร้ าง
เครื่ องชัง่ นํ้าหนักพร้อมวัดส่ วนสู งดิจิตอลแบบไร้สาย การออกแบบและ
สร้ างแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ประกอบด้ว ย ส่ วนแรกภาคส่ งคื อเครื่ องชั่ง
นํ้าหนักพร้ อมวัดส่ วนสู งในเวลาเดี ยวกันโดยส่ งค่าที่ วดั ได้แบบไร้ สาย
และส่ ว นที่ ส องภาครั บ จะรั บ ค่ า นํ้าหนัก และส่ ว นสู ง แบบไร้ ส ายมา
แสดงผลผ่ า นจอแอลซี ดี พ ร้ อ มทั้ง ส่ ง ข้อ มู ล ไปยัง คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ
คํานวณหาค่าดัชนี มวลกาย (Body Mass Index: BMI) และเก็บบันทึก
ประวัติ บทความนี้ นาํ เสนอการออกแบบและสร้ างในส่ วนของภาคส่ ง
และภาครับแบบไร้ สาย ผลการทดสอบการทํางานของอุปกรณ์ ภาคส่ ง
และภาครั บ ในการวัด ส่ ว นสู ง ระยะ 100-190 cm และวัด นํ้า หนัก ช่ ว ง
10-150 kg มีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเท่ากับ 0.15% และ 0.32%
ตามลําดับ ภาครับสามารถรับข้อมูลมาแสดงผลผ่านจอแอลซี ดีได้อย่าง
ถูกต้อง ประโยชน์ของเครื่ องนี้ จะเป็ นการช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่เจ้า
หน้าและผูร้ ั บ บริ การ นอกจากนี้ ยังเป็ นการช่ ว ยลดต้นทุ นราคาในการ
จัดซื้ออีกด้วย
คําสําคัญ: เครื่ องชัง่ นํ้าหนักวัดส่ วนสูง, สื่ อสารไร้สาย, ดัชนีมวลกาย

Abstract
This objective of this paper was to study on the design and
construction of wireless digital weight height scale. The design and
construction is divided into two parts. The first part of transmitter is the
weight height scale by transmitting values with wireless module.
Second part of receiver will be received weight and height values to
LCD display, and connect to a computer for calculating body mass
index (BMI) and record patient history. In this paper presents the design
and construction in the wireless transmitter and receiver parts. The
equipment testing results of the transmitter-receiver for measuring
weight height in the range of 100 to190 cm and 10 to 150 kg, the mean
percentage error values of weight and height are 0.15% and 0.32%,

respectively. The receiver can be correctly received for display. The
benefit of this weight height scale will be helpful to staffs and clients.
Moreover, it is still cost savings in purchasing.
Keywords: weight height scale, wireless communication, body mass
index: BMI

1. บทนํา
ในการซักประวัติเพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้น ข้อมูลนํ้าหนักและ
ส่ วนสู งถือเป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้การคํานวณหาค่าดัชนี มวลกาย (Body
moss index: BMI) สําหรับการคัดกรองภาวะสุ ขภาพประกอบการตรวจ
วินิจฉัยโรค ค่า BMI เป็ นค่าดัชนี ที่ใช้วดั ความสมดุลของร่ างกายซึ่ ง
สามารถระบุได้ว่ารู ปร่ างเป็ นอย่างไรโดยมีระดับตั้งแต่น้ าํ หนักน้อยกว่า
มาตรฐานไปจนถึ งอ้วนมากเกิ นไป นอกจากนี้ สามารถวิเคราะห์อตั รา
เสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคต่างๆ เช่ นภาวะไขมันและความอ้วน เป็ นต้น [1-2]
ดังนั้นการควบคุมให้ร่างกายมีค่านี้ อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติจึงมีสาํ คัญสําหรับ
การเฝ้ าระวังรักษาโรค ค่า BMI ไม่ได้ใช้เฉพาะในการคัดกรองโรคเท่านั้น
ในทางวิทยาศาสตร์ การกี ฬาได้ใช้ประโยชน์สําหรับการตรวจสอบเพื่อ
วางแผนการปรับปรุ งร่ างกายให้ดีข้ ึน ซึ่ งนักกีฬาบางประเภทจะต้องสร้าง
มวลกล้ามเนื้ อและควบคุมนํ้าหนักที่เหมาะสมเพื่อการแข่งขัน ดังนั้นการ
ควบคุ มค่านี้ จะช่ วยให้นักกี ฬาสามารถวางแผนควบคุมอาหารและการ
ออกกําลังเพื่อให้สามารถติดตามผลตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการนั้น [3-6]
เครื่ องชัง่ นํ้าหนักและการวัดส่ วนสู งที่ ใช้กนั อยู่โดยทัว่ ไปใน
โรงพยาบาลส่ วนใหญ่แล้วจะมี ลกั ษณะเป็ นแบบแยกส่ วน ซึ่ งผูใ้ ช้งาน
ไม่ ไ ด้ชั่ง นํ้า หนัก พร้ อ มวัด ส่ ว นสู ง ในคราวเดี ย ว นอกจากนี้ จะต้อ งมี
เจ้าหน้าที่ คอยจดบันทึ กในแต่ละครั้งที่ ทาํ การวัดค่า จากการตรวจสอบ
เอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับเครื่ องชัง่ นํ้าหนักพร้อมวัดส่ วนสู งพบว่ามี ราคาที่
ค่อนข้างสู ง นอกจากนี้ การออกแบบจัดสร้างยังไม่มีเอกสารรายงานวิจยั
มากนัก ดังนั้นเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกทั้งผูใ้ ช้งานและเจ้าหน้าที่ อีกทั้ง
ยัง จะลดต้น ทุ น ราคาการผลิ ต ที่ ต่ าํ กว่ า ท้อ งตลาด การออกแบบและ
จัดสร้างเครื่ องชัง่ นํ้าหนักพร้อมวัดส่ วนสู งส่ งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ เพื่อ
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เก็บบันทึกและรายงานผลค่า BMI จะช่วยตอบสนองเหตุผลดังที่ได้กล่าว
มา ดังนั้นงานวิจยั ในครั้งนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบและ
สร้างเครื่ องชัง่ นํ้าหนักพร้อมวัดส่ วนสู งดิจิตอลไร้สายในส่ วนของภาครับ
และภาคส่ ง

จอแสดงผลแอลซีดี
เซ็นเซอร์วดั นํ้าหนัก
เซ็นเซอร์วดั ส่วนสูง

2. การออกแบบและอุปกรณ์
2.1 การออกแบบระบบทํางาน

ไมโครคอน
โทรลเลอร์

โมดูลสื่ อสาร
ภาคส่ง

เซ็นเซอร์วดั อุณหภูมิ

การออกแบบเครื่ องชัง่ นํ้าหนักพร้อมวัดส่ วนสู งแบบไร้สาย
แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนประกอบด้วย ภาคส่ งเป็ นส่ วนของตัวเครื่ อง โดยการ
ออกแบบโครงสร้างของตัวฐานติดตั้งโหลดเซลล์ชงั่ นํ้าหนักทําจากเหล็ก
กล่องครอบด้วยแผ่นอะคริ ลิคมีขนาด (กว้าง×ยาว×สู ง) เท่ากับ 37×37×9
cm จากพื้น และส่ วนวัดความสู งทําจากท่อสแตนเลสจํานวนสองท่อนมี
ความยาวท่อนละ 100 cm โดยติดตั้งโมดูลอัลตร้าโซนิ กส์ที่ระยะ 200 cm
จากฐานวัด พร้อมติดตั้งเซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิและจอแสดงผลแอลซี ดี ใน
ส่ วนภาครับจะแสดงผลค่านํ้าหนักและส่ วนสู งจากภาคส่ งแบบไร้สาย ใช้
กล่องเอนกประสงค์โดยเจาะส่ วนยึดหน้าจอแอลซี ดีและสวิตช์ปิด-เปิ ด
ลักษณะโครงสร้างของภาคส่ งและภาครับดังแสดงในรู ปที่ 1(ก) และ (ข)
สําหรับระบบการทํางานภาคส่ ง เริ่ มจากโหลดเซลล์วดั นํ้าหนักพร้อมด้วย
อัลตร้าโซนิกส์ส่งสัญญาณวัดส่ วนสู งและเซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิ ในการวัด
ความสู ง ใช้ ค่ า ความเร็ ว เสี ย ง v (m / s) ที่ แ ปรผัน ไปตามอุ ณ หภู มิ
T ( C ) คํานวณได้จาก v  331  0.6  T โดยระยะทาง s ( m) หาได้
จาก s  v  t / 2 เมื่อ t คือระยะเวลาตั้งแต่ส่งจนกระทัง่ รับสัญญาณ
คลื่ น อัล ตร้ า โซนิ ก ส์ ดัง นั้ น ค่ า ส่ ว นสู ง (h) สามารถคํา นวณได้จ าก
h (cm)  200  s (cm) สั ญ ญาณจากเซ็ น เซอร์ ท้ ัง หมดจะถู ก ส่ ง ไปยัง
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อนําค่าที่ได้มาประมวลผลเพื่อหาค่านํ้าหนักและ
ส่ ว นสู ง แสดงผลผ่ า นจอแอลซี ดี และส่ ง แบบไร้ ส ายไปยัง ภาครั บ
บล็อกไดอะแกรมของระบบภาคส่ งและรับแสดงดังรู ปที่ 2(ก) และ (ข)

(ก)
จอแสดงผลแอลซีดี

โมดูลสื่ อสาร
ภาครับ

ไมโครคอน
โทรลเลอร์

คอมพิวเตอร์

(ข)
รูปที่ 2 การออกแบบระบบทํางาน (ก) ภาคส่ ง และ (ข) ภาครับ

2.2 ไมโครคอนโทรเลอร์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เ ป็ นตัวควบคุ มและประมวลผลการ
ทํา งานของเซ็ น เซอร์ แ ละโมดู ล ต่ า งๆทั้ งภาคส่ งและภาครั บ ใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 มีตวั กําเนิดสัญญาณนาฬิกา 16
MHz มีพอร์ ต ICSP เชื่ อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ สาํ หรับรับ-ส่ งข้อมูล
Enable ลักษณะของ Arduino UNO R3 ดังแสดงในรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 [7]

3.3 โหลดเซลล์
(ก)

(ข)

โหลดเซลล์เป็ นเซ็นเซอร์ สําหรับวัดค่านํ้าหนักโดยใช้สเตรน
เกจในการวัด แรงตึ ง เครี ยด ซึ่ งเมื่ อ ถู ก แรงมากระทํา ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงรู ปร่ าง ส่ งผลให้ความต้านทานของวัตถุเปลี่ยนแปลงไปตาม
แรงที่ ม ากระทํา โดยใช้ ก ารต่ อ วงจรวิ ท สโตรนบริ ดจ์ ใ นการหาค่ า
แรงดันไฟฟ้ าเพื่อนํามาคํานวณค่านํ้าหนักเมื่อความต้านทานเปลี่ยนแปลง
โหลดที่ใช้ขนาด 500 kg ต่อผ่านโมดูล HX71 สําหรับขยายสัญญาณและ
ถูกแปลงออกเป็ นสัญญาณดิจิตอลขนาด 24 บิท

รู ปที่ 1 ลักษณะโครงสร้างของตัวเครื่ อง (ก) ภาคส่ ง และ (ข) ภาครับ
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ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านบัสข้อมูล 8 บิทแบบขนาน ควบคุมการอ่าน
หรื อเขียนด้วยสัญญาณพัลส์ Enable ลักษณะของจอแสดงผลดังแสดงใน
รู ปที่ 8

รูปที่ 4 โหลดเซลล์พิกดั 500 kg

2.4 โมดูลอัลตร้ าโซนิกส์
โมดู ล อัล ตร้ า โซนิ ก ส์ ใ ช้สํ า หรั บ วัด ระยะทาง โดยการส่ ง
สัญญาณอัลตร้ าโซนิ ก ส์ อ อกไป และเมื่ อ กระทบกับวัต ถุ ที่ต้อ งการจะ
สะท้อนคลื่นกลับมาด้วย ระยะเวลาที่ใช้ต้ งั แต่ส่งและรับนํามาสําหรับการ
คํ า น ว ณ ห า ร ะ ย ะ ท า ง โ ม ดู ล ที่ ใ ช้ รุ่ น HS-SCR04 ส่ ง สั ญ ญ า ณ
อัลตร้าโซนิ กส์ความถี่ 40 kHz วัดระยะทางได้ต้ งั แต่ 2-400 cm ทํางาน
โดยไมโครคอนโทรเลอร์ ลักษณะของโมดูลดังแสดงในรู ปที่ 5

รู ปที่ 5 โมดูลอัลตร้าโซนิกส์ [7]

2.5 เซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิ
เซ็นเซอร์วดั อุณหภูมิ รุ่ น DHT22 มีขนาดเล็กเป็ นตัวอุณหภูมิ
ในอากาศได้ต้ ัง แต่ 0-50 C สามารถอ่ า นค่ า อุ ณ หภู มิ จ ากขาสั ญ ญาณ
ดิจิตอล 1 ขาด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ลักษณะของเซ็นเซอร์ดงั แสดงใน
รู ปที่ 6

รูปที่ 6 เซ็นเซอร์วดั อุณหภูมิ [7]

2.6 โมดูลสื่ อสารไร้ สาย
โมดูลสื่ อสารไร้ สายเป็ นตัว ส่ งและรั บสัญญาณคลื่ นวิทยุใช้
ความถี่ 2.4 GHz รุ่ น NRF24L01 มีคุณสมบัติสามารถรับ-ส่ งข้อมูลได้ไกล
ประมาณ 100 เมตร ความเร็ วในการรับ-ส่ งสู งสุ ด 2 Mbps ลักษณะของ
โมดูลดังแสดงในรู ปที่ 7

รู ปที่ 8 จอแสดงผลแอลซี ดี [7]

3. ผลทดสอบและวิจารณ์ ผล
ลั ก ษณะการจั ด สร้ า งอุ ป กรณ์ ภ าคส่ งและภาครั บ ดั ง ที่
รายละเอี ย ดที่ อ ธิ บ ายไว้ในหัว ข้อ 2.1 แสดงดัง รู ป ที่ 9(ก) และ (ข)
ตามลํา ดับ การทดสอบความประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งแบ่ ง ออกเป็ น 3
ส่ วนประกอบด้วยการวัดส่ วนสู ง นํ้าหนักและการรับส่ งแบบไร้สาย การ
ทดสอบวัดส่ วนสู งที่ระยะต่างๆของเครื่ องโดยเริ่ มที่ระยะ 100 cm ถึง 190
cm ที่ อุณ หภูมิ 32 C โดยการปรั บเลื่ อนแผ่นกันไม้อดั สะท้อนคลื่ น
อัลตร้าโซนิ กส์เหนื อศีรษะครั้งละ 10 cm เปรี ยบเทียบกับตลับเมตรที่ใช้
กันโดยทัว่ ไปดังแสดงในรู ปที่ 10 พบว่าเครื่ องสามารถวัดค่าส่ วนสู งได้
โดยมีค่าเปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเท่ากับ 0.15% รายละเอียดผล
การวัดส่ วนสู งบางส่ วนดังตารางที่ 1 การทดสอบวัดนํ้าหนักเริ่ มจากทํา
การเปรี ยบเที ยบค่าเครื่ องชัง่ โดยใช้ถุงนํ้าตาลสุ ทธิ 1 kg จากนั้นทําการ
ทดสอบเครื่ องโดยนําแผ่นนํ้าหนักขนาดตั้งแต่ 10 kg ถึง 150 kg โดยเพิ่ม
นํ้าหนักครั้งละ 10 kg โดยเทียบกับเครื่ องชัง่ นํ้าหนักที่ใช้กนั ทัว่ ไปดัง
แสดงในรู ปที่ 11 พบว่าเครื่ องชัง่ สามารถวัดค่านํ้าหนักได้มีค่าเปอร์ เซ็นต์
ความคลาดเคลื่ อ นเฉลี่ ย เท่ า กับ 0.32% รายละเอี ย ดผลการวัด นํ้า หนัก
บางส่ วนดังตารางที่ 2 จากนั้นทําทดสอบวัดนํ้าหนักพร้ อมวัดส่ วนสู ง
สําหรับทดสอบการรับส่ งแบบไร้สาย พบว่าภาครับสามารถรับค่านํ้าหนัก
และส่ วนสู งแสดงผลผ่านแอลซี ดีได้ถูกต้องช่ วงระยะทางตั้งแต่ 1-10 m
รู ปที่ 12 แสดงตัวอย่างการนํ้าหนักพร้อมวัดส่ วนสู ง ที่อุณหภูมิ 30.1 C

(ก)

รู ปที่ 7 โมดูลสื่ อสารไร้สาย

(ข)

2.7 จอแสดงผลแอลซีดี
จอแสดงผลแอลซี ดีแ บบตัว อักษรขนาด 16 ตัว อัก ษร 2
บรรทั ด สามารถปรั บ ความสว่ า งหน้ า จอได้ สามารถติ ด ต่ อ กั บ

รู ปที่ 9 อุปกรณ์ที่จดั สร้างเครื่ องชัง่ นํ้าหนักพร้อมวัดส่ วนสู ง
(ก) ภาคส่ ง และ (ข) ภาครับ
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รูปที่ 10 การทดสอบวัดส่ วนสูงที่ระยะต่างๆเทียบกับตลับเมตร
รู ปที่ 12 การทดสอบภาคส่ งและรับค่านํ้าหนักส่ วนสู ง
ตารางที่ 1 ผลทดลองวัดส่ วนสูงเทียบกับตลับเมตร ที่อุณหภูมิ 32 C
ลําดับ เครื่ องวัดส่ วนสูง
ตลับเมตร
เปอร์เซ็นต์
ไร้สาย (cm)
(cm)
ความคลาดเคลื่อน
1
100
100.3
0.29%
2
120
119.8
0.16%
3
140
139.8
0.14%
4
160
160.3
0.18%
5
180
180.2
0.11%
6
190
190.1
0.05%


ลําดับ อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นที่ตอ้ งปรับปรุ งพัฒนาแก้ไขต่อไปคือ หา
วิธี การวัด ส่ ว นสู งโดยที่ ไ ม่ มีแผ่น ไม้ก้ นั บริ เวณเหนื อศี รษะการรั บ รอง
ความถูกต้องของเครื่ องที่จดั สร้างโดยการสอบเทียบตามมาตรฐาน และ
สุ ดท้ายการส่ งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ คาํ นวณค่า BMI และเก็บบันทึ ก
ประวัติ

เอกสารอ้ างอิง

(ก)
(ข)
รูปที่ 11 การทดสอบวัดนํ้าหนักเทียบแผ่นนํ้าหนักขนาดต่างๆ
(ก) 10 kg และ (ข) 150 kg
ตารางที่ 2 ผลทดลองวัดส่ วนนํ้าหนักด้วยแผ่นนํ้าหนักที่ขนาดต่างๆ
ลําดับ แผ่นนํ้าหนัก เครื่ องชัง่ นํ้าหนัก
เปอร์เซ็นต์
(kg)
(kg)
ความคลาดเคลื่อน
1
10
10.1
1%
2
50
50.1
0.20%
3
90
90.2
0.22%
4
120
120.1
0.08%
5
150
150.2
0.13%

5. สรุ ปผลและแนวทางการพัฒนา
บทความนี้ นาํ เสนอการศึกษาออกแบบและจัดสร้างเครื่ องชัง่
นํ้าหนักพร้อมวัดส่ วนสู งไร้สาย ซึ่ งจะช่วยเพิ่มความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ิงานและผูร้ ับบริ การ จากการทดสอบผลเบื้องต้น เครื่ องสามารถวัด
ค่าส่ วนสูงและนํ้าหนักได้โดยมีค่าความผิดพลาด 0.15% และ 0.32% ตาม

[1] P. Wattanasit and A. Kautrakool, “The Relation Between
Anthropometric Indices and Hypertension in Thai Adolescents,”
Songklanagarind Journal of Nursing, vol. 37, no. 3, pp. 83-96,
September 2017.
[2] C. Nishida, “Appropriate Body-Mass Index for Asian Populations
and Its Implications for Policy and Intervention Strategies,” The
Lancet, vol. 363, pp. 157-163, January 2004.
[3] สุ พชั ริ น เขมรัตน์, “ลักษณะของสัดส่ วนร่ างกายและสมรรถภาพ
ทางกลไกของนักกี ฬาฟุตซอลระดับเยาวชนไทย,” กลุ่มวิจยั และ
พัฒนา สํานักวิทยาศาสตร์การกีฬา, รายงานการวิจยั , กรมพลศึกษา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558.
[4] พรพล พิมพาพร และอาภัสรา อัครพันธุ์, “ผลของการเดิน วิ่ง และ
ปั่ นจักรยานสะสมต่อดัชนี มวลกาย มวลกล้ามเนื้ อ และร้อยละของ
ไ ข มั น ใ น ร่ า ง ก า ย ข อ ง นิ สิ ต ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก า ร กี ฬ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,” 1st Bike and Walk Forum, สาขาวิชา
สรี รวิ ท ยาการออกกํ า ลั ง กาย คณะวิ ท ยาศาสตร์ การกี ฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
[5] JJ. Reilly, “Diagnstic Accuracy of the BMI for Age in
Paediatrics,” International Journal of Obesity, vol. 30, pp. 595597, 2006.
[6] R.C. Weisell, “Body Moss Index as an Indicator of Obesity,” Asia
Pacific J. Clin. Nurt., vol. 11, pp. s681-s684, 2002.
[7] บริ ษทั วีนสั ซัพพลาย จํากัด, [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก www.
Thaieasyelec.com, สื บค้น 9 มีนาคม 2561.
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ระบบควบคุมการเข้ าออกสาหรับองค์ กรด้ วยบอร์ ดราสเบอรี่พาย
Door Access Control System for Enterprise using Raspberry Pi
อภิวฒ
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

ปั จจุบนั ระบบควบคุ มการเข้าออกประตูแบบไม่ใช้ลูกกุญแจ
ยังคงไม่แพร่ หลายมากนักเนื่ องจากมี ค่าใช้จ่ายสู งและการปกปิ ดเทคนิ ค
การท างานของอุ ป กรณ์ ระบบที่ น าเสนอนี้ เป็ นวิ ธี ที่ คุ ้ม ค่ า ใช้ จ่ ายซึ่ ง
ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานสะดวกและง่ายต่อการปรั บแต่งหรื อขยาย เรา
เลือกบอร์ ดราสเบอรี่ พายนามาใช้งานเนื่ องจากเป็ นโอเพ่นซอร์ สสามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้สะดวกและใช้งานง่าย โดยระบบนี้ ใช้ราสเบอรี่ พาย
ท างานในสองลัก ษณะคื อ : หน่ ว ยบริ ก ารเว็บ (WebUnit) และ หน่ ว ย
ควบคุมประตู (DoorUnits) โดยจะมี เพียงหนึ่ งหน่ วยบริ การเว็บเชื่ อมต่อ
กับ หน่ วยควบคุ มประตู ที่ มีได้ห ลายหน่ วย โดยที่ แ ต่ ล ะหน่ วยควบคุ ม
ประตู จะรั ก ษาความปลอดภัย เฉพาะประตู ทั้งนี้ บอร์ ด ราสเบอรี่ พ าย
ทั้งหมดรวมถึ งคอมพิ วเตอร์ ข องผู ้ดูแ ลระบบจะเชื่ อ มต่ อ บนเครื อข่ าย
เดียวกันทั้งในแบบไร้สายหรื อผ่านสายเคเบิล

ในอดี ตระบบควบคุ มการเข้าออกประตูสาหรั บองค์กรยังไม่
แพร่ หลายมากนั ก เนื่ อ งจากมี ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง โดยเฉพาะค่ า ติ ด ตั้ง และ
บ ารุ งรั ก ษาโครงข่ ายในการเชื่ อมต่ อ ข้อ มู ล และการปกปิ ดเทคนิ ค การ
ท างาน ของอุ ป กรณ์ แต่ ใ น ปั จจุ บ ั น ทุ ก องค์ ก รมี ร ะบ บ เครื อข่ า ย
คอมพิวเตอร์ พร้อมใช้งานอยูแ่ ล้วจึงเหลือเพียงการเลื อกระบบที่เหมาะสม
มาใช้งานในองค์ก ร ยกตัวอย่างเช่ น [1-2] ระบบควบคุ ม การเข้า ออก
สาหรับองค์กรด้วยบอร์ ดราสเบอรี่ พายที่นาเสนอนี้ เป็ นวิธีที่คุม้ ค่าใช้จ่าย
ซึ่ งออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานสะดวกและง่ายต่อการปรั บแต่งหรื อขยาย
ซึ่ งผูส้ นใจสามารถหาอุปกรณ์ ได้ตามท้องตลาดเพื่อนาไปพัฒนาต่อยอด
และซ่อมบารุ งได้เอง
ระบบนี้ จะทาหน้าที่ ตรวจสอบสิ ทธิ ของบุคลากรในการผ่าน
เข้าออกประตูตามภาระหน้าที่ และหรื อพื้ นที่ รับผิ ดชอบ เหมาะสาหรั บ
องค์กรที่ มีบุคลากรมากและหรื อมีหลายหน่ วยงาน หลายอาคาร ซึ่ งสิ ทธิ
ในการผ่านเข้าออกนี้ ได้ถูกออกแบบให้เป็ นระบบรวมศูนย์ผ่านเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ โดยระบบได้ถูกออกแบบด้วยชุดซอฟแวร์ เสรี ที่ชื่อว่า แลมป์
(LAMP) โดยติ ดตั้ งบ น ระ บ บ ส ม องก ล ฝั งตั ว ที่ ส ามารถ รองรั บ
ระบบปฏิ บ ัติ ก ารลิ นุ ก ซ์ และในส่ วนของอุ ป กรณ์ ค วบคุ มหลัก ประจา
ประตูใช้ราสเบอรี่ พาย ในกระบวนการรับส่ งข้อมูลและควบคุ มการเปิ ด
ปิ ดประตูซ่ ึ งพัฒนาด้วยภาษา C++ ซึ่ งล้วนเป็ นระบบเปิ ด พร้ อมทั้งเพิ่ ม
ความสามารถให้ระบบยังคงสามารถทางานได้เมื่ อเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ที่ใช้งานเกิดความคับคัง่ ของข้อมูลหรื อล้มเหลว

คาสาคัญ: ควบคุมการเข้าออก, ความปลอดภัย, ราสเบอรี่ พาย

Abstract
Modern keyless door access control systems remain largely
inaccessible to the public, due to their high cost and low transparency.
Our system is a cost-effective solution that is designed to be intuitive to
use, and easy to customize or extend. We chose the Raspberry Pi for our
platform because it is open-source, accessible, and easy to set up. Our
system has two types of Raspberry Pis: the WebUnit and the DoorUnits.
There is only one WebUnit unit in the system, and it has multiple
DoorUnit units associated with it, with each DoorUnit associated with
each door to be secured. All Raspberry Pis, and the admin's computer,
are connected to the same network, either wirelessly or through a cable.
Keywords: door access control, security, RaspberryPi

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 ระบบควบคุมการเข้ าออกประตู
ระบบควบคุมการเข้าออกประตู (Door Access Control) [3-5]
ในที่น้ ี เราจะใช้กบั การผ่านเข้าออกประตูหรื อการผ่านเข้าออกพื้นที่ ระบบ
ที่คุน้ เคยกันดีได้แก่ ระบบกดรหัส ผ่านและระบบการ์ ดแม่เหล็ก ซึ่ งคานี้
เป็ นที่ รู้จกั กัน มานานแล้ว จนกระทั่งเทคโนโลยีเกี่ ยวกับ อาร์ เอฟไอดี
(RFID) [3,6] ได้เข้ามาทาให้ ระบบคี ยก์ าร์ ดเดิ มได้ถู ก พัฒ นาให้ มี ค วาม
ทันสมัยยิ่งขึ้น เทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดีใช้คลื่นวิทยุในการส่ งสัญญาณรหัส
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บัตรไปยังเครื่ องอ่านบัตร ทาให้ไม่ตอ้ งมี การรู ดหรื อเสี ยบบัตรอี กต่อไป
เพียงแต่นาบัตรไปวางในตาแหน่ งด้านหน้าของเครื่ องอ่านบัตร หลักการ
ท างานก็ คื อ เครื่ องอ่ านบัต ร (Card Reader) จะส่ งสั ญ ญาณวิ ท ยุ ซึ่ งเป็ น
สัญ ญาณไฟฟ้ าอ่ อ นๆออกมาจากขดลวดซึ่ งท าหน้ าที่ เป็ นสายอากาศ
จากนั้นบัตรอาร์ เอฟไอดี สาหรับงานควบคุมการเข้าออกประตูน้ ี ซ่ ึ งส่ วน
ใหญ่มีการใช้งานกันอยูใ่ น 2 ย่านความถี่ได้แก่ 125 kHz (Proximity Card)
และ 13.75 MHz (Mifare Card) ภายในจะมี ข ดลวดเล็ ก พัน เป็ นวงและ
เชื่อมต่อเข้ากับวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ขนาดเล็ก (chip) ซึ่ งถูกฝังอยูภ่ ายในตัว
บัตร (RFID Card) เมื่อบัตรถูกนาไปใกล้รัศมีที่สามารถรับสัญญาณไฟฟ้า
อ่อนๆจากเครื่ องอ่านบัตร บัตรจะได้รับกระแสไฟฟ้านาเหนี่ ยว ทาให้เกิ ด
เป็ นพลังงานและส่ งกลับข้อมูลออกไปยังเครื่ องอ่านบัตร เครื่ องอ่านบัตร
ก็จะทาการแปลรหัสที่ได้ออกมาและตรวจสอบสิ ทธิ ถ้ามีสิทธิ ในการผ่าน
เครื่ องอ่านบัตรก็จะทาการสัง่ ให้ชุดควบคุมการเปิ ดปิ ดประตูทางานและ
ตัดต่อวงจรไฟฟ้าที่ไปเลี้ยงชุดกลอนล็อค ทาให้ประตูถูกปลดล็อคนั้นเอง

3. การออกแบบและดาเนินการ
3.1 สถาปัตยกรรมของระบบ

รู ปที่ 1 สถาปัตยกรรมโดยรวมของระบบ

2.2 ราสเบอรี่พาย
ราสเบอรี่ พาย (Raspberry Pi) [7-8] หรื อเรี ยกย่อๆว่า RPi เป็ น
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ข นาดเล็ ก ประมาณเครดิ ต การ์ ด ราคาประหยัด
ออกแบบโดย Raspberry Pi Foundation ส าหรั บ ใช้ใ นการทดลองและ
การศึ ก ษา มี พ อร์ ต หรื อ ช่ องต่ ออุ ป กรณ์ ที่ เราคุ ้น เคยกัน ดี เช่ น HDMI,
USB, Ethernet เป็ นต้น บางคนใช้เป็ นไมโครคอนโทรเลอร์ เพื่อควบคุ ม
วงจรอิเล็คทรอนิ กส์ เช่ น ปิ ดหรื อเปิ ดไฟผ่านอินเตอร์ เน็ ต, ควบคุมกล้อง
ผ่านอินเตอร์ เน็ต เป็ นต้น ใช้เป็ นเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ภายในบ้านเป็ นได้ท้ งั
Storage Server, FTP Server, Web Server เป็ นต้น ข้อเด่ นอีกด้านหนึ่ งคือ
มี เอกสารออนไลน์ อ ย่างเป็ นทางการและมี เครื อ ข่ ายสั ง คมออนไลน์
จานวนมากช่วยแนะนาข้อมูลในการใช้งาน จึงเป็ นที่นิยมใช้ในการนามา
ประยุกต์ใช้ในงานด้าน IoT

2.3 SQLite
ระบบฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ (Relational Database) เป็ นระบบ
การจัด เก็ บ ข้อ มู ล ที่ อ ยู่ใ นรู ป แบบของตาราง โดยแต่ ล ะตารางจะแบ่ ง
ออกเป็ นแถว ในแต่ ล ะแถวก็ ยงั แบ่ งย่อยออกเป็ นคอลัม น์ ต ามแต่ ผู ้ใ ช้
กาหนด การจัดการข้อมูล แบบตารางนี้ มีความนิ ยมแพร่ ห ลายมากที่ สุ ด
เพราะง่ายต่อการทาความเข้าใจ เช่ น ระบบฐานข้อมูล MySQL , Oracle ,
Microsoft SQL เป็ นต้น และ SQLite ก็เป็ นหนึ่ งในระบบฐานข้อมูลเชิ ง
สัมพันธ์ เช่ นกัน การใช้ระบบฐานข้อมู ล SQLite มี ขอ้ ดี ห ลายอย่าง เช่ น
ทางานเร็ ว ใช้หน่วยความจาน้อย และข้อดี ที่เห็ นได้ชดั อีกอย่างหนึ่ งคือมี
ไลบรารี และชุ ด ค าสั่ งภาษา C ให้ เรี ยกใช้ งาน SQLite เป็ นโปรแกรม
ฐานข้อมูลที่มีขนาดเล็กมาก (ไม่ถึง 1MB) เก็บฐานข้อมูลเป็ นไฟล์โดยไม่
จาเป็ นต้องมีเซิ ร์ฟเวอร์ ทาให้ถูกใช้ในหลายๆโปรแกรมหรื อถูกติดตั้งลง
ไปในอุปกรณ์พกพาหลายชนิ ดๆ เช่น iPhone, Android เพื่อใช้ในการเก็บ
ข้อมูล

ระบบที่นาเสนอนี้เป็ นวิธีที่คุม้ ค่าใช้จ่ายซึ่งออกแบบมาเพื่อให้
ใช้งานสะดวกและง่ายต่อการปรับแต่งหรื อขยาย เราเลือกบอร์ ดราสเบอรี่
พายนามาใช้งานเนื่ องจากเป็ นโอเพ่นซอร์ สสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้
สะดวกและใช้ ง านง่ า ย โดยระบบนี้ ใช้ ร าสเบอรี่ พายท างานในสอง
ลัก ษณะคื อ : หน่ ว ยบริ การเว็บ (WebUnit) และ หน่ ว ยควบคุ ม ประตู
(DoorUnits) โดยจะมี เ พี ย งหนึ่ งหน่ ว ยบริ การเว็บ เชื่ อ มต่ อ กั บ หน่ ว ย
ควบคุมประตูที่มีได้หลายหน่วย โดยที่แต่ละหน่ วยควบคุมประตูจะรักษา
ความปลอดภัยเฉพาะประตู ทั้งนี้ อุปกรณ์ท้ งั หมดจะเชื่ อมต่อบนเครื อข่าย
เดียวกันทั้งในแบบไร้สายหรื อผ่านสายเคเบิลผ่านโปรโตคอล TCP/IP ดัง
รู ปที่ 1 ส่ วนรู ปที่ 2 แสดง E-R Diagram ของฐานข้อมูลหลักจะเห็ นได้ว่า
ผูใ้ ช้แต่ล่ะคนสามารถมีสิทธิ ผา่ นเข้าออกได้หลายประตู จากทั้งสิ ทธิ ส่วน
บุคคลและสิ ทธิ จากกลุ่มงาน ทั้งยังสามารถระบุวนั และช่วงเวลาในการใช้
งานได้หลายรู ปแบบ

รู ปที่ 2 E-R Diagram ของฐานข้อมูลหลัก
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3.2 การทางานของระบบ

4. ผลการดาเนินงาน

จากรู ปที่ 3 แสดงการทางานของระบบเริ่ มจากผูด้ ูแลระบบทา
การเพิ่มผูใ้ ช้งานเข้าไปในระบบผ่านเว็บแอฟลิเคชัน่ ทั้งกาหนดสิ ทธิ ต่างๆ
ในการใช้งานประตู รวมถึ งช่ วงเวลาที่ใช้งาน โดยในระบบนี้ เราจะใช้ชื่อ
เรี ยกว่า WebUnit ใช้ร าสเบอรี่ พ ายที่ ติ ด ตั้งระบบปฏิ บ ัติ ก ารราสเบี้ ย น
(Raspbian) ทั้งติดตั้งชุ ดซอฟแวร์ เสรี ที่ชื่ อว่า แลมป์ (LAMP) มี Apache
Web Server ให้ บริ การเว็บ มี MySQL เป็ นตัวจัดการฐานข้อมูล และใช้
ภาษาพี เอชพี (PHP) ในการสร้ างโปรแกรมเว็บ แอฟลิ เคชั่น ทั้งนี้ หาก
ต้องการให้ประสิ ทธิ ภาพของระบบสู งขึ้ นก็สามารถนาชุดซอฟแวร์ น้ ี ไป
ติดตั้งบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าได้
ในส่ วนของลูกข่ายที่จะนามาต่อเข้ากับระบบจะใช้ชื่อเรี ยกว่า
DoorUnit จะทาหน้าที่ รับรหัสบัตรอาร์ เอฟไอดี และส่ งต่อไปตรวจสอบ
สิ ทธิ ในการใช้ ง านประตู ก ั บ ฐานข้ อ มู ล ซึ่ งถู ก ออกแบบให้ ติ ด ตั้ ง
ระบบปฏิบตั ิการราสเบี้ยนบนราสเบอรี่ พายเช่ นกัน โดยมี SQLite เป็ นตัว
จัดการฐานข้อมูลซ่อนอยูบ่ นระบบ เหตุที่เลือกใช้ราสเบอรี่ พายมาใช้งาน
ในระบบนี้ เนื่ องจากผูพ้ ฒั นาต้องการลดความคับคัง่ ของข้อมูลที่ อยู่บ น
เครื อข่ ายซึ่ งแทบจะทุ ก องค์ก รจะใช้ งานระบบควบคุ ม การเข้าออกนี้
ร่ วมกับเครื อข่ายเดิ ม หากเครื อข่ายมี ความคับคัง่ ของข้อมูลอยู่ก่อนหน้า
แล้วระบบควบคุ มการเข้าออกแบบร่ วมศู นย์ก ลางที่ มีข ายในท้องตลาด
โดยทัว่ ไปจะไม่สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ระบบนี้ใช้แนวคิด
ที่ว่าทุกๆประตูจะมีฐานข้อมูลเป็ นของตัวเอง เพียงแค่คอยปรับปรุ งข้อมูล
จากฐานข้อมูลรวมเมื่อมีการแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วย
ควบคุมประตูของตน จึงทาให้ลดจานวนข้อมูลที่ตอ้ งใช้เครื อข่ายลง แต่ยงั
สามารถควบคุมการใช้งานแบบร่ วมศูนย์กลางได้

รู ปที่ 4 อุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยควบคุมประตู
หน่ วยอ่านบัตรอาร์ เอฟไอดี เลื อกใช้ ID12 เป็ นซึ่ งใช้ค วามถี่
125 KHz มี เสาอากาศในตัว มี ร ะยะการอ่ าน 4-6 เซนติ เมตรโดยการ
สื่ อสารสัญญาณผ่านทาง TTL และใช้ IC MAX232 (Baud Rate Default
9600 bps) เพื่อส่ งข้อมูลที่ ได้ไปยังหน่ วยควบคุ มประตู พร้ อมติ ดตั้ง Exit
Switch ภายในกล่ องเดี ยวกัน เพื่ อ ความสะดวก ในส่ ว นหน่ วยควบคุ ม
ประตูนอกจากราสเบอรี่ พายแล้ว ยังใช้ Serial UART to USB Converter
เพื่อรั บข้อมูลจากหน่ วยอ่านบัตรอาร์ เอฟไอดี มาใช้ผ่านพอร์ ท USB ของ
ราสเบอรี่ พ าย พร้ อ มทั้งเลื อ กใช้ ก ลอนล็ อกประตู แ บบแม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า
(Electromagnetic Lock) 300 ปอนด์ 12VDC ใช้ก ระแสไฟฟ้ า ประมาณ
350 mA จึงใช้ Relay 5VDC ในการตัดต่อวงจรเปิ ดปิ ดประตู

รู ปที่ 5 หน้าเว็บแอฟลิเคชัน่ ของระบบ

รูปที่ 3 กระบวนการทางานของระบบ

ในส่ วนของเว็บ แอฟลิ เคชั่น ดังรู ป ที่ 5 ถู ก พัฒ นาด้ว ยภาษา
PHP โดยสร้ างหน้าเว็บให้ส ามารถกาหนดสิ ทธิ ของแต่ละบุคคลในการ
เข้าออกประตู แ ต่ ล ะบานได้ ต ามวัน และเวลาอย่างอิ ส ระ ทั้ง สามารถ
กาหนดสิ ทธิ ของแต่ละกลุ่มบุคคลในการเข้าออกประตูแต่ละบานได้ตาม
วัน และเวลาได้เช่ น กัน โดยสิ ท ธิ ข องแต่ ล ะบุ ค คลยังใช้ งานได้เช่ น เดิ ม

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
417

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand
พร้ อ มทั้งมี ระบบบัน ทึ ก ข้อ มู ล ในการใช้ งานแต่ ล ะประตู หรื อ ที่ นิ ย ม
เรี ยกว่า Logs File เพื่ อ น าข้อ มู ล การใช้ งานนี้ มาตรวจสอบในภายหลัง
ทั้งนี้ จากการจาลองเหตุก ารณ์ ก ารเข้าออกประตู ด้วยผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบ
จานวนยี่สิบคนในการทดสอบระบบ ซึ่ งผูใ้ ช้งานแต่ละคนจะมี บตั รอาร์
เอฟไอดี เป็ นของตัวเองเข้ามาใช้บริ การระบบฯ เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ โดย
การกาหนดสิ ทธิ ส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน และกาหนดกลุ่มเป็ นสองกลุ่ ม
คือกลุ่มเช้า (7.00 – 11.59 น.) จานวน 10 คนและกลุ่มบ่าย (12.00 – 16.59
น.) จ านวน 10 คนเช่ น กั น พบว่ า ระบบท างานได้ ถู ก ต้ อ งไม่ พ บ
ข้อผิดพลาดใด

[3]

[4]

[5]

5. สรุป
จากการออกแบบและทดสอบระบบควบคุ ม การเข้าออก
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และหรื อมีหลายหน่วยงาน หลายอาคาร ซึ่ งสิ ทธิ ในการผ่านเข้าออกนี้ ได้
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6. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
เนื่ องจากระบบที่ นาเสนอนี้ มุ่งเน้นไปที่ การนาราสเบอรี่ พาย
ซึ่งคือคอมพิวเตอร์ ขนาดจิ๋ว ทั้งมีจุดเด่นที่ราคาถูกเป็ นที่นิยมในท้องตลาด
ผูพ้ ฒั นายังมีแนวคิดที่ จะเพิ่ม ความสามารถทางด้านสานักงานอัตโนมัติ
(office Automation) เพิ่ ม เติ ม เข้า ไปในระบบ เช่ น ควบคุ ม การเปิ ดปิ ด
ระบบแสงสว่ า งอาคาร ระบบลงเวลาปฏิ บ ัติ ง าน เป็ นต้น เนื่ อ งจาก
ทรัพยากรของระบบยังเพียงพอที่จะนาไปใช้งาน
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ น าเสนอระบบควบคุ ม ความชื้ นและอุ ณ หภู มิ
โรงเรื อนเพาะเห็ดขอนขาวผ่านเว็บบราวเซอร์ เมื่อ 2 โรงเรื อนขนาด 2 x
2.3 m2 สู ง 2 m ถูกสร้ างขึ้ นเพื่อทาการทดสอบและเปรี ยบเทียบผล
โรงเรื อ นหนึ่ ง เห็ ด จะถู ก เพาะโดยวิ ธี ทวั่ ไป ส่ วนอี ก โรงเรื อนหนึ่ ง ถู ก
สังเกตการณ์ความชื้ นและอุณหภูมิอย่างใกล้ชิด ผ่านหน้าต่างที่ สร้ างขึ้น
โดย NETPIE ที่สามารถแสดงผลและควบคุ ม ได้ด้วยบราวเซอร์ ผ่าน
เครื อ ข่า ยอิ นเตอร์ เ น็ ต เชื่ อ มต่ อ ไปยัง ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
Mega 2560 ที่ติดตั้งไว้กบั โรงเรื อน ทั้งความชื้ นและอุณหภูมิจะถู ก
ตรวจจับด้วยเซนเซอร์ ทาให้ผูใ้ ช้งานสามารถทราบได้ว่าความชื้ นและ
อุณหภูมิมีค่าเป็ นเท่าใด ถ้าไม่ตรงกับความต้องการ ผูใ้ ช้สามารถสั่งให้
อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ที่ ติ ด ตั้ง ไว้ใ ห้ ท างานจากที่ ใ ดก็ ไ ด้ที่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ
เครื อ ข่ายอิ นเตอร์ เ น็ ต ได้ เพื่อ ปรั บ ความชื้ นและอุ ณหภู มิ ตามต้อ งการ
อุปกรณ์หลักประกอบด้วย สปริ งเกอร์ พ่นน้ า พัดลมดูดอากาศ และเครื่ อง
ทาความร้อน นอกจากนี้ ระบบนี้ ยงั สามารถทางานในโหมดอัตโนมัติ นัน่
คือสามารถกาหนดช่วงค่าความชื้ นและอุณหภูมิที่เหมาะสมของเห็ ดขอน
ขาวได้ เมื่อค่าจากเซนเซอร์ ที่ตรวจจับ ได้เ ปรี ยบเที ยบกับความชื้ น และ
อุณหภูมิที่ต้ งั ค่าไว้ มีค่ ามากหรื อน้อยกว่าช่ วงที่ ก าหนดไว้แล้ว ไมโคร
คอนโทรลเลอร์ ก็จะสั่งให้อุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ในโรงเรื อนทางานเพื่อปรับ
ความชื้นและอุณหภูมิโดยอัตโนมัติต่อไป จากการทดสอบพบว่า ระบบที่
สร้างขึ้นนี้สามารถช่วยให้เห็ดขอนขาวมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 11.9%
คาสาคัญ: ความชื้น, อุณหภูมิ, สังเกตการณ์, เห็ดขอนขาว, ระบบควบคุม

Abstract
This paper presents a humidity and temperature control
system of the long white fungi house via web browser. The 2 long white
fungi houses with the size of 2 x 2.3 m2 and high of 2 m are contributed
for testing and comparison. One house is operated with a conventional
farming while the other is monitored the humidity and temperature

closely. The user interface is contributed from NETPIE that can be
show and control by browser via internet. It connects to Arduino Mega
2560 microcontroller which is installed with the house. Both humidity
and temperature are detected by sensors make users to know the level of
humidity and temperature. The user can order any equipment from
anywhere that can be connect with internet for adjusting humidity and
temperature. The equipment composes of sprinkle, fan, and heater.
Moreover, this system can also operate in automatic mode. That is input
the range of appropriate humidity and temperature of the long white
fungi. The detected values from sensors are compared with the fixed
humidity and temperature values. If they are more or less than the
range, the microcontroller will order the equipment to adjust the
humidity and temperature level, automatically. From testing, this
control system can be makes the yield of the long white fungi increased
by 11.9%.
Keywords: humidity, temperature, monitor, long white fungi, system
control

1. บทนา
ในการสรรหาเห็ดมารับประทานกันในอดี ตนั้น จะเป็ นเห็ดที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเห็ดก็มกั จะเกิดตามฤดูกาลเท่านั้นโดยเฉพาะ
ช่ วงฤดู ฝน ทาให้นอกฤดู โอกาสที่จะมีเห็ ด ได้รับประทานจึงมีน้อยมาก
ปัจจุบนั ผูค้ นรู้จกั วิธีเพาะเห็ดกันแล้ว ทาให้สามารถหาเห็ดมารับประทาน
กันได้ง่ายมากขึ้ น สามารถมีให้ รับประทานนอกฤดูกาลได้หลากหลาย
มากขึ้ น เห็ ดบางชนิ ด ได้รับ ความนิ ยมเป็ นอย่างมาก เช่ น เห็ ดฟาง เห็ ด
นางฟ้ า เห็ดหู หนู นอกจากนี้ยงั มีเห็ดที่มีสรรพคุณทางยา เช่ น เห็ ดหลิ นจือ
เป็ นต้น เมื่อมีผนู้ ิ ยมบริ โภคมากขึ้น จึงก่อให้เกิ ดแนวคิดการเพาะเห็ดใน
เชิ งการค้าขึ้น เพื่อให้สามารถผลิ ตเห็ ดออกมาได้ในจานวนมาก ๆ การ
สร้างโรงเรื อนเพาะเห็ดจึงเกิดขึ้นตามมา เนื่องจากสามารถควบคุมได้
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การสร้ า งโรงเรื อนเพาะเห็ ด นั้น จ าเป็ นต้อ งมี ค วามเข้า ใจ
เกี่ ย วกับ สภาพแวดล้อ มที่ เ หมาะสมส าหรั บ การเพาะเห็ ด ที่ ดี [1] เช่ น
สถานที่ที่จะใช้เพาะเห็ ดควรจะมีลกั ษณะเป็ นที่โล่ งแจ้ง อากาศถ่ายเทได้
สะดวก ไม่เปี ยกชื้ นมากเกิ นไป น้ าไม่ท่วมขัง มี ระบบระบายน้ าที่ ดี ไม่
เป็ นสถานที่ที่มีสารปนเปื้ อน ยาฆ่าแมลง และเชื้อรา เป็ นต้น ส่ วนลักษณะ
ของสภาพดิ น ดินที่จะนามาเพาะเห็ ดนั้น ไม่ควรเป็ นดินเค็มเพราะความ
เค็ม ของดิ น จะท าให้ เ ส้ น ใยของเห็ ด ไม่ ร วมตัว กัน เป็ นดอกเห็ ด และ
นอกจากนี้ ถ้าหากเป็ นพื้นที่ ที่เคยเพาะเห็ ดมาก่ อน ควรทาความสะอาด
บริ เวณนั้นให้สะอาดเสี ยก่ อน จะเห็ นได้ว่าสภาพแวดล้อมของการเพาะ
เห็ ด มี ค วามส าคัญ เป็ นอย่ า งมาก ผู้เ พาะเห็ ด จะต้อ งจัด สภาพภายใน
โรงเรื อนเพาะเห็ดให้เหมาะสม เนื่ องจากมีผลกระทบต่อปริ มาณผลผลิ ต
และคุ ณ ภาพของเห็ ด ซึ่ งแตกต่ า งกัน ออกไปในเห็ ด แต่ ล ะชนิ ด เมื่ อ
สามารถกาหนดและควบคุมได้แล้ว โอกาสที่จะเพิ่มผลผลิ ตให้สูงขึ้นย่อม
มีมากขึ้นด้วยเช่นกัน
ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคเริ่ มรู ้ จกั และนิ ยมรั บประทานเห็ ดขอนขาว
(long white fungi) กันมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อย้อนหลังไป 2 - 3 ปี ที่ผ่าน
มา ทาให้เห็ ดชนิ ดนี้ มีราคาสู ง ซึ่ งบางครั้งอาจสู งกว่าเห็ ดนางฟ้ าหรื อเห็ ด
ฟาง ส่ งผลให้เกษตรกรสนใจที่จะเพาะเห็ ดขอนขาวกันเป็ นจานวนมาก
เห็ ดขอนขาวจะมี ลกั ษณะคล้ายกับเห็ ดนางรม มี สี ขาว ความแตกต่ างที่
สามารถสังเกตเห็นได้ระหว่างเห็ ด 2 ชนิ ดนี้ คื อ เห็ ดขอนขาวจะมี ดอกที่
บาง และหอมกว่าเห็ ดนางรม บริ เวณกึ่ งกลางของเห็ ดขอนขาวจะมีรอย
บุ๋มเล็กน้อย บริ เวณดอกเห็ ดจะคล้าย ๆ กับจานที่ มีก้นลึ ก และบริ เวณ
หมวกเห็ ดจะมีขนขึ้นอยู่เป็ นกระจุกปกคลุ มอยู่ ส่ วนก้านดอกจะเหนี ยว
และแข็ง ซึ่ งจะติ ดกับหมวกเห็ ดเป็ นเนื้ อเดี ยวกัน และมัก จะไม่อยู่ตรง
กึ่งกลางของดอกเห็ ด และดอกเห็ ดจะขึ้นแบบเรี ยงชิ ดติ ดกัน โดยเมื่อยัง
อ่อนเนื้ อของเห็ดจะบางและเหนี ยว แต่เมื่อแก่จะมีเนื้ อที่เหนี ยวและแข็ง
เห็ดขอนขาวเป็ นเห็ดที่เจริ ญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิที่สูงกว่าเห็ดโดยทัว่ ไป
เล็กน้อย ไม่ว่าจะเป็ นเห็ ดนางฟ้ าหรื อเห็ดฟาง และต้องการความชื้ นที่สูง
มากกว่าเห็ดชนิดอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน
ผูว้ ิจยั มี แ นวคิ ดที่ จะนาเอาเทคโนโลยี ม าประยุก ต์ใ ช้กบั การ
เพาะเห็ ดขอนขาวในโรงเรื อนเนื่ องจากคาดหวังว่าจะสามารถช่ วยเพิ่ ม
ผลผลิตให้กบั เห็ดชนิ ดนี้ ได้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560
ถู ก เลื อ กน ามาใช้ เ นื่ อ งจากมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง และราคาไม่ แ พง ส่ ว น
หน้ า ต่ า งติ ด ต่ อ กับ ผู้ใ ช้ ผู้วิ จ ัย ได้เ ลื อ ก NETPIE เพราะใช้ ง านง่ า ย มี
เครื่ องมือสาหรับแสดงผลทางหน้าจอที่เหมาะสมกับการควบคุมหรื อการ
เฝ้ าสังเกตการณ์ผา่ นเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต การเพาะเห็ดในโรงเรื อนมีขอ้ ดี
ที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ ไม่ตอ้ งรอฤดู กาล และไม่ตอ้ งกลัว
ความแปรปรวนของดินฟ้ าอากาศ โดยค่าความชื้นและอุณหภูมิภายในโรง
เพาะเห็ดขอนขาวสามารถอยู่ในช่ วงที่เหมาะสมได้โดยการตรวจจับของ
เซ็นเซอร์ ความชื้นและอุณหภูมิ เมื่อไม่เหมาะสมจะสั่งให้มีการพ่นน้ าเพื่อ

เพิ่ ม ความชื้ น ในโรงเรื อ น หรื อ สั่ งให้ พ ดั ลมท างานเพื่ อ ดู ด ความร้ อ น
ออกไปเมื่อภายในโรงเรื อนมีความร้อนสู ง เกิ นไป ตรงกันข้ามถ้าภายใน
โรงเรื อนอุ ณหภูมิ ต่ า ไม่เ หมาะกับ การเจริ ญเติ บ โตของเห็ ด ก็จะสั่งให้
เครื่ องทาความร้อนทางาน
เป็ นที่ ท ราบกัน อย่า งกว้า งขวางว่ า หากมี ร ะบบที่ ดี ใ นการ
จัดการโรงเรื อนเพาะเห็ ด จะทาให้สามารถเพิ่มผลผลิ ตได้ ตัวอย่างงาน
เกี่ ยวกับการควบคุมการปลูกพืช เช่ น [3, 4] และการเพาะเห็ด เช่ น [1, 2]
โดยจะเป็ นระบบอัตโนมัติที่ตอ้ งควบคุมในระยะใกล้เท่านั้น งานเกี่ ยวกับ
การควบคุมโรงเรื อนเพาะเห็ดระยะไกลผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตยังไม่เคยมี
การน าเสนอโดยเฉพาะกับ เห็ ด ขอนขาวที่ ต้อ งการความชื้ น สู ง และ
อุณหภูมิค่อนข้างสู งกว่าเห็ดชนิ ดอื่น ๆ

2. การวิเคราะห์ และการออกแบบ
หัวข้อนี้ จะเป็ นการออกแบบโครงสร้างการทางานของระบบ
ควบคุ ม ความชื้ น และอุ ณหภูมิ โรงเรื อนเพาะเห็ ด ขอนขาว ได้แ ก่ การ
ออกแบบระบบวงจร การออกแบบโรงเรื อนเพาะเห็ด และการออกแบบ
หน้าจอสังเกตการณ์

2.1 การออกแบบระบบวงจร
โครงสร้ างของระบบควบคุมความชื้ นและอุณหภูมิโรงเรื อน
เพาะเห็ดขอนขาวแสดงดังรู ปที่ 3.1 ประกอบด้วย
1. ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ที่อยูบ่ นบอร์ ด Arduino
Mega 2560 เป็ นชิ ปไอซี เบอร์ ATmega2560 ออกแบบมาสาหรับงานที่มี
ข้อมูลเข้าและออกมาก เช่ น งานที่ ต้องรับสัญญาณจากเซนเซอร์ หรื อ
ควบคุ ม มอเตอร์ ห ลาย ๆ ตัว บอร์ ด นี้ ยัง มี ห น่ ว ยความจ าแบบ Flash
ค่อนข้างมากทาให้สามารถเขียนโค้ดโปรแกรมเข้าไปได้มาก
2. เซนเซอร์วดั ความชื้ นและอุณหภูมิ AMT1001 จานวน 2 ตัว
ต่อเข้ากับบอร์ ด Arduino Mega 2560
3. โมดู ลรี เลย์ 4 ช่ อง ต่อโดยตรงเข้ากับพอร์ ตของบอร์ ด
Arduino Mega 2560 รับกระแสได้สูงถึ ง 10 A ใช้งานได้ท้ งั ไฟฟ้ า
กระแสตรงและสลับ มี LED แสดงสถานะการทางานของรี เลย์ โดยรี เลย์
นี้ จะใช้สาหรั บ ควบคุ มการทางานของพัดลมดูดอากาศ เครื่ องทาความ
ร้อน และสปริ งเกอร์ พน่ น้ า
4. โมดู ลวันเวลา ต่อเข้ากับพอร์ ต SDA, SCL ของบอร์ ด
Arduino Mega 2560
5. จอแสดงผล LCD 20 x 4 ต่อเข้ากับพอร์ ตบอร์ ด Arduino
Mega 2560
6. NodeMCU ต่อเข้ากับพอร์ ตบอร์ ด Arduino Mega 2560 มี
ไว้สาหรับเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
7. แป้ นกดขนาด 4 x 4 สาหรับใส่ ขอ้ มูลเมื่ออยูท่ ี่โรงเรื อน
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รู ปที่ 1 โครงสร้างของระบบควบคุมความชื้ นและอุณหภูมิโรงเรื อนเพาะเห็ดขอนขาว
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รู ปที่ 2 (ก) ผังการจัดวางอุปกรณ์ในโรงเรื อน (ข) ลาดับการควบคุมความชื้ นและอุณหภูมิในโรงเรื อนเพาะเห็ดขอนขาว

รู ปที่ 3 หน้าต่างสังเกตการณ์ความชื้ นและอุณหภูมิในโรงเรื อนเพาะเห็ดขอนขาว
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ผังการจัดวางอุปกรณ์ในโรงเรื อนเพาะเห็ ดขอนขาวแสดงไว้
ดังรู ปที่ 2(ก) เมื่อโรงเรื อนมีขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2.3 เมตร และสู ง 2
เมตร ถูกสร้างขึ้นมา 2 โรงเรื อน เพื่อทาการทดสอบและเปรี ยบเทียบผล
โรงเรื อนหนึ่ งเห็ ดจะถู ก เพาะโดยวิธีทวั่ ไป ส่ วนอี กโรงเรื อนหนึ่ งจะถู ก
ติดตั้งอุปกรณ์และทาการสังเกตการณ์ความชื้ นและอุณหภูมิอย่างใกล้ชิด
ประกอบด้วย พัดลมดูดอากาศ เครื่ องทาความร้อน และสปริ งเกอร์ พ่นน้ า
ถูกติดตั้งไว้ดงั ภาพ เมื่อระบบประกอบสมบูรณ์จะได้ลาดับการควบคุม
ความชื้นและอุณหภูมิในโรงเรื อนเพาะเห็ดขอนขาวแสดงไว้ดงั รู ปที่ 2(ข)

หน้าต่างสังเกตการณ์ความชื้ นและอุณหภูมิในโรงเรื อนเพาะ
เห็ ดขอนขาวแสดงไว้ดงั รู ปที่ 3 โดยจะมีหน้าต่างสังเกตการณ์ ความชื้ น
อุณหภูมิ การตั้งเวลาให้กบั อุปกรณ์ และการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ

3. ผลการทดสอบ
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จากที่ก ล่าวไว้ขา้ งต้น ว่า ปั ญหาการให้ ผลผลิ ต ของการเพาะ
เห็ ดที่ไม่ดีคือ ขาดการควบคุ ม ในโรงเรื อนที่ ดี ปั จจัยหลักที่ มีผลต่อการ
เจริ ญเติบโตของเห็ด มาจากความชื้ นและอุณหภูมิของอากาศในโรงเพาะ
เห็ด การให้น้ าในโรงเพาะเห็ ดแต่ละครั้งจะต้องอาศัยประสบการณ์ ของผู้
เพาะเห็ ดเอง หากไม่ ช านาญจะส่ งผลให้ ปริ ม าณผลผลิ ตเห็ ด ที่ ได้ไ ม่
สม่าเสมอ ซึ่งปริ มาณน้ าจะขึ้นอยูก่ บั ชนิดของเห็ดเป็ นหลัก
ผลจากการออกแบบและพัฒนาระบบในบทความนี้ สามารถ
ควบคุมความชื้ นและอุณหภูมิในโรงเพาะเห็ดขอนขาวได้อย่างสม่าเสมอ
ตรงตามความต้อ งการดัง รู ป ที่ 4 นอกจากนี้ แล้ ว ยัง ท าให้ ส ามารถ
ประหยัดเวลาในการให้ น้ าในโรงเพาะเห็ ดได้ เนื่ องจากสามารถให้น้ า
เฉพาะที่ความชื่ นลดเท่านั้น โดยอาศัยการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้ น
จากอุปกรณ์ตรวจวัด ผลผลิตเห็ดขอนขาวแสดงดังรู ปที่ 5 ซึ่ งปรากฏว่า
เป็ นที่ น่า พอใจ เนื่ องจากเห็ ด ที่ เ พาะได้มีผลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น 11.9% โดย
น้ าหนัก จาก 147 kg เป็ น 164.5 kg ตั้งแต่เริ่ มเก็บผลิ ตจนหมดอายุขยั ของ
ถุงเชื้อเห็ด ส่วนดอกเห็ดก็มีความสมบูรณ์ดี
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รู ปที่ 5 ปริ มาณเห็ดขอนขาวจากโรงเรื อนที่มีการควบคุมกับไม่ควบคุม

4. สรุป

2.3 การออกแบบหน้ าจอสังเกตการณ์
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2.2 การออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ด

บทความนี้ น าเสนอระบบควบคุ ม ความชื้ นและอุ ณ หภู มิ
โรงเรื อนเพาะเห็ ด ขอนขาวผ่านเว็บ บราวเซอร์ เพื่อให้ สามารถทาการ
ติดต่อสื่ อสารในระยะไกลได้ผ่านโปรแกรม NETPIE ซึ่ งสามารถปรับ
การตั้งค่าต่าง ๆ หรื อสังเกตการณ์ จากข้อมูลที่ส่งกลับมาตามเวลาจริ งได้
จากการทดสอบพบว่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ การเพาะเห็ ด ในโรงเรื อน
แบบเดิมที่ให้มนุษย์คอยควบคุมกับระบบที่สร้างขึ้นนี้ สามารถช่ วยให้เห็ ด
ขอนขาวมี ผลผลิ ตเพิ่ มขึ้ น 11.9% โดยน้ าหนัก ตั้งแต่ เ ริ่ มเก็ บ ผลิ ตจน
หมดอายุขยั ของถุงเชื้ อเห็ด

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคุณ ที่เอื้อเฟื้ อสถานที่ให้ดาเนิ นการสร้างโรงเรื อน
เพาะเห็ดขอนขาว
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Conthea: ระบบช่ วยสื่ อสารในทีมงานละครเวที
Conthea: an Information System for Live Theatre Performance Communication
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ ก ล่ าวถึ งระบบ Conthea ที่ ได้จดั ทาขึ้ นเพื่ อให้ ผูท้ ี่
ทางานด้านการสร้าง แสดง และกากับละครเวทีสามารถติดต่อสื่ อสารกัน
ระหว่างการแสดงได้ เนื่ องจากองค์ประกอบที่ มีอยูม่ ากของละครเวที ทั้ง
แสง เสี ยง ฉาก และอื่นๆ ทาให้ทีมงานจานวนมากที่ทางานในละครเวที
ต้องติดต่อสื่ อสารการกันตลอดเวลาโดยที่ผชู ้ มไม่รู้ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิ ด
ความผิดพลาดขึ้นระหว่างการแสดงโดยระบบ Conthea ประกอบไปด้วย
ห้องสนทนาสาหรับใช้ติดต่อสื่ อสารส าหรั บที มงาน ระบบไฟสัญญาณ
เพื่อบอกถึ งความพร้ อมของแต่ ล่ะฝ่ าย ระบบแสดงบทละครและระบบ
กระจายภาพสดจากกล้องบนระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์แบบเวลาจริ ง
ระบบนี้ ใช้ภาษา ASP.NET ในการพัฒนาส่ วนของแอปพลิ เคชันบนเว็บ
แ ล ะ ใ ช้ ภ าษ า Javaใ น ก าร พั ฒ น าส่ ว น ข อ งแ อ ป พ ลิ เค ชั น บ น
ระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์ มี การเก็บข้อมูลลงบนฐานข้อมูล ของ MS
SQL Server และใช้ Internet Information Services เป็ นแม่ ข่ ายเว็บ ส่ วน
การใช้งานเว็บ ผูใ้ ช้สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านการกระจายสัญญาณจาก
เราท์เตอร์ โดยจะมีการจากัดสิ ทธิ์การใช้งานหน้าเว็บตามหน้าที่ต่าง ๆ ของ
ที ม งานก ากับ ละครเวที ผลการทดสอบระบบพบว่า Conthea สามารถ
ทางานทุกส่ วนได้ถูกต้อง และการแสดงผลภาพ video streaming ช้ากว่า
เวลาจริ ง 0.47-5.285 วินาที ขึ้ นอยู่ก ับระยะห่ างระหว่างกล้องและเราท์
เตอร์ ความละเอียดของภาพวิดีโอ และจานวนกล้องที่ กาลังถ่ ายทอดสด
ในเวลานั้น

system’s web application consists of a chatroom, the readiness signal
system, the script broadcasting, and live video streaming from four
android smartphone’s’ cameras. The system uses ASP.NET to develop
the web application, Java to develop the Android application, MS SQL
Server for the database, and Internet Information Services as the web
server. The experimental results show that Conthea can perform all
functions correctly, and the delay of the real-time video streaming is
between 0.47-5.285 seconds of delays, depending on the distance
between the cameras and the router, the resolution of the video, and the
number of the cameras.
Keywords: video streaming, real-time, theatre, community network.

1. บทนา
เนื่ องจากละครเวทีได้รับความนิ ยมมากในปั จจุบนั เพราะการ
สื่ อสารระหว่างผูช้ มและนักแสดงเกิ ดขึ้นไปพร้ อมๆกัน ทาให้การแสดง
สดบนเวที ที่ มีฉาก แสง เสี ยง ประกอบ และบทละคร คื อส่ วนที่ ส าคัญ
ที่ สุดในการทาละครเวที เพราะมันคื อตัวกาหนดองค์ประกอบอื่ น ๆ ทุ ก
อย่ า งในละคร จึ ง ต้ อ งมี ที ม งานก ากั บ ละครเวที เ พื่ อ ที่ จ ะได้ ค วบคุ ม
องค์ประกอบต่างๆ ของละครเวที เพราะถ้าเกิ ดการผิดพลาดขึ้นเล็กน้อย
อาจจะทาให้ผูช้ มเสี ยความรู ้ สึกร่ วมกับเนื้ อเรื่ องของละครเวที ได้ แต่ใน

คาสาคัญ: วีดิโอถ่ายทอดสด, เวลาจริ ง, การแสดงสด, ละครเวที, เครื อข่าย
การสื่ อสาร

ปั จจุบนั ที มงานแต่ละส่ วนสื่ อสารกันได้ยากเพราะยังไม่มีเครื่ องมือที่เข้า
มาช่ วยในการติดต่อสื่ อสาร และยังมีความลาบากในการจดจาเกี่ ยวกับบท
ละครเวที เพราะในปั จจุ บ นั ใช้ก ารพิ มพ์บ ทละครใส่ ก ระดาษท าให้ บ ท

Abstract
This article describes a development of a system to facilitate
theater crews’ communication during a live performance. There are
many people working collaboratively in a theatre, including the light,
sound, scenes, costumes, actors, etc. Our system can facilitate the crews
to communicate in a theatre without disturbing the audience. This

ละครยากต่อการใช้งานและการพกพา ผูจ้ ดั ทาจึงได้จดั ทาระบบช่ วยการ
สื่ อสารในละครเวที ซึ่ งสามารถใช้งานได้ท้ งั บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ และ
บนโทรศัพท์แอนดรอยด์ข้ ึน เพื่อช่ วยในการสร้างและกากับละครเวทีให้
ง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยระบบนี้ จะแบ่งทีมงานออกเป็ นกลุ่ม
ตามกลุ่มที่ผดู้ ูแลระบบได้สร้ างไว้ โดยในแต่ล่ะกลุ่มจะมีการตั้งรหัสผ่าน
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ซึ่งทาให้ผอู้ ื่นที่ไม่ใช่สมาชิ กในกลุ่มจะไม่สามารถเข้ามาได้ โดยในแต่ละ
กลุ่มจะมีห้องสนทนาเพื่ อใช้ในการพูดคุ ยและแสดงความคิ ดเห็ นต่างๆ

โปรแกรมบราวเซอร์ ในรู ปแบบภาษา HTML เพื่อแสดงหน้าเว็บเพจ ซึ่ ง
เว็บที่สร้างจะโต้ตอบกับผูใ้ ช้เหมือนเว็บเพจทัว่ ไปเลย

เพื่ อช่ วยให้ ก ารติ ดต่อ สื่ อสารกัน ภายในกลุ่ ม ง่ ายยิ่งขึ้ น ระบบสามารถ

2.5 โปรแกรมทีใ่ ช้ ในการสื่ อสารแบบเวลาจริง

แสดงบทละครในรู ปแบบไฟล์ PDF และระบบสามารถแสดงภาพสดผ่าน

ปั จจุบนั มีโปรแกรมที่ ใช้ในการสื่ อสารแบบเวลาจริ งจานวน
มาก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เครื อข่ า ยสื่ อสารออนไลน์ ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่
Facebook คื อ เว็ บ ไซต์ เ ครื อข่ า ยสั ง คม (Social Networking Website)
สาหรับ ติ ดต่อแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิ ก โดย Facebook
ท าให้ ผู ้ใ ช้ ส ามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ างกัน และร่ ว มท ากิ จ กรรมใด
กิ จกรรมหนึ่ งหรื อหลายๆ กิ จกรรมกับผูใ้ ช้ Facebook คนอื่น ๆ ได้ ไม่ว่า
จะเป็ นการตั้งประเด็นถามตอบในเรื่ องที่สนใจ โพสรู ปภาพ โพสต์คลิป
วิดีโอ เขียนบทความหรื อบล็อก เพื่อให้ผอู้ ื่นได้แสดงความรู้สึกและแสดง
ความคิดต่าง ๆได้
LINE เป็ นแอปพลิ เ คชั น ที่ เ กิ ด จากการรวมกั น ระหว่ า ง
Messaging และ Voice Over IP จึ ง ท าให้ LINE เป็ นแอปพลิ เ คชั น ที่
สามารถ สนทนา สร้ างกลุ่ม ส่ งข้อความ โพสรู ปหรื อวีดีโอต่าง ๆ และยัง
สามารถโทรคุยกันทั้งแบบภาพและเสี ยง โดยผูใ้ ช้สามารถทาทุกอย่างได้
โดยไม่ เสี ยค่ าใช้ จ่ า ยเพี ย งแค่ มี อิ น เตอร์ เน็ ต และแอปพลิ เคชัน LINE
สามารถรองรั บ การใช้ ง านร่ ว มกัน ได้ท้ ัง ในระบบ IOS และ Android
รวมทั้งระบบปฏิ บตั ิการอื่น ๆ ซึ่ งในการทางานของ LINE นั้นจะใช้เบอร์
โทรศัพท์ของผูใ้ ช้ในการยืนยันการเข้าใช้งาน
Skype โปรแกรมที่ ใช้ติดต่ อสื่ อสารกัน โดยสามารถสื่ อสาร
ผ่าน ข้อความ เสี ยง และภาพจากกล้อ ง โดยภาพจากกล้อ งจะเป็ นการ
สื่ อสารกันแบบ Real Time แต่ตอ้ งใช้อินเตอร์ เน็ตในการเชื่ อมต่อ ในการ
เชื่ อมต่อนั้นจะเป็ นแบบ peer-to-peer voice over Internet protocol (VoIP)
ในการสื่ อ สาร ทั้ง สองฝ่ ายจะต้อ งติ ด ตั้งโปรแกรม Skype และต้อ งมี
รายชื่ ออยูใ่ นระบบถึงจะสามารถสื่ อสารได้
อย่างไรก็ตาม โปรแกรมเหล่ านี้ ยงั ไม่สามารถตอบโจทย์การ
สื่ อ สารในโรงละครได้ เนื่ อ งจากการสื่ อ สารในโรงละครจะเน้ น การ
สื่ อสารที่ไม่ใช้เสี ยงหรื อแสง และต้องสื่ อสารด้วยเวลาน้อยที่สุด เนื่ องจาก
แสงและเสี ย งอาจรบกวนสมาธิ ข องผู ้ช ม และท าลายความรู ้ สึ ก ร่ ว ม
ระหว่างการแสดงได้ ผู ้พ ฒ
ั นาจึ งได้ส ร้ างระบบ Conthea ขึ้ น เพื่ อ ตอบ
โจทย์ดงั กล่าว

หน้าจอแบบ Full Screen จากกล้องหลายตัวได้แบบเวลาจริ ง

2. ทฤษฎีและงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 Microsoft Visual Studio
Microsoft Visual Studio [1] เป็ นชุ ดเครื่ องมื อที่ ถู ก พัฒนาขึ้ น
มาเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ นั ก พัฒ นาซอฟต์ แ วร์ Visual Studio เข้า มาปรั บ ปรุ ง
ขั้นตอนการพัฒนาที่ซบั ซ้อนให้ใช้งานง่าย ไม่วา่ จะเป็ นการเขียนโค้ดหรื อ
การทดสอบการท างานต่ าง ๆ ถู ก พัฒ นาขึ้ น โดยบริ ษ ัท ไมโครซอฟต์
สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมแบบประยุกต์และการเชื่ อมต่อฐานข้อมูล
จุดเด่นของโปรแกรมนี้ คือนักพัฒนาสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้กบั
หลายโปรแกรม นอกจากนั้น ยังมี ก ารรั ก ษาความปลอดภัยและมัก จะ
รองรับคุณสมบัติของโปรแกรมใหม่ๆในอนาคตอีกด้วย

2.2 Android Studio
Android Studio [2] เป็ นเครื่ องมื อ ไว้ส าห รั บ พั ฒ นาแอน
ดรอยด์แอปพลิเคชัน โดยมีวตั ถุประสงค์ คือต้องการพัฒนาเครื่ องมือ IDE
ที่สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันบน Android ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ทั้ง
ด้านการออกแบบ GUI ที่ช่วยให้สามารถแสดงตัวอย่าง ตัวแอปพลิ เคชัน
ในมุมมองที่แตกต่างกันบน Smart Phone แต่ล่ะรุ่ นที่มีขนาดต่างกัน การ
ทางานของแอปพลิ เคชันสามารถรันได้บน Smart Phone โดยตรง หรื อ
Android Visual Device และอย่างอื่นอีกมากมาย

2.3 Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server [3] คื อ ระบบจัด การฐานข้ อ มู ล เชิ ง
สัมพันธ์ (RDBMS) เป็ นระบบฐานข้อมูลแบบ Client/Server มี ขอ้ ดี ตรง
สามารถใช้งานร่ วมกับโปรแกรม Microsoft Visual Studio ซึ่ งทาให้ง่าย
ต่อการเรี ยกใช้หรื อจัดเก็บฐานข้อมูล สามารถหลี กเลี่ ยงความขัดแย้งของ
ข้อมูลและความลดความซับซ้อนของข้อมูลได้ และยังใช้ขอ้ มูลร่ วมกันได้
อีกทั้งยังลดปัญหาการประมวลผลที่ชา้

2.4 ASP.NET
ASP.NET [4] เป็ นชุ ด ของเทคโนโลยี ใ น Microsoft.NET
Framework ส าหรั บ สร้ า ง Web applications และ XML Web Services
โดย Microsoft ได้พฒ
ั นาขึ้ นและได้ปล่ อยให้ ดาวน์โหลดในปี 2002 ซึ่ ง
ASP.NET สามารถนามาพัฒนาเว็บไซต์ได้ท้ งั ภาษา C#, VB.NET และอื่น
ๆ ซึ่ งสามารถแบ่งเป็ น 2 รู ปแบบที่ใช้ในการพัฒนา คือ Web Forms และ
MVC หลัก การท างาน เมื่ อ สร้ างเว็บ ไซต์ด้วย ASP.NET แล้วส่ วนของ
สคริ ปต์จ ะถู ก ส่ ง ไปประมวลผลที่ ฝั่ ง Server หลังจากนั้น จะส่ งไปยัง

3. การออกแบบและพัฒนาระบบ
ระบบมี 2 ส่ วน คือ เว็บ และ แอนดรอยด์แอปพลิเคชันโดยจะ
แบ่งผูใ้ ช้ออกเป็ น 4 ระดับ ฝ่ ายหน้าบ้าน(ต้อนรับผูช้ ม) ฝ่ ายกากับเวที ฝ่ าย
เทคนิ ค และฝ่ ายเสื้ อผ้า ผู้ใ ช้ ทุ ก ระดับ สามารถเข้าถึ งเว็บ ได้ โดยการ
เชื่ อ มต่ อ กับ เราเตอร์ ที่ ก ระจายสั ญ ญาณไวไฟภายในวง LAN แบบ
Local โดยผูใ้ ช้ฝ่ายกล้องจะต้องเข้าใช้งานผ่านแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
ระบบเว็บ พัฒ นาขึ้ น ด้วยภาษา C#.NET บน Visual Studio ทางาน
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บน IIS เป็ นโปรแกรมให้บริ การเว็บ ในขณะที่แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
พัฒนาด้วย ภาษา Java บน Android Studio

รู ปที่ 3 หน้าจัดการกลุ่ม

รู ปที่ 1 ภาพรวมของระบบ
ฐานข้อมูลของระบบแสดงในรู ปที่ 2 โดยเอนทิตี Team เก็บ
ข้อมูลของผูใ้ ช้ เอนทิตี Chat เก็บข้อมูลการสนทนาของผูใ้ ช้ เอนทิตี
Group เก็บข้อมูลกลุ่มของผูใ้ ช้ เอนทิตี Camera เก็บข้อมูลกล้อง เอนทิตี
Script เก็บข้อมูลบทละคร และ เอนทิตี Statusgroup เก็บข้อมูลสถานะ
ความพร้อมของกลุ่มผูใ้ ช้ โดยใช้ฐานข้อมูล MS SQL Server

สาหรับการสื่ อสารแบบไร้ เสี ยง ผูใ้ ช้สามารถพิมพ์ข ้อความ
เพื่อสนทนากับผูใ้ ช้ท่านอื่นได้ใน Chatroom หรื อดูความพร้ อมของแต่ละ
กลุ่มทางานในหน้าสัญญาณแสดงความพร้ อมดังแสดงในรู ปที่ 4 โดยชื่ อ
กลุ่มทางานจะแสดงที่สีแดงหากยังไม่พร้ อม สี เหลื องหากมีบางกลุ่มย่อย
ยังไม่พร้ อม และสี เขียวหากทุกกลุ่ มย่อยพร้ อมแล้ว ทาให้ผใู ้ ช้รับรู ้ ความ
พร้อมแต่ละกลุ่มได้ทนั ทีที่เห็น

รู ปที่ 4 สัญญาณสี เพื่อแสดงความพร้อม
เพื่อให้ทุกคนในทีมรู ้วา่ ตอนนี้ละครกาลังแสดงถึงส่ วนใด
Admin จะเปิ ดไฟล์บทละครและไปยังหน้าที่กาลังแสดงอยู่ จากนั้นกด
บันทึก snapshot บทละครลงฐานข้อมูล จากนั้นผูใ้ ช้คนอื่นสามารถเข้ามา
ที่หน้าจอนี้เพื่อรู ้ถึงส่ วนของบทละครที่กาลังเล่นอยูข่ ณะนั้นได้ทนั ที

รูปที่ 2 แผนภาพอีอาร์ ของระบบ

4. ผลการทดสอบระบบ
4.1 ผลการทดสอบระบบตามหน้ าที่
เราได้ทดสอบการทางานของเว็บ แอปพลิ เคชันตามหน้าที่ ที่
กาหนด เมื่อผูใ้ ช้เข้าสู่ ระบบแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผใู ้ ช้เลื อกกลุ่ม
งาน (เช่ น หน้าบ้าน เวที เทคนิ ค เสื้ อผ้า ฯลฯ) ตามที่ ผดู ้ ูแลระบบกาหนด
ไว้ และใส่ รหัสผ่านของกลุ่ ม งาน จากนั้นจึ งแสดงเมนู เพื่ อใช้งานส่ วน
ต่างๆ แตกต่างกันตามสิ ทธิ์ของผูใ้ ช้แต่ละระดับ
รู ป ที่ 3 แสดงหน้ าจัด การกลุ่ ม เป็ นหน้ าส าหรั บ ผู้ใ ช้ ระดับ
Admin โดยจะสามารถสร้ างกลุ่มเพื่อให้ผใู ้ ช้เข้าร่ วมกลุ่ มได้ และ Admin
ยังสามารถ แก้ไข หรื อ ลบ กลุ่มที่ไม่ตอ้ งการได้

รู ปที่ 5 หน้าแสดงภาพจากกล้อง
รู ปที่ 5 แสดงหน้าเว็บที่แสดงภาพวิดีโอถ่ายทอดสดแบบเวลา
จริ ง โดยภาพที่แสดงจะมาจากผูใ้ ช้ฝ่ายกล้อง ซึ่งในหน้านี้ ผูใ้ ช้จะสามารถ
แสดงภาพจากกล้องได้สูงสุ ด 4 ตัว และผูใ้ ช้งานเว็บสามารถคลิกที่ภาพที่
กาลังแสดงอยู่ เพื่อดูภาพจากกล้องตัวนั้นแบบเต็มหน้าจอ ภาพที่แสดงจะ
มาจากผู้ใช้ใ นฝ่ ายกล้อ งเท่ านั้น ซึ่ งจะต้อ งติ ด ตั้งโปรแกรมของเราบน

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
425

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand
โทรศัพท์แอนดรอยด์ ภาพที่ แสดงจะไม่ถูกเก็บในฐานข้อมูลของระบบ
เพื่อรักษาประสิ ทธิภาพทางเวลาของเครื่ องแม่ข่าย

4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
เราได้ทดสอบประสิ ทธิ ภาพด้านการทางานแบบเวลาจริ งของ
ระบบกล้อง เราใช้สมาร์ทโฟน 4 เครื่ อง ในการทดสอบ ได้แก่
• (Camera#1) Oppo A37 ซึ่งใช้ API v.19 และกล้อง 8MP
• (Camera#2) Oppo R9s ซึ่งใช้ API v.23 และกล้อง 16MP
• (Camera#3) Oppo A37 ซึ่งใช้ API v.19 และกล้อง 8MP
• (Camera#4) Samsung J7 ซึ่งใช้ API v.25 และกล้อง 16MP
เชื่อมต่อกับเราท์เตอร์ Billion 4 port Wireless-N ADSL เราบันทึกภาพ
snapshot ของการถ่ายทอดสดวิดีโอซึ่ งมีภาพของนาฬิกาจริ ง และนาฬิกา
ที่ผา่ นการถ่ายทอดสดจากกล้อง เพื่อวัดความสามารถด้านเวลาจริ ง โดย
ใช้ผลต่างระหว่างเวลาจากนาฬิกาจริ งและเวลาจากนาฬิกาจากภาพใน
กล้อง ซึ่งเราเรี ยกว่า “เวลาหน่วง” ดังแสดงในรู ปที่ 10

และเราท์เตอร์ มีผลต่อเวลาหน่วงของภาพอย่างชัดเจน และช้ากว่าเวลาจริ ง
ตั้งแต่ 0.78-5.285 วินาที
ตารางที่ 2. เวลาหน่วงเมื่อมีกล้องถ่ายทอดสดหลายตัว.
กล้อง/ระยะทาง
Camera#1,#2
Camera#1,#2,#3
Camera#1,#2#3,#4

เมื่อทาการถ่ายทอดสดด้วยกล้องเพียงตัวเดียว เวลาหน่วงที่ได้
แสดงในตารางที่ 1 เราพบว่าด้วยกล้องเพียงตัวเดี ยว ความละเอียดของ
ภาพและระยะห่างระหว่างกล้องและเราท์เตอร์ ไม่มีผลมากนัก เวลาหน่วง
ที่ได้อยูร่ ะหว่าง 0.47-1.30 วินาที

Camera#1
Camera#2
Camera#3
Camera#4

0.78
1.033
3.295

2.495
3.167
5.285

5. สรุป
ระบบ Conthea ช่ วยการสื่ อสารในการแสดงละครเวทีเป็ นระบบที่
เข้ามาช่ วยในด้านการสื่ อสารของผูท้ ี่สร้างและกากับละครเวที เพื่อให้ไม่
เกิ ดข้อผิดพลาดระหว่างการแสดง โดยระบบจะมีห้องสนทนาสาหรับให้
ผูใ้ ช้ได้พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีส่วนที่แสดงบทละครเพื่อให้
ผูใ้ ช้ได้รู้วา่ ในปั จจุบนั ละครได้ดาเนิ นเรื่ องถึงส่ วนไหน และมีการถ่ายทอด
ภาพสดจากกล้องเพื่ อให้ เห็ น ส่ วนต่ าง ๆ ในระหว่างการแสดง ผูใ้ ช้จะ
สามารถเข้าถึงระบบของเราได้โดยผ่านเว็บบราวเซอร์ และใช้อินทราเน็ต
ผลการทดสอบระบบพบว่า Conthea สามารถท างานทุ ก ส่ วนได้ถู ก ต้อ ง
และการแสดงผลภาพวิดีโอถ่ายทอดสดช้ากว่าเวลาจริ ง 0.47-5.285 วินาที
ขึ้นอยู่กบั ระยะห่ างระหว่างกล้องและเราท์เตอร์ ความละเอี ยดของภาพ
วิดีโอ และจานวนกล้องที่กาลังถ่ายทอดสดในเวลานั้น

ขอขอบคุณอาจารย์ว่าที่เรื อตรี ธนพงษ์ ผลาขจรศักดิ์ อาจารย์
ประจาคณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็ นอย่างสู งที่ให้
ข้อเสนอแนะอันมีค่ายิง่ อย่างใกล้ชิด และสม่าเสมอ ตลอดการพัฒนา

เอกสารอ้ างอิง

ตารางที่ 1. เวลาหน่วงเมื่อมีกล้องถ่ายทอดสดเพียงตัวเดียว.
เวลาหน่วงที่ระยะ 1 ม.
(วินาที)
0.96
0.47
1.03
1.05

เวลาหน่วงที่ระยะ 5 ม.
(วินาที)

กิตกิ รรมประกาศ

รูปที่ 10 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลเพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพด้านเวลาจริ ง

กล้อง/ระยะทาง

เวลาหน่วงที่ระยะ 1 ม.
(วินาที)

เวลาหน่วงที่ระยะ 5 ม.
(วินาที)
1.08
0.80
0.98
1.30

เมื่อเราเพิ่มจานวนกล้องถ่ายทอดสด ผลการทดสอบแสดงใน
ตารางที่ 2 เราพบว่า จานวนกล้องที่มากขึ้น ทาให้ระยะห่ างระหว่างกล้อง

[1] Microsoft Visual Studio. Retrieved January 10, 2017, from
http://www.thaicreate.com/windows-azure/visual-studioonline-introduction.html
[2] Android Studio. Retrieved January 10, 2017, from
http://www.thaicreate.com/mobile/android-studio-ide.html
[3] Microsoft SQL Server. Retrieved January 10, 2017, from
http://www.9experttraining.com/articles/microsoft-sql-server
[4] ASP.NET. Retrieved January 10, 2017, from
http://www.thaicreate.com/asp.net/asp.net.html
[5] IIS. Retrieved January 10, 2017, from
http://www.thaicreate.com/web-host/web-host-iis.html
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ระบบจัดตารางสอนบนเว็บไซต์ สาหรับโรงเรียน
School Class Schedule Management System
เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ บุญส่ ง ศรีทอง และ วีระวัฒน์ โปรดปราน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถ.ประชาชื่ น หลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210 โทรศัพท์: 02-954-7300-29 E-mail: nuengwong.tun@dpu.ac.th

บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั การจัดตารางสอนยังเป็ นปั ญ หาให้ ก ับโรงเรี ยน อาจารย์ และ
บุคลากรที่ได้รับหน้าที่ในการจัดทาตารางสอน ซึ่ งต้องพบกับการชนกัน
ของรายวิชา อาจารย์ นักเรี ยน ห้องเรี ยน และคาบเรี ยน ซึ่ งซับซ้อนยิ่งขึ้น
ตามจานวนทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น ผูว้ ิจยั จึงได้พฒั นาระบบจัดตารางสอนขึ้น
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว แต่ระบบจัดตารางสอนเวอร์ ชนั เก่าที่ถูกพัฒนาขึ้น
มานั้น ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้ จากที่ ได้สอบถามข้อมูล
จากครู แ ละเจ้าหน้ าที่ ที่ เ กี่ ยวข้อ ง ยังคงต้อ งการฟั งก์ ชัน ในการใช้ งาน
เพิ่มขึ้น เช่น ผูใ้ ช้หลายคนทางานพร้อมกันได้ ระบบแชท คาบล็อค สอน
แบบทีม เพื่อที่จะทาให้การจัดตารางสอนสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เรายัง
ได้ปรับสถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์ ของระบบเพื่อรองรับฟั งก์ชนั ที่เพิ่มมาก
ขึ้น ผลการทดลองแสดงให้เห็ นว่าสถาปั ตยกรรมใหม่ สามารถทาให้เว็บ
ทางานได้เร็ วขึ้น 50% จากที่ตอ้ งดาวน์โหลดทั้งหน้าเว็บ

architecture, the web page can response 50% faster than loading the
entire web page on average.
Keywords: class schedule, web application.

1. บทนา
ในอดี ตที่ ผ่านมาหลายโรงเรี ยนต้องเผชิ ญ กับ ปั ญ หาการจัด
ตารางเรี ยนตารางสอนที่ ทาได้ช้า เนื่ องจากดท าบนแผ่น กระดาษท าให้
แก้ไขข้อมูลในตารางเรี ยนได้ยาก และอาจารย์ที่รับผิดชอบต้องตรวจสอบ
ความถู กต้องของตารางเรี ยนตารางสอนทั้งของอาจารย์ผูส้ อนและของ
นักเรี ยน หากจานวนอาจารย์และนักเรี ยนในโรงเรี ยนมีจานวนมาก ทาให้
ใช้เวลาในการจัดตารางเรี ยนเป็ นเวลานาน
ในปั จจุบนั มี ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ หรื อเครื่ องมื อที่ช่วยให้การ
จัด ตารางเรี ยนตารางสอน ท าได้ง่ายและรวดเร็ วยิ่งขึ้ น จากในอดี ต แต่

คาสาคัญ: ตารางเรี ยน, ตารางสอน, เว็บแอปพลิเคชัน

ปั ญ หาในการจัด ตารางเรี ยนตารางสอนก็ ย ัง ไม่ ห มดไปเนื่ องจาก
ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ หรื อเครื่ องมือที่ใช้ในการจัดตารางเรี ยนยังมีฟังก์ชัน

Abstract
Nowadays, class scheduling is a regular problem for schools, teachers,
and staffs who have been assigned to prepare a school’s class schedules.
With many resources to manage, including teachers, students, subjects,
classrooms, and periods., the problem grows its complexity. Our Class
Schedule Management System, has been developed to solve this problem. Our previous version can detect resources collision in real time
successfully, but it was not sufficient to support the needs of users. The
teachers and staffs involved indicated that they need more features such
as simultaneous multi-user class scheduling, a chatroom, period locking
for a period with many teachers and student groups, and team teaching,
to solve their problems in the class scheduling conveniently. In addition, even though these new features can slow down the system, we
develop our system to perform more efficient with our new software
architecture. The experimental results show that, with new software

ไม่เพียงพอกับความต้องการของผูใ้ ช้ดงั นัน่ เราจึงได้นาเว็บไซต์จดั ตาราง
เรี ยนตารางสอนที่ได้พฒั นาขึ้นในปี ที่ผ่านมา [8] มาเพิ่มฟั งก์ชนั ในส่ วนที่
ขาดหายหรื อส่ วนที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ
ผู้พ ัฒ นาได้ เพิ่ ม ฟั งก์ ชั น ระบบจัด ตารางสอนให้ อ าจารย์ที่
รั บ ผิ ด ชอบจัด ตารางสอนสามารถเชิ ญ หั ว หน้ า หมวดวิ ช าต่ าง ๆ ใน
โรงเรี ยนของตน เข้ามาร่ วมตรวจสอบ แก้ไข เพิ่ม หรื อลบ ข้อมูลตาราง
เรี ยนของโรงเรี ยนได้ และผูเ้ กี่ ยวข้องจะต้องเห็ นการแก้ไขข้อมูลได้ทนั ที
ระบบมีฟังก์ชนั ของระบบให้สามารถแสดงสถิติการใช้ห้องเรี ยนและการ
สอนของครู และผูใ้ ช้สามารถอัพโหลดรู ปภาพจากอุปกรณ์ ของตนเองมา
ตั้งเป็ น Template ของตารางเรี ยนตารางสอน ในการพัฒนาครั้งนี้ ผพู ้ ฒั นา
ได้มี ก ารออกส ารวจความคิ ด เห็ น และความต้อ งการของอาจารย์ต าม
โรงเรี ยนต่ าง ๆ เพื่ อเพิ่ ม ฟั งก์ชัน และสอบถามปั ญ หาของเว็บ ไซต์จาก
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อาจารย์ที่ใช้งานจริ ง โดยโครงงานนี้ พฒั นาขึ้นด้วยโปรแกรม Visual Studio
Code ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาได้แก่ HTML, JavaScript, CSS, SQL

2. ทฤษฎีและงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 .NET CORE
.Net Core คื อ Cross-Platform ของ .NET Framework ที่ Microsoft พัฒ นาขึ้ นมา สามารถใช้ งานบน Windows, Linux and macOS
และที่สาคัญ .Net Core เป็ นโอเพนซอร์ ส .Net Core ได้รับการออกแบบ
ใหม่ ใ ห้ มี ป ระสิ ทธิ ภาพดี ก ว่ า .Net Frameworkโดยแบ่ ง ส่ ว นต่ า ง ๆ
ออกเป็ น module ย่อยเพื่อลด overhead ในการเริ่ มต้นทางานและที่สาคัญ
libraries ของ .Net Core เป็ นโอเพนซอร์สทั้งหมด

2.2 NODE.JS
Node.js ถู ก สร้ างขึ้ น และเผยแพร่ ใ ห้ ใ ช้ งานบน Linux ในปี
ค.ศ. 2552 เป็ นภาษาโปรแกรมมิ่งที่ใช้โครงสร้างภาษา JavaScript ในการ
เขียน ทางานอยู่ฝั่งเซิ ร์ฟเวอร์ สาหรั บการทางานของ Node.js จะทางาน
แบบ event-driven การท างานตามเหตุ ก ารณ์ ที่ ถู ก เรี ยกและ Callback
กลับไป และทางานแบบ Single Thread ซึ่ งปกติ ก ารท างาน แบบ nonblocking I/O จะใช้ก ารทางานแบบหลาย thread แต่ ส าหรั บ Node.js จะ
ทางานเพียง thread เดียวและสามารถทาให้เกิด non-blocking I/O ได้

2.3 SASS
Sass (Syntactically Awesome Stylesheets) คื อ ก าร พั ฒ น า
โปรแกรมด้วยภาษา CSS รู ปแบบใหม่ที่เรี ยกว่า CSS Preprocessor หลัก
ท างานจะคล้ า ยกั น กั บ CSS คื อ หลั ก จากที่ ผู้ใ ช้ พ ัฒ นา SASS เสร็ จ
โปรแกรมที่ นั ก พัฒ นาเขี ย นจะถู ก Compile เป็ นไฟล์ CSS ปกติ โดย
SASS มีฟังก์ชนั่ เพิ่มขึ้นมาคือ Variables , Nesting , Mixins เป็ นต้น

ตารางเรี ยนตรารางสอนต้องอยู่ในที่ เดี ยวกัน เพื่ อใช้งานระบบพร้ อมกัน
ผ่านวง LAN และ TRWin ต้องเสี ยค่าบริ การในการเข้าใช้งานโรงเรี ยนละ
8,000 บาท
มี ระบบจัดตารางเรี ยนตารางสอนจานวนมากสร้ างขึ้ น เป็ น
ไฟ ล์ Spread Sheet ด้ ว ยโปรแกรม Microsoft Excel [2-4] ท าให้ ไม่
สามารถจัดตารางสอนพร้ อมกันเป็ นทีมได้และระบบต้องลงโปรแกรม
Microsoft Excel ถึงจะสามารถใช้งานได้ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาอัลกอ
ริ ท่ ึมขั้นสู งที่ช่วยในการจัดตารางทรัพยากร [5-7] แต่อลั กอริ ทึมเหล่านี้ ยงั
ไม่มีรายงานการใช้งานจริ ง
เนื่ องจากโปรแกรมที่มีอยูย่ งั ไม่ตอบโจทย์ผใู ้ ช้งาน ในปี ที่ผ่าน
มา ผูเ้ ขี ยนได้พฒ
ั นาระบบเว็บ สาหรั บการจัด ตารางเรี ยนตารางสอนขึ้ น
ด้วยภาษา PHP, ฐานข้อมูล MySQL, HTML, CSS และ AJAX [8]. เว็บ
สามารถสร้ างตารางเรี ยนตารางสอนที่รองรับทรัพยากร ได้แก่ นักเรี ยน
ครู ห้ อ งเรี ย น และคาบเรี ย น และสามารถตรวจสอบการชนกัน ของ
ทรัพยากรได้ เว็บที่สร้างขึ้นเน้นการใช้งานง่ายและกรอกข้อมูลได้ง่าย ยิ่ง
ไปกว่านั้น ผูใ้ ช้ทวั่ ไปสามารถเลื อกธี ม การตกแต่งตารางเรี ยนตารางสอน
ของตนเองและดาวน์โหลดมาเป็ นไฟล์รูปภาพที่สามารถเปิ ดได้ในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ทุกเครื่ อง
ในเวอร์ ชันใหม่น้ ี เราได้เพิ่มฟั งก์ชันอื่น ๆ ได้แก่ การรองรั บ
การจัดตารางสอนร่ วมกันระหว่างหลายผูใ้ ช้งาน ห้องแชท คาบล็อคที่มีครู
ได้ห ลายคนและนักเรี ยนหลายกลุ่ มในคาบเดี ยว และการสอนแบบที ม
เพื่อให้การจัดตารางสอนสะดวกยิ่งขึ้น ฟั งก์ชันใหม่ที่เพิ่มขึ้นทางานบน
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ แบบใหม่เพื่อให้สามารถทางานได้เร็ วขึ้น

3. การออกแบบและพัฒนาระบบ

2.4 ANGULAR-CLI
Angular-cli เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ช่ วยในการสร้ างโครงงานและ
สร้ างไฟล์ต่าง ๆ รวมถึ งคาสั่งถู กรวบรวมไว้ในโครงงานของนักพัฒนา
และ deploy ได้อ ย่า งรวดเร็ ว ซึ่ ง Angular-cli พัฒ นามาจาก ember-cli
เพื่อให้สามารถทางานร่ วมกับ Angular และ TypeScript ในชื่อของ Angular-cli ซึ่ งจะท าให้ พ ฒ
ั นาโครงงานได้ส ะดวกมากขึ้ น เนื่ องจากการท า
โครงงานนักพัฒนาต้องสร้างไฟล์ package.json เพื่อที่จะประกาศการใช้
package และเครื่ องมือที่จะใช้ในโครงงาน สาหรับ Angular-cli นั้นจะถูก
รวบรวมไว้หมดแล้ว

2.5 งานทีเ่ กีย่ วข้ อง
TRWin [1] คื อ แ อ ป พ ลิ เค ชั น ส าห รั บ จั ด ต ารางเรี ยน
ตารางสอนบนระบบปฏิ บ ั ติ ก ารวิ น โดวส์ ไม่ ส ามารถใช้ ง านใน
ระบบปฏิ บตั ิการอื่นได้ ในส่ วนของการใช้งานสามารถใช้งานจัดตาราง
เรี ยนสอนแบบทีมได้แต่หัวหน้าหมวดหรื ออาจารยที่รับหน้าที่ ในการจัด

รู ปที่ 1 ภาพรวมของระบบ
สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์ ใหม่ที่ใช้งานในเวอร์ ชนั นี้ ทางานดังนี้
ระบบใช้ Angular CLI ในการพัฒนาระบบในส่ วนของ Front-End
และ ใช้ .Net Core พัฒนา API ในส่ วนของ backend เมื่อผูใ้ ช้เข้าใช้
งานจะติ ด ต่ อโดยตรงกับ Template หาก Template ต้องการข้อมู ล
Template จะเรี ยกใช้งาน component หากข้อมูล นั่นต้องติ ดต่อกับ
ฐาน ข้ อ มู ล Component จะเรี ยก ใช้ Service แล ะ Service จะ
เรี ยกใช้งาน API ในส่ วนของ Backend เมื่อ API ถูกเรี ยกใช้งานและ
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ได้รับข้อมูลจะส่ งข้อมูลที่ ได้ไปให้ Service เมื่อ Service ได้ค่าจะทา
การคานวณค่านั้น หากค่าที่คานวณต้องใช้ขอ้ มูลในฐานข้อมูล Service
จะเรี ยกใช้งาน Data Model เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลต่อไป
โดยสถาปั ตยกรรมแบบใหม่ที่เราได้ออกแบบ ช่ วยให้เราลด
เวลาในการพัฒ นาด้วยสถาปั ตยกรรมที่ แยกส่ วนการทางานแต่ ละส่ วน
อย่างชัดเจน จึงทาให้เวลาเกิ ดปั ญหากับตัวระบบเราสามารถแก้ไขเฉพาะ
ส่วนได้ และสถาปัตยกรรมยังแก้ไขได้ง่ายเพราะตัวสถาปั ตยกรรมได้แยก
ส่วนการทางาน Front-End และ Back-End ออกจากอย่างชัดเจน ซึ่ ง
แตกต่างจากระบบเดิมที่ไม่ได้แยกระบบออกจากกัน
ฐานข้อมูลของระบบแสดงในรู ปที่ 2 โดยเอนทิตี User เก็บ
ข้อมูลของผูอ้ านวยการหรื อตัวแทนโรงเรี ยน เอนทิตี Leader เก็บข้อมูล
หัวหน้าหมวด เอนทิตี Schoolyears เก็บข้อมูลปี การศึกษา เอนทิตี Subjects เก็บข้อมูลรายวิชา เอนทีตี Students เก็บข้อมูลกลุ่มนักเรี ยน เอนทิตี
Teachers เก็บข้อมูลอาจารย์ เอนทิตี Rooms เก็บข้อมูลห้องเรี ยน เอนทิตี
Periods เก็บข้อมูลคาบเรี ยน เอนทิตี Teamteaching เก็บข้อมูลคาบเรี ยนที่
มีการสลับคาบเรี ยน ระบบนี้ ใช้ MySQL Server แบบ utf8_general_ci
เป็ นระบบจัดการฐานข้อมูล เนื่องจากเป็ นฐานข้อมูลที่มความสัมพันธ์

ผู้อ านวยการโรงเรี ยนและหั ว หน้ า หมวดสามารถดู ส ถิ ติ
อาจารย์และห้ องเรี ยน ดังแสดงในรู ปที่ 3 โดยหัวหน้าหมวดสามารถดู
สถิ ติ อ าจารย์ไ ด้เฉพาะหมวดที่ ต ัว เองรั บ ผิ ด ชอบและสามารถดู ส ถิ ติ
ห้องเรี ยนภายในโรงเรี ยนได้ทุกห้อง ส่ วนผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสามารถดู
สถิติของอาจารย์ได้ทุกหมวดและสถิติการใช้ห้องเรี ยนได้ทุกห้องเรี ยน

รู ปที่ 3 หน้าแสดงสถิติ
หัวหน้าหมวดที่ รับ หน้าที่ ใ นการจัดตารางเรี ยนตารางสอน
สามารถเพิ่ ม คาบเรี ยนแบบปกติ ไ ด้ โดยระบบจะเก็ บ ข้อ มู ล อาจารย์
นักเรี ยน ห้ องเรี ยน มาแสดงให้หัวหมวดเลื อกเพื่อใช้ในการเพิ่มคาบใน
ตารางสอนครั้งต่อไปอัตโนมัติ
หัวหน้าหมวดสามารถเพิ่มคาบล็อคที่มีอาจารย์มากกว่า 1 คน
และนักเรี ยนมากกว่า 1 กลุ่มได้โดยเลือกอาจารย์ท้ งั หมด นักเรี ยนทั้งหมด
หรื อเฉพาะอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่ง หรื อกลุ่มนักเรี ยนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งก็
ได้ ดังแสดงในรู ปที่ 4 ซ้าย นอกจากนี้ หัวหน้าหมวดสามารถเพิ่ ม คาบ
เรี ยนแบบ Team Teaching ได้ 2 รู ป แบบคื อการเพิ่ ม คาบแบบคนหนึ่ ง
สอนและคนหนึ่ งช่ วยสอน และแบบสอนคนละครึ่ งเทอมแล้วสลับกลุ่ ม
เรี ยน ดังแสดงในรู ปที่ 4 กลาง และ ขวา

รูปที่ 2 แผนภาพอีอาร์ ของระบบ

4. ผลการทดสอบระบบ
4.1 ผลการทดสอบระบบตามหน้ าที่
เราได้ทดสอบการทางานของเว็บแอปพลิ เคชัน ตามหน้าที่ ที่
ก า ห น ด โ ด ย เข้ า ใ ช้ ง า น ผ่ า น เว็ บ บ ร า ว เ ซ อ ร์ ที่ URL
http://ceproject2.dpu.ac.th/schedule ซึ่ งเป็ น private cloud -ข องมาห า
วิทยาลัย หน้าจอแรกจะแสดงรายชื่ อของโรงเรี ยนที่ มีอยูใ่ นระบบทั้งหมด
ในฐานข้อมูลโดยการสมัครสมาชิ กของผูอ้ านวยการโรงเรี ยนหรื อผูท้ ี่ มี
หน้าที่รับผิดชอบในการจัดตารางเรี ยนตารางสอนของโรงเรี ยน
ผู้อ านวยการโรงเรี ยนสามารถเพิ่ ม หั ว หน้ า หมวดภายใน
โรงเรี ยนเข้าสู่ ระบบเพื่ อให้ หัวหน้ าหมวดมี สิ ท ธิ์ ในการจัดตารางเรี ยน
ตารางสอนให้ อ าจารย์ภ ายในหมวดที่ ต ัว เองรั บ ผิ ด ชอบ ผู้อ านวยการ
โรงเรี ยนสามารถ แก้ไขและลบหัวหมวดออกจากระบบได้

รู ปที่ 4 การเพิ่มคาบเรี ยนแบบคาบล็อก
เมื่อหัวหน้าหมวดที่รับหน้าที่ในการจัดตารางเรี ยนตารางสอน
ทาการเพิ่มคาบเรี ยน ระบบตรวจสอบว่ามีการสอนติดกันของอาจารย์คน
เดิมมากกว่า 3 คาบ พร้อมทั้งระบบจะตรวจสอบข้อมูลของห้องเรี ยน
อาจารย์ และนักเรี ยน ว่ามีการใช้งานชนกับคาบในฐานข้อมูลหรื อไม่ หาก
มี จะแสดงเป็ นสี แดงเพื่อแจ้งเตือนหัวหน้าหมวด ดังแสดงในรู ปที่ 5

รู ปที่ 5 การสอนติดกันมากกว่า 3 คาบของอาจารย์
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ผูใ้ ช้งานทัว่ ไปสามารถดาวน์โหลดตารางเรี ยนตารางสอนจาก
ระบบได้และสามารถอัพโหลดรู ปภาพขึ้นไปเป็ นพื้นหลังของตารางเรี ยน
ตารางสอนได้ ดังแสดงในรู ปที่ 6

กับอินเตอร์ เน็ต โดยเข้าใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ต่าง ๆ ผ่าน URL
http://ceproject2.dpu.ac.th/schedule จากผลการทดสอบประสิ ทธิภาพ
ของระบบพบว่าระบบสามารถทางานตามข้อกาหนดได้อย่างถูกต้อง และ
สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์ แบบใหม่ ทาให้ระบบทางานได้เร็ วขึ้นกว่า 50%

เอกสารอ้ างอิง
รูปที่ 6 หน้าดาวน์โหลดตารางเรี ยนตารางสอน
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนและหัวหน้าหมวดสามารถพิมพ์ขอ้ ความ
เพื่อสื่ อสารกันได้ในระบบแชท ระบบจะอนุ ญาตให้เฉพาะผูใ้ ช้ที่มีบญ
ั ชี
กับระบบ และสามารถพูดคุยได้เฉพาะภายในโรงเรี ยนของตนเองเท่านั้น

4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
เราได้ทดสอบคุณสมบัติการทางานแบบเวลาจริ งของระบบ
ผลการทดสอบระบบแสดงในรู ปที่ 7 ซึ่งแสดงเวลาตอบกลับ (response
time) ของเว็บเพจแต่ละหน้า แท่งกราฟสี น้ าเงินแสดงเวลาตอบกลับของ
เว็บเพจเมื่อดาวน์โหลดหน้าเว็บครั้งแรกบนเว็บเบราว์เซอร์ (หรื อรี เฟรช
ทั้งหน้าเพจ) กราฟแท่งสี น้ าตาลแสดงเวลาตอบกลับของหน้าเว็บเพจที่
ดาวน์โหลดเพียงข้อมูลด้วยเทคโนโลยี AJAX และใช้สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์แบบใหม่ จะเห็นว่าประสิ ทธิ ภาพของสถาปั ตยกรรมใหม่เร็ ว
กว่าเดิมเฉลี่ย 50.64% ความเร็ วขึ้นอยูก่ บั สัดส่ วนของหน้าเพจที่สามารถ
ทางานกับ AJAX และสถาปั ตยกรรมแบบใหม่น้ ี

รูปที่ 7 เวลาตอบกลับของแต่ละหน้าเว็บเพจ

5. สรุป
ระบบจัดตารางสอนบนเว็บไซต์สาหรับโรงเรี ยน เวอร์ชนั 2 ที่
ได้พฒั นาขึ้น ได้เพิ่มฟังก์ชนั โดยแบ่งผูใ้ ช้ออกเป็ น 2 ประเภท คือ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนหรื อผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบและหัวหน้าหมวด มี
ระบบแชทให้แต่ละโรงเรี ยน มีการตรวจสอบการชนกันของทรัพยากร
และสามารถใช้งานแบบคาบล็อค และ การสอนแบบทีมได้ และระบบ
สามารถเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์ สมาร์ ทโฟน หรื อ แท็บเล็ตที่มีเชื่ อมต่อ

[1] T. Suppatkul. (2017). TEESOFTWARE. [online] Available
at: http://www.teesoftware.com/ [Accessed 19 Mar. 2017].
[2] Boriboon Withaya School, Chonburi. “Free Class Scheduling Program, easy to use - Computer Teacher Board: Education Web Site for Teachers Around the Country”. [online]
Available at: https://goo.gl/f3UngR [Accessed 27 Mar.
2017].
[3] S. Lomain, Ban Pong Charoen School. “Class Scheduling
Program – Krusanti” [online] Available at:
https://sites.google.com/site/krusantilomain/porkaermsahrab-rongreiyn/porkaerm-cad-tarang-sxn. [Accessed 1
Mar. 2017].
[4] KruPunMai. (2017). “Easy and Free Class Scheduling Program for Academic Teachers.” [online] Available at:
https://goo.gl/yn10gl [Accessed 1 Mar. 2017].
[5] J. W. Herrmann and C.-Y. Lee, "Solving a Class Scheduling
Problem with a Benetic Algorithm," ORSA Journal on
Computing, pp. 443-452, 1995.
[6] A. Nanda, M. P. Pai and. A. Gole, "An Algorithm to Automatically generate Schedule for School Lectures Using a
Heuristic Approach," International Journal of Machine
Learning and Computing, vol. 2, no. 4, pp. 492-495, August
2012.
[7] CodeProject. “Making a Class Schedule Using a Genetic
Algorithm”
.
[online]
Available
at:
https://www.codeproject.com/Articles/23111/Making-aClass-Schedule-Using-a-Genetic-Algorithm [Accessed 1
Mar. 2017].
[8] N. Tuaycharoen, E. Adsawinnawanawa, and S. Thinputsa,
“A Web-based Application for School Class Scheduling,”
iSTEM-ed2017, 12-14 July 2017, Chiang Mai, Thailand.
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กลยุทธ์ การอ่ านข้ อมูลหลายแทร็กด้ วยหัวอ่ านเดียวในระบบการบันทึกข้ อมูลเชิ งแม่ เหล็กบิตแพทเทิร์นมีเดีย
Multitrack Reading Scheme with Single Reader in Bit-Patterned Media Recording Systems
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

ในการบัน ทึ ก เชิ ง แม่ เ หล็ ก ความหนาแน่ น สู ง อย่า งบิ ต แพ
ทเทิร์นมีเดีย จาเป็ นต้องใช้หัวอ่านที่แคบลงเพื่อหลี กเลี่ ยงการแทรกสอด
ระหว่างแทร็ กข้อมูล อย่างไรก็ตามการลดขนาดของหัวอ่านลงให้ได้ตาม
ขนาดแทร็ กเป็ นสิ่ งที่ทาได้ยากมาก ดังนั้นงานวิจยั นี้ นาเสนอกลยุทธ์การ
อ่ า นข้อ มู ล หลายแทร็ ก ในระบบบัน ทึ ก แบบบิ ต แพทเทิ ร์ น มี เ ดี ย โดย
พิจารณาไอแลนด์เชิ งแม่เหล็กกริ ดแบบเยื้อง รวมทั้งผลกระทบที่เกิ ดจาก
ความผันผวนของตาแหน่ ง และ ขนาดของไอแลนด์ จากนั้นเทคนิ คการ
ชักตัวอย่างข้อมูลแบบเกิ นจริ ง จะถู กนามาใช้เพื่อลดปั ญหาขนาดความ
แคบของหัวอ่าน นอกเหนื อจากนี้ เทคนิ คผลตอบสนองบางส่ วนควรจะ
เป็ นมากที่สุด ถูกใช้ในการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของระบบ ซึ่ งจากผล
การทดลองกล่าวว่าระบบที่นาเสนอมีประสิ ทธิ ภาพดี กว่าระบบการอ่าน
ข้อมูลแบบปกติ

ฮาร์ ด ดิ ส ก์ ไ ดรฟ์ ในปั จ จุ บ ัน ใช้ เ ทคโนโลยีก ารบัน ทึ ก แบบ
แนวตั้ง (PMR: Perpendicular magnetic recording) อย่ า งไรก็ ต ามด้ ว ย
ปรากฏการณ์ ขี ด จ ากัด ซู ป เปอร์ พ าราแมกเนติ ก (Super-paramagnetic
limit) [1] ท าให้ ไ ม่ ส ามารถเพิ่ ม ความหนาแน่ น เชิ ง พื้ น ที่ (AD: Areal
density) ให้ ม ากกว่า 1 เทระบิ ตต่ อตารางนิ้ ว (Tb/in2) ได้ ดังนั้น จึ งต้อง
นาเสนอเทคโนโลยีใหม่ที่จะแก้ไขปั ญหานี้ โดยหนึ่งในเทคโนโลยีใหม่ที่
กาลังพูดถึ งนั้นคือ ระบบบันทึกแบบบิตแพทเทิร์นมีเดีย [2] ที่ซ่ ึ งสามารถ
เพิ่มความหนาแน่นเชิ งพื้นที่ได้สูงถึง 4 เทระบิตต่อตารางนิ้ว
อย่างไรก็ ตามระบบบัน ทึ ก แบบบิ ตแพทเทิ ร์ น มี เ ดี ย ยังคงมี
อุปสรรคทั้งในกระบวนการเขียน [3] และกระบวนการอ่าน เช่ น การเพิ่ม
ความหนาแน่นเชิ งพื้นที่จะทาให้ระยะห่ างของแต่ละไอแลนด์แคบลง อีก
ทั้งการลดขนาดของหัวอ่านให้มีขนาดเท่ากับขนาดแทร็ กทาได้ยาก ส่ งผล
ให้หัวอ่านมี ขนาดกว้างกว่าแทร็ กข้อมูลมาก [4] ซึ่ งทาให้สัญญาณอ่าน
กลับที่ได้ถูกรบกวนโดยการแทรกสอดเชิ งสัญลักษณ์ (ISI: Inter-symbol
interference) และ การแทรกสอดระหว่ า งแทร็ ก (ITI: Inter-track
interference) ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของระบบจึงลดลงอย่างมาก
ในงานวิจยั [5] เสนอการอ่ านแบบสองแทร็ ก บนสื่ อบัน ทึ ก
อุดมคติเชิ งแม่เหล็กกริ ดแบบเยื้อง ซึ่ งผลที่ได้เป็ นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม
ยังไม่เ คยมี ก ารทดลองกับ ระบบบันทึ ก แบบบิ ตแพทเทิ ร์น มี เดี ย ดังนั้น
งานวิจยั ชิ้ นนี้ จึงเสนอการอ่านข้อมูลหลายแทร็ กบนระบบบันทึกแบบบิต
แพทเทิ ร์นมี เ ดี ยกริ ด แบบเยื้อง โดยมี ก ารพิ จารณาผลกระทบที่ เ กิ ด จาก
ความผัน ผวนของตาแหน่ ง และ ขนาดของไอแลนด์ร่วมด้วย จากนั้น
เทคนิ คการชักตัวอย่างข้อมู ลแบบเกิ น จริ งจะถู กน ามาใช้เพื่ อลดปั ญหา
ขนาดของหัวอ่าน โดยจะมีการนาเทคนิ คผลตอบสนองบางส่ วนควรจะ
เป็ นมากที่สุดมาใช้ในการวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพของระบบ

คาสาคัญ: PRML, การบันทึ กเชิ งแม่เหล็ก, BPMR, การอ่านข้อมูลหลาย
แทร็ ก

Abstract
In ultra-high track density magnetic recording such as bitpatterned media recording (BPMR), the narrow track reader is required
to avoid the strong intertrack interference (ITI). However, the reduction
of reader size to the track pitch is considerably difficult. Therefore, this
paper proposes to use the multitrack reading scheme with the staggered
island BPMR. The effects of the island size and position fluctuation are
investigated. Then the over-sampling technique is applied. Moreover,
Partial Response Maximum Likelihood (PRML) detection was examined
the system performance. Simulation results indicate that the proposed
system outperforms the conventional reading system.
Keywords: PRML; magnetic recording; BPMR; multi-track reading

2. แบบจาลองช่ องสัญญาณอ่ าน/เขียน
ในงานวิจยั นี้ จะพิจารณาไอแลนด์รูปทรงหกเหลี่ยมมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเท่ากับ 12 นาโนเมตร ระยะห่ างระหว่างจุดศูนย์กลางของแต่ละ
ไอแลนด์เท่ากับ 16 นาโนเมตร จึงได้เป็ นความหนาแน่นเชิ งพื้นที่เท่ากับ
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หัวอ่านที่ครอบคลุมแทร็ กข้อมูลที่ตอ้ งการอ่านรวมทั้งแทร็ กข้างเคียงด้วย
โดยตาแหน่ งจุดศู นย์กลางของผลตอบสนองความไวของหัวอ่านจะอยู่
ระหว่างกึ่ งกลางของแทร็ กข้อมูล 2 แทร็ กดังรู ปที่ 1 จากนั้นสัญญาณอ่าน
กลับที่ได้ยงั ถู กรบกวนโดยสัญญาณรบกวน ซึ่ งจาลองมาจากสัญญาณ
รบกวนเกาส์ เ ซี ย นสี ข าวแบบบวก (AWGN: Additive-white Gaussian
noise) มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 0 และความแปรปรวนเท่ากับ σ2 สุดท้ายสัญญาณ
อ่านกลับที่ได้น้ นั จะถูกชักตัวอย่างข้อมูลแบบเกิ นจริ ง โดยตาแหน่ งของ
การชักตัวอย่างข้อมูลนั้นจะเป็ นตาแหน่งจุดศูนย์กลางของแต่ละไอแลนด์
ของทั้ง 2 แทร็ กข้อมูลดังแสดงในรู ปที่ 1

readhead sensitivity

Tx = 16 nm

8 nm

Lx = 12 nm

Tz = 16 nm

Lz = 12.5 nm

upper track

lower track

3. ระบบทีน่ าเสนอ

sampling point

รูปที่ 1 ตัวอย่างบิตแพทเทิร์นมีเดี ยกริ ดแบบเยื้องที่ 2.5 Tb/in2 ถูกปกคลุม
ด้วยผลตอบสนองความไวของหัวอ่าน [6]
2.5 เทระบิตต่อตารางนิ้ ว ในรู ปที่ 1 แสดงตัวอย่างบิตแพทเทิร์นมีเดี ยกริ ด
แบบเยื้องที่ซ่ ึ งถูกปกคลุมด้วยผลตอบสนองความไวของหัวอ่าน (Readhead sensitivity response) [6] โดยในการจาลองกาหนดให้พิกเซลมีขนาด
0.01×0.01 ตารางนาโนเมตร โดยไอแลนด์ทรงหกเหลี่ ยมเกิ ดจากพิกเซล
ประกอบกันจนได้ตามขนาดที่ตอ้ งการ การจาลองเปอร์ เซ็นความผันผวน
ของตาแหน่งของไอแลนด์กาหนดโดย
Pfluctuation 

Tfluctuation
 100
Tx

(1)

โดย Tfluctuation คือ ระยะความผันผวนที่มากที่สุดระหว่างจุด
ศูนย์กลางของไอแลนด์อุดมคติ กับ จุดศูนย์กลางของไอแลนด์จริ ง โดย
ระยะดังกล่าวมีการกระจายตัวแบบปกติ และ Tx คือ ระยะห่ างระหว่างจุด
ศูนย์กลางของแต่ละไอแลนด์ ส่ วนการจาลองเปอร์ เซ็นความผันผวนของ
ขนาดของไอแลนด์กาหนดได้โดย
Sfluctuation 

Lfluctuation
 100
Lx

(2)

โดย Lfluctuation คือ ความกว้างที่เป็ นไปได้ของไอแลนด์จริ ง
เทียบกับ ความกว้างของไอแลนด์อุดมคติ มี การกระจายตัวแบบปกติ Lx
คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของไอแลนด์
ในงานวิจยั นี้สัญญาณอ่านกลับได้มาจากการคอนโวลูชนั แบบ
2 มิติระหว่างสภาพความเป็ นแม่ เ หล็ก กับ ผลตอบสนองความไวของ

ระบบที่ นาเสนอจะใช้เทคนิ ค ผลตอบสนองบางส่ วนควรจะ
เป็ นมากที่สุดร่ วมกับการชักตัวอย่างข้อมูลแบบเกิ นจริ งเพื่อให้อตั ราบิ ต
ผิดพลาดลดลง (BER: Bit-error rate) ในรู ปที่ 2 ลาดับข้อมูลที่ถูกส่ งเข้ามา
ในระบบ uk จะถูกแบ่งออกเป็ นสองส่ วนก่อนที่จะถูกเขียนควบคู่กนั ไป
ลงบนสื่ อบันทึก ถัดมาสัญญาณอ่านกลับ rk จะถูกอีควอไลซ์โดยอีควอ
ไลเซอร์ แบบ 1 มิติ (1D Equalizer) ได้เป็ นลาดับข้อมูล sk ออกมา จากนั้น
ล าดับ ข้อ มู ล sk จะถู ก ส่ ง ไปยัง วงจรตรวจหาวี เ ทอร์ บิ แ บบ 1 มิ ติ (1D
Viterbi detector) เพื่อทาการตัดสิ นใจล าดับบิ ตข้อมูล ที่ ค วรจะเป็ นมาก
ที่สุด โดยช่องสัญญาณผลตอบสนองบางส่ วนมีสัมประสิ ทธิ์ เป็ น (1, 2, 1)
หรื อ พีอาร์ทู (PR2) ถูกใช้ในการออกแบบอีควอไลเซอร์แบบ 1 มิติ

4. ผลการทดลอง
จากการทดลองจะท าการวัด ประสิ ทธิ ภาพของระบบ
ผลตอบสนองบางส่ วนควรจะเป็ นมากที่สุดเปรี ยบเทียบระหว่างการอ่าน
ข้อ มู ล หลายแทร็ ก กับ การอ่ า นข้อมู ล แบบปกติ ที่ ซ่ ึ งต าแหน่ ง ของจุ ด
ศูนย์กลางของผลตอบสนองความไวของหัวอ่านจะอยูก่ ่ ึ งกลางของแทร็ ก
ที่สนใจ โดยจะพิจารณาจากอัตราบิตผิดพลาดที่ความหนาแน่ นเชิ งพื้นที่
เท่ากับ 2.5 เทระบิตต่อตารางนิ้ ว โดยกาหนดให้ค่าอัตราส่ วนสัญญาณ ต่อ
สัญญาณรบกวน (SNR: Signal-to-noise ratio) มีค่าอยูท่ ี่ 20 เดซิ เบล ในรู ป
ที่ 3(a) เป็ นผลการทดลองของระบบการอ่านแบบปกติ ที่ พบว่าค่าอัตรา
บิตผิดพลาดมี ค่าสู งกว่า 10-3 ที่เปอร์ เซ็ นความผันผวนของตาแหน่ งและ
ขนาดของไอแลนด์ ทุ ก ระดับ อย่า งไรก็ ต ามในรู ป ที่ 3(b) เป็ นผลการ
ทดลองของระบบการอ่านข้อมูลหลายแทร็ ก พบว่าอัตราบิตผิดพลาดเริ่ ม
เกิ ดขึ้นที่ เปอร์ เซ็ นความผันผวนของตาแหน่ งประมาณ 6.2% กรณี ไม่ มี
เปอร์ เซ็นความผันผวนของขนาด อีกทั้งยังพบว่าที่เปอร์เซ็นความผันผวน
ของขนาดของไอแลนด์ที่ 6.25% ซึ่ ง เป็ นกรณี ที่ค วามผันผวนมี ค วาม
รุ นแรงมากที่สุดที่นามาศึก ษา ให้ค่าอัตราบิ ตผิดพลาดต่ากว่า 10-3 ในทุก
ระดับเปอร์ เซ็นความผันผวนของตาแหน่งไอแลนด์ ซึ่ งมีค่าต่ากว่าค่าอัตรา
บิตผิดพลาดที่ต่าที่สุดของระบบการอ่านแบบปกติ
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[6] M. Yamashita et al., “Read/write channel modeling and twodimensional neural network equalization for two-dimensional
magnetic recording,” IEEE Trans. Magn., vol. 47, no. 10, pp. 35583561, Oct. 2011.

รูปที่ 2 แบบจาลองช่องสัญญาณแบบผลตอบสนองบางส่ วนควรจะเป็ น
มากที่สุดที่ทาร่ วมกับการชักตัวอย่างข้อมูลแบบเกินจริ ง

5. สรุป
งานวิจยั นี้ นาเสนอแบบจาลองช่ องสัญญาณระบบบันทึกแบบ
บิตแพทเทิร์นมีเดียพร้ อมทั้งพิจารณาความผันผวนของไอแลนด์เนื่ องจาก
ทั้งตาแหน่งและขนาด โดยหัวอ่านทาการอ่านข้อมูลแบบสองแทร็ กพร้อม
กันได้เป็ นสัญญาณอ่านกลับ จากนั้นทาการชักตัวอย่างข้อมูลแบบเกินจริ ง
เพื่อให้ได้เป็ นลาดับข้อมูล ซึ่งในการทดลอง ทาการทดสอบประสิ ทธิภาพ
ของระบบใช้เ ทคนิ ค ผลตอบสนองบางส่ ว นควรจะเป็ นมากที่ สุ ด ซึ่ ง
ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้พ บว่ า เมื่ อ เที ย บกับ การอ่ า นข้อ มู ล แบบทั่ว ไป ระบบที่
นาเสนอนี้ มีประสิ ทธิภาพที่ดีกว่ามาก

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จ ั ย นี้ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากส านั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการวิจยั (TRF) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสู ง และ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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รู ปที่ 3 อัตราบิตผิดพลาดของระบบเทคนิ คผลตอบสนองบางส่ วนควรจะ
เป็ นมากที่สุด (a) การอ่านแบบปกติ (b) การอ่านแบบหลายแทร็ ก
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Polynomial Coefficients of Pitch Period for Tone Classification
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บทคัดย่ อ
บทความนี้กล่าวถึงการศึกษาการจาแนกเสี ยงวรรณยุกต์ดว้ ยค่า
สัมประสิ ทธิ์ พหุ นามของคาบเวลาพิตซ์ โดยเปรี ยบเทียบค่าที่ ได้จากพื้ น
เสี ยงพยัญชนะและสระเดี ยวกันแต่มีเสี ยงวรรณยุกต์แตกต่างกัน อีกทั้งยัง
เปรี ยบเทียบผลลัพธ์ดงั กล่ าวกับผลลัพธ์ที่ได้จากค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการ
ประมาณพันธะเชิ งเส้น อันดับสามจากเสี ยงพูดเดี ยวกันอี กด้วย จากการ
ทดลองใช้เสี ยงพูดเพศหญิงพูดคาว่า ‘อา’ ‘อ่า’ ‘อ้า’ ‘อ๊า’ ‘อ๋ า’ บันทึกคาละ
5 ครั้ง ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าค่าสัมประสิ ทธิ์พหุ นามของคาบเวลา
พิตซ์เป็ นคุณลักษณะเด่นที่สามารถจาแนกเสี ยงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกัน
อย่า งชัด เจนยกเว้น พื้ น เสี ย งวรรณยุ ก ต์เ อกกับ ตรี ให้ ค่ า ที่ มี แ นวโน้ ม
ใกล้เคียงกัน ส่วนค่าสัมประสิ ทธิ์การประมาณพันธะเชิ งเส้น อันดับสามที่
ได้มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันและใกล้เคียงกันสาหรับทุกวรรณยุกต์
คาสาคัญ: สัมประสิ ทธิ์ พหุ นามของคาบเวลาพิตซ์ , สัมประสิ ทธิ์ การ
ประมาณพันธะเชิงเส้น

Abstract
This article describes a study on tone classification using
polynomial coefficients of pitch period. For the same consonant and
vowel, but different tones, polynomial coefficients of pitch period are
considered. In addition, these results of polynomial coefficients of pitch
period are compared with the results of the 3rd order Linear Predictive
Coding coefficients for the same words. For a female speech, five tonal
marks of ‘/aa/’ are repeated five times. The results show that tones are
classified by polynomial coefficients of pitch period, excepting the
speech of the second(èek) and the forth(dtrii) tonal marks, while whose
3rd order Linear Predictive Coding coefficients offer the same trends
for all tonal marks.
Keywords: polynomial coefficients of pitch period, Linear Predictive
Coding coefficients

1. บทนา
คุณลักษณะเด่ นที่ เป็ นตัวแทนของเสี ยงพูดเป็ นสิ่ งสาคัญมาก
ในกระบวนการรู ้ จาหรื อจาแนกเสี ยงพูด ทั้งนี้ คุณลักษณะเด่ นใดๆ อาจ
เหมาะสมส าหรั บ เสี ย งพู ด รู ป แบบหนึ่ งแต่ อ าจไม่ เ หมาะสมส าหรั บ
เสี ยงพูด อี ก รู ป แบบหนึ่ งก็ ได้เ นื่ องจากคุ ณลัก ษณะเด่ น นั้น ไม่ ได้ดึ งเอา
คุณลักษณะสาคัญที่ทาให้เห็ นความแตกต่างของเสี ยงพูดทั้งสองรู ปแบบ
ได้อย่างชัดเจน จึงทาให้มีการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะเด่นของเสี ยงพูดที่
หลากหลาย[1] พบว่ามี 1) กลุ่ มค่าคุณลักษณะเด่ นระดับสู ง(High level
feature) ได้แก่ สาเนี ยงการพูด รู ปแบบในการพูด และความเร็ วในการพูด
เป็ นต้น 2) กลุ่มค่าคุณลักษณะเด่นทางฉันทลักษณ์(Prosodic feature) เช่ น
ค่ าความถี่ มู ล ฐาน(Fundamental frequency) และความถี่ ฟอร์ แ มนต์
(Formant frequency) เป็ นต้น และ 3) กลุ่มค่าคุณลักษณะเด่นแบบเอนเว
โลปของสเปกตรัม(Spectrum envelop feature) เช่ น สัมประสิ ทธิ์ การ
ประมาณพันธะเชิ งเส้น(Linear prediction coefficients: LPC) และ
สัมประสิ ทธิ์เซปสตรัล(Cepstral coefficient) เป็ นต้น
สัมประสิ ทธิ์การประมาณพันธะเชิ งเส้นเป็ นคุณลักษณะเด่นที่
ได้รับ ความนิ ย มเป็ นเบื้ อ งต้น ในการใช้ แ ทนคุ ณ ลัก ษณะของเสี ยงพูด
เนื่ องจากให้ผลการรู้ จาเสี ยงพูดได้ดี และมี อลั กอริ ทึมไม่ซับซ้อน[2,3,4]
อย่างไรก็ตามเสี ยงพูดที่ข้ ึนต้นด้วยพื้นเสี ยงพยัญชนะและสระเดี ยวกันแต่
มีวรรณยุกต์แตกต่างกันจะมีเอนเวลโลปของสัญญาณใกล้เคียงกันจึงควร
ใช้คุณลักษณะเด่นที่สามารถแยกเสี ยงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันออกจากกัน
ได้แม้จะมีพ้นื เสี ยงพยัญชนะและสระเดียวกัน
งานวิจยั นี้ จึ งทาการศึก ษาการจาแนกเสี ยงวรรณยุกต์ด้วยค่ า
สัม ประสิ ท ธิ์ พหุ น ามของคาบเวลาพิ ต ซ์ ซ่ ึ งเคยได้รั บ การวิ จ ัย ให้ เ ป็ น
คุณลักษณะเด่นหนึ่ งร่ วมกับคุณลักษณะเด่นอื่นๆ เพื่อรู้จาเสี ยงพูดตัวเลข
ภาษาไทย 0-9[5] ซึ่งคุณลักษณะเด่นอื่นๆ ได้แก่ ค่าระยะเวลาในการออก
เสี ยง ค่าสัมประสิ ทธิ์ การประมาณพันธะเชิ งเส้น ค่าความหนาแน่ นกลุ่ ม
ความถี่ ฟอร์ แมนต์ ค่าผลรวมของความหนาแน่ นของสเปกตรั มเชิ งกาลัง
ในแต่ละกลุ่ มความถี่ และการพิจารณาเสี ยงพยัญชนะกัก/ไม่กกั สาหรั บ
กรณี ตวั เลข 5 กับ 9 อย่างไรก็ตามในงานวิจยั ดังกล่าวไม่ได้แสดงให้เห็ น
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การจาแนกเสี ยงวรรณยุกต์ท้ งั หมดได้แ ก่ สามัญ เอก โท ตรี และจัตวา
งานวิจยั นี้ จึงศึกษาเปรี ยบเทียบค่าสัมประสิ ทธิ์ พหุ นามของคาบเวลาพิตซ์
ที่ได้จากพื้นเสี ยงพยัญชนะและสระเดี ยวกันแต่มีเสี ยงวรรณยุกต์แตกต่าง
กันทั้ง 5 เสี ยง อีกทั้งยังเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กบั ผลลัพธ์ที่ได้จากค่า
สัมประสิ ทธิ์ ของการประมาณพันธะเชิงเส้นจากเสี ยงพูดเดียวกันอีกด้วย

2. หลักการ
2.1 การหาขอบเขตของเนือ้ เสียง
หาขอบเขตของเนื้ อเสี ยงโดยใช้ ห ลั ก การคอนโวลู ชั่ น
สัญญาณเสี ยงตลอดช่ วงที่ บนั ทึ กกับหน้าต่างชนิ ดสี่ เหลี่ ยมเช่ น เดี ยวกับ
งานวิจยั ก่อนหน้านี้ [2]

2.2 การกาหนดตาแหน่ งพิตซ์
รู ปที่ 1 แสดงตาแหน่ งพิตซ์หรื อตาแหน่ งที่ มียอดสู งสุ ดของ
สัญญาณในช่ วงที่ มีรูปร่ างซ้ ากัน ของเสี ยงก้อง ส่ วนระยะเวลาระหว่าง
ตาแหน่งพิตซ์ที่ติดกันคือคาบเวลาพิตซ์ การตรวจจับตาแหน่ งพิตซ์กระทา
โดยเลื่อนหน้าต่างชนิ ดสี่ เหลี่ ยมตลอดสัญญาณเสี ยง ตาแหน่ งสู งสุ ดที่อยู่
กึ่งกลางหน้าต่างจะถูกพิจารณาให้เป็ นตาแหน่ งพิตซ์โดยความกว้างของ
หน้าต่างต้องมากกว่าคาบเวลาพิ ตซ์ และน้อยกว่าสองเท่าของคาบเวลา
พิตซ์[5] ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจจับตาแหน่งพิตซ์ได้ถูกต้อง การศึกษานี้
ใช้ความกว้างของหน้าต่างเท่ากับ 6ms(60 จุด อัตราการสุ่ มเท่ากับ10 kHz)
ซึ่งเป็ นความกว้างที่เหมาะสมกับเสี ยงผูท้ ดสอบ

มีค่าน้อยที่สุด โดยที่ m  n
เมื่อ a0 , a1..., am คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของฟั งก์ชนั ที่ประมาณข้อมูล
คือ อันดับของฟั งก์ชนั ที่ทาการประมาณข้อมูล
m
คือ จานวนข้อมูลทั้งหมด
n
คือ ตาแหน่งของข้อมูลคาบเวลาพิตซ์
xr
คือ ฟังก์ชนั ข้อมูลคาบเวลาพิตซ์จริ ง
fr
ั ซึ่งประมาณข้อมูลของ f r
F ( xr ; a0 , a1,..., am ) คือ ฟังก์ชน
คือ ค่าคลาดเคลื่อนที่แต่ละจุดระหว่าง f r และ
er
F ( xr ; a0 , a1,..., am )

ค่าต่าสุ ดของฟังก์ชนั หลายตัวแปรที่ตอ้ งการคือค่าตัวแปรที่ทาให้

และเนื่ องจาก F ( x)  a00 ( x)  a11 ( x)  ...  amm ( x) เมื่อ k (x)
F ( xr ; a0 , a1 ,..., am )
เป็ นฟั ง ก์ ชัน มู ล ฐาน ทาให้ ไ ด้
เมื่ อ
  (x )
ak

k  0,1,..., m
n

 [f
r 0

r

ดังนั้นตัวแปรเสริ มที่ตอ้ งการคือ

k

a0* , a1* ,..., am*

r

ที่ทาให้

 a 0* 0 ( x r )  a 1*1 ( x r )  ...  a m* m ( x r )]k ( x r )  0

(2)

เมื่อฟังก์ชนั มีอนั ดับเท่ากับ 2 และ k ( x)  x k , k  0,1,2
จะได้ระบบสมการดังนี้
n

 (  x r2 )a 2*

r 0

n

(  x r )a 0*
r 0

(  x r2 )a 0*
r 0

คาบเวลาพิตซ์

n

 (  x r )a 1*

(n  1)a 0*

n

ตาแหน่งพิตซ์

E
0
ak

n

 (  x r2 )a 1*
r 0
n

 (  x r3 )a 1*
r 0



r 0

n

 (  x r3 )a 2*

r 0



r 0
n

 (  x r4 )a 2*
r 0

n

f
n

x
r 0



r

f

r r

(3)

n

x
r 0

2
r r

f

แก้สมการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ พหุ นามอันดับสองของคาบเวลาพิตซ์ทาให้
ได้ฟังก์ชัน การประมาณข้อมู ล เป็ น F ( x)  a0*  a1* x  a2* x2 และมี
สั ม ประสิ ท ธิ์ พหุ น ามอัน ดับ สองของคาบเวลาพิ ต ซ์ ที่ ไ ด้จ ากวิ ธี ก าร
ประมาณแบบกาลังสองน้อยสุดเป็ น a0* , a1* , a2* ‛

รู ปที่ 1 ตาแหน่งพิตซ์และคาบเวลาพิตซ์ของสัญญาณเสี ยงคาว่า ‘อา’

2.4 สัมประสิทธิ์การประมาณพันธะเชิงเส้ น

2.3 สัมประสิทธิ์พหุนามอันดับสองของคาบเวลาพิตซ์
งานวิจยั ที่ผ่านมา[5] แสดงว่า ‚ค่าสัมประสิ ทธิ์ พหุ นามของ
คาบเวลาพิตซ์(polynomial coefficients of pitch period) หาได้จากการ
ประมาณข้อมูลคาบเวลาพิตซ์ตามวิธีการประมาณแบบกาลังสองน้อยสุ ด
(Least Square) โดยที่ค่าสัมประสิ ทธิ์พหุ นามก็คือ ค่าตัวแปรเสริ มที่ทาให้
E (a 0 , a 1 ,..., a m ) 

n

e
r 0

2
r



n

 [f
r 0

r

 F ( x r ; a 0 , a 1 ,..., a m )] 2

ค่าสัมประสิ ทธิ์ การประมาณพันธะเชิ งเส้น(Linear Predictive
Coding Coefficients) หาได้จากสมการที่ 4 โดยพิจารณาจากผลรวมเชิ ง
เส้นของสัญญาณที่ทราบค่าแล้วก่อนหน้าจานวน p ค่า งานวิจยั นี้ ใช้การ
ประมาณพันธะเชิงเส้นอันดับ 3[5]
p

xˆ t    i x t i
i 1

x̂t

(1)

xt
i

คือ สัญญาณค่าถัดไปที่ทานาย
คือ สัญญาณที่ทราบค่าแล้ว
คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ การประมาณพันธะเชิ งเส้น
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3 วิธีดาเนินการ
ใช้ผทู้ ดสอบวัยกลางคนเพศหญิง 1 คนพูดคาโดด บันทึกเสี ยง
พูดแบบ mono ด้วยอัตราการสุ่ มเท่ากับ 10 kHz(แต่ละจุดห่ างกัน 0.1ms)
ความละเอียด 16 bits คาที่ทดสอบเลือกใช้เป็ นคาเป็ น(คาที่ผสมด้วยสระ
เสี ยงยาวในแม่ ก กา) และขึ้ นต้นด้วยอัก ษรกลางทาให้ มีพ้ืน เสี ยงเป็ น
สามัญ ผันได้ 5 เสี ยง คือ สามัญ เอก โท ตรี จัตวา ให้เสี ยงและรู ปตรงกัน
[6] โดยเลือกใช้ คาว่า ‘อา’ ‘อ่า’ ‘อ้า’ ‘อ๊า’ ‘อ๋ า’ บันทึกคาละ 5 ครั้ง ทาให้
ได้ข ้อ มู ล เสี ย งพูด ทั้ง หมด 25 ข้อ มู ล เสี ย งพู ด ทั้ง หมดถู ก น าไปหา
สัมประสิ ทธิ์ การประมาณพันธะเชิ งเส้น อันดับสามและสัมประสิ ทธิ์ พหุ
นามอันดับสองของคาบเวลาพิตซ์ เพื่อเปรี ยบเทียบผลความแตกต่างของ
แต่ละเสี ยงที่ได้จากแต่ละคุณลักษณะเด่น

รู ปที่ 3 a) คาบเวลาพิตซ์ของเสี ยงพูดคาว่า ‘อา’(-) ‘อ่า’(-.) และ ‘อ้า’(:)
b) คาบเวลาพิตซ์ของเสี ยงพูดคาว่า ‘อ๊า’(:) และ ‘อ๋ า’(-)

4. ผลการทดลอง
ตัวอย่างสัญญาณเสี ยงพูดของคาว่า ‘อ่า’ แสดงในรู ปที่ 2a)
ส่ ว นรู ปที่ 2b) แสดงกราฟของคาบเวลาพิ ต ซ์ ที่ ต รวจจับ ได้ข อง
สัญญาณเสี ยงในรู ป 2a) และสัมประสิ ทธิ์พหุนามอันดับสองของคาบเวลา
พิตซ์ที่สอดคล้องกันแสดงในรู ปที่ 2c)

จากรู ปที่ 3 จะสังเกตเห็ นว่าช่ วงคาบเวลาพิตซ์ที่ติดกันโดย
ส่ วนใหญ่ยงั คงมี ค่าใกล้เคี ยงกันสาหรั บทุกพื้นเสี ยง และพบว่าพื้นเสี ยง
ของวรรณยุก ต์ต่างกัน ให้แ นวโน้มของคาบเวลาพิตซ์ ที่แตกต่างกัน เมื่ อ
เวลาเพิ่มขึ้น โดยพื้นเสี ยงสามัญของคาว่า ‘อา’ กับวรรณยุกต์โทของคาว่า
‘อ้า’ ให้ คาบเวลาพิ ตซ์ช่วงปลายเสี ยงมี แนวโน้มเพิ่ มขึ้นแต่มีระดับของ
ค่ า ที่ แ ตกต่ า งกั น ขณะที่ พ้ื น เสี ย งวรรณยุ ก ต์ เ อกของค าว่ า ‘อ่ า ’ กั บ
วรรณยุกต์ตรี ของคาว่า ‘อ๊า’ ให้คาบเวลาพิตซ์มีแนวโน้มใกล้เคียงเส้นตรง
โดยใกล้เคี ยงเส้นตรงที่ มีค่าเพิ่มขึ้นสาหรั บ วรรณยุกต์เอกและใกล้เคียง
เส้นตรงที่ มีค่าลดลงสาหรับวรรณยุกต์ตรี ส่ วนพื้นเสี ยงวรรณยุกต์จตั วา
ของค าว่า ‘อ๋ า ’ ให้ ค าบเวลาพิต ซ์ เ ป็ นแนวโค้ง โดยช่ ว งปลายเสี ย งมี
แนวโน้มลดลง

รู ปที่ 2 a) สัญญาณเสี ยงพูดของคาว่า ‘อ่า’
b) คาบเวลาพิตซ์ที่ตรวจจับได้ของสัญญาณเสี ยงในรู ป a)
c) สัมประสิ ทธิ์พหุนามอันดับสองของคาบเวลาพิตซ์ในรู ป b)
จากรู ป 2b) จะสังเกตเห็ นว่าช่ วงคาบเวลาพิตซ์ที่ติดกันโดย
ส่ วนใหญ่จะมีค่าใกล้เคียงกัน ยกเว้นบางช่ วงที่ตรวจจับตาแหน่ งพิตซ์ผิด
จะให้ค่าคาบเวลาพิตซ์ที่แตกต่างออกไปมาก (ยอดแหลมที่ใกล้คาบที่ 20
กับ 42) แต่ยงั คงแสดงแนวโน้มของคาบเวลาพิตซ์ในภาพรวมได้ว่าเมื่ อ
เวลาเพิ่มขึ้นคาบเวลาพิตซ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและใกล้เคียงเส้นตรง
กราฟแสดงคาบเวลาพิตซ์ ของเสี ยงวรรณยุกต์ที่แ ตกต่างกัน
ของคาว่า ‘อา’ ‘อ่า’ ‘อ้า’ แสดงในรู ปที่ 3a) และคาว่า ‘อ๊า’ ‘อ๋ า’ แสดงใน
รู ปที่ 3b)

รู ปที่ 4 a) สัมประสิ ทธิ์พหุนามของคาบเวลาพิตซ์ที่สอดคล้องกับรู ปที่ 3
b) สัมประสิ ทธิ์การประมาณพันธะเชิงเส้นอันดับสามที่สอดคล้องกับรู ป
ที่ 3
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ตามด้วยคุณลักษณะเด่นนี้ เพียงอย่างเดี ยวอาจทาให้เกิ ดข้อผิดพลาดได้ใน
กรณี พ้ืนเสี ยงวรรณยุกต์เอกกับตรี และพบว่าการตรวจจับตาแหน่ งพิตซ์
ให้ได้ถูกต้องเป็ นสิ่ งสาคัญมากในกระบวนการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ พหุ นาม
ของคาบเวลาพิตซ์ จึ งควรเลื อกใช้ความกว้างของหน้าต่ างที่ เหมาะสม
สาหรั บเสี ยงพูดของแต่ละบุคคลเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ ถูกต้องสาหรับหาค่า
สัมประสิ ทธิ์พหุนามของคาบเวลาพิตซ์ต่อไป

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วิชัยที่ใ ห้การสนับสนุ นและส่ งเสริ มการศึกษาเรื่ องการจาแนก
เสี ยงวรรณยุกต์ดว้ ยสัมประสิ ทธิ์พหุนามของคาบเวลาพิตซ์

รู ปที่ 5 a) สัมประสิ ทธิ์พหุนามของคาบเวลาพิตซ์ของเสี ยงทั้งหมด
b) สัมประสิ ทธิ์การประมาณพันธะเชิงเส้นอันดับสามของเสี ยงทั้งหมด

เอกสารอ้ างอิง

คาบเวลาพิ ต ซ์ ต ลอดทั้ง เสี ย งพู ด ส าหรั บ เสี ย งวรรณยุก ต์ ที่
แตกต่างกันทั้งห้าในรู ปที่ 3 ให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ พหุ นามของคาบเวลาพิตซ์
ที่ได้จากวิธีการประมาณแบบกาลังสองน้อยสุ ดแสดงในรู ปที่ 4a) โดยมี
รู ปแบบเส้นกราฟเป็ น o-, x-, +-, *- และ – สาหรับคาว่า ‘อา’ ‘อ่า’ ‘อ้า’
‘อ๊า’ และ ‘อ๋ า’ ตามลาดับ ขณะที่เสี ยงพูดที่สอดคล้องกับค่าที่ให้ผลลัพธ์
ดังกล่าวถูกนาไปหาค่าสัมประสิ ทธิ์ การประมาณพันธะเชิงเส้นอันดับสาม
และให้ผลลัพธ์แสดงในรู ปที่ 4b)
จากรู ปที่ 4 จะเห็ นได้ว่าเสี ยงวรรณยุกต์ที่แตกต่างจะให้ค่ า
สัมประสิ ทธิ์พหุ นามของคาบเวลาพิตซ์ โดยส่ วนใหญ่มีแนวโน้มแตกต่าง
กันอย่างชัดเจนยกเว้นพื้นเสี ยงวรรณยุกต์เอกกับตรี ที่ให้ค่าที่มีแนวโน้ม
ใกล้เคียงกัน (4a)) ส่ วนค่าสัมประสิ ทธิ์ การประมาณพันธะเชิ งเส้น อันดับ
สามมี แ นวโน้ ม ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และใกล้ เ คี ย งกั น ส าหรั บ ทุ ก
วรรณยุกต์(4b)) ผลลัพธ์ที่ได้มีผลในทานองเดี ยวกันเมื่ อใช้กบั เสี ยงพูด
ทั้งหมดดังแสดงในรู ปที่ 5

5. สรุป
ค่าสัมประสิ ทธิ์พหุ นามของคาบเวลาพิตซ์เป็ นคุณลักษณะเด่น
ที่สามารถใช้แยกเสี ยงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนยกเว้นพื้นเสี ยง
วรรณยุกต์เอกกับตรี ที่ให้ค่าที่มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน ส่ วนค่าสัมประสิ ทธิ์
การประมาณพันธะเชิงเส้นอันดับสามให้ผลลัพธ์มีแนวโน้มไปในทิศทาง
เดี ยวกันและใกล้เคียงกันสาหรั บทุ กวรรณยุกต์ ค่ าสัมประสิ ทธิ์ การ
ประมาณพันธะเชิ งเส้นอันดับสามจึงไม่เหมาะสมใช้เป็ นคุณลักษณะเด่น
เพื่อจาแนกเสี ยงพื้นฐานที่มีพยัญชนะและสระเดี ยวกันแม้ว่ามีวรรณยุกต์
แตกต่างกัน ค่าสัมประสิ ท ธิ์ พหุ นามของคาบเวลาพิ ตซ์ สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้เป็ นคุณลักษณะเด่นหนึ่ งในการรู้จาหรื อจาแนกเสี ยงพูดที่ออก
เสี ยงด้วยพยัญชนะและสระเดียวกันแม้มีเสี ยงวรรณยุกต์ต่างกัน อย่างไรก็

[1] นลินรัตน์ วิศวกิตติ และ พกิจ สุ วตั ถิ์, รายงานการวิจยั เรื่ องการ
ประยุกต์ใช้แบบจาลองฮิดเดนมาร์คอฟในการรู้จาเสี ยงพยัญชนะต้น
ภาษาไทย. มหาวิทยาลัยสยาม.
[2] P. Jantaraprim, T. Chimphet, and K. Inthavisas, ‚Improving
Southern Thai Dialect Speech Recognition using Wavelet
Transform,‛ 7th ECTI-CARD2015, Trang, Thailand, pp.610-613,
July 2015.
[3] C. Tanprasert, C. Wutiwiwatchai, and S. Sae-tang, ‚Textdependent Speaker Identification Using Neural Network On
Distinctive Thai Tone Marks,‛ NECTEC Technical Journal, Vol
1, No. 6, January-February, 2000.
[4] เกรี ยงไกร เหลื องอาพล, การพัฒนาเทคนิ คการรู้ จาเสี ยงพูดด้วย
DTW กับ LPC และ LSP. วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าวิ ศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2553.
[5] ปฏิ มากร กิ้ มสวัสดิ์ , การศึ กษาการรู้ จาเสี ยงพูดตัวเลขภาษาไทย
แบบแยกค าชนิ ด ไม่ ข้ ึ น กับ ผูพ้ ูดโดยใช้โครงข่ ายประสาทที่ มี ก าร
เรี ยนรู ้ แ บบแพร่ กลับ. วิทยานิ พนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ , 2544.
[6] ชลธิ ชา พูนในเมือง, หนังสื อชุ ดเสริ มประสบการณ์ ภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6. เล่ม 1, กรุ งเทพฯ : ฟิ สิ กส์เซ็นเตอร์ , 2541.
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การพัฒนาระบบการวัดเพื่อหาขนาดพื้นที่จริ งของการปล่อยคลื่นอัลตร้าซาวด์ของอัลตร้าซาวด์ทรานดิวเซอร์
Development of the measurement system to investigate an effective radiating area of ultrasonic
transducer
กรภัสร์ สิษฐ์ พรมอาสา1
1
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ น าเสนอการพัฒ นาระบบการการตรวจสอบ
คุณสมบัติสนามคลื่ นอัลตร้ าซาวด์ เพื่อหาขนาดพื้นที่ จริ งของการปล่ อย
คลื่ น อัล ตร้ า ซาวด์ (Effective radiating area : AER) ของอัล ตร้ า ซาวด์
ทรานดิ ว เซอร์ โดยการวัด สั ญ ญาณคลื่ น อัล ตร้ าซาวด์ด้ว ยการสแกน
แบบ raster scan ตัด ผ่ า นสนามคลื่ น อัล ตร้ า ซาวด์ (Ultrasound field)
ข องอั ล ตร้ า ซ าวด์ ท ราน ดิ วเซ อร์ ด้ ว ยไฮโดรโฟ น (Hydrophone)
อัลตร้าซาวด์ทรานดิวเซอร์ กาเนิ ดความถี่ 1 MHz และ 3 MHz มีขนาดเส้น
ผ่านศูน ย์ก ลาง 1.27 cm จะน ามาวัดหาค่ าพื้ น ที่ จริ งของการปล่ อ ยคลื่ น
อัลตร้าซาวด์ AER ตามข้อแนะนาในมาตร IEC 61689:2007 ซึ่ งขนาดของ
AER ของทรานดิวเซอร์สามารถประเมินจากขนาดอัลตร้าซาวด์บีมจากการ
สแกนตัดผ่านสนามเสี ยงกับตัวประกอบแปลงผัน (Conversion factor)
ผลของการวัดแสดงให้เห็นขนาดของ AER และของอัลตร้าซาวด์ทรานดิว
เซอร์ ลัก ษณะของสนามเสี ย ง (Ultrasound field distribution) และยัง
แสดงให้ เห็ นว่าระบบพัฒ นาขึ้ น มี ค วามเหมาะสมในการใช้งานและมี
ความน่าเชื่อถือ
คาสาคัญ: พื้นที่จริ งของการปล่อยคลื่ นอัลตร้ าซาวด์, ไฮโดรโฟน, สนาม
เสี ยง

Abstract
This article presents a research on the development of
measurement system to investigate an effective radiating area (AER) of
ultrasonic transducers by mapping of ultrasonic field scan in raster scan.
The ultrasonic transducers of 1 MHz and 3 MHz, and diameters of
1.27 cm are used to investigate the AER. The measurement protocol
was developed based on national standard IEC 6 1 6 8 9 :2 0 0 7 with
ultrasound field by ultrasonic hydrophone. The AER can be determined
by the relation of the beam area and convention factor. The
measurement was performed using the ultrasound pressure field

mapping system. The measurement result indicates the AER, the
ultrasound field distribution and also shows that the developed
measurement system is the system‘s adequacy and reliability
Keywords: Effective radiating area, Hydrophone, Acoustic field,

1. บทนา
ปั จจุบ ันมี ก ารเอาคลื่ นอัล ตร้ าซาวด์ มาใช้ก ัน อย่างแพร่ ห ลาย
ในทางการแพทย์ เช่ น การใช้สาหรั บบาบัดอาการเจ็บ กล้ามเนื้ อ[1] การ
สลายนิ้ ว[2] การผ่าตัดมะเร็ ง[3] เป็ นต้น โดยส่ วนใหญ่คลื่นอัลตร้าซาวด์
ที่ ใ ช้ ง านกายภาพบ าบัด นั้ น อยู่ใ นช่ ว งความถี่ 1 MHz ถึ ง 3 MHz เพื่ อ
บาบัดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้ อ [1] [4] โดยในการรัก ษาจะพิจารณา
ปริ มาณในการรักษา (Treatment dosage) ที่ แตกต่างกันทั้งด้านกาลังงาน
(Ultrasound power) และระยะเวลา (Time) การสแกนอัล ตร้ า ซาวด์
กายภาพบาบัดเพื่อที่จะเพิ่มความร้ อนในเนื้ อเยื่อให้ถึงระดับที่ตอ้ งการ[5]
ขณะเดี ยวกันคลื่ นอัลตร้ าซาวด์ที่ระดับความเข้มข้นสู งที่ ป ล่ อยมาจากสู่
เนื้ อเยื่อของผูป้ ่ วยนาไปสู่ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในเนื้ อเยื่อซึ่ ง
สามารถก่ อให้ เกิ ดอัน ตรายต่ อเนื้ อเยื่อทางชี วะวิท ยา (Biological tissue)
จากอุณ หภูมิ ที่ สู ง (Thermal effect) คลื่ น ผลัก ดัน อย่างฉั บ พลัน (Shock
wave) และ cavitation[5] ในขณะที่ ประสิ ทธิ ภาพความเข้มข้นของคลื่ น
อั ล ต ร้ า ซ า ว ด์ (Ultrasound intensity) ข อ ง เค รื่ อ ง อั ล ต ร้ า ซ า ว ด์
กายภาพบ าบัด นั้ น ถู ก จากัด ไว้ที่ 3 W/cm2 เพื่ อ ป้ อ งกัน การเสี ยหายต่ อ
ผูป้ ่ วย [5] โดยปริ มาณความเข้มข้นของคลื่ นอัล ตร้ าซาวด์จะได้จากค่ า
ก าลังงานสู ง สุ ด (Maximum ultrasound output power) และขนาดพื้ น ที่
จริ งของการปล่อยคลื่นอัลตร้าซาวด์
การบาบัดผูป้ ่ วยด้วยคลื่ นอัลตร้ าซาวด์ นักกายภาพบาบัดจะ
พิ จ ารณ าถึ งความเข้ ม ข้ น ของคลื่ นอั ล ตร้ า ซาวด์ ( Spatial average
intensity, SAI) และระยะเวลาสแกน ซึ่ งหมายความถึ งปริ ม าณในการ
รั ก ษาและยัง น าไปสู่ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของอุ ณ หภู มิ ใ นเนื้ อ เยื้อ [6] องค์ก าร
อ าห าร แ ล ะ ย าข อ งป ร ะ เท ศ ส ห รั ฐ อ เม ริ ก า (US food and drug
administration) ได้วางแนวทางส าหรั บ ผลิ ตภัณ ฑ์อลั ตร้ าซาวด์ส าหรั บ
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กายภาพบ าบัด เพื่ อเป็ นแนวทางในการตรวจสอบเครื่ องอัล ตร้ าซาวด์
กายภาพบาบัด เช่น กาลังงานของคลื่ นอัลตร้าซาวด์ตอ้ งมี ค่าผิดพลาดไม่
เกิ น ± 20% จากระดับกาลังงานที่ กาเนิ ด และจะต้องรายงานขนาดพื้น ที่
จริ งของการปล่อยคลื่นอัลตร้าซาวด์ (AER) ของอัลตร้าซาวด์ทรานดิวเซอร์
ด้วย ขณะที่ ผผู้ ลิ ตบางรายจะรายงานขนาดพื้นที่ จริ งของการปล่ อยคลื่ น
อัลตร้ าซาวด์ในแต่ละอัล ตร้ าซาวด์ทรานดิ วเซอร์ แต่ผูผ้ ลิ ตหลายรายจะ
รายงานขนาดพื้นที่ เฉลี่ ยของการปล่ อยคลื่ นอัลตร้ าซาวด์และมี ค่ าความ
ผิดพลาดประมาณ ± 20% ถึง ± 25%
ในการผลิ ตเครื่ อ งอัล ตร้ าซาวด์ก ายภาพบ าบัด เพื่ อจ าหน่ าย
บริ ษ ัท ผูผ้ ลิ ตจะพิ จารณาปริ ม าณก าลังงานเฉลี่ ยของคลื่ น อัล ตร้ าซาวด์
(SAI) จากค่าเฉลี่ยขนาดพื้นที่ของการปล่อยคลื่นอัลตร้าซาวด์ ที่มีค่าความ
ความผิดพลาดสู ง ทาให้ค่ากาลังงานเฉลี่ ยของคลื่ นอัลตร้ าซาวด์ (SAI) มี
ค่าผิดพลาดสู งตามไปด้วยประมาณ 150% [1] ซึ่ งไม่เป็ นไปตามแนวทาง
ขององค์การอาหารและยา ฉะนั้นการได้มาของขนาดพื้นของการปล่อย
คลื่นอัลตร้าซาวด์ของอัลตร้าซาวด์ทรานดิวเซอร์ ที่ใกล้เคียงกับขนาดจริ ง
จะสามารถประเมินปริ มาณคุณภาพของการรักษาด้วยคลื่ นอัลตร้ าซาวด์
ถูกต้องยิง่ ขึ้น
ในการหาขนาดพื้ น ที่ จ ริ งของการปล่ อ ยคลื่ น อัล ตร้ าซาวด์
ของอัล ตร้ าซาวด์ ท รานดิ วเซอร์ (AER) สถาบัน มาตรวิ ท ยาแห่ งชาติ มี
ความพยายามพัฒนาระบบทดสอบ (Testing) การวัด (Measurement) และ
การสอบเที ยบ (Calibration) เพื่ อให้ บริ ก าร ซึ่ งในบทความนี้ จะพัฒ นา
ระบบการวัด AER โดยการหาพื้ น ที่ ข องการปล่ อ ยคลื่ น อัล ตร้ าซาวด์
ของอัล ตร้ าซาวด์ ท รานดิ ว เซอร์ ต ามวิ ธี ก ารของมาตรฐานสากล IEC
61689:2007 โดยใช้ไฮโดรโฟนสแกนตัดผ่านสนามเสี ยง (Acoustic field)
ซึ่งกาเนิดจากอัลตร้าซาวด์ทรานดิวเซอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.27 cm
ส าหรั บ ก าเนิ ด ความถี่ อ ัล ตร้ าซาวด์ 1 MHz และ 3 MHz โดย AER จะ
ประเมิ น จากขนาดของสนามเสี ย ง (ultrasonic pressure field mapping
system) จากผลการวัดแสดงให้เห็ นว่าระบบการวัดที่ได้พฒั นาขึ้นมีความ
เหมาะสมในการใช้งานและมีความน่าเชื่ อถือ

600 mm โดยที่ แกน X Yและ Z มี ค วามละเอี ย ด 0.001mm และ
ความสามารถในการทวนซ้ า (repeatability) ±0.006 mm ไอโดรโฟน ที่
ใช้ในการตรวจจับคลื่ นอัลตร้าซาวด์มี ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 0.5 mm
จะตั้งขนานกับ ผิวหน้าของอัลตร้ าซาวด์ทรานดิ วเซอร์ แ ละวางห่ างจาก
หน้าสัมผัสของอัลตร้าซาวด์ทรานดิ วเซอร์ 0.3 cm ดังรู ปที่ 2 โดยความ
ละเอี ย ดในการสแกน 1 mm ซึ่ งควบคุ ม ผ่ านโปรแกรมการวัด UMS3
(Precision acoustics ltd)

2. ระบ บ การวั ด ห าขน าด พื้ น จริ งของการป ล่ อยคลื่ น
อัลตร้ าซาวด์

รู ปที่ 2 การติดตั้งหัวอัลตร้าซาวด์ทรานดิวเซอร์ และไอโดรโฟนในถัง
สแกน

ระบบการวัด คุ ณ สมบั ติ ส นามเสี ยงของอั ล ตร้ า ซาวด์
ทรานดิ วเซอร์ ที่ ผ ลิ ต จากบริ ษ ัท Precision acoustics Ltd จะน ามาใช้ใ น
การวัดขนาด AER ของอัลตร้าซาวด์ทรานดิวเซอร์ และแสดงได้ดงั รู ปที่1
โดยที่ระบบการวัดจะประกอบด้วย อัลตร้าซาวด์แท็งค์และชุดควบคุมการ
สแกน ขนาด 1 m x 0.5 m x 0.5 m ซึ่งแท็งค์ขนาดใหญ่พอที่จะทาการวัด
และท าการสอบเที ย บในย่า นความถี่ สู ง (0.5 MHz ถึ ง 60 MHz) ชุ ด
ควบคุมการสแกนจะทาการเคลื่ อนไหวอัลตร้าซาวด์ทรานดิ วเซอร์ หรื อ
ไฮโดโฟนตามแกน X และแกน Y ขนาด 300 mm และตามแกน Z ขนาด

คลื่ น อัล ตร้ าซาวด์จะก าเนิ ด จากเครื่ องกาเนิ ด สัญญาณไฟฟ้ า
(Function generator: AFG3101, Tektronix) และขยายก าลังไฟฟ้ าเครื่ อง
ขยายกาลังไฟฟ้า (RF power amplifier :75A250A, AR) เพื่อป้อนสัญญาณ
ให้ ก ับ อัล ตร้ าซาวด์ท รานดิ วเซอร์ ค วามถี่ 1 MHz และ 3 MHz คลื่ น
อัล ตร้ าซาวด์ถู ก ตรวจวัดด้วยไฮโดรโฟนผ่านเครื่ อ งวัดสัญ ญาณไฟฟ้ า
(Oscilloscope : DPO7054, Tektronix) และบันทึ กในโปรแกรมของการ
วัด

รู ปที่ 1 ระบบการวัดเพื่อหาขนาดพื้นจริ งของการปล่อยคลื่นอัลตร้าซาวด์
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เพื่ อ ที่ จ ะ พิ จ ารณ าข น าด ข อ ง AER ข อ งอั ล ต ร้ าซ าว ด์
ทรานดิ ว เซอร์ ผลการวัด จะน าไปประเมิ น ผลด้ ว ยโปรแกรม PEE
(Precision acoustics Ltd) ซึ่งจะได้ขนาดของอัลตร้าซาวด์บีม (Ultrasound
bream) ของการสแกนที่ ตาแหน่ ง (ABCS (0,3)) โดยที่ AER จะพิ จารณาที่
-6 dB จากขนาดของบรี ม [5]

3. การหาขนาดพื้นจริงของการปล่ อยคลื่นอัลตร้ าซาวด์ (AER)
การหาขนาดพื้ น จริ ง ของการปล่ อ ยคลื่ น อัล ตร้ าซาวด์ ข อง
อัลตร้าซาวด์ทรานดิวเซอร์ จะพิจารณาจากขนาดพื้นที่ของอัลตร้าซาวด์บีม
จากการสแกนแบบ cross-section (raster scan) ที่ ระยะห่ างจากผิ วหน้ า
อัลตร้าซาวด์ทรานดิวเซอร์ 0.3 cm (ABCS (0,3)) คูณกับตัวประกอบแปลง
ผัน (Conversion factor : FAC) ดังสมาการที่ 1 [5]

AER  ABCS (0,3)  FAC

(1)

ตัว ประกอบแปลงผัน FAC  1.354 [5] จะใช้ เ พื่ อ จะ
แปลงขนาดของพื้นที่ที่ได้จากการวัดให้มีค่าใกล้เคียงกับขนาดพื้นที่จริ ง
ซึ่ งจะพิ จ ารณาเป็ น 100% ของผลรวมค่ าความดั น เสี ย ง (Total mean
square acoustic pressure) [4]
ขนาดของพื้นที่ได้จากวัด (ABCS (0,3)) มาจาก n  s 2 โดยที่
s 2 คือ ขนาดในการสแกน และ n คือ ความละเอียดในการสแกน [4]
N

N

N

1
0.75
1
V 2  2 Vi 2  2 Vi 2
2  i
M L i 1
M L i 1
M L i 1

(2)

โดย Vi 2 คือโวลเตจเอาท์พุทที่ได้จากการสแกนลาดับที่ i ส่ วน N คือ
จ านวนจุ ด ในการสแกน และ M L2 คื อ ค่ า ความไวของไฮโดรโฟน
(Hydrophone sensitivity) แต่ ใ นมาตรฐานสากล IEC 61689:2007 [5]
ไม่ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนสนามเสี ยงไปเป็ นสนามแรงดันเสี ยง ดังนั้นการ
หาขนาดพื้นจริ งของการปล่อยคลื่นอัลตร้ าซาวด์ของอัลตร้าซาวด์สามารถ
หาได้จาก[4]
AER  FAC  n  s 2

ความถี่ 1 MHz ที่ได้จากการวัดเล็กน้อย โดยค่าที่ วดั ได้สูงสุ ด 1.232 cm2
และวัด ได้ต่ าสุ ด 1.162 cm2 โดยที่ ข นาดของ AER ที่ ได้จากการวัดของ
อั ล ตร้ า ซาวด์ ท รานดิ วเซอร์ ความถี่ 3 MHz มี แน วโน้ ม เดี ยวกั บ
อัล ตร้ า ซาวด์ ท รานดิ ว เซอร์ ความถี่ 1 MHz มี ข นาดพื้ น ที่ สู ง สุ ดคื อ
1.326 cm2 และต่าสุ ดคื อ 1.232 cm2 ขนาดของ AER เป็ นผลมาจากการ
ผลิตและการประกอบตัวทรานดิ วเซอร์ ซึ่ งทาให้เสี ยพื้นที่ไป ในขณะที่
ผลการวัด AER มี ค่ ามากอาจจะเกิ ด จากตาแน่ งการวางของโฮโดรโฟน
ประกอบกับลักษณะการกาเนิ ดคลื่ น อัลตร้ าซาวด์ที่ ไม่คงที่ ซึ่ งทาให้ ผล
การวัดในแต่ครั้งมีความแตกต่างกันเล็กน้อย โดยผลการวัดด้วยการสแกน
ผ่านสนามเสี ยงแสดงได้ดังรู ป ที่ 3 ส าหรั บ ความถี่ 1MHz และรู ป ที่ 4
สาหรับความถี่ 3 MHz
ตารางที่ 1 ผลการประเมินค่า AER ของอัลตร้าซาวด์ทรานดิวเซอร์ 1 MHz
และ 3 MHz
Aarea Calculation
AER
1 MHz
3 MHz
2
Aarea  D / 4

1.267 cm2

Test 1 (cm2)
Test 2 (cm2)
Test3 (cm2)
Test4 (cm2)

1.232
1.205
1.123
1.164

1.232
1.326
1.232
1.272

รู ปที่ 3 และ 4 แสดงการกระจายตัวของสนามเสี ยงที่ความถี่ 1
MHz และ 3 MHz จากผลการวัด แสดงพื้ น ที่ AER ที่ ส ามารถปล่ อยคลื่ น
อัลตร้าซาวด์ได้ดีและพื้นที่ที่ปล่อยคลื่นได้นอ้ ย โดยพื้นที่ที่ปล่อยสัญญาณ
ได้ ม ากส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นตรงกลางของทรานดิ ว เซอร์ ส่ ว นขอบของ
ทรานดิ วเซอร์ จะปล่ อยสัญญาณได้น้อย นอกจากนี้ การกระจายตัวของ
สนามเสี ยงที่ ค วามถี่ 1 MHz มี ล ัก ษณะกลมเหมื อนพื้ น ที่ ห น้ าตัด ของ
ทรานดิ วเซอร์ แต่ ท รานดิ วเซอร์ 3 MHz จะก าเนิ ด สนามเสี ยงไม่ เป็ น
วงกลมอันเนื่ องมาจากการผลิต ซึ่งการกระจายตัวของสนามเสี ยงสามารถ
น าไปพิ จ ารณาถึ ง พื้ น ที่ ข องการรั ก ษาที่ เหมาะสมของทรานดิ ว เซอร์
กายภาพบาบัด

(3)

4. ผลงานวิจยั
การประเมินขนาดของ AER ของอัลตร้าซาวด์ทรานดิวเซอร์ ที่
กาเนิ ดความถี่ 1 MHz (V303, Panametrics) และความถี่ 3 MHz (V306,
Panametrics) ซึ่ งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าตัด 1.27 cm จากทาการ
วัด 4 ครั้ง ผลการวัด AER แสดงได้ดังตารางที่ 1 จะเห็ น ได้ว่าค่ า Aarea ที่
ค านวณจากส้ น ผ่านศู น ย์ก ลางของอัล ตร้ าซาวด์ท รานดิ วเซอร์ มี ข นาด
1.267 cm2 ซึ่งแตกต่างจากค่า AER ของอัลตร้าซาวด์ทรานดิ วเซอร์ ที่กาเนิ ด

(a)
(b)
รู ป ที่ 3 การกระจายตั ว ของคลื่ นอั ล ตร้ า ซาวด์ ข องอั ล ตร้ า ซาวด์
ทรานดิวเซอร์ความถี่ 1 MHz ระยะห่ าง 0.3 cm ครั้งที่ 1(a) และ 2(b)
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(a)
(b)
รู ปที่ 4 การกระจายตั ว ของคลื่ นอั ล ตร้ า ซาวด์ ข องอั ล ตร้ า ซาวด์
ทรานดิวเซอร์ความถี่ 3 MHz ระยะห่ าง 0.3 cm ครั้งที่ 1(a) และ 2(b)

5. การพิจารณาความผิดพลาด
การพิ จ ารณ าความเห มาะสม ในการเลื อกใช้ ง านของ
อัล ตร้ าซาวด์ท รานดิ ว เซอร์ จะพิ จ ารณาจากการกระจายตัว ของคลื่ น
อัล ตร้ าซาวด์ (Ultrasonic field distribution) และขนดพื้ น ที่ จริ งของการ
ปล่ อ ยคลื่ นอัล ตร้ า ซาวด์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 75% ของของอัล ตร้ า ซาวด์
ท ราน ดิ วเซ อร์ [5] โด ยข น าดข อง AER จะมี ข น าด เล็ ก ที่ สุ ดข อ ง
อัล ตร้ า ซาวด์ ท รานดิ ว เซอร์ ที่ ใ ช้ ใ นการทดลองจะต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า
0.950 cm2 ดังนั้นการพิจารณาความผิดพลาดในการวัดจะพิจารณาจากค่า
ของอัลตร้ าซาวด์ทรานดิ วเซอร์ ในอุดมคติ (Yn) เที ยบกับค่าที่ วดั ได้ (Xn)
ดังสมการที่ (4)
%error 

Y nXn
 100
Yn

(4)

ซึ่ งจะพบว่าค่าผิดพลาดสัมพันธ์ (Absolute error) ในการวัดขนาดพื้นจริ ง
ของการปล่อยคลื่ นอัลตร้ าซาวด์ของอัลตร้ าซาวด์ ทรานดิ วเซอร์ 1 MHz
และ 3 MHz ดังตารางที่2
ตารางที่ 2 ค่าผิ ด พลาดสั ม พัน ธ์ ใ นการวัด ขนาด AER ของอัล ตร้ าซาวด์
ทรานดิวเซอร์ 1 MHz และ 3 MHz
AER 1 MHz (cm2) %error 3 MHz (cm2)
%error
Test 1
1.232
2.8 %
1.232
2.8 %
Test
1.205
4.9 %
1.326
4.7 %
Test3
1.123
11.4 %
1.232
2.8 %
Test4
1.164
8.1 %
1.272
0.4 %

6. สรุปผล
การพัฒ นาระบบการวัด หาขนาด AER ของอัล ตร้ า ซาวด์
ทรานดิ วเซอร์ ด้ว ยวิ ธี ก ารวัด ขนาดของอัล ตร้ าซาวด์บี ม ที่ ก าเนิ ด จาก
อัลตร้าซาวด์ทรานดิวเซอร์ ตามมาตรฐาน IEC 61689:2007 มีจุดประสงค์

เพื่อที่จะใช้วิธีการดังกล่าวในการหาค่า AER ของทรานดิวเซอร์ของเครื่ อง
อัลตร้าซาวด์กายภาพบาบัด
จากผลการวัดแสดงให้เห็นว่าวิธีการดังกล่าวสามารถวัดขนาด
AER มี ความถู กต้องมากขึ้น ทั้งอัลตร้ าซาวด์ทรานดิ วเซอร์ ขนาด 1.27 cm
กับความถี่ 1 MHz และ 3 MHz ซึ่งมีการใช้มากสาหรับงานกายภาพบาบัด
ผลการวัดแสดงให้เห็นว่าส่ วนใหญ่แล้วขนาดของ AER จะมีขนาดเล็กกว่า
ขนาดพื้ นที่ ของหัวอัลตร้ าซาวด์ทรานดิ วเซอร์ เล็กน้อย เนื่ องมาจากการ
ผลิ ต ขณะที่ ผ ลการวัด บางครั้ งอาจจะมี ข นาดที่ เกิ น กว่ า พื้ น ที่ ข อง
อัลตร้าซาวด์ทรานดิวเซอร์ ซึ่งเกิดจากระยะในการวางของหัวไฮโดรโฟน
และลักษณะของการกาเนิ ดของอัลตร้าซาวด์บีมที่ไม่คงที่ ส่ วนผลจากการ
สแกนตัด ผ่ านอัล ตร้ าซาวด์บี ม แสดงให้ เห็ น พื้ น ที่ ข องหั วอัล ตร้ าซาวด์
ที่ ส ามารถก าเนิ ดคลื่ น อั ล ตร้ า ซาวด์ แ ละการประเมิ น พื้ น ที่ ใ นการ
บาบัดรักษา
การพัฒนาระบบการวัด AER นั้น จากผลการวัดแสดงให้เห็ น
ว่าระบบที่ พฒ
ั นาขึ้ น มามี ค วามเหมาะสมที่ จะน ามาใช้งานและมี ค วาม
น่ าเชื่ อ ถื อ ซึ่ งการวัด หาค่ า AER สามารถน าไปค านวณปริ ม าณในการ
บาบัดรักษา (Treatment dosage)
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การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการเฝ้ าระวังและการส่ งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิดถึงห้ าปี
The Development of Application for surveillance and promotion for early childhood (DSPAEC)
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอแอพพลิ เ คชัน่ การเฝ้ าระวังและส่ งเสริ ม
พัฒนาการของวัย แรกเกิ ดถึ ง 5 ปี (เด็ก ปฐมวัย ) ซึ่ ง แอพพลิ เ คชั่น นี้ ถู ก
พัฒนาบนระบบปฏิ บตั ิ ก ารแอนดรอยด์ มี ว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ใช้ใ นการ
ประเมิ น พัฒ นาการของเด็ ก ปฐมวัย ตามแบบเฝ้ าระวัง และส่ งเสริ ม
พัฒ นาการเด็ ก ปฐมวัย (DSPM) กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ ให้ ค วาม
สะดวกในการใช้งานของผูใ้ ช้งานที่เ ป็ นผูป้ กครองสามารถเข้าถึ งแบบ
ประเมินและการจัดเก็บข้อมูลพัฒนาการของเด็กเพื่อประเมินเบื้องต้นได้
แอพพลิเคชัน่ ที่นาเสนอ พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Android Studioใน
การสร้างส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ และใช้ MySQLite ในการสร้างระบบจัดการ
ฐานข้อมูล การทดสอบการใช้งานทาโดยวิธีการสุ่ มจากผูใ้ ช้งานที่มีเด็กใน
อุปการะ จานวน 30 คน และการประเมินผลทาโดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือวัดระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบโดยการวิเคราะห์หา
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมี ความพึงพอใจในการใช้งานในระดับดี มากร้ อยละ 48
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31
คาสาคัญ: การประเมินพัฒนาการ, แอพพลิเคชัน่ เด็ก

Abstract
In this paper, we introduce the developmental surveillance
and promotion application for early childhood (DSPAEC). The purpose
of the DSPAEC is to develop surveillance and promote for early
childhood. The application is a mobile application based on Android
studio. The evaluation and promotion methods are based on the
developmental surveillance and promotion application manual (DSPM)
lunched by Ministry of Public Health. The proposed application can
help facilitates the parental user by allowing them to access the
evaluation and development of their early childhood. The interface on
the mobile application is developed by using the Android Studio
program and the database management system is developed by

MySQLite. For the usability testing, choosing of 30 parental users
sample are accomplished by randomly. The questionnaire was used as a
tool to measure the level of satisfaction in the use of the system by
means of percentage, mean and deviation. The study indicated that the
respondents were satisfied with their use at a very good level, 48%,
mean of 4.37 and standard deviation of 0.31.
Keywords: Developmental surveillance and promotion, Early
childhood, Android application

1. บทนา
สถานการณ์ในประเทศไทยคุณภาพของคนไทยทุกกลุ่มยังมีปัญหา
จากข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 [1] ลาดับ
แรกๆ คือ กลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5 ปี ) ยังมีปัญหาพัฒนาการไม่สมวัย และยัง
มีปัญหาพัฒนาการล่าช้ากว่าร้ อยละ 27.5 การประเมินพัฒนาการเด็กแรก
เกิ ด จนถึ ง 5 ปี ในประเทศไทยได้มีก ารพัฒ นาเครื่ อ งมื อ เฝ้ าระวังและ
ส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)[2] โดยผูป้ กครองเป็ นผูเ้ ฝ้ าระวัง
และส่ ง เริ ม พัฒ นาการของเด็ ก เอง จากนั้น ประเมิ น และคัด กรองโดย
เจ้าหน้าที่สารธารณสุข โดยเครื่ องมือเป็ นรู ปแบบของสมุดบันทึกของเด็ก
แต่ละคน
เพื่อเป็ นการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย
4.0 ด้วยการสร้ า งแบบเฝ้ าระวังและส่ ง เสริ ม พัฒนาการเด็ ก ที่ ส ามารถ
ทางานได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อความสะดวกในการใช้
งานของผูป้ กครองรวมถึ งครู ประจาชั้นเด็กปฐมวัย โดยอ้างอิงข้อมูลจาก
คู่มื อเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ ก ปฐมวัย (DSPM) กระทรวง
สาธารณสุข และการติดตามพัฒนาการของเด็กได้เบื้องต้น ประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางพบที่ปรึ กษาเพื่อประเมินพัฒนาการบ่อยครั้ง
แต่หากพบปั ญหาพัฒนาที่ ไม่สมวัยของเด็กโดยไม่สามารถส่ งเสริ มด้วย
ตนเองได้แล้ว จะได้เร่ งพบผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านพัฒนาการต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
2.1 เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ นแ บบเฝ้ าระ วั ง แ ละ ส่ งเ สริ มพั ฒ นาการเด็ ก บ น
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอย์
2.2 เพื่ อ การจัด เก็ บ ข้ อ มู ล พัฒ นาการเด็ ก ให้ อ ยู่ ใ นรู ปแบบข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์และสามารถประมวลผลได้ทนั ที
2.3 เพื่อใช้เป็ นแบบประเมินพัฒนาการอัตโนมัติ โดยอ้างอิ งข้อมูลจาก
แบบเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กแรกเกิ ด – 5 ปี (DSPM) ของ
กระทรวงสาธารณสุ ข

3. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ครอบคลุ ม
หัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 เกณฑ์มาตรฐานการเจริ ญเติบโต[3]
เกณฑ์มาตรฐานการเจริ ญเติบโตจะพิ จารณาจากน้ าหนักตัว
และส่วนสูงเป็ นหลัก เพื่อนามาใช้เป็ นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรี ยบเทียบ
เพื่อวิเคราะห์ภาวะการเจริ ญเติบโตในแต่ละคนว่ามีการเจริ ญเติบโตหรื อมี
พัฒนาการตามเกณฑ์ม าตรฐานที่ ค วรเป็ นหรื อไม่ มี 2 รู ปแบบ คื อ 1)
เกณฑ์มาตรฐานที่เป็ นข้อมูลตัวเลข 2) เกณฑ์มาตรฐานที่เป็ นกราฟ โดยใช้
ข้อ มู ล เกณฑ์ ม าตรฐานการเจริ ญเติ บ โตของกรมอนามัย กระทวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2543
3.2 ระบบฐานข้อมูลเอสคิวไลท์ SQLite[4]
เป็ นระบบฐานข้อมูลแบบฝั งตัว โดยเอสคิ วไลท์จะอ่านและ
บัน ทึ ก ข้อ มู ล กับไฟล์ ข ้อ มู ล ผ่ านไลบรารี ภ ายในเอสคิ ว ไลท์ มี ก ารใช้
หน่วยความจาน้อย ใช้งานง่าย สามารถใช้ได้หลายแพลตฟอร์ ม จึงเหมาะ
กับการพัฒนาระบบที่ใช้หน่วยความจาน้อย
3.3 แนวคิดในการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ บนอุปกร์ เคลื่อนที่[5]
Mobile Application ประกอบด้วยคาสองคา คือ Mobile และ
Application เมื่อนาทั้งสองคาประกอบกัน จึ งหมายถึ ง แอพพลิ เคชั่นที่
ช่ วยก ารท างา น ข อ งผู ้ ใ ช้ บ นอุ ปก ร ณ์ สื่ อ สารแ บบพ ก พา เ ช่ น
โทรศัพท์มือถื อ โดยที่ แพพลิ เคชั่นต่างๆ จะทางานบนระบบปฏิ บตั ิการ
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
จากการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการการพัฒนารู ปแบบการเฝ้ าระวังและ
ส่ ง เสริ ม เด็ก ปฐมวัย ที่ มี พฒ
ั นาการล่ า ช้ าในจังหวัดบุ รีรั ม ย์[6] ผลลัพ ธ์
หลัง จากการพัฒ นารู ปแบบ พบว่ า ความครอบคลุ ม ของการตรวจ
พัฒนาการและเข้าถึงบริ การของเด็กที่มีพฒั นาการล่าช้าเพิ่มขึ้น ทาให้เด็ก
ได้รับการกระตุน้ และส่ งเสริ มจนเด็กมีพฒั นาการปกติ และผูเ้ กี่ ยวข้องมี
ความเข้าใจในการเฝ้ าระวังพัฒนาการเด็ก และทาให้ได้รูปแบบการเฝ้ า
ระวังและส่งเสริ มเด็กปฐมวัยที่มีพฒั นาการล่าช้าที่เหมาะสม

ส่ วนการพัฒนาแอพพลิ เคชั่นบริ หารจัด การหอพักเครื อข่าย
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ [7] ได้ใช้วงจรการพัฒนาระบบ SDLC เพื่อเป็ นแนว
ทางการพัฒนา พัฒนาโดยโปรแกรม Intel® XDK ใช้ภาษาโปรแกรม
PHP, JAVA Script, HTML5 ระบบการจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม
MySQL ผลการวิจยั พบว่าระบบสามารถบริ หารจัดการหอพักเครื อข่ายได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในอยูร่ ะดับดี

4. ขอบเขตของการวิจยั
4.1 ประชากร คือ ผูป้ กครองที่มีเด็กเล็กในความดูแลอายุต้ งั แต่แรกเกิ ดถึ ง
5 ปี ที่มีอุปกรณ์เคลื่อนที่
4.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง จากกลุ่มตัวอย่างประชากรข้างต้น ผูศ้ ึกษา
ได้ใช้วิธีการแบบสุ่ ม คือ ผูป้ กครองที่มีเด็กเล็กในความดูแลและมีอุปกรณ์
เคลื่อนที่อิเล็กทรอนิกส์ใช้งาน จานวน 30 คน
4.3 ตัวแปรศึกษา
4.3.1 ตัวแปรต้น ได้แ ก่ รู ป แบบการเฝ้ าระวังและส่ งเสริ ม
พัฒนาการเด็กแรกเกิดถึงห้าปี
4.3.2 ตัวแปรตาม ได้แ ก่ ความพึ ง พอใจและสิ ท ธิ ภาพของ
แอพพลิเคชัน่ การเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึงห้าปี
4.4 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย
4.4.1 แอพพลิ เคชั่นการเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ ก
แรกเกิดถึงห้าปี
4.4.2 แบบสอบถามเพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพและความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้งานของแอพพลิ เคชั่น การเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก
แรกเกิดถึงห้าปี

5. วิธีดาเนินการวิจยั
ผูศ้ ึ ก ษาได้ดาเนิ น การพัฒนาแอพพลิ เ คชั่น การเฝ้ าระวังและ
ส่ ง เสริ ม พัฒ นาการเด็ ก แรกเกิ ด ถึ งห้ า ปี บนอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ โดยการ
ดาเนิ นการศึกษาตามหลักวงจรการพัฒนาระบบ (System Development
Life Cycle: SDLC) ตั้งแต่กระบวนการแรกจนสิ้ นสุ ดกระบวนการ ดังรู ป
ที่ 1

รู ปที่ 1 วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC)[8]
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5.1 การกาหนดปัญหา (Planning Definition)
เพื่อเป็ นการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 ด้วยการสร้างแบบเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กที่สามารถ
ทางานได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการใช้
งานของผูป้ กครองของเด็กปฐมวัย โดยอ้างอิงข้อมูลจากคู่มือเฝ้ าระวังและ
ส่งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) กระทรวงสาธารณสุข
5.2 การวิเคราะห์ระบบ (Analysis)
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล แล้ว น าข้อ มู ล มาก าหนดขอบเขตการ
ทางานของระบบ และเลื อกเครื่ อ งมื อในการสร้ างและพัฒนาระบบที่
เหมาะสมกับข้อมูล ระบบแสดงผลเป็ นเมนูภาษาไทย
5.3 การออกแบบระบบ (Design)
ขั้นตอนการออกแบบระบบ ใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (Data
flow diagram: DFD) และ E-R Diagram เพื่อแสงรายละเอียดต่างๆ ดังรู ป
ที่ 2 และ รู ปที่ 3
ผูใ้ ช้
- ข้อมูลเด็ก
- ข้อมูลประเมิน
- แสดงข้อมูลสรุ ปการพัฒนาการ
- พัฒนาการเด็ก
ของเด็ก 5 ด้านตามช่ วงวัย
- ข้อมูลเจริ ญเติบโต
- แสดงสรุ ปการข้อมูลการ
- ข้อมูลความทรงจา
เจริ ญเติบโตของเด็กตามวัยได้
- แสดงข้อมูลการบันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับเด็กรายเดือน
แอพพลิเคชั่นการ
ประเมินพัฒนาการของ
เด็กวัยแรกเกิด-5ปี

รู ปที่ 5 การใช้งานการเพิ่มข้อมูลเด็กการใช้งานเมนูเพิ่มการเจริ ญเติบโต
จากรู ปที่ 5 แสดงลาดับขั้นตอนการทางานของการเพิ่มข้อมูล
เด็ก ดังนี้ 1) เข้าใช้งานโปรแกรม 2) เลือกเมนูเพิ่มข้อมูลเด็ก 3) กดปุ่ มเพิ่ม
ข้อ มู ล 4) กรอกข้อ มู ล ให้ ค รบถ้ ว นจากนั้ น กดปุ่ มบัน ทึ ก 5) แสดง
รายละเอียดข้อมูลเด็ก และแสดงล าดับขั้น ตอนการทางานของการเพิ่ ม
ข้อมูลการเจริ ญเติ บโต ดังนี้ 1) เลื อกเมนู เจริ ญเติ บโต 2) กดปุ่ มเพิ่มการ
เจริ ญเติบโต 3) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 4) แสดงข้อมูลพัฒนาการ

รูปที่ 2 ภาพรวมของระบบด้วยแผนภาพกระแสข้อมูลแอพพลิเคชัน่ ฯ
Weight
Baby_id

grow_id

Baby_id
name
sex
mem_id

Baby_id

Height

head

รู ปที่ 7 ภาพตัวอย่างการใช้งานเมนูเพิ่มพัฒนาการ

growTABLE
DateGro
M
Type
Baby_id
has
Mothdev
Dev_id
1
1
M
babyTABLE
has
devTABLE
1
DevDate Develpment
has BDBaby
M
memTABLE
date

heading
point

รูปที่ 3 E-R Diagram ของแอพพลิเคชัน่ ฯ
5.4 การพัฒนาระบบ (Development)
ใช้ เ ครื่ องมื อ ในการพัฒ นาระบบด้ว ยโปรแกรม Android
Studio โดยใช้ภาษา Java และระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม SQLite

จากรู ป ที่ 7 แสดงล าดั บ ขั้น ตอนการท างานของการเพิ่ ม
พัฒนาการ โดยผูใ้ ช้จะต้องเลื อกช่ วงอายุของเด็กและเลื อกด้านพัฒนาการ
ที่ตอ้ งการประเมินและวิธีส่งเสริ มพัฒนาการ และกรอกข้อมูลวันที่ที่เด็ก
ทาได้ จากนั้น จะแสดงผลการประเมิ น ว่ า สมวัย หรื อ ไม่ และสรุ ป ผล
พัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยในเมนูสรุ ปพัฒนาการทั้งหมด
5.5 การทดสอบ (Integration & Testing)
ทดสอบโดยผูพ้ ฒั นา (Alfa) โดยการเข้าใช้งานเมนู เพื่อหา
ข้อบกพร่ องเมื่อพบทาการปรับปรุ งแก้ไขทันที และทดสอบโดยผูใ้ ช้งาน
จริ ง (Beta) เมื่ อพบข้อบกพร่ อง และข้อเสนอแนะจากผูใ้ ช้งาน นามา
ปรับปรุ งโปรแกรมให้ดียงิ่ ขึ้น
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5.6 การติดตั้ง (Implementation)
เมื่อทาการทดสอบระบบทั้งแบบอัลฟาและเบต้าแล้ว พบว่า
สามารถทางานได้จริ งและตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้งาน จึงทาการ
ติ ด ตั้ ง ระ บ บ เ พื่ อ ใ ช้ ง าน บ น อุ ปก ร ณ์ เ ค ลื่ อ น ที่ อิ เ ล็ ก ทร อ นิ ก ส์
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
5.7 การบารุ งรักษา (Maintenance)
หลัง จากการติ ด ตั้ง ใช้ ง านเป็ นเวลา 6 เดื อ น ได้ส อบถาม
ผูใ้ ช้งานถึงข้อบกพร่ องและจุดแก้ไขเพิ่มเติม และได้ปรับปรุ งให้ดียงิ่ ขึ้น

6. ผลการวิจยั
ผลการประเมิ น หาประสิ ท ธิ ภ าพของระบบและผลการ
ประเมิ นความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานที่ มีต่อระบบแอพพลิ เ คชั่นการเฝ้ า
ระวังและส่งเสริ มพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึงห้าปี โดยผูป้ กครองที่มีเด็กเล็ก
ในความดูแลและมี อุปกรณ์เคลื่ อนอิเล็กทรอนิ กส์ใช้งาน จานวน 30 คน
สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุ ปผลการประเมินหาประสิ ทธิภาพการใช้งานระบบ
รายการประเมิน
ระดับประสิทธิภาพ
แปลผล
S .D.
X
1. การติดตั้งง่ายและรวดเร็ ว
4.33
0.70
ดีมาก
2. ความสวยงาม
4.33
0.62
ดีมาก
3. ความสะดวกในการใช้งาน
4.60
0.51
ดีมาก
4. รู ปแบบตัวอักษรเหมาะสม
4.27
0.59
ดี
5. โปรแกรมประมวลผลถูกต้อง,เร็ ว
4.53
0.74
ดีมาก
6. การคานวณตัวเลขถูกต้อง
4.73
0.46
ดีมาก
7. การออกแบบเหมาะสมกับผูใ้ ช้งาน
4.47
0.52
ดี
8. ออกแบบตรงกับความต้องการผูใ้ ช้
3.73
0.80
พอใช้
สรุปรวม
4.37
0.13
ดีมาก

และส่ งเสริ มเด็กปฐมวันที่ มีพฒั นาการล่ าช้าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และช่วยอานวยความสะดวกต่อผูป้ กครองที่มีความต้องการดุแลเอาใจใส่
เด็กอย่างดี

8. ข้ อเสนอแนะ
8.1 ควรมีการปรับปรุ งการออกแบบส่ วนประสานผูใ้ ช้ ให้ทนั สมัยน่าใช้
งาน เช่น ภาพกราฟิ ก สี ตวั อักษร รู ปแบบไอคอน
8.2 ควรพัฒนาให้แอพพลิเคชัน่ สามารถสารองข้อมูลใน MySQL ได้
8.3 พัฒนาวิธีการทดสอบและเกณฑ์ประเมินให้สามารถแสดงเป็ นรู ปภาพ
หรื ออนิ เมชัน่ ได้
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

แท่งความร้อน (Hot bar) เป็ นอุปกรณ์สาคัญใช้สาหรับกระบวนการ
เชื่ อมชิ้ นส่ วนของชุ ดหัวอ่าน/เขียน (Head Gimbal Assembly, HGA) เข้า
กับ ชิ้ น ส่ ว นของแขน (Arm) ในโรงงานผลิ ต ฮาร์ ด ดิ ส ก์ ไ ดรฟ์ โดยใช้
หลัก การเทอร์ โมอิ เ ล็ก ทริ ก เมื่ อ ส่ วนปลายแท่ งความร้ อนได้รับ ไฟฟ้ า
กระแสสลับ การถ่ า ยเทความร้ อ นจะท าให้ แ ท่ ง ความร้ อ นส่ ว นหั ว มี
อุณหภูมิสูง ขึ้ นจนสามารถละลายตะกั่วเพื่ อเชื่ อมชิ้ นส่ วนของชุ ด อ่ าน/
เขียนเข้ากับแขนได้ หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง กระบวนการนี้ใช้เวลา
ทั้งสิ้ น 2.5 วินาที ที่ผ่านมาโรงงานยังไม่มีการจาลองและการตรวจสอบ
การถ่ ายเทความร้ อ นในสภาวะขึ้ นกับเวลาที่ เ กิ ด ขึ้ นในแท่ ง ความร้ อ น
ดังนั้นในงานวิจยั นี้ เราได้ใช้โปรแกรม ANSYS สร้างแบบจาลอง จาลอง
และตรวจสอบการถ่ายเทความร้อนที่เกิ ดขึ้นในแท่งความร้อน จากผลการ
จาลองเราได้อุณหภูมิที่เกิดขึ้นบนแท่งความร้ อนในช่ วง 0-2.5 วินาที ผลที่
ได้จากการจาลองสอดคล้องกับผลที่ได้จากการทดลองเป็ นอย่างดี มาก ผล
ที่ ไ ด้จ ากงานวิ จ ัย นี้ ถู ก น าไปใช้ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการเชื่ อ มให้ มี
ประสิ ทธิภาพสู งขึ้นเรี ยบร้อยแล้ว

ปัจจุบนั ฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์ ที่ขายในท้องตลาดมีความจุเพิ่มขึ้นในทุกปี
ในทางทฤษฎี นักวิจยั คิดค้นวิธีที่จะทาให้ ฮาร์ ดดิ สก์ไดรฟ์ มีความจุได้ถึง
10 Tb/in2 ขณะที่ ในการผลิ ตจริ งเทคโนโลยีที่มีอยู่สามารถทาได้เพียง 1
Tb/in2 เท่ า นั้ น อย่ า งไรก็ ต ามด้ ว ยความจุ เ ท่ า นี้ ชิ้ น ส่ ว นที่ อ ยู่ ภ ายใน
ฮาร์ ดดิ สก์ก็มีข นาดเล็กมาก และมี การทางานที่ ซับซ้อนขึ้ น การผลิ ตจึ ง
จาเป็ นต้องอาศัยเทคโนโลยีช้ นั สู งมาช่ วยในการผลิ ต กระบวนการเชื่ อม
เป็ นหนึ่ งในกระบวนการที่สาคัญของการผลิ ต ฮาร์ ดดิ สก์ไดรฟ์ เป็ นการ
เชื่ อมชิ้ นส่ วนของชุ ดหัวอ่าน/เขียน (Head Gimbal Assembly, HGA) เข้า
กับ แขน (Arm) โดยอาศัยหลัก การเทอร์ โ มอิ เ ล็ก ทริ ก (Thermoelectric
principle) เมื่ อ บริ เ วณจุ ด เชื่ อ ม (Connected area) ของชุ ด หั ว อ่ า น/เขี ย น
และแขนตรงกัน ระบบอัตโนมัติจะส่ งผ่านไฟฟ้ ากระแสสลับไปยังปลาย
แท่งความร้ อน (Hot bar’s tail) ทาให้เกิดความร้อนสู งกว่า 400 oC ที่ปลาย
(Hot bar’s head) พร้ อ มกับ กดแท่ ง ความร้ อ นลงบนบริ เ วณจุ ด เชื่ อ มจะ
สามารถละลายตะกัว่ เชื่ อมชิ้นส่ วนทั้งสองเข้าด้วยกันได้ โดยกระบวนการ
เชื่อมใช้เวลาทั้งหมด 2.5 วินาที

Abstract
Hot bar is an important tool for welding head gimbal assembly
(HGA)’s component together with arm in a hard disk drive (HDD)
manufacturing factory based on thermoelectric principle. When an
alternating current is applied to the hot bar’s tail, heat transfer will create
the high temperature at the hot bar’s head to melt lead for connecting the
HGA’s component together with the arm. After the welding process, the
temperature is decreased. This process takes 2.5 seconds. In the past, the
factory did not have any simulation and investigation in transient state of
heat transfer in the hot bar. Therefore, in this research, we applied the
ANSYS program to simulate and investigate the heat transfer in hot bar.
From simulated results, we found the temperature on the hot bar within
2.5 seconds. The simulated results are in very good agreement with the
experimental results. All results from this research have already applied
to the manufacturing process to increase the efficiency.

รู ปที่ 1. แสดงบริ เวณจุดเชื่อม, ชุดหัวอ่าน/เขียน และแขนที่อยูภ่ ายใน
ฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์ ที่ประกอบสาเร็ จแล้ว
รู ปที่ 1 แสดงบริ เวณจุดเชื่ อม ชุดหัวอ่าน/เขียน และแขนที่อยูภ่ ายใน
ฮาร์ ดดิ สก์ไดรฟ์ ที่ประกอบสาเร็ จแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะนาไปประกอบ
กับชิ้ นส่ วนอื่ นให้กลายเป็ นฮาร์ ดดิ ส ก์ไดรฟ์ เพื่อส่ งขายต่ อไป ที่ ผ่านมา
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การพัฒ นาแท่ ง ความร้ อ นของโรงงานเป็ นแบบลองผิ ด ลองถู ก เมื่ อ
นาไปใช้จริ งจึงเกิดปัญหาการผลิ ตที่ไม่เต็มประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตได้บางส่ วนโดนปฏิ เสธ ต้องคัดทิ้ง จึ งจาเป็ นต้องแก้ปัญหานี้ อย่าง
เร่ ง ด่ ว น จากการอภิ ป รายกัน ระหว่า งวิ ศ วกรของโรงงานและผูว้ ิ จ ัย มี
ความเห็ น ตรงกัน ว่ า ปั ญ หานี้ อาจเกิ ด จาก การถ่ า ยเทความร้ อ นที่ ไ ม่
เหมาะสม จาเป็ นต้องมีการออกแบบการจาลอง และตรวจสอบการถ่ายเท
ความร้อนที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการเชื่อม
จากการศึกษางานวิจยั ที่ เ กี่ ยวข้องกับกระบวนการเชื่ อมแบบและ
การสร้างแบบจาลองทางเทอร์ โมอิ เล็กทริ ก พบว่า Milic และคณะ [1]ได้
ทาการศึกษาเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าเทอร์ โมอิเล็กทริ ก โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ
พัฒนาเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าเทอร์ โมอิเล็กทริ กคุณภาพสู ง ในงานของพวก
เขาเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้าจะถูกจาลองใน ANSYS จากการศึกษาและทดลอง
พบว่ า การปรั บ รู ปแบบของขาโหลดเซลล์ ใ ห้ ย าวขึ้ นนั้ นท าให้
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าเทอร์ โมอิ เล็กทริ กเพิ่มขึ้น Benday
และคณะ [2] ได้ศึกษาเกี่ ยวกับระบบของเครื่ องก าเนิ ดไฟฟ้ าเทอร์ โมอิ
เล็กทริ กโดยการเปลี่ยนแปลงค่าคุณสมบัติทางวัสดุต่างๆ เช่น BiSbTe, zT
และ SiGe โดยใช้ โ ปรแกรม ANSYS ในการวิ เ คราะห์ พบว่ า การ
เปลี่ ยนแปลงค่าคุณสมบัติวสั ดุ ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพของ TEG
Zhou และคณะ [3] ได้ทาการออกแบบหัวเชื่อมแบบใหม่โดยใช้โปรแกรม
ANSYS จากโดยปกติ ที่ บริ เ วณด้านล่ า งของหัว เชื่ อมมี รูปร่ างเป็ นครึ่ ง
วงกลมและมีเหลี่ยมไปเป็ นแบบโค้งมนไม่มีเหลี่ ยมที่เกิ ดจากครึ่ งวงกลม
เขาพบว่าการหัวเชื่ อมแบบใหม่ น้ ี ทาให้ ก ารกระจายตัวของอุ ณหภูมิ มี
ความสม่าเสมอมากขึ้น Bamrungwongtaree และคณะ [4] ได้ศึกษาปั ญหา
ใกล้เคียงกับงานของเราแต่แท่งความร้ อนมีรูปร่ างแตกต่างกัน เขาพบว่า
ในกระบวนการเชื่ อมของพวกเขานั้นการเชื่ อมที่ไม่สมบูรณ์เกิ ดมาจากที่
บริ เวณปลายหัว เชื่ อ มมี ก ารกระจายตัว ของความร้ อ นที่ ไ ม่ ส ม่ า เสมอ
ดังนั้นพวกเขาจึงปรับปรุ งและออกแบบบริ เวณปลายหัวเชื่ อมใหม่ซ่ ึ งทา
ให้ก ารกระจายของอุ ณหภู มิสม่ าเสมอมากกว่าเดิ ม ด้วยวิธีก ารนี้ ทาให้
ประสิ ทธิ ภ าพดี ข้ ึ นด้ ว ย Bamrungwongtaree [5] ได้ ท าการปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพของหัว เชื่ อ มจากการที่ ต้องใช้หัวเชื่ อมเพีย งหัว เดี ย วให้
สามารถเชื่อมได้หลายหัวเชื่ อมโดยใช้ขบวนการไฟไนต์เอลิเมนต์ทาให้ค่า
ยูนิตต่อชัว่ โมงเพิ่มขึ้นถึ ง 80% ในงานวิจยั นี้ เราได้ขยายงานวิจยั ใน [3-5]
ซึ่ งเคยจาลองในสภาวะคงตัว (Steady-state) เพื่อให้เกิ ดประโยชน์ และ
สมจริ ง มากยิ่งขึ้ น โดยในงานวิ จ ัย นี้ เ ราจะใช้ ANSYS เพื่ อ จาลองการ
ถ่ า ยเทความร้ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ นในแท่ ง ความร้ อ นในสถานะขึ้ นต่ อ เวลา
(Transient State) ผลการจาลองและผลการตรวจสอบการถ่ายเทความร้อน
จะนาไปใช้ออกแบบหัวเชื่ อม และปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพกระบวนการ
เชื่อมต่อไป

2. ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
กระบวนการเชื่ อมที่ เกิ ดขึ้นในงานวิจยั นี้ เกิ ดจากปรากฏการณ์ เทอร์
โมอิเล็กทริ ก (Thermoelectric Effect) ซึ่งสามารถเขียนเป็ นสมการเชิงเส้น
ไฟไนต์เอลิเมนต์ได้ดงั สมการที่ (1)
C TT

 0

 Te 

0  T   KT


CE   Ve   K ET
 T 

0  Te  QV 

K E  Ve   IV 

KT  H . K .HdΩ

(1)

คือ Thermal stiffness matrix

Ke  H . .HdΩ

คือ Electric stiffness matrix

CT   C H  . H  dΩ

คือ Thermal damping matrix

CE  H .[ 0 r ].HdΩ

คือ Dielectric damping matrix

K ET  H . . .HdΩ คือ Seebeck stiffness matrix

QV  H . Π.J E dΩ
IV  HE.J E dΩ

คือ Peltier heat load vector
คือ Electric power load vector

ซึ่งสมการเหล่านี้ ถูกบรรจุอยูใ่ นโปรแกรม ANSYS เป็ นที่เรี ยบร้อย
เราเพียงแต่กาหนดเงื่ อนไขขอบเขตที่ ถูกต้องแล้วทาการจาลอง ซึ่ งเมื่ อ
โปรแกรม ANSYS คานวณเสร็ จแล้วจะแสดงผลออกมาในรู ปของเฉดสี
เพื่อง่ายแก่การวิเคราะห์

2.1 ปรากฏการณ์ การถ่ ายเทความร้ อน
เมื่อแท่งความร้ อนได้รับกระแสไฟฟ้ าจะเกิ ดความร้ อนขึ้น และเมื่อ
อากาศที่อยูร่ อบพื้นผิวแท่งความร้ อนมีอุณหภูมิต่ ากว่าจะเกิ ดการสู ญเสี ย
ความร้อนจากแท่งความร้อนไปที่อากาศเราเรี ยกปรากฏการณ์น้ ีวา่ การพา
ความร้อน (Heat convection) สามารถเขียนเป็ นสมการได้ดงั สมการที่ (2)
h  Q / A(Ts  T )
(2)
โดยที่ Q คือปริ มาณความร้ อนที่ ถูกพาออกจากผิวชิ้ นงาน และ h คือ
สัมประสิ ทธิ์ การพาความร้ อน, A คื อพื้นที่ หน้าตัด , Ts คืออุณหภูมิที่
ผิวชิ้นงาน , T คืออุณหภูมิของของไหลที่ไหลผ่านชิ้นงาน
การหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ การพาความร้ อ นที่ ถู ก ต้อ งจ าเป็ นต้อ งใช้
อุณหภูมิและความร้อนจากการทดลองจริ ง แต่ในงานวิจยั นี้ รูปร่ างชิ้นงาน
และการไหลของอากาศมี ค วามซับซ้อนมาก จึ งยากที่ จะท าการวัด ค่ า
อุณหภูมิข องไหลได้ เราจึ งใช้ โปรแกรม ANSYS Thermal-Electric ใน
การคานวณ
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3. กระบวนการจาลอง

3.3. การกาหนดเงื่อนไขทางฟิ สิกส์ และการจาลอง

กระบวนการจ าลองประกอบไปด้ว ย 3 ขั้น ตอน คื อ การเขี ย น
แบบจาลองแท่งความร้ อน การสร้ างแบบจาลองเมช และ การก าหนด
เงื่อนไขทางฟิ สิ กส์และการจาลอง ซึ่ งสามารถอธิ บายได้ดงั นี้

เงื่อนไขทางฟิ สิ กส์ที่จาเป็ นต้องกาหนดให้การจาลองนี้ มี 5 อย่าง
คือ คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ทาแท่งความร้อน, ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ให้กบั
แท่งความร้ อน, ระยะเวลาที่แท่งความร้ อนได้รับกระแสไฟฟ้า, อุณหภูมิที่
ขาทองแดง และสัมประสิ ทธิ์การพาความร้อนของเฮเนส 230 โดยเงื่อนไข
สาหรั บการกาหนดค่าสมบัติของวัสดุน้ นั เราได้จากผูผ้ ลิ ตแท่งความร้ อน
ส่ วนเงื่อนไขสาหรับค่าอื่นๆเราได้จากการทดลอง ตารางที่ 1 แสดงสมบัติ
ของวัส ดุ ที่ใ ช้ ท าแท่ ง ความร้ อน จากการทดลองเราพบว่า เงื่ อนไขทาง
ฟิ สิ กส์เป็ นไปตามรู ปที่ 4

3.1. การเขียนแบบจาลองแท่ งความร้ อน
รู ปที่ 2 แสดงแบบจาลองของแท่งความร้ อนซึ่ งประกอบด้วยวัสดุ 3
ชนิ ด คื อ 1) ทองแดง (Copper) ใช้ ท าขาแท่ ง ความร้ อ นมี ห น้ า ที่ รั บ
กระแสไฟฟ้ า จากแหล่ ง จ่ า ยไฟ 2) เฮเนส 230 (Hayness230) มี ห น้า ที่
เปลี่ ยนกระแสไฟฟ้าไปเป็ นความร้ อนเพื่อเชื่ อมชุ ดหัวอ่าน/เขี ยนเข้ากับ
แขน 3) สเตนเลส สตีล (Stainless Steel) มีหน้าที่จบั ยึดทองแดง เข้ากับ
เฮเนส 230 รู ปที่ 2 แสดงแบบจาลองแท่งความร้ อน โดยแท่งความร้ อนนี้
ใช้สาหรับเชื่ อมชิ้ นส่ วนของฮาร์ ดดิ สก์ไดรฟ์ ขนาด 2.5 นิ้ ว เป็ นหนึ่ งใน
หลายแบบที่ทางโรงงานมีและใช้งานอยูจ่ ริ ง

ตารางที่ 1 แสดงสมบัติวสั ดุที่ใช้ทาแท่งความร้อน
Temparature Isotropic resistivity
Thermal
Specific Heat
o
( C)
(Ohm-m)
conductivty
(kg/m^3)
(W/m*K)
25
1.25E-06
8.9
397
100
1.258E-06
10.4
419
200
1.265E-06
12.4
435
300
1.273E-06
14.4
448
400
1.284E-06
16.4
465
500
1.302E-06
18.4
473
Density (kg/m^3)
8,970

รู ปที่ 2. แสดงแบบจาลองของแท่งความร้อน

3.2. การสร้ างแบบจาลองเมช
เราเปลี่ ยนแบบจาลองของแข็ง ในรู ปที่ 2 เป็ นแบบจาลองเมชชนิ ด
ทรงสี่ หน้า (Tetrahedron) และทาการวิเคราะห์เมช (Mesh Analysis) โดย
ลดขนาดเมชลงจนผลเฉลยไม่มีการเปลี่ ยนแปลงถึงแม้จะลดขนาดเมชลง
อีกแล้วก็ตาม จากการวิเคราะห์เมชพบว่า แบบจาลองเมชที่มี 206,929 เอลิ
เมนต์ และ 317,882โหนดมีความเหมาะสมที่จะใช้ในการจาลองนี้ รู ปที่ 3
แสดงแบบจาลองเมชดังกล่าว
รู ปที่ 4. แสดงเงื่อนไขสาหรับกาหนดค่าทางฟิ สิ กส์

4. ผลการวิจยั

รู ปที่ 3. แสดงแบบจาลองเมชของแท่งความร้อน

งานวิ จยั นี้ ต้องการศึ ก ษาการถ่ า ยเทความร้ อ นบนแท่ ง ความร้ อ น
ดังนั้นเราจะใช้ผลการทดลองเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลอง
การถ่ ายเทความร้ อนของแท่งความร้ อนแบบขนาน จากรู ปที่ 5 แสดงผล
การเปรี ยบเที ยบอุณหภูมิ ที่ได้จากการทดลองและการจาลองของแท่ ง
ความร้อนบริ เวณตาแหน่ งที่ทาการวัด (Measured point) เราพบว่าผลการ
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จาลองมี ค วามสอดคล้องกับผลการทดลองอย่างดี ม าก โดยมี ค่ าความ
คลาดเคลื่อน (Error) น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นผลการจาลองเรามีความ
น่ าเชื่ อถื อ ความคลาดเคลื่ อนอาจมาจากการที่เราใช้เวลาในการจาลอง
0.001 วินาทีต่อจุด แต่แท่งความร้ อนปลดปล่อยความร้อนรวดเร็ วมาก ถ้า
เราจาลองโดยใช้เวลาต่ อจุดน้อยกว่าเดิ มและปรั บขนาดเมชให้ มีความ
ละเอียดมากขึ้นผลการจาลองจะยิง่ มีความสอดคล้องกับการทดลองมาก
ขึ้น เรายังพบอีกว่าช่วงเวลาที่แท่งความร้ อนมี อุณหภูมิสูงสุ ดที่เวลา 0.86
วินาทีหลังจากเริ่ มให้กระแสไฟฟ้ า และมีอุณหภูมิ 406 oC ซึ่ งอุณหภูมิใน
ระดับนี้ สามารถใช้ละลายตะกัว่ เพื่อเชื่ อมชุ ดหัวอ่านเขียนเข้ากับแขนได้
ตรงตามที่ทางโรงงานออกแบบไว้

ปรับปรุ งกระบวนการเชื่ อมของโรงงานให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นเรี ยบร้อย
แล้ว

Measured point

รู ปที่ 6. แสดงผลการจาลองการถ่ายเทความร้ อนบนแท่งความร้อน
ในช่วง 0-2.5 วินาที

กิตกิ รรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสู ง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รู ปที่ 5. แสดงผลการเปรี ยบเทียบอุณหภูมิที่ได้จากการทดลองกับ
การจาลองบนแท่งความร้อนที่ตาแหน่งวัด (Measured point)

เอกสารอ้ างอิง

รู ปที่ 6 แสดงการถ่ายเทความร้ อนที่เกิ ดขึ้นบนแท่งความร้ อนในช่ วง
0-2.5 วินาที เมื่ อให้ก ระแสไฟฟ้ าความร้ อนจะเกิ ดขึ้ นจากบริ เ วณปลาย
แท่งความร้อนแล้วถ่ายเทไปสู่ แท่งความร้ อนส่ วนหัว ที่เวลา 0.86 วินาที
ความร้ อนจะสู งที่สุดเท่ ากับ 406oC หลังจากนั้นจะค่อยๆเย็นตัวลงจนมี
อุณหภูมิประมาณ 220 oC

5. สรุป
งานวิจยั นี้ เ ราได้ออกแบบการจาลอง และตรวจสอบการถ่ ายเท
ความร้ อนบนแท่งความร้ อนที่ ใ ช้ส าหรั บเชื่ อ มชิ้ นส่ วนของฮาร์ ด ดิ ส ก์
ไดรฟ์ ขนาด 2.5 นิ้ว โดยใช้โปรแกรม ANSYS ในสภาวะขึ้นกับเวลา เรา
ได้ผลการจาลองและผลการตรวจสอบการถ่ ายเทความร้ อนในรู ปแบบ
ของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นบนแท่งความร้อนในช่วงเวลา 0 ถึง 2.5 วินาที ซึ่งผล
การจาลองสอดคล้องกับผลการทดลองเป็ นอย่างดี มาก เราพบว่าอุณหภูมิ
ที่ จุ ด วัด มี ค่ าค่ อ ยๆเพิ่ ม ขึ้ น จนสู ง สุ ดเท่ ากับ 406 oC ที่ เ วลา 0.86 วิน าที
หลังจากนั้นจึงค่อยๆลดลง ที่ อุณภูมิสูงระดับนี้ สามารถละลายตะกัว่ ได้
ตรงตามที่โรงงานออกแบบไว้ ผลที่ ได้จากงานวิจยั นี้ คือแบบจาลอง การ
จาลอง และลักษณะการถ่ายเทความร้ อนที่เกิดขึ้นในแท่งความร้ อนซึ่ งได้
ถู ก น าไปถ่ า ยทอดให้ แ ก่ วิ ศ วกรของโรงงานเพื่ อ ใช้เ ป็ นข้อ มู ล ในการ

[1] D. Milic´, A. Prijic´, L. Vracˇar, Z. Prijic, “Characterization
of commercial thermoelectric modules for application in
energy harvesting wireless sensor nodes,” Appl. Therm. Eng,
vol. 121, pp74–82, 2017
[2] N. Benday, D. Dryden, K. Kornbluth, P. Stroeve,“A
temperature-variant method for performance modeling and
economicanalysis of thermoelectric generators: linking
material properties toreal-world conditions,” Appl Energ, vol.
190, pp764-771, 2017
[3] J. Zhou, L. Zhuang, Z. He, D. Herscovici, “Finite element
analysis assisted hot bar blade design,” FAIM, June 2000
[4] J. Bamrungwongtaree, P.Woraratsoontorn, “The study of the
hot bar for reflow process in interconnection of head stack
assembly,” IJAC, Volume 4, 2015
[5] J. Bamrungwongtaree, “The study of the Multi-Header hot
bar in bonding process by fea,” IJAC Volume 6, 2016
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การศึกษาความเป็ นไปได้ ในการควบคุมแบบป้ อนกลับมุมเลีย้ วสาหรับรถเข็นผู้พิการไฟฟ้ า
ขับเคลื่อนล้ อเดี่ยวด้ วยตัววัดมุมแบบ absolute rotary encoder
The Feasibility Study of an Angular Feedback Control for
a Single Drive Electrical Wheelchair via Absolute Rotary Encoder
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บทคัดย่อ
บทความนี้ ได้น าเสนอผลการศึ ก ษาความเป็ นไปได้ในการ
ควบคุมการบังคับเลี้ยวแบบป้ อนกลับ สาหรับรถเข็นไฟฟ้ าขับเคลื่อนล้อ
เดี่ ย ว ด้ว ยการวัด มุ ม ผ่ า น absolute rotary encoder จากผลการทดลอง
แสดงให้เห็ นว่าการใช้ตวั วัดมุมดังกล่าวและตัวควบคุมแบบสัดส่ วนนั้ น
เพียงพอเนื่ องจากเป็ นระบบที่มีความเร็ วต่า จากการทดสอบป้ อนสัญญาณ
ควบคุมในแบบขั้นหนึ่ งหน่ วยและวัดค่ามุมที่ได้แล้วหาค่าเฉลี่ยรากของ
ความผิดพลาดยกกาลังสองแล้วพบว่ามีค่าต่าที่ 0.518 และเป็ นระบบที่มี
ความเหมาะสมเนื่ องจากมีตน้ ทุนต่าและมีความคงทนต่อการใช้งานระยะ
ยาวเนื่ องจากไม่เกิ ดการเสี ยดสี ของหน้ าสัมผัส อีกทั้งระบบนี้ ยงั สามารถ
นาไปใช้งานกับรถเข็นผูพ้ ิการโดยทัว่ ไปได้
ค าสาคัญ : รถเข็น ผูพ้ ิ ก ารไฟฟ้ า , การขับ เคลื่ อ นแบบล้อ เดี่ ย ว, absolute
rotary encoder, การควบคุมป้ อนกลับแบบสัดส่ วน

Abstract
This paper explain the feasibility study on angle feedback
control single drive electrical wheelchair of an angular feedback control
by absolute rotary encoder. By experimental result, it has been shown
that using the absolute rotary encoder and proportional controller was
sufficient because of the systems is slow speed of response. The
preliminary experiments on step response show that, the average rootmean-square error (RMSE) to no-load operation are 0.518. The main
advantage of absolute rotary encoder is low system cost and robust for
long term use because of its frictionless. Moreover, this proposed
method applied to another type of typically wheelchair.

Keywords: electrical wheelchair, single drive, absolute rotary encoder,
proportional feedback control

1. บทนา
ในปั จจุ บ ัน ประเทศไทยมี ส ถิ ติ ผูป้ ่ วยพิ ก ารที่ ไ ด้รั บ ก ารจด
ทะเบียนทั้งหมดจานวน 1,808,524 คน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่น คงของมนุ ษย์, 15 กั น ยายน 2560) [1] เป็ นคนพิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหวหรื อร่ างกายจานวน 810,685 คน ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ ไม่สามารถที่จะ
ช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น ไม่สามารถเดินได้ไม่สามารถหยิบจับสิ่ งของได้
ต้องพึ่งพาผูด้ ูแลจากพยาบาลหรื อญาติผปู ้ ่ วย ผูป้ ่ วยบางรายไม่อาจสามารถ
กลับมาเดินหรื อใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติตอ้ งมีผคู ้ อยดูแลอยู่ตลอดเวลา
ทาให้ ผดู ้ ูแลไม่มีโอกาสทางานอย่างอื่นได้ [2-3] และในบรรดากลุ่มคน
เหล่านี้ ส่วนใหญ่จาเป็ นต้องพึ่งพารถเข็นไฟฟ้ าสาหรับคนพิการ ซึ่งรถเข็น
ไฟฟ้ าที่ จาหน่ ายในท้อ งตลาดนั้ น มี ราคาที่ สูงมากโดยจะมี ราคาเริ่ ม ต้น
ประมาณ 30,000 บาทไปจนถึงหลักแสนบาทส่ งผลให้ผพู ้ ิการส่ วนใหญ่
ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่มีราคาแพงนี้ ได้ และโดยส่ วนใหญ่แล้วผูพ้ ิการ
เหล่านี้ จะมีรถเข็นส่ วนตัวที่ใช้งานในชีวติ ประจาวันแต่ตอ้ งอาศัยแรงคน
ในการขับเคลื่อน ทาให้ไม่สะดวกในการเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ต่างๆ ทาได้
ในระยะทางที่จากัด จากปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั ได้นาเสนอระบบขับเคลื่อน
ด้วยไฟฟ้ าที่สามารถติดตั้งเข้าไปกับรถเข็นทัว่ ไปที่ผพู ้ ิการส่ วนมากมีอยู่
แล้ว เพื่อให้การเคลื่อนที่เป็ นไปด้วยความสะดวกสบายประหยัดพลังงาน
ใช้งบประมาณที่ต่าซึ่ งเหมาะสาหรั บผูพ้ ิการส่ วนมากที่มีรายได้ค่อนข้าง
น้อยเนื่ องจากข้อจากัดในการประกอบอาชีพ และนาเอาความรู ้ดา้ นการ
ควบคุ ม แบบป้ อ นกลับ ร่ ว มกั บ สมองกลฝั ง ตัว มาใช้ใ นการควบคุ ม
ความเร็ วและการเลี้ยว เพื่อให้การใช้งานรถเข็นมีประสิ ทธิ ภาพ คล่องตัว
และสะดวกสบายมากที่สุด
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digitalWrite(CSn, LOW);
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(CLK, LOW);
for (i = (Resolution - 1); i >= 0; i--)
{
digitalWrite(CLK, HIGH);
delayMicroseconds(5);
if (digitalRead(DO)) dReading |= bitStart;
digitalWrite(CLK, LOW);
delayMicroseconds(5);
bitStart = bitStart >> 1;
if (i == 0)
{ digitalWrite(CLK, HIGH);
if (digitalRead(DO)) dReading |= bitStart;
}
}
digitalWrite(CSn, HIGH);
return dReading;

2. การควบคุ ม การท างานของระบบบั ง คับ เลี้ย วด้ วยระบบ
ป้อนกลับ
2.1 การอ่านค่ามุมเลีย้ วด้ วย absolute rotary encoder
งานวิจยั นี้ ได้นาเสนอวิธีก ารวัด มุม เลี้ยวด้วยการใช้ absolute
rotary encoder เนื่ องจากเป็ น encoder ที่ให้เอาท์พุทออกมาเป็ นค่ามุม ซึ่ ง
เหมาะส าหรั บ การน ามาวัด มุ ม เลี้ ย วของล้อ เนื่ อ งจากไม่ จาเป็ นต้อ งมี
เซนเซอร์ กาหนดตาแหน่ งเริ่ มต้น โดย absolute rotary encoder ที่เลือกใช้
เป็ นขนาด 12 bit ท างานที่ แ รงดัน 3-5 Vdc ติ ด ต่ อ ด้วย Serial data SSI
และต าแหน่ งที่ติดตั้งจะอยู่ในตาแหน่ งเดียวกับแกนเลี้ยวทาให้ ได้ค่ามุ ม
จริ งโดยไม่จาเป็ นต้องชดเชยผ่านสายพาน ยึดจับด้วยชิ้นส่ วนที่สร้ างด้วย
วิธี 3D-print ท าให้ มี ค วามรวดเร็ ว ในการสร้ า งและมี ร าคาประหยัด
สามารถทาซ้ าได้ง่ายดังรู ปที่ 1

}
รู ปที่ 2 โปรแกรมในรู ปแบบภาษา C สาหรับอ่านค่ามุมจาก encoder ด้วย
วิธี Synchronous serial interface

Absolute rotary encoder
: Serial SSI 12bit

2.2 การควบคุมและการปรับความเร็วรอบมอเตอร์ บังคับเลีย้ ว

3D Print
DC Motor

รู ปที่ 1 การวัดมุมเลี้ยวด้วย absolute rotary encoder และยึดจับด้วยชิ้นงาน
3D-print
ตารางที่ 1 การเชื่อมต่อใช้งาน Absolute rotary encoder
Wire colored Signal Meaning
Red
Vcc
Supply voltage
Black
0V
Gnd
Blue
CLK
Clock (Digital Pin10)
Green
D0
Data (Digital Pin11)
Yellow
CS
Chip select (Digital Pin12)

การบังคับ เลี้ ยวจะเป็ นการควบคุ มโดยมอเตอร์ ก ระแสตรง
ขนาด 12 Vdc เกี ย ร์ ท ดแบบตั ว หนอน (Worm gear) ที่ มี แ รงบิ ด สู ง
ความเร็ วรอบ 15 รอบ/นาที ส่ งกาลังผ่านพูลเล่และสายพาน Timing belt
ร่ อง XL อัตราการทดอยู่ที่ 1 ต่อ 2 ทาให้แกนบังคับเลี้ยวมีความเร็ วรอบ
อยู่ที่ 7 รอบ/นาที และจะให้แรงบิดสู งเป็ นสองเท่า ขับเคลื่อนมอเตอร์ ดว้ ย
วิ ธี ป รั บ ค่ า Duty cycle ของสั ญ ญาณ Pulse width modulation (PWM)
ของสั ญญาณควบคุ มที่ ส่งไปยังบอร์ ด ขับ เคลื่ อ นแบบ H-Bridge Motor
driver VNH2SP30 จากนั้นจะใช้หลักการควบคุมแบบป้ อนกลับ [4] ผ่าน
Analog joy stick แบบที่ใช้งานจริ งในงานอุตสาหกรรม โดยขนาดของ
สัญญาณ PWM ที่นาไปปรับค่า Duty cycle สาหรับขับเคลื่อนมอเตอร์ น้ ัน
จะขึ้นอยู่กับขนาดของสัญญาณที่ได้จากการเปรี ยบเทียบระหว่างมุมล้อที่
ก าหนดโดย analog joy stick และ มุ ม จริ งที่ ไ ด้ จ าก absolute rotary
encoder หรื อที่เรี ยกว่า angular feedback control [5-7] อธิ บายได้ดงั รู ปที่
3

int ReadSSI(void)
{
int i, dReading;
char Resolution = 12;
unsigned int bitStart = 0x0800;
dReading = 0;
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3 Axis Analog
joystick

MCU MEGA
2560 Arduino

Desired
Angle
Input +
transducer -

กลับไปเป็ นค่าคงที่แต่ละตัวในสมการ จากกราฟค่าของสัญญาณเมื่อเข้าสู่
สภาวะคงตัว (Steady state) จะมีค่าเท่ากับ 3.25V ดังนั้นเวลาที่สัญญาณใช้
ในการเพิ่มขึ้นจนมีค่า 63% คือ 2 วินาทีจะมีค่าเท่ากับ 1 / a ดังค่า a ใน
สมการจึงมีค่าเท่ากับ 0.5 และค่าในสภาวะคงตัวจะมีค่าเท่ากับ k / a
ดังนั้นจะได้วา่ ค่า k จึงมีค่าเท่ากับ 1.625 และค่าเวลาที่สัญญาณใช้ในการ
เพิม่ ขึ้นจาก 10% เป็ น 90% (rise time) มีค่าเท่ากับ 3 วินาที

H-bridge
15 rpm 12Vdc Worm Gear Motor
MotorDrive

Controller

Amplifier

Measured
Angle

Encoder/Output
transducer

Disturbance
Torque
Linear
Linear
Gear
+
Motor
Gear
BoxBox
Feedback

Actual
Angle

12 bit Absolute rotary
encoder

รู ปที่ 3 ระบบที่นาเสนอสาหรับควบคุมการบังคับเลี้ยวแบบป้ อนกลับ
จาก block diagram ดังรู ปที่ 3 สัญญาณควบคุมหรื อมุมเลี้ยวที่ตอ้ งการจะ
ถูกนามาเปรี ยบเทียบกับมุมจริ งที่ ได้จาก encoder ผลที่ได้คือค่าสัญญาณ
ผิดพลาด (Error signal) [8] ที่จะนาไปประมวลผลว่ามอเตอร์ จะขับเคลื่อน
ไปในทิศทางใด จากนั้นจะนาไปขยายสัญญาณให้เหมาะสมสาหรับนาไป
ขับมอเตอร์ ต่อไป จะเห็ นว่าขนาดของสัญญาณขับเคลื่อนจะแปรผันตรง
กับค่าผิดพลาด หรื อที่เรี ยกว่า proportional control

รู ปที่ 4 ผลตอบสนองของเอาท์พุทมุมเลี้ยวจริ งต่ออินพุทแบบขั้นบันได
หนึ่ งหน่ วย (Unit step function)

3. การออกแบบระบบป้อนกลับสาหรับบังคับเลีย้ ว
วงจรค วบ คุ มห ลั ก ใช้ Microcontroller ตระกู ล Arduino
MEGA รับสัญญาณค่าผิดพลาด (Error) ที่ได้จากการเปรี ยบเทียบระหว่าง
ค่ามุมที่ตอ้ งการ(Desired angle) กับค่ามุมที่วดั ได้จริ ง (Actual angle) [9]
เมื่อพิ จารณาสั ญญาณทั้งสองเที ยบกับ เวลาดังภาพที่ 4 จะเห็ น ว่า เมื่อท า
การปรั บมุมเลี้ยวผ่านตัวควบคุม Joy stick ค่าสัญญาณควบคุม Analog ที่
อ่านเข้าไปยังไมโครคอนโทรเลอร์ จะเป็ นสัญญาณดังภาพที่ 4 Ch1 ส่ วน
สัญญาณของมุมจริ งที่ได้จากการวัดด้วย absolute rotary encoder จะมีการ
ปรับค่าวิง่ ตามสัญญาณ Desired angle ดัง Ch2 จะเห็นว่าระบบที่นาเสนอ
นั้น เป็ นระบบแบบอันดับ 1 ( first order ) เนื่ อ งจากเป็ นระบบที่มีพลวัต
(Dynamic) ที่ต่า ไม่มีการพุ่งเกิน (Over shooting) ดังสมการที่ 1
G( s) 

K
sa

(1)

ระบบดังกล่าวสามารถหาสมการทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเป็ น
ตัวแทนของระบบได้ด ้วยวิธี จากการวัด ค่ าจากสั ญ ญาณจริ งแล้วเที ย บ

รู ปที่ 5 การติดตั้งชุดขับเคลื่อนแบบล้อเดีย่ วและระบบบังคับเลี้ยวเข้ากับ
รถเข็นผูพ้ ิการแบบทัว่ ไป
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4. ผลการทดสอบ
งานวิจัย นี้ ได้น าเสนอวิธี ก ารศึ ก ษาความเป็ นไปได้ในการ
ควบคุมมุ มเลี้ ย วด้วยระบบป้ อ นกลับสาหรั บ รถเข็น ผูพ้ ิ ก ารแบบไฟฟ้ า
ขับเคลื่อนล้อเดี่ยว โดยนาเสนอการป้ อนกลับมุมแล้วด้วย absolute rotary
encoder ส่ งสัญญาณแบบ serial ขนาดความละเอียดที่ 12 bit โดยทาการ
ทดสอบทั้งหมด 5 มุมเลี้ยวแต่ละตาแหน่ งห่ างกัน 20 องศา ทดสอบกับ
ช่วงน้ าหนั กตัวผูป้ ่ วยที่แตกต่ างกันเพื่ อทดสอบการรั บ ภาระโหลด แล้ว
น ามาหาค่ า เฉลี่ ย โดยที่ ต าแหน่ ง กึ่ งกลางก าหนดให้ เ ป็ น 90 องศา
เปรี ยบเทียบมุมเลี้ยวอินพุทกับมุมที่วดั ได้จริ ง เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพเครื่ อง
ในกรณี ที่เครื่ องทางานในสภาวะไม่มีภาระและแบบมีภาระโหลดโดยมุ่ง
ประเด็น วิจยั ไปที่มุมที่ เลี้ยวได้จริ งโดยพิ จารณาจากตัวชี้วดั Normalized
RMSE (Root-mean-square error ) ดังสมการที่ 1 และผลการทดสอบดัง
สมการที่ 2

ได้ จ ริ งเนื่ อ งจากเป็ นตั ว วัด ที่ มี อ ายุ ก ารใช้ ง านที่ ย าวนานเนื่ องจาก
หน้าสัมผัสไม่มีการเสี ยดสี และค่าที่ได้มีความเที่ยงตรง ให้ผลที่เป็ นมุ ม
จริ ง ทาให้ ลดการติ ดตั้งตัวตรวจวัดเพื่อ หาต าแหน่ งเริ่ มต้น ให้กับระบบ
และผลการทดสอบจะเป็ นว่ ามี ค่ า NRMSE อยู่ ที่ 0.518 ส่ ง ผลให้ เมื่ อ
นาไปใช้งานจริ งสามารถวัดมุมเลี้ยวได้อย่างแม่นยา
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เอกสารอ้างอิง
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[2]

n คือ มุมเลี้ยวที่ทาการทดสอบแต่ละครั้ง

[3]

noload คือ มุมเลี้ยวในกรณี ที่ไม่มีภาระ

[4]

N คือ จานวนช่วงของน้ าหนักในการทดสอบ

max ,min คื อ มุ ม เลี้ ย วสู ง สุ ด และต่ าสุ ด ในแต่ ล ะช่ วงองศา

ทดสอบ
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพวิธีการที่นาเสนอ
Desired
Actual angle (degree)
Angel No- 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89
(degree)

load

kg.

kg.

kg.

kg.

kg.

50
70
90
110
130

50
70
90
110
129

50
70
90
110
129

51
70
90
110
129

50
70
90
109
128

51
71
90
109
128

52
72
90
108
127

[5]
Norm.
RMSE

[6]

0.547
0.5
0.447
0.547
0.547

[7]

[8]
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บทคัดย่อ
บทความนี นําเสนอการสร้างเครื องสูบนําทีทําการติ ดตังระบบ
แอร์ เวย์เพิ มเข้าไป เพื อทําให้การสู บ นํา มี อากาศถูก เพิ มเข้า มาด้วย ซึ ง
อากาศที เพิ มเข้า มานีจะกัก ตัว อยู่ที กระบอกท่ อ ที จัด เตรี ย มไว้ โดยให้
อากาศนันอัดจนเต็มและเป็ นตัวกาํ หนดแรงดันของนํา ทําให้เวลาสูบนํามี
ระยะทางไกลขึ น จากการทดลองเปรี ยบเที ยบการใช้เครื องสู บนําด้ว ย
ระบบแอร์ เวย์กบั เครื องสู บนําทั วไป ผลที ได้คือ เครื องสู บ นําที ทําการ
ติดตังระบบแอร์เวย์เพิ มเข้าไป สามารถทําให้เครื องสู บนําใช้งานได้นาน
ยิ งขึ น และระยะเวลาในการการสูบนําก็เร็ วมากขึ น 30 - 40% ของการใช้
งานปกติ และให้แรงดันของนําทีแรงมากกว่า โดยระยะแรงดันของนําจะ
ต่างกันอยู่ที ประมาณ เซนติเมตร ซึ งเครื องสู บนําทีทําการติดตังระบบ
แอร์ เวย์นีจะใช้พลังงานจากแสงอาทิ ตย์เพิ มเข้ามาด้วย ทําให้เป็ นการใช้
พลังงานอีก หนึงทางเลือกแทนการใช้พลังงานไฟฟ้ าในปั จจุบนั
คําสําคัญ: เครื องสูบนํา, พลังงานแสงอาทิตย์, ระบบแอร์เวย์, เกษตรกรรม

Abstract
This article introduces a designed of a pump with additional
airway system. With this designed, while the water pumping the air has
been added. The added air will be kept in the pipe that provided.
Besides, the air is fully compressed and determines the pressure of the
water. The comparison of the normally pump with the airway pump
shows that the installed airway pump can be used for longer usability
than the normally pump. And the time of pumping faster about 30-40%
than the normally pump. By the distances of water pressure vary about
20 centimeters. And the pump with additional airway system will use
solar power energy. This is the alternative energy that instead of the
present electricity.

. บทนํา
ปั จจุบันการเกษตรกรรมในประเทศไทย ถื อว่าเป็ นอาชีพหลัก
ทีทํารายได้มากที สุ ดในประเทศ ยกตัวอย่างเช่นในอําเภอธาตุ พนมนี ซึ งมี
แม่ นาํ โขงเป็ นหลัก สามารถนํามาใช้ในการด้านเกษตร และสิ งสําคัญ ที
ขาดไม่ ได้ก ค็ ื อ เครื องสู บ นํา ที ทําการดูด นํา จากที ราบลุ่ ม ขึ นสู่ ที สู ง ซึ ง
จะต้องใช้กาํ ลังงานและพลังงานในการสูบนําอย่างมาก ในการสูบนําแต่
ละครั งก็จะต้อ งเสี ย ค่ าใช้จ่า ยพลังงานไฟฟ้ าและนํามัน เชื อเพลิ ง ที สู ง
พลั ง งานทดแท นจึ ง เป็ นสิ งที จํ า เป็ นในปั จจุ บั น [1] โดยพลั ง งาน
แสงอาทิ ตย์จดั เป็ นพลังงานทดแทนที ได้รับความนิ ยมในการนํามาผ่าน
กระบวนการเปลี ยนพลังงานแสงอาทิ ตย์เป็ นพลังงานไฟฟ้ าด้ว ยเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ (Solar Cell) เนื องจากเป็ นพลังงาน ที สามารถนําไปใช้ไ ด้
อย่างอิสระ[2] ทางคณะผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาค้นคว้าและสร้ างสิ งประดิษฐ์ที
เกียวกับพลังงานทดแทนนี โดยจะนํามาสร้างและทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
เครื องสูบนําแอร์เวย์พลังงานแสงอาทิตย์ โดยสามารถทําให้เครื องสูบนํา
ใช้งานได้นานยิ งขึ น และระยะเวลาในการการสู บนําก็เร็ วมากขึ น 30 40% ของการใช้งานปกติ

. ทฤษฎีทีเกียวข้ อง
. หลักการทํางานระบบแอร์ เวย์
หลักการทํางานมี ดงั นีคือ เมื อนําถูกสู บขึ นมาจากหัวกะโหลก
ที อยู่ใต้นาํ ก็จะมี อากาศขึ นมาด้วย ซึ งช่ องว่างที อยู่ในท่ อ PVC ที ตังขึ น
สูงๆ จะมีอากาศสะสมเข้าไปในท่อดังกล่าว และเมืออากาศไม่มีทีระบาย
ออกก็จะเกิดแรงดัน เพิ มมากขึ น และจะไปดันนําที อยู่ในท่ อออกมา ซึ ง
อากาศก็จะไปเพิ มแรงดันนําที สูบขึ นมามากยิ งขึนประมาณ30-40 % จึ ง
เป็ นเหตุทาํ ให้แรงดันนําเพิ มขึนมากกว่าปกติ
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รู ปที 1 หลักการทํางานของระบบแอร์เวย์

3. การออกแบบและขันตอนการดําเนินงาน
ในขันตอนนี จะเป็ นการออกแบบวิธี การดําเนิ น งาน โดยมี
ลําดับขันตอน Flow Chart ดังแสดงในรู ปที

รู ปที แผนผังวิธีการดําเนินงาน

รู ปที ส่ วนประกอบเครื องสูบนําระบบแอร์เวย์พลังงานแสงอาทิตย์

การออกแบบระบบแอร์ เวย์นัน ต้อ งคํานึ งถึ ง ขนาดของท่ อ
PVC ที ออกมาจากตัวปั มนํา เพราะขนาดของระบบแอร์ เวย์ จะมี ขนาด
ใหญ่ กว่าประมาณ เท่ า และในการประกอบติ ดตังต้องทากาวให้แน่ น
เพือให้ระบบแอร์เวย์ทาํ งานได้ดียิ งขึน

4. ผลการทดลอง
ในส่ วนนีจะเป็ นผลการทดลองการวัดระยะของแรงดันนําของ
เครื องสู บนําปกติกบั เครื องสู บนําระบบแอร์เวย์พลังงานแสงอาทิ ตย์ โดย
จะออกแบบไม้ฉากวัดระยะแรงดันนําตามรู ปที 5

รู ปที โครงสร้างการออกแบบเครื องสูบนําระบบแอร์เวย์
พลังงานแสงอาทิตย์
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รู ปที ระยะแรงดันนําจากเครื องสูบนําระบบแอร์เวย์พลังงานแสงอาทิตย์
ที เซนติเมตร
ผลการทดลองเปรี ย บเที ยบการวัดระยะของแรงดัน นําของ
เครื องสูบนําปกติกบั เครื องสูบนําระบบแอร์เวย์พลังงานแสงอาทิตย์ แสดง
ได้ดงั ตารางที 1
รู ปที 4 เครื องสูบนําระบบแอร์เวย์พลังงานแสงอาทิตย์
บนทุ่นลอยทีติดตังสําเร็ จแล้ว

ตารางที 1 ผลการทดลองการวัดระยะของแรงดันนําเครื องสูบนําปกติกบั
เครื องสูบนําระบบแอร์เวย์พลังงานแสงอาทิตย์
ครังทีทดสอบ
ชนิดของเครืองสู บนํา
ระยะแรงดันของนํา
1
แบบปกติ
70 เซ็นติเมตร
2
แบบเพิ มระบบแอร์เวย์
90 เซ็นติเมตร

5. สรุปผล

รู ปที 5 การออกแบบไม้ฉากวัดระยะแรงดันนํา

เครื องสู บนําที ทําการติ ดตังระบบแอร์เวย์เพิ มเข้าไป จะทําให้
การสูบนํามีอากาศถูกเพิ มเข้ามาด้วย ซึ งอากาศทีเพิ มเข้ามานีจะกักตัวอยู่ที
กระบอกท่อทีจัดเตรี ยมไว้ โดยให้อากาศนันอัดจนเต็มและเป็ นตัวกาํ หนด
แรงดันของนํา ทําให้เวลาสูบนํานันระยะทางจะไปได้ไกลขึน จากทดลอง
เปรี ยบเที ยบการใช้เครื องสู บนําด้วยระบบแอร์เวย์กบั เครื องสู บนําทัวไป
ผลที ได้คือ เครื องสูบนําที ทําการติ ดตังระบบแอร์เวย์เพิ มเข้าไปนัน จะให้
แรงดัน ของนํา ที แรงมากกว่ า โดยระยะแรงดัน ของนําจะต่ า งกัน อยู่ที
ประมาณ เซนติ เมตร และเครื องสูบนําที ทําการติ ดตังระบบแอร์เวย์นี
จะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เข้ามาด้วย ทําให้เป็ นการใช้พลังงานอีกหนึ ง
ทางเลือกแทนการใช้พลังงานไฟฟ้ าในปั จจุบนั
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ชุ ดทดลองการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงปฏิบัตกิ าร เรือง การติดตังจานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ Ku-Band
Trial Skills Series-learning Workshop on The Story Installation of Satellite Dish System Ku-Band
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บทคัดย่อ
งานวิ จัย ในครั งนี มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื อสร้ า งชุ ด ทดลองการ
พัฒ นาการสอนเชิ งปฏิบัติการ เรื อง การติ ดตังจานรับสัญญาณดาวเที ยม
ระบบ Ku-Band สําหรับนักศึ กษาในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง
หาคุณภาพของชุดทดลอง ใบงานการทดลอง และความสอดคล้องของใบ
งานการทดลองกับชุดทดลอง รวมทังการสร้างแบบประเมินคุณภาพกับ
ความสอดคล้องขึ นเพื อให้ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท ําการทดลองการใช้งานเพื อ
ประเมินคุณภาพและความสอดคล้องของใบงานการทดลองกับชุดทดลอง
สถิ ติที ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลีย ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน
และค่าความสอดคล้อง
ผลการประเมิ นด้านคุ ณภาพของชุดทดลอง จากผูท้ รงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ท่ าน พบว่าอยู่ ในระดับ ดีมาก โดยค่ าเฉลีย ( x ) เท่ ากับ 4.61
และค่ าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.51 ด้านใบงานการทดลองที
ใช้สาํ หรับชุ ดทดลอง จากผูท้ รงคุ ณวุฒิ จํานวน 3 ท่ าน พบว่าอยู่ ในระดับ
ดี ค่ าเฉลี ย ( x ) เท่ ากับ 4.48 และค่ าเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ ากับ
0.68 และผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของใบงานการทดลองกับชุ ด
ทดลอง จากการประเมิ นของผูท้ รงคุ ณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน พบว่าค่าเฉลี ย
ของความสอดคล้อ ง (IOC) มี ค่ าเท่ ากับ 0.79 ≥ 0.5 ชุ ดทดลองมี ความ
สอดคล้องกับใบงานการทดลอง
ดังนันชุ ดทดลองการพัฒนาการสอนเชิ งปฏิบัติการ เรื อง การ
ติ ด ตังจานรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย ม ระบบ Ku-Band ที สร้ า งขึ นสามารถ
นําไปใช้กบั การเรี ยนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
คําสําคัญ: ชุดทดลอง, ระบบ Ku-Band, ผลสัมฤทธิ

Abstract
The purpose of this research is to create a trial set for
teaching and development workshop "installation of satellite dish
system Ku-Band for electronic's students". Then, assess the quality and
create the worksheet of trial set. Create quality and consistency
assessment form in order to enable experts to evaluate a quality and

consistency between the trial set and worksheet of trial set. Statistics
used in data analysis were mean, standard deviation and consistency.
Quality assessment of trials set from three experts met very
good level, the average = 4.61, standard deviation (S.D.) = 0.51. The
quality of trial worksheets were evaluate from three expert showed
good level by an average= 4.48, standard deviation (S.D.) = 0.68. The
results of consistency evaluation between the trial set and worksheet of
trial set based on the assessment by three experts showed that, the mean
of the consistency (IOC) was 0.79 ≥ 0.5. Therefore, the trial set was
consistent with the trial worksheet.
In summary, the trial set for teaching and development
workshop "installation of satellite dish system Ku-Band for electronic's
students are qualify to apply for the teaching.
Keywords: Experimental, Ku-Band System, Achievement

. บทนํา
ในปั จจุบันนีการรับชมโทรทัศน์สามารถรับชมได้ผ่านระบบ
โทรทัศน์ภาคพืนดินและโทรทัศน์ดาวเที ยมและสื อต่ างๆ ในการรั บชม
ผ่านระบบภาคพืนดิ นนันสามารถรับ ชมได้จาํ นวนน้อยเพี ยง 3, 5, 7, 9,
NBT, THAI PBS ในโทรทัศน์ดาวเทียมสามารถรับช่ องรายการได้หลาย
ร้อยช่ อง การรั บชมผ่านดาวเที ยมมี บทบาทหน้าที ในชี วิตประจําวันมาก
ขึ นในการรั บ สื อต่ างๆ เช่ น ความบันเทิ ง สารคดี ข่ า วสาร ละคร และ
รายการที น่ า สนใจอี ก มากมาย ผ่ านดาวเที ย ม Thaicom 2, Thaicom 5
ตั งอ ยู่ ที 78.5 ตะวั น ออก ซึ งเป็ นดาวเที ยมที นิ ยมรั บ ชมมาก ที
สถานี โทรทัศ น์ และบริ ษ ัท สร้ า งสื อบัน เทิ ง หรื อ สร้ างสื อโฆษณา ใน
รู ปแบบต่างๆ [ -2]
ปั จ จุ บันการรั บชมโทรทัศ น์ผ่านระบบสื อสารดาวเที ยมใน
ชี วิตประจําวันยังเป็ นเรื องยุ่งยากสําหรั บ นักศึ กษาและบุ คคลทั วไปใน
การศึกษาการติดตังการใช้งานของระบบดาวเทียม ไม่ว่าจะเป็ นการแก้ไข
ปั ญ หาเบื องต้น เช่ น ตําแหน่ งที ตัง พิกดั องศาดาวเที ยม มุ มเงย มุ มส่ าย
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เป็ นต้น ของระบบดาวเที ยม และความเหมาะสมของพืนทีสําหรั บติดตัง
จานดาวเที ยม รวมถึ งการต่ อการใช้งานของระบบดาวเที ยม และในการ
รับชมโทรทัศน์ดาวเทียม ทําให้เกิดปั ญหาในการรับชมโทรทัศน์ดาวเทียม
อาทิเช่น คลืนสัญญาณอ่อน ช่องรายการไม่สามารถรับชมได้ เป็ นต้น[ -2]
จากความสํ า คั ญ ปั ญหา และแนวทางการแก้ไ ขปั ญหา
ผูว้ ิจัยจึงสร้ างชุ ดทดลองการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ เชิ งปฏิบัติการ เรื อง
การติ ด ตั งจานรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มระบบ Ku-Band ขึ นมาเพื อฝึ ก
ปฏิ บัติ การในการติ ดตัง แก้ไ ขปั ญ หาการติ ด ตังและบํารุ งรั ก ษาจานรั บ
สัญ ญาณดาวเที ย ม รวมทังเป็ นทัก ษะในการเรี ยนการสอนในรายวิ ช า
ระบบสื อสารดาวเทียม ของนักศึกษาสาขาวิชาอิ เล็กทรอนิกส์ และบุคคล
ทีสนใจ

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
2.1 เพื อสร้ า งชุ ด ทดลองและใบงานการทดลองการพัฒ นา
ทักษะการเรี ยนรู้เชิ งปฏิบตั ิ การ เรื อง การติ ดตังจานรับสัญญาณดาวเที ยม
ระบบ Ku-Band ในรายวิชา ระบบสื อสารดาวเทียม ของนักเรี ยนนักศึกษา
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทีมีคุณภาพดี ( x ≥ 3.50) ขึนไป
2.2 เพื อหาความสอดคล้อ งของชุ ด ทดลองและใบงานการ
ทดลองการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้เชิงปฏิบตั ิ การ เรื อง การติดตังจานรั บ
สัญ ญาณดาวเที ยมระบบ Ku-Band ในรายวิช า ระบบสื อสารดาวเที ย ม
ของนักเรี ยนนักศึ กษา สาขาวิชาช่ างอิ เล็กทรอนิ กส์ ที มี ความสอดคล้อง
(IOC) มีค่า IOC ≥ 0.5

รู ปที 1 ขันตอนการออกแบบชุดทดลอง ใบงานการทดลองและการสร้าง
ชุดทดลอง ใบงานการทดลอง

3. วิธีการวิจัย
3.1 การออกแบบชุดทดลอง ใบงานการทดลองและการสร้าง
ชุดทดลอง ใบงานการทดลองการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้เชิงปฏิบตั ิ การ
เรื อง การติดตังจานรับสัญญาณดาวเที ยมระบบ Ku-Band เพือหาคุณภาพ
ของชุดทดลอง [3-4]
3.2 การออกแบบใบงานการทดลองและการสร้ างใบงาน
ทดลองการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้เชิงปฏิบตั ิ การ เรื อง การติดตังจานรั บ
สัญญาณดาวเทียมระบบ Ku-Band เพือหาคุ ณภาพของใบงานการทดลอง
[4]
3.3 การออกแบบและสร้ างเครื องมื อเก็บผลความสอดคล้อง
(IOC) ของชุ ดทดลองกับใบงานการทําลอง การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้
เชิงปฏิบตั ิการ เรื อง การติดตังจานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ Ku-Band

รู ปที 2 โครงสร้างชุดทดลอง
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4. ผลการวิจัย
4.1 ผลจากการประเมิ น ด้ า นคุ ณ ภาพของชุ ด ทดลอง จาก
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ จํานวน 3 ท่ าน พบว่าอยู่ ในระดับ ดีมาก โดยค่าเฉลี ย ( x )
เท่ากับ 4.61 และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.51
ตารางที 1 แสดงค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ชุดทดลอง
ข้ อ
รายการ
x S.D. เกณฑ์
ที
ด้ า นโครงสร้ า ง รู ป ร่ า ง ของชุ ด
ทดลอง
1. การออกแบบโครงสร้างของชุด
ทดลอง
4.66 0.577 ดีมาก
การจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ ของชุด
2. ทดลองมีความเหมาะสม
4.33 0.577 ดี
ความเหมาะสมของตําแหน่งของ
3. ช่องเก็บเครื องมือ และอุปกรณ์
ของชุดทดลอง
ดี
4 1
4. ชุดทดลองใช้ลอ้ ทีความเหมาะสม 4.66 0.577 ดีมาก
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

การเลือกสี ทีใช้กบั ชุดทดลองมี
ความเหมาะสม
อุปกรณ์สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนทีเหมาะสม
ชุดทดลองมีนาํ หนักทีเหมาะสม
ชุดทดลองมีส่วนสูงทีมีความ
เหมาะสม
ชุดทดลองสามารถเคลือนย้าย
และการนําไปใช้งานอย่างสะดวก
ชุดทดลองมีความสวยงาม
ชุดทดลองมีความปลอดภัย
ชุดทดลองมีความแข็งแรง คงทน
ด้ านการใช้ งาน
ชุดทดลองมีการใช้งานทีความ
สะดวก
จอแสดงภาพ(ทีวี)ของชุดทดลอง
มีองศาการเอียงทีเหมาะสมต่อการ
ใช้งาน
จอแสดงภาพ(ทีวี)ของชุดทดลอง
สามารถมองเห็นได้ชดั เจน

4.33 0.577

ดี

4.66 0.577 ดีมาก
4.66 0.577 ดีมาก
4.33 0.577

ดี

4.66 0.577 ดีมาก
4.66 0.577 ดีมาก
4.66 0.577 ดีมาก
5
0
ดีมาก

4.66 0.577 ดีมาก

4.66 0.577 ดีมาก

16. ชุดทดลองมีความสะดวกต่อการ
ปรับหน้าจานรับสัญญาณ
ดาวเทียม
17. การตั งค่ าต่ างๆ ของเครื องรั บ
Receiver มีความสะดวกต่อการใช้
งาน
18. ตํา แหน่ ง ของจุ ด ต่ อ สั ญ ญาณ มี
ความสะดวกต่อการใช้งาน
19. ตํา แหน่ งของจานรั บ สั ญ ญาณ
ดาวเที ยมมี ความเหมาะสมต่ อการ
ใช้งาน
20. ชุดทดลองสามารถใช้งานร่ วมกับ
ใบงานการทดลองได้ดี
ผลเฉลียรวม

ดีมาก
4.66 0.577

4.66 0.577 ดีมาก
4.66 0.577 ดีมาก

5

0

ดีมาก

5
4.61

0
0.51

ดีมาก
ดีมาก

4.2 ผลจากการประเมินด้านใบงานการทดลองที ใช้สาํ หรับชุ ด
ทดลอง จากผูท้ รงคุ ณ วุฒิ จํานวน 3 ท่ าน พบว่าอยู่ ในระดับ ดี ค่ าเฉลี ย
( x ) เท่ากับ 4.48 และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.68
ตารางที 2 แสดงค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ใบงานการทดลอง
ข้ อ
รายการ
x S.D. เกณฑ์
ที
ใบงานที 1
ตอนที 1 การใช้ เข็มทิศ
1. ใบงานสามารถทําให้ผเู้ รี ยนรู้
วิธีการใช้งานของเข็มทิศ
4
0.577 ดี
2. ใบงานสามารถทําให้ผเู้ รี ยนเข้าใจ
วิธีการใช้งานของเข็มทิศ
4.66 0.577 ดีมาก
3. ใบงานสามารถทําให้ผเู้ รี ยนบอก
ดีมาก
ทิศทีต้องการได้อย่างถูกต้อง
4.66 1
ตอนที 2 การใช้ เครืองวัดมุม
4. ใบงานทําให้ผเู้ รี ยนรู้หลักการใช้
งานของเครื องวัดมุม
4.66
ดีมาก
5. ใบงานทําให้ผเู้ รี ยนเข้าใจ
วิธีการใช้งานของเครื องวัดมุม
4
ดี
6. ใบงานสามารถทําให้ผเู้ รี ยนอ่าน
ดีมาก
ค่าองศาของมุมก้ม มุมเงยได้
4.66
ใบงานที 2
เรืองการหาพิกดั ดาวเทียม

4.66 0.577 ดีมาก
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7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

ใบงานทําให้ผเู้ รี ยนรู้วิธีการหา
พิกดั และตําแหน่งของดาวเทียม
ใบงานทําให้ผเู้ รี ยนสามารถ
คํานวณหามุมเงย มุมส่ ายของจาน
รับสัญญาณดาวเทียมระบบ KuBand ในพิกดั ทีกาํ หนดไว้ได้
ใบงานสามารถทําให้ผเู้ รี ยนปรับ
มุมเงย มุมส่ ายตามค่าทีได้จากการ
คํานวณ
ใบงานสามารถทําให้ผเู้ รี ยนปรับ
มุมเงย มุมส่ ายตามค่าจากตารางที
กาํ หนดให้
ใบงานที 3
เรืองการประกอบและติดตังชุด
จานรับสั ญญาณดาวเทียม
ใบงานทําให้ผเู้ รี ยนรู้วิธีการ
ประกอบชุดจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมระบบ Ku-Band ได้อย่าง
ถูกต้อง
ใบงานทําให้ผเู้ รี ยนเข้าใจ
องค์ประกอบของจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมระบบ Ku-Band
ใบงานสามารถทําให้ผเู้ รี ยนใช้
เครื องมือและอุปกรณ์ในการ
ประกอบจานรับสัญญาณดาวเทียม
ได้
ผลเฉลียรวม

สร้ างขึ นอยู่ในระดับ ดี มาก โดยค่ าเฉลี ย ( x ) ของการประเมิ น เท่ ากับ
4.61 และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่า 0.51
5.2 จากผลการประเมินของผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน พบว่า
แบบประเมิ นคุณภาพของใบงานการทดลองการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้
เชิงปฏิบตั ิ การ เรื อง การติ ดตังจานรับสัญญาณดาวเที ยมระบบ Ku-Band
ทีสร้ างขึ นอยู่ในระดับดี มาก โดยค่ าเฉลี ย ( x ) ของการประเมิ น เท่ ากับ
4.48 และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่า 0.68
5.3 จากผลการประเมิ น จากผู้ทรงคุ ณวุ ฒิด้านชุ ด ทดลองกับ
ใบงานการทดลอง จํานวน 3 ท่ านพบว่า แบบประเมิ นความสอดคล้อ ง
ของใบงานการทดลองกับ ชุ ด ทดลองการพัฒ นาทัก ษะการเรี ย นรู้ เชิ ง
ปฏิบัติการ เรื อง การติ ดตังจานรั บสัญญาณดาวเที ยมระบบ Ku-Band ที
สร้ างขึ นได้ค่าความสอดคล้อ ง (IOC) มี ค่าเท่ ากับ 0.79 จาก IOC ≥ 0.5
ของใบงานการทดลองมี ความสอดคล้องกับชุดทดลองการพัฒนาทักษะ
การเรี ยนรู้เชิงปฏิบตั ิการ ตามคําแนะนําของผูท้ รงคุณวุฒิ

4.66 0.577 ดีมาก

4.33 0.577

ดี

4.33 0.577

ดี

4.33 0.577

ดี
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4.66 0.577 ดีมาก

4.66 0.577 ดีมาก

4.66 0.577
4.48 0.68

ดีมาก
ดี

4.3 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของใบงานการทดลองกับ
ชุ ด ทดลอง จากการประเมิ น ของผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํานวน 3 ท่ าน พบว่ า
ค่าเฉลี ยของความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเท่ ากับ 0.79 ≥ 0.5 ชุ ดทดลองมี
ความสอดคล้องกับใบงานการทดลอง

5. สรุปผลการทดลอง
จากการวิจยั ตามขันตอนดังกล่าวสามารถสรุ ปผลได้ดงั นี
5.1 จากผลการประเมินของผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน พบว่า
แบบประเมิ น คุ ณ ภาพของชุ ด ทดลองการพัฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ เชิ ง
ปฏิบัติการ เรื อง การติ ดตังจานรั บสัญญาณดาวเที ยมระบบ Ku-Band ที
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ระบบต้นแบบชันวางรองเท้าสําหรับจัดเก็บรองเท้ าและนํารองเท้ าออกแบบอัตโนมัติ
Prototype System of Shoe Rack for Automatic Storage and Retrieval of Shoes
จุฬา เสื อคนอง1 ศิวพันธ์ หริรักษ์ 1 วดีนาถ วรรณสวัสดิกุล1
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ถนนนารายณ์มหาราช ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 036-422125 E-mail: wadeenat@gmail.com

บทคัดย่อ
บทความนีนําเสนอวิธีการออกแบบและสร้ างระบบต้นแบบ
ชันวางรองเท้าสําหรั บจัดเก็บรองเท้าและนํารองเท้าออกแบบอัตโนมัติ
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F4520 สําหรับควบคุมการเคลือนทีของ
มอเตอร์ พร้อมระบบแสดงผลตําแหน่ งที เลื อกผ่านทางแอลอี ดีเจ็ดส่ วน
และแอลอีดี โดยระบบต้นแบบสามารถเลือกการทํางานด้วยการกดสวิตซ์
4 ขันตอน เพือเลือกการทํางานจาก 2 ระบบ ระหว่างระบบจัดเก็บรองเท้า
อัตโนมัติ และระบบนํารองเท้าออกอัตโนมัติ ผลการออกแบบและสร้ าง
ระบบนัน ระบบสามารถทําตามขันตอนทีเลือกได้อย่างถูกต้อง
คําสําคัญ: PIC18F4520, ชันวางรองเท้า
ABSTRACT
The paper presents the method and design process to build
prototype system of shoe rack for automatic storage and retrieval of
shoes with microcontroller PIC18F4520 to control the movement of the
motor and displays the selected position via the seven segments and
LEDs. The prototype system can be selected by press the 4-step switch
to select from between automatic hoes storage system and automatic
shoes retrieval system. The results of design and build, the system can
follow the selected steps correctly.

เพือใส่ นนผู
ั ใ้ ช้ตอ้ งยืดตัว เขย่งปลายเท้าหรื อนําบันไดมาต่ อปี นขึ นไปซึ ง
อาจนํา พาให้ เ กิด อาการบาดเจ็ บ ได้ การปั ญหาดั ง กล่ า วทํา ให้ เ กิ ด
สิ งประดิ ษฐ์ในการอํานวยความสะดวกขึ นมา แต่ สิ งประดิ ษฐ์เหล่ านัน
นําเสนอออกมาในรู ปของชันวางรองเท้าทีสามารถเก็บรองเท้าได้จาํ นวน
มาก หรื อ ไม่ กน็ ําเสนอในรู ปแบบของระบบจัดเก็บ รองเท้าเท่ านัน ซึ ง
ยังคงปั ญหาการก้มตัวลงไปวางรองเท้าหรื อหยิบรองเท้าบนพืนอยู่เช่นเดิม
จากปั ญหาดังกล่าวทําให้เกิดแนวคิดในการออกแบบและสร้าง
ระบบต้น แบบชันวางรองเท้า สํ า หรั บ จั ด เก็บ รองเท้า และนํา รองเท้ า
ออกแบบอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F4520 ขึ นมา โดย
ขันตอนการออกแบบแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ การออกแบบโครงสร้าง
ระบบต้น แบบชันวางรองเท้า การออกแบบระบบการทํางาน และการ
ออกแบบวงจรควบคุม

2. ขันตอนการดําเนินงาน
2.1 การออกแบบโครงสร้ างระบบต้ นแบบชันวางรองเท้ า
สําหรับงานวิจยั ฉบับนีได้ออกแบบโครงสร้ างระบบต้นแบบ
ชันวางรองเท้าสําหรั บจัดเก็บรองเท้าและนํารองเท้าออกแบบอัตโนมัติ
สําหรับรองเท้า 30 คู่ โดยชันวางรองเท้ามี ลักษณะทรงกลม 5 ชัน 6 ช่ อง
และชันรั บรองเท้า โครงสร้ างตัว ชันวางรองเท้าสามารถหมุ น ได้ 360
องศา ทังด้านซ้ายและด้านขวา ด้านในซ่ อนกลไกชุ ดแขนกลสําหรั บยก
ถาดวางรองเท้า ทีสามารเลือนขึนลงและเดินหน้าถอยหลังได้ ดังรู ปที 1-3

Keywords: PIC18F4520, Shoe Rack

1. บทนํา
ในการจัดเก็บรองเท้าบนชันวางรองเท้านันทําได้โดยการก้ม
ตัวลงไปหยิบรองเท้ากับพืน เพือนําไปวางบนชันวางรองเท้าและเมื อจะ
นํารองเท้าออกมาใส่ กต็ อ้ งก้มเพือวางรองเท้ากับพืนเช่นกัน ซึ งพฤติ กรรม
ดังกล่ าวจัดเป็ นกิจวัตรประจําวันที ต้องทําอย่า งน้อยวันละครั ง สําหรั บ
ผู้สู ง อายุ ห รื อ ผู้ที ก้ม ตัว ผิ ด วิ ธี การก้ม ตัว ดัง กล่ า วจะส่ ง ผลให้เ กิด การ
บาดเจ็บ และในบางบ้านมีจาํ นวนรองเท้าค่อยข้างมากจึ งจําเป็ นต้องเลื อก
ชันวางรองเท้าทีสูงขึน ทําให้การจัดเก็บรองเท้าหรื อการนํารองเท้าออกมา

รู ปที 1 โครงสร้างระบบต้นแบบชันวางรองเท้า
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ตัว และลิมิตสวิตซ์ 15 ตัว รวม 31 ตัว จําเป็ นต้องผ่านวงจรเข้ารหัสก่อน
เพือลดจํา นวนขาสั ญญาณลงก่อนเข้าวงจรประมวลผลการทํางานเพื อ
ส่ งผลออกไปยังแอลอีดีเจ็ดส่ วน 3 ตัว แอลอีดี 2 ดวง และชุ ดขับมอเตอร์
ซึ งในระบบต้นแบบชันวางรองเท้าสําหรั บจัดเก็บรองเท้าและนํารองเท้า
ออกแบบอัตโนมัติใช้มอเตอร์ขบั เคลือน 3 ตัว
เริ มการทํางาน

รู ปที 2 ชุดหมุนชันวางรองเท้า

Select R

ใช่

LED R ติด
M3 หมุนขวา

ใช่

LED L ติด
M3 หมุนซ้าย

ไม่ใช่
Press L
ไม่ใช่
จบการทํางาน

รู ปที 5 แผนภาพการทํางานของระบบเรี ยกดูรองเท้า
รู ปที 3 ชุดแขนกลยกถาดวางรองเท้า
เริ มการทํางาน

2.2 การออกแบบระบบการทํางาน
การออกแบบระบบการทํา งานแบ่ ง ออกเป็ น 2 ระบบ คื อ
ระบบจัดเก็บ รองเท้าอัตโนมัติ และระบบนํา รองเท้าออกอัตโนมัติ แต่
เนื องจากชันวางรองเท้า ที ออกแบบมาในลัก ษณะทรงกลมทํา ให้ไ ม่
สามารถมองเห็นรองเท้าได้ทงหมด
ั
จึงเพิ มระบบหมุนดูรองเท้าบนชันวาง
รองเท้าขึ นมา ซึ งบล็อกไดอะแกรมการออกแบบระบบแสดงดังรู ปที 4
และแผนภาพการทํางานของระบบต้นแบบแสดงดังรู ปที 5-7
สวิตซ์เลือก
ชั น 1-6
สวิตซ์เลือก
ช่อง A-F
สวิตซ์เลือก
P หรื อ O
สวิตซ์เลือก
OK

ไม่ใช่
Select P

M3 หมุนชั นไป
ตําแหน่ งทีกําหนด
Step1:M1 For
Step2:วางรองเท้า

ใช่
Segment1 Show
“P”

ไม่ใช่
Press OK
ใช่

ไม่ใช่

วงจรเข้ารหัส

วงจรประมวลผล

มอเตอร์

Press SW

วงจรขับมอเตอร์

ใช่
Segment2 Show
“ชั นที เลือก”
ไม่ใช่

LED

Step3:M1 Back
Step4:M2 UP = Call
Step5:M1 For
Step6:M2 Down = Call+1
Step7:M1 Back
Step8:M2 Down = LS G
Step9:M3 Right = LS A

Press AF

Segment

รู ปที 4 บล็อกไดอะแกรมการออกแบบระบบ
การออกแบบระบบเลือกใช้ชุดสวิตซ์ 4 ชุด สําหรั บสั งเริ มการ
ทํางาน แต่เนืองจากในต้นแบบระบบชันวางรองเท้าอัตโนมัติใช้สวิตซ์ 16

ใช่
Segment3 Show
“ช่องทีเลือก”

รู ปที 6 แผนภาพการทํางานของระบบจัดเก็บรองเท้าอัตโนมัติ
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เริ มการทํางาน
ไม่ใช่

Select O

ใช่
Segment1 Show
“O”
ไม่ใช่

Step1:M2 UP = Call
Step2:M1 For
Step3:M2 Up = Call+1
Step4:M1 Back
Step5:M2 Down = LS G
Step6:M1 For
Step7:รับรองเท้า

Press SW
ใช่
Segment2 Show
“ชั นที เลือก”
ไม่ใช่

ช่ องที เลื อก มอเตอร์ M2 เลื อนขึ นเพือรั บถาดรองเท้า M1 จะถอยหลัง
มอเตอร์ M2 จะเลื อนลงไปยังชัน G M1 จะเดิ นหน้ามาที ช่ องรั บรองเท้า
ผูใ้ ช้งานนํารองเท้าออกจากถาด และกดสวิตซ์ OK M1 จะถอยหลังและ
มอเตอร์ M3 จะหมุนไปรอคําสั งต่อไปทีช่อง A
ในกระบวนการจัดเก็บรองเท้าอัตโนมัติและนํารองเท้าออก
อัตโนมัตินนั ผูใ้ ช้ต้องกดสวิตซ์ตามขันตอนเท่ านัน หากมี การกดสวิตซ์
นอกเหนือจากนีระบบจะไม่ทาํ งานและรอรับคําสั งตามกระบวนต่อไป

M3 หมุนชั นไป
ตําแหน่ งทีกําหนด

2.3 การออกแบบวงจรควบคุม
ในการออกแบบวงจรควบคุมการทํางาน แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน
คือ วงจรเข้ารหัส วงจรประมวลผลการทํางาน วงจรแสดงผลการทํางาน
และวงจรขับเคลือนมอเตอร์
ในระบบต้นแบบชันวางรองเท้าใช้สวิตซ์และลิ มิตสวิตซ์รวม
ทังหมด 31 ขา ผ่านวงจรเข้ารหัส 4 ชุ ด ลดขาสัญญาณเหลื อ 19 ขา เข้า
ประมวลผลและส่ งสั ญ ญาณออก 2 ชุ ด ชุ ด แรกส่ งออกไปยั ง ตั ว
ประมวลผลอีกตัวเพือควบคุมการแสดงผลผ่านทางแอลอี ดีเจ็ดส่ วนและ
แอลอีดี สัญญาณอีกชุดส่ งไปยังวงจรขับเคลื อนมอเตอร์ เพือควบคุ มการ
เคลือนทีของมอเตอร์ 3 ตัว แสดงระบบประมวลผลการทํางานดังรู ปที 8

ไม่ใช่
Press OK
ใช่
Step8:M1 Back
Step9:M3 Right = LS A

Press AF
ใช่
Segment3 Show
“ช่องทีเลือก”

จบการทํางาน

รู ปที 7 แผนภาพการทํางานของระบบนํารองเท้าออกอัตโนมัติ
การทํางานของระบบเรี ยกดูรองเท้า ทําได้โดยการกดสวิตซ์ R
หมุนขวาหรื อสวิตซ์ L หมุ นซ้ายค้างไว้ แอลอี ดี R หรื อ L จะติ ดค้างตาม
การกดสวิตซ์ จากนันมอเตอร์ M3 จะหมุนตามทิศทางทีเลือก
การทํางานของระบบจัดเก็บรองเท้าอัตโนมัติ เริ มจากการกด
สวิตซ์ P และกดสวิตซ์ SW เลือกชัน 1-5 และกดสวิตซ์ AF เลื อกช่ อง AF ทีต้องการจะเก็บรองเท้า มอเตอร์ M3 จะหมุนชันวางรองเท้ามาตรงช่ อง
ทีเลือก จากนันมอเตอร์ M1 จะเดินหน้าไปรอรับรองเท้า ผูใ้ ช้ถอดรองเท้า
บนถาดรับรองเท้าทีวางบนแขนกล จากนันกดสวิตซ์ OK มอเตอร์ M1 จะ
ถอยหลัง มอเตอร์ M2 จะเลือนถาดรองเท้าขึนไปจนถึงชันทีเลือก จากนัน
มอเตอร์ M1 จะเดินหน้าเข้าไปยังช่องทีเลือก มอเตอร์ M2 เลื อนลงตํากว่า
ชันที เลื อก 1 ชัน เพือวางถาดรองเท้า จากนันมอเตอร์ M1 จะถอยหลัง
และมอเตอร์ M2 จะเลือนลงไปยังชัน G และมอเตอร์ M3 จะหมุ นไปรอ
คําสั งต่อไปทีช่อง A
การทํางานของระบบนํารองเท้าออกอัตโนมัติ เริ มจากการ
กดสวิตซ์ O และกดสวิตซ์ SW และกดสวิตซ์ AF เลื อกช่ องที ต้องการดึ ง
รองเท้าออก มอเตอร์ M3 จะหมุ น ชันวางรองเท้ามาตรงช่ อ งที เลื อ ก
มอเตอร์ M2 จะเลือนขึนไปตํากว่าชันทีเลือก 1 ชัน M1 จะเดิ นหน้าไปใต้

รู ปที 8 วงจรประมวลผลการทํางาน

3. ผลการดําเนินงาน
ผูว้ ิ จัย ได้ท ําการสร้ างระบบต้นแบบชันวางรองเท้า สําหรั บ
จัดเก็บรองเท้าและนํารองเท้าออกแบบอัตโนมัติขึนมาตามที ได้ออกแบบ
ไว้ดงั รู ปที 9 และทําการทดสอบเปรี ยบเที ยบระหว่างการทํางานจริ งกับ
การทํางานบนโปรแกรมจํา ลองจํานวน 10 ครั ง ดังตารางที 1 ผลการ
ทดสอบดังรู ปที 10 และ 11
ในรู ปที 10 ได้ทาํ การทดสอบการจัดเก็บรองเท้าทีชัน 5 ช่อง F
และในรู ป 11 ได้ทาํ การทดสอบการดึ งรองเท้าออกจากชัน 1 ช่ อง E ผล
การทดสอบการทํางานจริ งและการทํางานบนโปรแกรมจําลองสามารถ
แสดงอักษรได้ตรงตามทีกาํ หนดและระบบสามารถทํางานตามขันตอนได้
อย่างถูกต้อง
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จากตารางที 1 ผลการทดสอบออกมาถูกต้องทังหมด โดยช่ อง
B และ D จะแสดงผลออกเป็ นอักษรพิมพ์เล็กตามขีดจํากัดของแอลอีดีเจ็ด
ส่ วน

4. สรุปผลการทดสอบ
จากการออกแบบและสร้ า งระบบต้น แบบชันวางรองเท้า
สํ า หรั บ จั ด เก็ บ รอ งเท้ า แล ะนํ า รอง เท้ า ออก แบบ อั ต โนมั ติ ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F4520 นัน กลไกลที ได้ออกแบบสามารถ
ทํางานได้อ ย่างต่ อเนื อง การแสดงผลผ่านทางแอลอี ดี เจ็ ดส่ ว นถูก ต้อ ง
แม่นยํา

รู ปที 9 ระบบต้นแบบชันวางรองเท้า

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื อสาร คณะ
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ที เอื อเฟื อ
ห้องปฏิบตั ิการและเครื องมือช่างสําหรับการทําวิจยั ครังนี
รู ปที 10 ทดสอบการจัดเก็บรองเท้าชัน 5 ช่อง F

เอกสารอ้ างอิง

รู ปที 11 ทดสอบการดึงรองเท้าออกชัน 1 ช่อง E
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ตารางที 1 ทดสอบระบบต้นแบบชันวางรองเท้า
ครังที

ความต้ องการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จัดเก็บรองเท้าชัน 5 ช่อง F
ดึงรองเท้าออกชัน 1 ช่อง E
จัดเก็บรองเท้าชัน 1 ช่อง E
ดึงรองเท้าออกชัน 2 ช่อง C
จัดเก็บรองเท้าชัน 2 ช่อง C
ดึงรองเท้าออกชัน 4 ช่อง A
จัดเก็บรองเท้าชัน 4 ช่อง A
ดึงรองเท้าออกชัน 1 ช่อง B
จัดเก็บรองเท้าชัน 1 ช่อง B
ดึงรองเท้าออกชัน 3 ช่อง D

การแสดงผล
P/O

ชัน

ช่ อง

P
O
P
O
P
O
P
O
P
O

5
1
1
2
2
4
4
1
1
3

F
E
E
C
C
A
A
b
b
d
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การประยุกต์ ใช้ งานโปรแกรม LabVIEW ในการสร้ างเครื่ องฝึ กทักษะและวิเคราะห์
ปฏิกริ ิยาตอบสนองของผู้รักษาประตูฟุตซอล
Application of LabVIEW for Training and Analyzing
Futsal Goalkeeper’s Reaction Machine
ประสพสุ ข สร้อยทอง1
1
วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
457 วิทยาลัยธาตุพนม ถ.พนมพนารักษ์ ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0866350316 E-mail: Prasubsuk@npu.ac.th
Keywords: Skill Reaction Training Machine, Futsal Goalkeeper

บทคัดย่อ
บทความนี้ นําเสนอการสร้ างเครื่ อ งฝึ กทัก ษะและวิเคราะห์
ปฏิ กิ ริ ยาตอบสนองของผู ้รั ก ษาประตู ฟุ ต ซอล โดยใช้ โ ปรแกรม
LabVIEW student edition เครื่ องสามารถกําหนดโปรแกรมการฝึ ก การ
บันทึกค่าปฏิกิริยาการตอบสนอง ตามการแยกตําแหน่ งการวางเซ็นเซอร์
เพื่อให้ผูค้ วบคุ มการฝึ กนําข้อมู ลไปวิเคราะห์ และออกแบบการฝึ กซ้อม
ต่อไป จากการทดสอบเครื่ องด้วยการให้รักษาประตูยนื ในตําแหน่งอ้างอิง
แล้ว ใช้ มื อ ไปแตะที่ เซ็ น เซอร์ ต ามจุ ด ที่ ก ํา หนด โดยดู ต ํา แหน่ ง จาก
จอแสดงผล ข้อมูลที่ได้สามารถแสดงตําแหน่งที่ผรู ้ ักษาประตูไม่ถนัดหรื อ
ตําแหน่ งที่เคลื่อนตัวไปลําบาก จากข้อมูลที่ได้นาํ มาออกแบบการฝึ กแล้ว
ทํา การทดสอบอี ก ครั้ งเพื่ อ เปรี ย บเที ย บผล ซึ่ งผลที่ ไ ด้ คื อ ปฎิ กิ ริ ย า
ตอบสนองของผูร้ ักษาประตูดีข้ ึนในตําแหน่งที่ไม่ถนัด 0.861 วินาที และ
ใช้เวลารวมดีข้ ึนอยูท่ ี่ 9.202 วินาที
คําสําคัญ: เครื่ องฝึ กทักษะปฏิกิริยาตอบสนอง, ประตูฟุตซอล

Abstract
This paper of this study was to construct the Skills and
reaction Analysis of Futsal Goalkeeper Training machine By Using
Lab VIEW student edition Program, The Training machine can be Set
training program, Response Recording, According to the placement of
sensors. To allow the trainer to analyze and design the training. From
testing the machine to keeping the door standing at the reference
position. Then use the hand to touch the sensor at the designated point.
View the position of the display. The data can show the position of the
goalkeeper is not good or the position is moving. From the data that was
designed to practice, then test again to compare the results. The reaction
of the goalkeeper is improved in an unlikely position in 0.861 seconds
and the total time is 9.202 seconds.

1. บทนํา
ผู ้รั ก ษาประตู กี ฬ าฟุ ต ซอลเป็ นตํา แหน่ ง ที่ ต้อ งมี ป ฏิ กิ ริ ยา
ตอบสนองที่ ไวและทักษะการเคลื่ อนไหวร่ างกาย ในการเคลื่ อ นที่ ไ ป
ตําแหน่ งที่ ตอ้ งการเพื่อป้ องกันประตู ดังนั้นการฝึ กปฏิ กิริยาตอบสนอง
และการตื่ น ตัว ของสมองสั่ ง การจึ ง จําเป็ น เพื่ อ ให้ ผู ร้ ั ก ษาประตู มี ก าร
ตอบสนองและพร้อมในการเล่นตลอดเวลา [2]
ในการฝึ กซ้อมผูร้ ักษาประตู ด้านปฏิกิริยาตอบสนองจะฝึ กท่า
ต่ า งๆตามแผนของผูค้ วบคุ ม การฝึ กโดยใช้ก ารจับ เวลา ร่ ว มกับ Polar
Loop Activity Monitor วัด ความเร็ ว และอัต ราการเต้น ของหั ว ใจของ
ผู ้รั ก ษาประตู ซึ่ งจะบอกได้ เพี ย งความฟิ ตและความรวดเร็ ว ในการ
ตอบสนองของร่ า งกายโดยรวม [1] หากแต่ ผู ร้ ั ก ษาประตู แ ต่ ล ะคนมี
ความสามารถของร่ างกายที่ไม่เหมือนกัน เช่น การตอบสนองของร่ างกาย
ด้ายซ้าย ขวา แนวโน้มของการตอบสนองช้าลงเมื่อร่ างกายอ่อนล่า การใช้
เวลาไปยัง ตํา แหน่ ง ต่ า งๆ ซึ่ งหากต้อ งการออกแบบฝึ กให้ เหมื อ นกับ
ผูร้ ั ก ษาประตู แ ต่ ล ะคนจํา เป็ นต้อ งรู ้ ข ้อ มู ล อย่า งละเอี ย ดของแต่ ล ะคน
เช่นกัน
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งมี แนวคิ ด สร้ างเครื่ อ งฝึ กทักษะและวิเคราะห์
ปฏิกิริยาตอบสนองของผูร้ ักษาประตูฟุตซอล เพื่อเก็บข้อมูลและแสดงแก่
ผูค้ วบคุมการฝึ กนําไปวิเคราะห์และออกแบบการฝึ กให้มีประสิ ทธิภาพ

2. หลักการทํางาน
ในการออกแบบและสร้ า งเครื่ อ งฝึ กทัก ษะและวิ เคราะห์
ปฏิกิริยาตอบสนองของผูร้ ักษาประตูฟุตซอล ได้แบ่งการดําเนิ นงานเป็ น
ส่ วนๆ ดังต่อไปนี้

2.1 การออกแบบฮาร์ ดแวร์
การออกแบบสร้ า งเครื่ อ งฝึ กทัก ษะและวิ เคราะห์ ป ฏิ กิ ริ ย า
ตอบสนองของผูร้ ั กษาประตู ฟุ ต ซอล เพื่ อ ใช้สําหรั บ ฝึ กและวิเคราะห์

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
466

บทความวิจัย
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครังที 10
th
ECTI-CARD 201 , Phitsanulok Thailand
ข้อมูล ด้วยโปรแกรม LabVIEW student edition ในการประมวลผลและ
เก็บข้อมูล ใช้การ์ ด DAQ (Data Acquisition) ในการเชื่ อมต่อกับอุปกรณ์
ภายนอก โดยกระบวนการทํางานจะแบ่งลําดับการทํางานดังนี้
โปรแกรม Labview

การ์ ด DAQ

เริ ่ มต้น

กําหนดตําแหน่งการเครื ่ อนที ่

เซ็นเซอร์

แสดงตําแหน่งที ่
Monitor

จอแสดงผล
ผูร้ ั กษาประตูสัมผัส
ตําแหน่งถูกต้อง

รู ปที่ 1 Flow Chat การทํางาน
จาก รู ป ที่ 1 โปรแกรม LabVIEW ทํา หน้ าที่ ก าํ หนดจุ ด ให้
นักกีฬาเคลื่อนที่ไปโดยการแสดงผลที่หน้าจอแสดงผล ซึ่ งสามารถสัง่ งาน
ได้ท้ งั แบบสุ่ ม และการกําหนดจุดเองจากผูค้ วบคุมการฝึ กจากนั้นจะส่ ง
สัญญาณไปยังหน้าจอแสดงผล เมื่ อนักกี ฬาเห็นสัญญาณจะเคลื่อนที่ไป
แตะที่เซ็นเซอร์ ที่กาํ หนด เซ็นเซอร์ จะส่ งสัญญาณกลับไปยังการ์ ด DAQ
และจะส่ งสัญ ญาณต่ อ ไปยังคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ให้โปรแกรม LabVIEW
ประมวลผลและบันทึกค่า เวลาที่นกั กี ฬาเคลื่อนที่เพื่อนํามาการวิเคราะห์
ต่อไป

บันทึกเวลาในแต่ละจุ ดที่ทาํ ได้

แสดงตําแหน่ง
ต่อไปที่ Monitor

ครบรอบตามที่กาํ หนด

สิ้ นสุ ด

รูปที่ 3 Flow Chat การทํางานของโปรแกรม

รู ปที่ 2 ส่ วนประกอบของเครื่ อง
ส่ วนประกอบของเครื่ อง ประกอบด้วย Sensor ตรวจจับการ
สัมผัสของนักกีฬา ซึ่ งจะติดอยูต่ ามตําแหน่งต่างๆ ของประตู Monitor
สําหรับแสดงตําแหน่ง เพื่อกําหนดการเคลื่อนที่ของนักกีฬา คอมพิวเตอร์
สัง่ งานแสดงค่า และบันทึกผลดังรู ปที่ 2

2.2 การออกแบบซอฟแวร์
ในการออกแบบเพื่ อ ควบคุ ม และบั น ทึ ก ผลของเครื่ อ งมี
หลักการดังต่อไปนี้

จากรู ปที่ 3 การทํางานของโปรแกรมเริ่ มจากรับโปรแกรมการ
จากผูค้ วบคุ มการฝึ ก ซึ่ งสามารถนําตารางการฝึ กที่ บนั ทึ กไว้ในรู ปแบบ
Excel มาใช้งานได้เพื่ อ ความสะดวกในการฝึ กตามตารางฝึ กแบบเดิ ม
ติ ด ต่ อ หลายวัน และสามารถกําหนดจุ ด แบบสุ่ ม จากนั้น โปรแกรมจะ
แสดงจุ ด การเคลื่ อ นไปยัง Monitor สํา หรั บ ผู ร้ ั ก ษาประตู เมื่ อ ผู ร้ ั ก ษา
ประตู เคลื่ อนที่ ไปยังตําแหน่ งที่ ถูกต้องโปรแกรมจะทําการบัน ทึ กเวลา
แล้ว นํา ข้อ มู ล ไปแสดงยัง Monitor ของผู ้ค วบคุ ม การฝึ ก จากนั้ นเมื่ อ
ผูร้ ักษาประตูกลับมายังจุดอ้างอิงซึ่ งคือบริ เวณกลางประตู โปรแกรมทํา
การแสดงตําแหนงในการเคลื่ อ นที่ ต่ อ ไป การทํา งานจะวนไปเรื่ อ ยๆ
จนกระทัง่ ครบรอบตามจํานวนที่ ผูฝ้ ึ กสอนกําหนดไว้โปรแกรมจะหยุด
ทํางานพร้ อมกับบันทึ กข้อมูลในรู ปแบบ Excel เพื่อนําไปวิเคราะห์และ
เปรี ยบเทียบผลการฝึ กต่อไป
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3. ผลการดําเนินการ
3.1 ผลการออกแบบฮาร์ ดแวร์
จากการออกแบบได้เครื่ อ งฝึ กทักษะและวิเคราะห์ ป ฏิ กิริย า
ตอบสนองของผูร้ ักษาประตูฟุตซอล มีส่วนของตัวตรวจจับตําแหน่ งใช้
Photoelectric Sensor 7 ตัวในการตรวจจับ 7 ตําแหน่ง โดยมีจุดอ้างอิงอยู่
กึ่งกลางประตูแต่แสดงตําแหน่ง LED dot matrix 8x8 และใช้ Monitor ใน
การแสดงตํา แหน่ ง จากโปรแกรม ตามรู ป ที่ 4 ตํา แหน่ ง 1,6 เป็ นการ
ทดสอบการเคลื่อนตัวไปด้านหน้า 2,5 เป็ นการทดสอบการเคลื่อนตัวไป
ด้านข้าง 3,4 เป็ นการเคลื่อนตัวกระโดดด้านข้าง

3

รูปที่ 5 ส่ วนของหน้าจอแสดงผลของผูร้ ักษาประตู

4
ไฟสัญญา

5

2

6

รูปที่ 6 ส่ วนของหน้าจอแสดงผลผูค้ วบคุมการฝึ ก

1

จากรู ปที่ 6 ประกอบด้วยส่ วนที่ใช้ในการควบคุมและแสดงผล
ดังต่อไปนี้ จุดที่ 1 ใช้สําหรับระบุตาํ แหน่ งของการเคลื่อนโดยใช้ตวั เลข
1-7 แทนตําเหน่ งเซ็ น เซอร์ , 2 กราฟแท่ งค่ าเฉลี่ ยเวลาที่ ใช้ในแต่ ละจุ ด ,
3 กราฟการใช้เวลาตามแต่ละจุด, 4 การภาพรวมทั้งหมดของการเคลื่อนที่,
5 เมนูสงั่ งาน

Monitor

รู ปที่ 4 ส่ วนประกอบของเครื่ อง
3.2 ผลการออกแบบซอฟแวร์
โปรแกรมแสดงผลแบ่งออกเป็ นสองส่ วนคือ ส่ วนของผูร้ ักษา
ประตู รู ปที่ 5 และส่ วนของผูค้ วบคุมรู ปที่ 6 ส่ วนของผูร้ ักษาประตูใช้จอ

Monitor แสดงผล ซึ่ งประกอบด้วยไฟสัญญาณบอกตําแหน่ งที่ผูร้ ักษา
ประตูเพื่อการเคลื่อนไปแตะเซ็นเซอร์ เวลารวมที่ทาํ ได้ และไฟสัญญาณ
เตรี ยมตัว
การแสดงผล ส่ วนเชื่ อมต่อกับผูค้ วบคุ ม จะมี รายละเอี ยดใน
การกํา หนดจุ ด การเคลื่ อ นที่ ซึ่ งสามารถกํา หนดจุ ด ได้ ท้ ัง แบบ สุ่ ม
ตําแหน่ ง และแบบกําหนดเอง อี ก ทั้งยังสามารถนําเข้าข้อ มู ล ที่ ท าํ การ
บันทึกไว้ก่อนในรู ปแบบ Excel มาใช้งานเพื่อความสะดวกในการฝึ กรู ป
แบบเดิมหลายๆครั้ง

4. ผลการทดลอง
จากการออกแบบเครื่ อ งฝึ กทัก ษะและวิ เคราะห์ ป ฏิ กิ ริ ย า
ตอบสนองของผู ้รั ก ษาประตู ฟุ ต ซอล สามารถแสดงข้อ มู ล เพื่ อ ให้ ผู ้
ควบคุ ม การฝึ กนํา ไปเป็ นข้อ มู ล สํ า หรั บ การออกแบบการฝึ กสํ า หรั บ
ผูร้ ักษาประตู ดังต่อไปนี้
กราฟ ค่ า เฉ ลี่ ยป ฏิ กิ ริ ยาตอบ ส น องของผู ้ รั ก ษ าป ระตู
เปรี ยบเที ยบปฏิ กิริยาการตอบสนองของผูร้ ักษาประตูในแต่ละตําแหน่ ง
ก่อนและหลังการฝึ ก
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รู ปที่ 6 กราฟเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยเวลาที่ในแต่ละตําแหน่ง

รูปที่ 9 กราฟเปรี ยบเทียบปฏิกิริยาตอบสนองตําแหน่งที่ 4

ก่อนและหลังฝึ ก

5. อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ

รู ปที่ 7 กราฟการเปรี ยบเทียบเวลาก่อนและหลังฝึ ก
รู ปที่ 7 เปรี ยบเที ยบเวลาทั้งหมดที่ ผูร้ ักษาประตูใช้ก่อนและ
หลังการฝึ ก ซึ่ งให้ผรู ้ ักษาประตู ผลที่ได้คือสามารถทําเวลาได้ดีข้ ึน 9.202
วินาที และใน รู ปที่ 8 และ รู ปที่ 9 กราฟเปรี ยบเทียบเวลาที่ใช้ในตําแหน่ง
ที่ 3 ,4 เป็ นตําแหน่งที่ผรู ้ ักษาประตูใช้เวลามาก ผลที่ได้คือเวลาที่ใช้ในจุด
ที่ 3 ลดลง 0.265 วินาที่ และในตําแหน่งที่ 4 ลดลง 0.861

จากการทดลองเครื่ องฝึ กทั ก ษะและวิ เ คราะห์ ป ฏิ กิ ริ ยา
ตอบสนองของผูร้ ักษาประตูฟุตซอล ด้วยโปรแกรม LabVIEW สามารถ
แสดงข้อ มู ล ปฏิ กิ ริ ย าตอบสนองในตํา แหน่ ง ต่ า งๆของประตู เพื่ อ ใช้
ออกแบบการฝึ ก จากผลที่ได้สามารถเพิ่มปฏิกิริยาตอบสนองดีข้ ึน ในทุก
ตําแหน่ งโดยเฉพาะตําแหน่ งที่ 3 และ 4 ซึ่ งเป็ นตําแหน่ งผูร้ ักษาประตูไม่
ถนัดการฝึ กเป็ นพิเศษ โดยใช้เวลาดีข้ ึน 0.265 และ 0.861 ใช้เวลารวมดีข้ ึน
9.202 วินาที จึงสรุ ป ได้ว่าสามารถนําเครื่ องมาใช้วิเคราะห์ การฝึ กและ
ออกแบบการฝึ กได้อย่างเหมาะสมกับตัวผูร้ ักษาประตู แต่จากการทดลอง
ต้องใช้เวลาในการติดตั้งอุปกรณ์และเก็บอุปกรณ์หลังฝึ กซ้อมเสร็ จ 30-45
นาที ซึ่ งถื อ เป็ นเวลาที่ น าน และยัง ต้อ งใช้ไ ฟฟ้ าเป็ นแหล่ ง จ่ ายจึ ง เป็ น
ข้อจํากัดในการนําเครื่ องไปฝึ กในสนามฝึ ก ที่ไม่สามารถใช้ได้ในที่ไม่มี
ไฟฟ้ าหรื อแหล่งจ่ายไฟฟ้ าอยูไ่ กล ในการพัฒนาควรทําเป็ นระบบไร้สาย
เพื่อง่ายในการติดตั้งและออกแบบให้มีแบตเตอรี่ ในตัวเพื่อความสะดวก
ในการนําไปใช้งาน

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ วิ ท ยาลั ย ธาตุ พ นม มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม
ผูส้ นับสนุนทุนวิจยั ในครั้งนี้

เอกสารอ้ างอิง

รู ปที่ 8 กราฟเปรี ยบเทียบปฏิกิริยาตอบสนองตําแหน่งที่ 3

[1] เจริ ญ กระบวนรัตน์, 2543 หลักการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย
นักกีฬา เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์การ
กีฬา งานกีฬากองการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
[2] ชลัช ภิรมย์, 2539 การฝึ กฟุตบอลสมัยใหม่. วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัด
สมุทรสาคร.
[3] ณัฐวุฒิ ไวโรจนานันต์ และชาญชัย การสร้างเครื่ องทดสอบเวลา
ปฏิกิริยาการตอบสนองของการทํางานระหว่างตากับการเคลื่อนไหว
ของร่ างกายไปยังตําแหน่งเป้าหมายเพื่อใช้ในกีฬาแบดมินตัน
วารสารศึกษาศาสตร์ปริ ทศั น์ ปี ที่ 31 ฉบับที่ 3
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ชุ ดฝึ กทดลองการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงปฏิบัตกิ ารเรือง ระบบเครืองเสียงรถยนต์
The Training for Improving and Learning Skills in Car Audio System
อรรถพล แพนสิ งห์ เอกพงษ์ คงสมบัติ พรมรินทร์ ถินราช ศรายุทธ เมาฬี และพันตรี โคมพิทยา
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บทคัดย่อ
บทความนี เสนอการสร้างชุ ดฝึ กทดลองการพัฒนาทักษะการ
เรี ยนรู้ เชิ งปฏิบัติ การเรื อง ระบบเครื องเสี ยงรถยนต์สําหรั บ นักศึ กษาใน
สาขาวิชาช่ างอิ เล็กทรอนิ กส์ วิทยาลัยธาตุ พนม มหาวิทยาลัยนครพนม
เพือให้ผเู้ รี ยนสามารถศึ กษาและทดลองคุณสมบัติของระบบเครื องเสี ยง
รถยนต์ เพือเพิ มทักษะทางการเรี ยนรู้และปฏิบตั ิ งานจริ ง อันจะเป็ นการ
เพิ มทักษะในการปฏิบตั ิงานจริ งได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ และให้บรรดา
ผูท้ ีสนใจในระบบเครื องเสี ยงรถยนต์นาํ ไปเป็ นแบบอย่างหรื อตัวอย่างใน
การตกแต่งเครื องเสี ยงรถยนต์ของตนเองได้อีกด้วย ผลการวิจยั ของชุดฝึ ก
ทดลองการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ เชิ งปฏิบตั ิ การเรื อง ระบบเครื องเสี ยง
รถยนต์พบว่าชุดฝึ กทดลองการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้เชิงปฏิบัติการเรื อง
ระบบเครื องเสี ยงรถยนต์ ในวงจรแต่และส่ วนทีออกแบบและสร้างขึนมา
สามารถทํา งานได้ ต ามคุ ณ สมบั ติ ข องวงจรในทุ ก ส่ ว นและเมื อนํ า
ส่ วนประกอบของวงจรแต่ละส่ วนมาประกอบเข้าด้วยกัน สามารถใช้ใน
การทดสอบการทํางานของวงจรเครื องขยายเสี ย งของรถยนต์ไ ด้ตาม
วัตถุประสงค์ที ตังไว้ และสามารถนําไปใช้ประกอบการเรี ยนการสอนใน
รายวิชา เครื องเสี ยง ระบบเสี ยงและวิชาทีเกียวข้องได้อย่างมีคุณภาพ
ผลการประเมินด้านคุณภาพของชุดทดลอง จากผูเ้ รี ยนจํานวน
40 คน พบว่ า อยู่ ในระดั บ ดี โดยค่ า เฉลี ย ( x ) เท่ า กับ 4.01 และค่ า
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.67
ดังนันชุดฝึ กทดลองการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้เชิ งปฏิบัติการ
เรื อง ระบบเครื องเสี ยงรถยนต์ทีสร้างขึนสามารถนําไปใช้กบั การเรี ยนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ
คําสําคัญ: เครื องขยายเสี ยง, ปรี แอมปลิไฟเออร์, ครอสโอเวอร์เนตเวิร์ก

Abstract
This article purposed the designed of the training for
improving and learning skills in car audio system for electronics
students at Thatphanom College, Nakhon Phanom University. The
training for improving and learning skills in car audio system used for

study and test the features of the car stereo. This will increase the skill
performing the actual work effectively. And for who are interested in
the car audio system as example in the decoration of their car stereo
system as well. The results of the training for improving and learning
skills in car audio system found that the circuits of car audio system can
work according to the circuit properties in all parts. When the
components of each circuit are assembled together. It can be used to test
the operation of the amplifier circuit of the car stereo system. Besides, it
can be used for teaching in the subjects of sound audio and related
subjects with good quality.
Quality evaluation results of the test kit. Of the 40 students,
they were at a good level., the average = 4.01, standard deviation
(S.D.) = 0.67.
In summary,The Training for Improving and Learning Skills
in Car Audio System for electronic's students are qualify to apply for
the teaching.

Keywords: Sound System, Amplifier, Pre-amplifier, Crossover Network

. บทนํา
ในปั จ จุ บัน การติ ด ตังและการปรั บ แต่ ง เครื องเสี ยงรถยนต์
ก าํ ลัง ได้รั บ ความนิ ย มอย่ างมาก ในกลุ่ ม ของคนรั ก รถยนต์แ ละชอบ
ตกแต่งเครื องเสี ยง โดยสังเกตได้จากการรวมกลุ่มของนักแต่งเครื องเสี ยง
รถยนต์ ทีได้นาํ รถยนต์มาเปิ ดโชว์ระบบเครื องเสี ยงรถยนต์ของตนแต่ละ
รุ่ น รวมไปถึงการประกวดระบบเครื องเสี ยงรถยนต์อีกด้วย และเพือให้ผู้
ทีสนใจในระบบเครื องเสี ยงรถยนต์ได้นาํ ไปเป็ นแบบอย่างหรื อนําไปเป็ น
ตัว อย่ างในการตกแต่ ง ระบบเครื องเสี ย งในรถยนต์ ข องตนเอง นํ า
ประยุกต์ใช้งานระบบเครื องเสี ยงรถยนต์ของตนต่ อไป [ ] ในการติ ดตัง
ระบบเครื องเสี ยงรถยนต์จะต้องมีความรู้ทางด้านไฟฟ้ าเครื องยนต์ เครื อง
เสี ยง ระบบ เสี ยงและต้ อ งมี ค วามรู้ ท างด้ า นอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ าแล ะ
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อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จึ ง จะสามารถประกอบ ติ ด ตังระบบเครื องเสี ย งใน
รถยนต์ห รื อ นําไปประกอบอาชี พ ได้ [ ] จากความสําคัญ ปั ญ หา และ
แนวทางการแก้ไขปั ญหา
ผูว้ ิจัยจึ งสร้ างชุ ด ฝึ กทดลองการพัฒนา
ทักษะการเรี ยนรู้เชิ งปฏิบัติการเรื อง ระบบเครื องเสี ยงรถยนต์ ขึนมาเพือ
ฝึ กปฏิบัติ การติ ด ตังระบบเครื องเสี ย งภายในรถยนต์ แก้ไขปั ญ หาการ
ติดตังและบํารุ งรักษา รวมทังเป็ นทักษะในการเรี ยนการสอนในรายวิชาที
เกียวข้องกับลักษณะงานดังกล่าวมาข้างต้นได้แก่ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ าและ
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ซึ งผูเ้ รี ยนสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานหรื อ
นําไปประกอบอาชีพได้

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
2.1 เพื อสร้ างชุ ดฝึ กทดลองการพัฒ นาทัก ษะการเรี ยนรู้ เชิ ง
ปฏิบตั ิการ เรื องระบบเครื องเสี ยงรถยนต์
2.2 เพื อใช้ป ระกอบการเรี ยนการสอน การฝึ กปฏิบัติในการ
ติดตังและทดสอบระบบเครื องเสี ยงรถยนต์
2.3 เพือเพิ มทักษะสําหรั บ ผูเ้ รี ยน ผูฝ้ ึ กปฏิบัติการติ ดตังและ
ทดสอบระบบเครื องเสี ยงรถยนต์

รู ปที 2 การออกแบบโครงสร้างตูล้ าํ โพงของชุดฝึ กทดลองการพัฒนา
ทักษะการเรี ยนรู้เชิงปฏิบตั ิการเรื อง ระบบเครื องเสี ยงรถยนต์

3. วิธีการดําเนินงานวิจัย
การออกแบบและสร้ างชุ ดฝึ กทดลองการพัฒ นาทัก ษะการ
เรี ย นรู้ เชิ งปฏิ บัติ ก าร เรื องระบบเครื องเสี ย งรถยนต์ เป็ นชุ ด ฝึ กและ
ทดลองระบบเครื องเสี ย งรถยนต์ใ นการเรี ย นในรายวิ ช า เครื องเสี ย ง
ระบบเสี ยงและวิชาที เกียวข้อง ซึ งการออกแบบชุ ดฝึ กและใบงานการ
ทดลองการพัฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร มี ล ํา ดับ ขั นตอน
ดังต่อไปนี

รู ปที 3 แผนผังวิธีการดําเนินการของชุดฝึ กทดลองการพัฒนาทักษะการ
เรี ยนรู้เชิงปฏิบตั ิการเรื อง ระบบเครื องเสี ยงรถยนต์

รู ปที 1 โครงสร้างชุดฝึ กทดลองการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้เชิงปฏิบตั ิการ
เรื อง ระบบเครื องเสี ยงรถยนต์
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7.

8.
9.
10.

11.
12.
รู ปที 4 ชุดฝึ กทดลองการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้เชิงปฏิบตั ิการเรื อง
ระบบเครื องเสี ยงรถยนต์ทีสมบรู ณ์

13.

4. ผลการวิจัย

14.

4.1 ผลจากการประเมิ นด้านคุณภาพของชุดทดลองจากผูเ้ รี ยน
จํานวน 40 คน พบว่าอยู่ ในระดับ ดี โดยค่ าเฉลี ย ( x ) เท่ ากับ 4.01 และ
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.678
ตารางที 1 แสดงค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ชุดทดลอง
ข้ อที
รายการ
S.D. เกณฑ์
x
ด้ านโครงสร้ าง รู ปร่ าง ของชุ ด
ทดลอง
1. การออกแบบโครงสร้างของชุด
ทดลอง
3.75 0.543 ดี
2. การจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ ของ
ชุดทดลองมีความเหมาะสม
3.75 0.588 ดี
3. การเลือกสี ทีใช้กบั ชุดทดลองมี
ความเหมาะสม
4.425 0.588 ดี
4. อุปกรณ์สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนทีเหมาะสม
4.5 0.751 ดี
5. ชุดทดลองมีนาํ หนักที
เหมาะสม
4.15 0.802 ดี
6. ชุดทดลองมีส่วนสูงทีมีความ
เหมาะสม
3.75 0.739 ดี

15.

ชุดทดลองสามารถเคลือนย้าย
และการนําไปใช้งานอย่าง
สะดวก
ชุดทดลองมีความสวยงาม

4.05

0.220

ดี

3.7

0.516

ดี

4.125 0.911

ดี
ดี

ชุดทดลองมีความปลอดภัย
ชุดทดลองมีความแข็งแรง
คงทน
ด้ านการใช้ งาน
ชุดทดลองมีการใช้งานทีความ
สะดวก
จอแสดงภาพ(ทีวี)ของชุด
ทดลอง มีองศาการเอียงที
เหมาะสมต่อการใช้งาน
จอแสดงภาพ(ทีวี)ของชุด
ทดลอง สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน
ชุดทดลองมีความสะดวกต่อ
การปรับหน้าจานรับสัญญาณ
ดาวเทียม
การตังค่ าต่ า งๆ ของเครื องรั บ
Receiver มีความสะดวกต่อการ
ใช้งาน
ผลเฉลียรวม

3.725 0.516

4.15

0.769

ดี

3.825 0.769

ดี

4.125 0.686

ดี

4.275 0.715

ดี

3.875 0.647
4.01 0.678

ดี
ดี

5. สรุปผลการทดลอง
จากการวิจยั ตามขันตอนดังกล่าวสามารถสรุ ปผลได้ดงั นี
5.1 จากผลการประเมิ นจากผูเ้ รี ยนจํานวน 40 คน พบว่าแบบ
ประเมิ น คุ ณ ภาพของชุ ด ฝึ กทดลองการพัฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ เชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารเรื อง ระบบเครื องเสี ย งรถยนต์ ที สร้ า งขึ นอยู่ ใ นระดับ ดี
โดยค่ า เฉลี ย ( x ) ของการประเมิ น เท่ า กับ 4.01 และค่ า เบี ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) มีค่า 0.678
อุ ป กรณ์ ว งจรในแต่ ล ะส่ ว นที ได้ อ อกและและสร้ า งขึ น
สามารถใช้ในการทดลองประกอบ ทดสอบการทํางานของวงจรต่ างๆ
ได้ตามคุ ณสมบัติและวัตถุ ประสงค์ของการวิจัย ในชุ ดฝึ กและทดลอง
ระบบเครื องเสี ยงรถยนต์ได้เป็ นอย่างดีและสามารถนําไปใช้ประกอบการ
เรี ยนการสอนในรายวิชา เครื องเสี ยง ระบบเสี ยงและวิชาที เกียวข้องได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ระบบตรวจคัดแยกเกรดแคนตาลูปด้วยการประมวลผลภาพ
Cantaloupe Quality Classify System based on Image Processing

อรรถพล กัณหเวก และ กรณิการ์ มูลโพธิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
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บทคัดย่อ
บทความนี้ได้นําเสนอระบบตรวจคัดแยกเกรดแคนตาลูปด้วย
การประมวลผลภาพ โดยได้สร้างเครื่องต้นแบบสําหรับ การคัดแยกเกรด
แคนตาลูปโดยใช้ค่าน้ําหนักและความสมบูรณ์ของพื้นผิวเปลือกของผลแคน
ตาลู ป เป็ น ปั จจั ยหลั กในการคั ด แยกเกรดคุ ณ ภาพ โดยใช้ ห ลั ก การการ
ออกแบบระบบการคํานวณน้ําหนักผลแคนตาลูปด้วยโหลดเซลล์ และความ
สมบูรณ์ของพื้นผิวเปลือกผลด้วยการประมวลผลภาพ นํามาประมวลผล
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ราสเบอร์รี่พาย 2 และอาร์ดูโน่ยูโน่อาร์ 3.0 ด้วย
โปรแกรมโอเพ่นซีวีและไพทอน และแสดงผลผ่านทางหน้าจอแบบสัมผัส
ซึ่งระบบตรวจคัดแยกเกรดแคนตาลูปแบบอัตโนมัตินี้สามารถคํานวณราคา
ของผลแคนตาลูปแต่ละเกรด โดยแสดงออกมาทางหน้าจอ และยังสามารถ
ระบุราคาและเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามราคาตลาด ณ ขณะนั้นได้อีกด้วย
จากผลการทดลองสามารถคัดแยกเกรดแคนตาลูปจํานวน 40 ผล และแยก
เกรดได้ 4 เกรด โดยได้ผลการคัดแยก 100 เปอร์เซ็นต์
คําสําคัญ: การชั่งน้ําหนัก, การประมวลผลภาพ, โหลดเซลล์, การคัดแยก
เกรดแคนตาลูป

Abstract
This paper presents a cantaloupe quality classify
system based on Image Processing and built prototype
cantaloupe quality classify machine. That grading cantaloupe
with weight and surface of the cantaloupe. Control by
microcontroller RaspberryPi2 and Arduino Uno R3.0.The use of
OpenCv and pyhon programs. Python program is use for
design graphic display on the screen. OpenCv program is use
for design a program that calculate the surface of the
cantaloupe. The cantaloupe quality classify system is an
automatic system. Cost and price can be change as the market
price at all that time. It can also be separated into 4 grades
and calculate price and value of each grade to display on the
screen. The result of processing machine can separated 40
cantaloupe into 4 grades without error.
Keywords: measure weighed, Image Processing, load cell,
quality classify system

1. บทนํา
การคัดแยกเกรดของผลผลิตที่ได้มาตรฐานเป็ นปั จจัยหนึ่งใน
การเพิ่มรายได้และชื่อเสียงของเกษตรกร การใช้แรงงานคนทําให้ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายจํานวนมากในการจ้างแรงงาน และยังมีปัญหาในเรื่องมาตรฐาน
ในการคัดแยกของแรงงานแต่ละคนอีกด้วย เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการคัด

แยกเกรดของผลผลิต และลดต้นทุนการใช้แรงงานคนในการคัดแยก จึงได้
มีการศึกษาเพื่อนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตรและอาหารมากขึ้น โดย
เริ่มมีการนําเอาการประมวลผลภาพมาเปรียบเทียบสี และรูปร่างเพื่อหา
คุณภาพของผลผลิต [1]-[2] หรือนํามาหาน้ําหนักของผลผลิต [3] รวมไปถึง
การสร้ า งเครื่ อ งจั ก รทางการมองเห็ น (Machine Vision) มาคั ด แยก
คุณภาพและชนิดของผลไม้ด้วยระบบอัตโนมัติ[4]
ดังนั้นบทความนี้จึงนําเสนอระบบตรวจคัดแยกเกรดแคนตาลูป
โดยสร้ า งเครื่ อ งต้ น แบบสํ า หรั บ การคั ด แยกเกรดแคนตาลู ป ที่ นํ า เอา
หลั ก การของโหลดเซลล์ ม าใช้ ในการชั่ ง น้ํ า หนั ก และหลั ก การของการ
ประมวลผลภาพมาใช้ในการหาความสมบูรณ์ของพื้นผิวของผลแคนตาลูป
และนําไปประมวลผลเพื่อคัดแยกเกรดแบบอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดมาตรฐาน
ในการคัดแยกเกรดของผลแคนตาลูป พันธ์ผิวเรียบ และลดต้นทุนการใช้
แรงงานคนในการคั ด แยก ส่ ง ผลให้ เกิ ด เทคโนโลยี ก ารเกษตรตามยุ ค
ประเทศไทย 4.0 ต่อไป

2. โครงสร้างระบบที่นาํ เสนอ
บทความนี้ นํ าเสนอระบบตรวจคั ดแยกเกรดแคนตาลู ป โดย
สร้างเครื่องต้นแบบสําหรับการคัดแยกเกรดแคนตาลูป สามารถแบ่งการ
ทํ างานของโครงสร้างออกเป็ น 4 ส่ ว นหลัก ด้ ว ยกั น คื อ ส่ ว นที่ 1 การชั่ ง
น้ําหนักของผลด้วยโหลดเซลล์ ส่วนที่ 2 การหาค่าความสมบูรณ์ของพื้นผิว
เปลือกผลด้วยการประมวลผลภาพ ส่วนที่ 3 การประมวลผลและแสดงผล
ออกทางจอแบบสั ม ผั ส และส่ ว นสุ ด ท้ า ยเป็ น ส่ ว นของโครงสร้ า งและ
เมคคานิกส์ โดยมีเงื่อนไขในการคัดแยกเกรดแคนตาลูปดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การออกแบบเกณฑ์การคัดแยกเกรดแคนตาลูป
น้ําหนัก(W) หน่วย
น้ําหนัก
น้ําหนัก
น้ําหนัก
กิโลกรัม (kg)
เกรด
เกรด
เกรด
คุณภาพ
(Q) หน่วย
เปอร์เซ็นต์(%)

80 < Q ≤100
60 < Q ≤ 80
40 < Q ≤ 60
0 < Q ≤ 40

น้ําหนัก
เกรด

1.5kg<W

1.3kg<W≤1.5

1.0kg<W≤1.3

W≤1.0

A
B
C
D

B
B
C
D

C
C
C
D

D
D
D
D

2.1 การชั่งน้ําหนักของผลด้วยโหลดเซลล์
เนื่ อ งจากบทความนี้ ในส่ ว นของการวั ด น้ํ า หนั ก ใช้ อุ ป กรณ์
ตรวจวัดน้ําหนักคื อโหลดเซลล์ (Load cell) ชนิดที่ ใช้สเตนเกจ (Strain
gauge) และใช้บอร์ดสําเร็จรูป HX711 ซึ่งเป็นบอร์ดสําหรับแปลงสัญญาณ
อนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล 24 บิต ที่ใช้กับเซ็นเซอร์สําหรับอุตสาหกรรม
ที่ให้สัญญาณอนาล็อกขนาดเล็กและสามารถเลือกค่าอัตราขยายสัญญาณที่
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เหมาะสมกับบอร์ดได้ แสดงบล็อกไดอะแกรมได้ดังรูปที่ 1 โดยช่วงน้ําหนัก
ที่ ใ ช้ ใ นบทความนี้ จ ะอยู่ ใ นช่ ว ง 0 ถึ ง 5 กิ โ ลกรั ม จากนั้ น ทํ า การวั ด
เทียบเคียงกับตราชั่งมาตรฐาน ซึ่งจากผลการทดลองวัดค่าน้ําหนักได้ค่า
ความผิ ด พลาดจากการชั่ ง น้ํ า หนั ก สู ง สุ ด 2 เปอร์ เซ็ น ต์ และต่ํ า สุ ด 0.4
เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดลองจากการประมวลผลภาพ
ลูกที่

ภาพแสดงจํานวนจุด

ค่าความสมบูรณ์ของ
พื้นผิวเปลือกผล

1

31 เปอร์เซ็นต์

2

87 เปอร์เซ็นต์

3

97 เปอร์เซ็นต์

4

97 เปอร์เซ็นต์

หมายเหตุ: นํามาจาก Datasheet ของไอซี HX711

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมแสดงการทํางานภายในของไอซี HX711

2.2 การหาค่ า ความสมบู ร ณ์ ข องพื้ น ผิ วเปลื อ กผลด้ ว ยการ
ประมวลผลภาพ
แสดงการทํางานเป็นโฟลว์ชาร์ตดังรูปที่ 2 เริ่มจากการเชื่อมต่อ
กล้องเข้ากับบอร์ดราสเบอร์รี่พายแล้วทําการเปิดการใช้งานกล้องจากนั้น
แคปเจอร์ภาพจากกล้อง และนําภาพมาทําการแปลงค่าจากโมเดลสีแบบ
RGB เป็นแบบ HSV (H คือค่าองศาของสี S คือค่าการอิ่มตัวของสี V คือ
ค่าความสว่างสี) นํ าค่ า V มากําหนดช่ วงเป็ น 2 ช่ วงเพื่ อตรวจหาตํ าหนิ
จากนั้นทําการหาตําหนิกําหนดเป็ น Mark โดยจะทําการนับจุดตามค่าที่
กําหนด 2 ช่วง ถ้าพบจุดตําหนิและจํานวนจุดที่เจอมากกว่า 20 จุด(Pixel)
ให้เพิ่มจํานวนจุดตําหนิและชี้จุดโดยการแสดงจุดสีน้ําเงินบนหน้าจอ และ
วนกลับไปนับจุดใหม่จนกว่าจะครบตามกรอบที่กําหนด (Contour) แต่ถ้า
ไม่เจอะตําหนิให้ไปคํานวณเป็นเปอร์เซ็นต์และแสดงออกทางหน้าจอ จาก
โฟลว์ชาร์ตดังกล่าวได้ทําการทดลองระบบโดยนําเอาแคนตาลูปที่มีขนาด
ใกล้เคียงกันที่มีคุณ ภาพพื้นผิวเปลือกแตกต่างกันจํานวน 4 ผล มาหาค่า
เปอร์เซ็นต์ผิว(Q) ตามรูปที่ 2 ได้ผลการทดลองแสดงได้ดังตารางที่ 2
Start
Mark + 1
เชื่อมต่อกล้อ ง

หาจุดตําหนิ
(Mark)
มี

แคปเจอร์ภาพ
แปลงสี RGB เป็น HSV
กําหนดช่ว ง V
เป็น 2 ช่วง

ชี้ภาพและ
แสดงจุด

ใช่

ไม่มี

Mark > 20
ไม่ใช่

คํานวณจุดเป็น
เปอร์เซ็นต์ (Q)
แสดงผลบน
หน้าจอ

รูปที่ 2 โฟลว์ชาร์ตแสดงการทํางานของการหาค่าความสมบูรณ์ของพื้นผิว
ด้วยการประมวลผลภาพ

2.3 การประมวลผลและแสดงผลออกทางจอแบบสัมผัส
โดยขั้นตอนการทํางานของระบบสามารถแสดงเป็นโฟลว์ชาร์ต
ดังรูปที่ 3 และโปรแกรมย่อยดังรูปที่ 4 ตามเกณฑ์การออกแบบการคัดแยก
เกรดแคนตาลูปดังตารางที่ 1 เริ่มต้นการทํางานโดยการรับค่าน้ําหนักจาก
หัวข้อที่ 2.1 มาเก็บไว้ในตัวแปร W และรับค่าเปอร์เซ็นต์ผิวจากหัวข้อที่
2.2 มาเก็บไว้ในตัวแปร Q ถ้า W มีค่ามากกว่า 1.5 กิโลกรัม ให้ทํางานใน
โปรแกรมย่อยที่ 1 ในโปรแกรมย่อยที่ 1 ถ้ า Q มี ค่าอยู่ระหว่าง 80 ถึ ง
เท่ ากั บ 100 เปอร์เซ็นต์ กําหนดเป็ นเกรด A ถ้า Q มีค่ าระหว่าง 60 ถึ ง
เท่ ากั บ 80 เปอร์เซ็ น ต์ กํ าหนดเป็ น เกรด B ถ้ า Q มี ค่ าระหว่ าง 40 ถึ ง
เท่ากับ 60 เปอร์เซ็นต์ กําหนดเป็นเกรด C และถ้า Q มีค่าต่ํากว่าเท่ากับ
40 เปอร์เซ็นต์ กําหนดเป็นเกรด D จากนั้นให้สั่งงานให้ตัวปัดใส่ตะกร้าตาม
เกรดทํางาน แต่ถ้าหาก W อยู่ในช่วงระหว่าง 1.3 กิโลกรัม ถึงเท่ากับ 1.5
กิโลกรัม ให้ทํางานในโปรแกรมย่อยที่ 2 ตรวจสอบค่า Q และกําหนดเกรด
ตามเงื่อนไขซึ่งในโปรแกรมย่อย 2 นี้ มีเกรดสูงสุดที่เกรด B ซึ่งถูกจํากัดด้วย
น้ําหนัก จากนั้นให้สั่งงานให้ตัวปัดใส่ตะกร้าตามเกรดทํางาน แต่ถ้าหาก W
อยู่ในช่วงระหว่าง 1.0 กิโลกรัม จนถึงเท่ากับ 1.3 กิโลกรัม ให้ทํางานใน
โปรแกรมย่อยที่ 3 ตรวจสอบค่า Q และกําหนดเกรด โดยจะมีเกรดสูงสุดที่
เกรด C จากนั้นให้สั่งงานให้ตัวปัดใส่ตะกร้าตามเกรดทํางานหาก W น้อย
กว่าเท่ากับ 1 กิโลกรัมจะถูกคัดเป็นเกรด D ทั้งหมด และสั่งงานให้ตัวปัดใส่
ตะกร้าทํางาน
ในการสั่งงานตัวปัดใส่ตะกร้าตามเกรดนั้น เมื่อทําการแยกเกรด
จากโปรแกรมย่อยเรียบร้อยแล้วไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งงานให้สายพาน
เคลื่ อ นตํ า แหน่ ง แคนตาลู ป ไปยั ง ตํ า แหน่ ง ที่ กํ า หนดไว้ ต ามเกรด เมื่ อ
เซ็นเซอร์ตัวที่ อยู่ในเงื่อนไขมีแคนตาลูป มาถึงที่เซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์จะส่ ง
สัญญาณไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อสั่งงานโซลินอยด์วาล์วให้กระบอก
สู บ ดั น ตั ว ปั ด ไปซ้ า ย และขวา เพื่ อ ปั ด ลู ก แคนตาลู ป ไปตามช่ อ งเกรดที่
กําหนดไว้ แคนตาลูปจะไหลตามช่องทางลําเลียงแคนตาลูปลงตะกร้า และ
จะแสดงค่าน้ําหนักและเปอร์เซ็นต์ผิวออกมาที่หน้าจอทัชสกรีน โดยระบบ
จะทํางานซ้ําไปเรื่อยๆจนกว่าจะกดปุ่มหยุดทํางาน
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และเพื่ อใช้ ในการออกแบบโครงสร้างได้ ดังรูป ที่ 5 โดยทํ าการออกแบบ
โครงสร้างและเมคคานิกส์ได้ดังรูปที่ 6 และจัดทําเครื่องต้นแบบจริงแสดง
ดังรูปที่ 7

เริ่มต้นการทํางาน

รับค่าน้ําหนัก = W
ตัวปั ดผลไม ้ทาง A, B

รับค่าเปอร์เซ็นต์ผิว
=Q

มอเตอร์ขับสายพาน
กระบอกกลมตัวที ่ 1

ใช่

1.5 kg < W

1.3 kg < W ≤ 1.5 kg

ใช่

บอร์ดรเี ลย์
5 โวลต์

โปรแกรมย่อยที่ 2

1.0 kg < W ≤ 1.3 kg

ใช่

มีการกดหยุดโปรแกรม
หรือไม่

โปรแกรมย่อยที่ 3

ไม่ใช่

จบการทํางาน

รูปที่ 3 โฟลว์ชาร์ตแสดงการทํางานของระบบตรวจคัดแยกเกรดแคนตาลูป
โปรแกรมย่อยที่ 1
ใช่

เกรด A

80< Q <100

เม ้าส์

ใช่

เกรด B

โฟโต ้อิเล็คทรค
ิ
เซ็นเซอร์ 3 ตัว
‐ทีต
่ ําแหน่ง กลอ
้ ง
‐ทีต
่ ําแหน่ง ตะกรา้ A,B
‐ทีต
่ ําแหน่ง ตะกรา้ C,D

บอร์ด hx711
กระบอกกลมตัวที ่ 2
โหลดเซลล์

คียบ
์ อร์ด

ส่วนที1
่

ตัวปั ดผลไม ้ทาง C, D

รูปที่ 5 บล็อกไดอะแกรมแสดงการทํางานของระบบ
1. สายพานลําเลียงแคนตาลูปเข้า

3. มอเตอร์ผลักแคนตาลูปลงตะกร้า

ไม่ใช่
ใช่

เกรด B

60< Q <80

ไม่ใช่

ใช่

เกรด B

ไม่ใช่
ใช่

เกรด C

40< Q <60

ไม่ใช่

ใช่

เกรด C

เกรด A
เกรด C
เกรด B

ไม่ใช่
เกรด D

เกรด D

สั่งงานตัวปัด ใส่ต ะกร้าตามเกรด

สั่งงานตัวปัด ใส่ต ะกร้าตามเกรด

จบการทํางานโปรแกรมย่อย

จบการทํางานโปรแกรมย่อย

โปรแกรมย่อยที่ 3

โปรแกรมย่อยที่ 4
ใช่

เกรด D

5. ตู้คอนโทรลและ
แสดงผลหน้าจอ
ทัชสกรีน

4. ทางลําเลียงแคนตาลูปลงตะกร้า

รูปที่ 6 การออกแบบโครงสร้างของระบบ

เกรด C
เกรด D

ไม่ใช่
60< Q <80

ราสเบอรีพ
่ าย

2. กล่องเช็คผิวและชั่งน้ําหนัก

โปรแกรมย่อยที่ 2

ไม่ใช่

80< Q <100

อาดูโน่ยูโน่อาร ์ 3

ใช่

โปรแกรมย่อยที่ 4

40< Q <60

กล ้อง

โซลินอยด์ว าล์วตัว ที่ 2

ไม่ใช่

ไม่ใช่

60< Q <80

ส่วนที2
่

จอแสดงผล

โซลินอยด์ว าล์วตัว ที่ 1

ไม่ใช่

80< Q <100

ส่วนที3
่
ชุดขับมอเตอร์

โปรแกรมย่อยที่ 1

ใช่

เกรด C

ไม่ใช่
40< Q <60

ใช่

เกรด C

สั่งงานตัวปัด ใส่ต ะกร้าตามเกรด

ไม่ใช่
เกรด D
สั่งงานตัวปัด ใส่ต ะกร้าตามเกรด
จบการทํางานโปรแกรมย่อย

จบการทํางานโปรแกรมย่อย

รูปที่ 4 โฟลว์ชาร์ตแสดงการทํางานโปรแกรมย่อยของระบบในรูปที่ 3

รูปที่ 7 โครงสร้างของระบบ

2.4 โครงสร้างและเมคคานิกส์

3. ผลการทดสอบเครื่องต้นแบบ

จากระบบการประมวลผลซึ่งอธิบายตามหัวข้อที่ 2.3 แล้วนั้น
สามารถเขียนเป็นบล็อกไดอะแกรมแสดงการทํางานของระบบอย่างง่าย

ทํ า การทดสอบระบบโดยการนํ า เอาแคนตาลู ป ที่ ใช้ ในการ
ทดลองหาค่าความสมบูรณ์ของผิว จํานวน 4 ลูกมาทดสอบกับระบบอีกครั้ง
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โดยให้ทําการคัดเกรด และแสดงค่าออกมาทางหน้าจอ ได้ผลการทดลองดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดลองจากการทดสอบระบบจริง
ลูกที่

ภาพแสดงจํานวนจุด

ผลการคัดแยกเกรด

1

เกรด D
น้ําหนัก 1.74 กก.
คุณภาพผิว 31%

2

เกรด A
น้ําหนัก 1.62 กก.
คุณภาพผิว 87%

3

เกรด B
น้ําหนัก 1.41 กก.
คุณภาพผิว 97%

4

เกรด C
น้ําหนัก 1.10 กก.
คุณภาพผิว 97%

และได้ ทํ า การทดสอบระบบจริ ง โดยการนํ า เอาแคนตาลู ป
จํานวน 40 ผล โดยเลือกเอาแคนตาลูปที่คัดเกรดแล้วจํานวนเกรดละ 10
ผล นํามาปนกันและทดสอบระบบโดยเปิดให้ระบบทํางานต่อเนื่องครบทั้ง
40 ผล จากผลการทดสอบเป็นไปตามตารางที่ 4 ถึง 7 โดยระบบสามารถ
คัดแยกเกรดแคนตาลูปได้ 100 เปอร์เซ็นต์
ตารางที่ 4 ผลการทดลองคัดแยกแคนตาลูปเกรด A จํานวน 10 ผล
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

น้ําหนัก (กิโลกรัม)
1.61
1.57
1.61
1.61
1.56
1.57
1.56
1.54
1.56
1.62

เปอร์เซ็นต์ผิว (%)
94
89
90
89
97
96
92
90
93
95

เกรดที่ได้
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

ตารางที่ 5 ผลการทดลองคัดแยกแคนตาลูปเกรด B จํานวน 10 ผล
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

น้ําหนัก (กิโลกรัม)
1.37
1.38
1.44
1.39
1.41
1.38
1.38
1.41
1.38
1.40

เปอร์เซ็นต์ผิว (%)
95
97
95
93
91
95
94
92
95
93

เกรดที่ได้
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

ตารางที่ 6 ผลการทดลองคัดแยกแคนตาลูปเกรด C จํานวน 10 ผล
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

น้ําหนัก (กิโลกรัม)
1.09
1.09
1.10
1.09
1.11
1.13
1.14
1.12
1.12
1.13

เปอร์เซ็นต์ผิว (%)
93
92
91
89
92
94
92
90
91
92

เกรดที่ได้
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

ตารางที่ 7 ผลการทดลองคัดแยกแคนตาลูปเกรด D จํานวน 10 ผล
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

น้ําหนัก (กิโลกรัม)
1.80
1.82
1.80
1.83
1.81
1.78
1.80
1.78
1.78
1.79

เปอร์เซ็นต์ผิว (%)
20
19
26
17
13
11
1
10
26
18

เกรดที่ได้
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

4. บทสรุป
จากผลการทดลองจะเห็ น ว่ าเครื่อ งต้ น แบบสามารถคั ด แยก
เกรดแคนตาลูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีเครื่องต้นแบบนี้สามารถ
ใช้งานได้กับแคนตาลูปพันธ์ผิวเรียบเท่านั้น ไม่สามารถใช้งานกับแคนตาลูป
ผิวตาข่ายได้ ซึ่งผู้จัดทําจะได้ทําการพัฒนาระบบต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คุณณัฐวุฒิ อั้นอยู่ และคุณนันทพัทธ์ กุลนิษฐ์วงศ์
ที่ช่วยประกอบติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในเครื่องทดลองและเก็บผลการทดสอบ
ระบบ
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การตรวจจับป้ายบังคับจราจรแบบวงกลม โดยใช้ การแยกสี และการแปลงฮัฟวงกลม
Circular Traffic Sign Detection by Using Color Segmentation and Circular Hough Transform
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บทคัดย่อ
เครื่ องหมายจราจรคื อ สิ่ ง บอกถึ งกฏระเบี ย บข้อ ห้า มในการจราจร
เพื่อให้ผขู้ บั ขี่ ใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย และปฏิ บตั ิไปในทิ ศทางเดี ยวกัน
แต่อย่างไรก็ตามผูข้ บั ขี่ บางคนอาจละเลยป้ ายเหล่านั้นไปซึ่ งอาจนาไปสู่
อุบตั ิ เ หตุไ ด้ งานวิจยั นี้ เสนอการน าเทคนิ ค การประมวลผลภาพมาช่ ว ย
ตรวจจับป้ ายจราจรประเภทวงกลมโดยใช้การแยกสี และการแปลงฮัฟ
วงกลม ผลการทดลองมีความถูกต้อง 41.38% ถูกต้องบางส่ วน 25.12%
และ ผิดพลาด 33.50%

Abstract
Traffic signs inform drivers about rules of the road. However, some
drivers ignore these rules that may lead to road accidents. This paper
proposes circular traffic signs detection by using color segmentation and
circular hough transform. The experimental result shows that the
proposed method can provide the correct, partly correct and incorrect
detection of the circular traffic sign at 41.38%, 25.12% and 33.50%
respectively.
Keywords: Traffic sign detection, Traffic sign, Circular hough
transform, Color segmentation

1. บทนา
เครื่ อ งหมายจราจรเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ท างจราจรใช้ ส าหรั บ ควบคุ ม
การจราจรบนท้องถนนเพื่อกาหนดการเคลื่อนตัวของการจราจร แนะนา
การจราจร รวมไปถึงเตือนผูข้ บั ขี่ให้ระวังเพื่อไม่ให้เกิ ดอุบตั ิเหตุบนท้อง
ถนน ดังนั้นเครื่ องหมายทางจราจรจึงไม่ควรต้องถูกละเลย เพราะอาจเป็ น
สาเหตุให้เกิดอุบตั ิเหตุได้ ดังนั้นจึงได้นาเทคนิ คทางการประมวลผลภาพ
มาใช้เพื่อช่วยผูข้ บั ขี่มองหาป้ ายจราจรที่อยูร่ อบข้าง
ปั จ จุ บ ัน งานด้า นการประมวลผลภาพได้ถู ก น ามาศึ ก ษาและวิ จ ัย
เกี่ยวกับการเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนมากขึ้น เนื่ องจากในปั จจุบนั
รถยนต์ส่ ว นใหญ่ จ ะติ ด ตั้ง กล้อ งหน้า รถไว้ค อยบัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ
ระหว่ า งขับ รถ ดัง นั้ นการน าผลลัพ ธ์ จ ากกล้อ งหน้ า รถมาใช้ ใ นการ
ประมวลผลภาพจึงเป็ นแรงจูงใจให้ศึกษาและพัฒนางานวิจยั นี้

รู ปที่ 1 ป้ ายจราจรแบบวงกลม
งานวิจยั ในอดี ตแบ่งการตรวจจับป้ ายจราจรออกเป็ น 2 วิธีหลัก ได้แก่
การแบ่งด้วยสี (Color-based method) และ การแบ่งด้วยรู ปร่ าง (Shapebased method) ในวิธีการแบ่งด้วยสี จากงานวิจยั ในอดีต [2] เสนอการ
ตรวจจับ ป้ ายจราจรโดยใช้เ ทคนิ ค การแปลงจากแบบจ าลองสี RGB
คัดเลือกมาเฉพาะส่ วนที่ เป็ นสี แดงและใช้ระบบโครงข่ายประสาทเที ยม
ตัดสิ นว่าเป็ นภาพป้ ายจราจร แต่อย่างไรก็ตามป้ ายประเภทวงกลมไม่ได้มี
เพี ย งสี แ ดงเพี ย งอย่า งเดี ย ว แต่ ย งั มี สี น้ า เงิ น อยู่ด้ว ย ในงานวิจ ัย [3] ใช้
หลักการ Color distance method คือใช้หลักการเปรี ยบเทียบภาพระหว่าง 2
ภาพ เนื่ องจากงานวิจ ัยนี้ ตดั ภาพวิดีโอเป็ นภาพนิ่ งวิธีน้ ี จึงไม่ได้ถูกเลื อก
ด้วยความที่แสงในแต่ละช่วงวันมีความไม่แน่ นอนการเลือกแบบจาลองสี
จากงานวิจยั [4] เลือกใช้แบบจาลองสี HSV ซึ่ งแบบจาลองดังกล่าว
สามารถแยกโทนสี ออกจากความสว่างได้ ในขั้นตอนการตรวจจับด้วย
รู ปร่ าง ด้วยลักษณะเด่ นของป้ ายประเภทบังคับเป็ นวงกลม เทคนิ ค การ
แปลงฮัฟวงกลม สามารถนามาค้นหาขอบที่มีโอกาสจะเป็ นวงกลมได้
งานวิจยั นี้เสนอการตรวจจับป้ ายจราจรประเภทวงกลมด้วยเทคนิคการ
แยกสี และการแปลงฮัฟวงกลม (Circular hough transform) สี แดงและสี น้ า
เงินของป้ ายจราจรถูกแยกออกมาจากแบบจาลองสี HSV และใช้เทคนิ ค
การหาวงกลมด้วยการแปลงฮัฟวงกลมซี่งอธิบายในหัวข้อที่ 2

2. การตรวจจับป้ ายจราจรแบบวงกลม
บล็อ คไดอะแกรมแสดงการตรวจจับป้ ายบังคับจราจรแบบวงกลม
ของงานวิจยั นี้แบ่งขั้นตอนการวิจยั ออกเป็ น 6 ขั้นตอนดังรู ปที่ 2

2.1 การแปลงภาพเป็ นแบบจาลองสี HSV

จากแบบมาตรฐานตัวอักษร ตัวเลข และป้ ายจราจร [1] ระบุไว้วา่ ป้ าย
บังคับประเภทจากัดสิ ทธิ์ น้ นั มีขอบสี แดง พื้นหลังสี ขาว และมีรายละเอียด
สี ดา ส่ วนป้ ายบังคับประเภทคาสั่งนั้น มีขอบสี ขาว พื้นหลังสี น้ าเงิน และ
รายละเอียดสี ขาว ดังนั้นสี ที่สนใจมีเพียง 2 สี คือ สี แดง และ สี น้ าเงิน ด้วย
แสงในแต่ละช่วงเวลานั้นต่างกันทาให้แบบจาลองสี RGB จึงไม่เหมาะสม
ป้ ายประเภทวงกลม [1] แบ่งเป็ นสองประเภทได้แก่ ป้ ายจากัดสิ ทธิ์
ที่จะใช้เนื่องจาก RGB เป็ นแบบจาลองที่เกิดจากการผสมแม่สีหลัก 3 สี
(Prohibitory sign) มีลกั ษณะเด่นคื อ มีขอบสี แดง พื้นหลังสี ขาว และ มี
(แดง เขียว และน้ าเงิน) เกิดเป็ นเวกเตอร์ 3 มิติหากแต่เมื่อแสงเปลี่ยนทาให้
สัญลักษณ์ ดา้ นในสี ดา อีกประเภทคือ ป้ ายคาสั่ง (Mandatory Sign) มี
สี ป้ ายมี สี ต่ า งจากเดิ ม หาก และคาดเดาได้ ย ากว่ า สี ใ นระนาบไหน
ลักษณะเด่นคือ ขอบสี ขาว พื้นหลังสี น้ าเงิน และ มีสัญลักษณ์ดา้ นในสี ขาว
เปลี่ยนแปลง
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ในการตรวจจับป้ ายสี แดงและน้ าเงิ นจาก ระนาบ H (Hue) และ
ระนาบ S (Saturation) ในแบบจาลองสี HSV การเลือกช่วงของโทนสี แดง
และน้ าเงินในระนาบ H แสดงในรู ปที่ 4 บริ เวณที่สนใจในระนาบ H และ
S ของสี แดงและสี น้ าเงินในภาพหาได้จากการใช้ค่าขีดแบ่งดังสมการที่ (1)
และ (2) ตามลาดับ และบริ เวณที่สนใจทั้งหมด (ROI) หาได้จากสมการ (3)
(0  H red_upper  0.05)

(0.97  H red_lower  1)
ROI_H (x, y) = 
(0.52  H blue  0.76)

0, otherwise


รูปที่ 2 บล็อคไดอะแกรมแสดงการตรวจจับป้ ายบังคับจราจรแบบ
วงกลม
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงใช้แบบจาลองสี HSV เนื่ องจากแบบจาลองดังกล่าวมี
การแยกโทนสี ออกจากความสว่าง โดย H (Hue) หมายถึง โทนสี โดยถูก
ระบุอยูใ่ นวงล้อสี เริ่ มจากสี แดงที่ 0 องศา สี เขียวที่ 120 องศา และ สี น้ าเงิน
ที่ 240 องศา ภาพวงล้อสี แสดงในรู ปที่ 3 S (Saturation) หมายถึง ความอิ่ม
สี หรื อความสดของสี และ สุ ดท้าย V (Value) หมายถึง ความสว่างของสี

โดยที่

(1)

0.2  S  0.6
ROI_S (x, y) = 
 0,otherwise

(2)

ROI(x, y) = ROI_H (x, y)  ROI_S (x, y)

(3)

ROI_H (x,y)

คือค่าสี แดงและสี น้ าเงินในระนาบ H ที่

ตาแหน่ง ( x, y )
ROI_S(x,y) คือ ค่าช่วงที่สีสดในระนาบ S ที่ตาแหน่ ง ( x , y )
ROI (x,y) คือ บริ เวณที่สนใจทั้งหมดที่ตาแหน่ ง (x, y)
ภาพผลลัพธ์จากการแปลงภาพต้นฉบับ (รู ปที่ 5 (ก)) ด้วยสมการที่ (3)
แสดงในรู ปที่ 5 (ข)

สี เขียว
สี แดง

(ก) ภาพต้นฉบับ

สี น้ าเงิน
รู ปที่ 3 วงล้อสี ของระนาบ H

(ข) ภาพบริ เวณที่สนใจทั้งหมด

รู ปที่ 5 การแปลงภาพไบนารี จากระนาบ H และระนาบ S

2.2 การแปลงภาพไบนารี
ป้ ายจราจรประเภทป้ ายบังคับแบบวงกลมแบ่งเป็ นป้ ายบังคับประเภท
จากัดสิ ทธิ์และป้ ายบังคับประเภทคาสัง่ มีสีที่โดดเด่นคือขอบสี แดงและพื้น
หลังสี น้ าเงินตามลาดับ ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงเลือกทาการแปลงภาพไบนารี
โดยใช้เทคนิคการแบ่งภาพด้วยการใช้ค่าขีดแบ่ง (Thresholding Method)

ช่วงสี แดง

ช่วงสี น้ าเงิน
รูปที่ 4 วงล้อสี ของระนาบ H ในแบบสี ระดับเทา

2.3 การลดสิ่ งรบกวน
บริ เวณที่สนใจทั้งหมดจากขั้นตอนที่ 2.2 จะถูกนามาใช้เป็ นหน้ากาก
(ROI mask) เพื่อให้ลดการคานวณ แต่อย่างไรก็ตามบริ เวณที่สนใจทั้งหมด
กลุ่มจุดภาพ
ขนาดเล็ก

สี เหมือน
ป้ าย

หลุม

รู ปที่ 6 สิ่ งรบกวนในภาพ
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มัก จะมี ส่ิ ง รบกวน เช่ น บริ เ วณกลุ่ ม จุ ด ภาพขนาดเล็ ก บริ เ วณช่ อ งว่ า ง
ระหว่างขอบป้ ายและพื้นหลัง ดังแสดงในรู ปที่ 6 จึงจาเป็ นจะต้องลด
สิ่ งรบกวนให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้เกิ ดความผิดพลาดน้อยที่ สุดและลด
เวลาในการประมวลผล งานวิจยั นี้จึงใช้การขยาย (Dilation) กาจัดกลุ่มวัตถุ
เล็กๆ (Small object removal) และ การเติมหลุม (Filling hole) เพื่อลด
สิ่ งรบกวนของหน้ากากบริ เวณที่สนใจ
2.3.1 การขยาย (Dilation)
หลังจากการแบ่งส่ วนภาพด้วยสี แล้วนั้น บางบริ เวณที่ สาคัญ
อาจไม่ถูกแบ่งมาด้วย เป็ นเพราะป้ ายถูกวางไว้ในหลายสถานการณ์
อย่า งเช่ น วางอยู่ห ลัง ต้น ไม้ หรื อ มี เ สามาบัง ดัง นั้น วิ ธี ก ารขยาย
(Dilation) มาเพื่อเชื่ อมต่อบริ เวณที่ขาดหายไปก่อนทากระบวนการ
อื่นๆต่อไป เพื่อไม่ให้รายละเอียดที่สาคัญนั้นหายไป สมการการขยาย
เป็ นไปตามสมการที่ (4)
A  B = (B)a
(4)
aA

โดยที่

A คือ รู ปภาพ

B คือ โครงสร้างองค์ประกอบ (Structuring
element)
ในงานวิ จ ัย นี้ เลื อ กใช้โ ครงสร้ า งองค์ป ระกอบแบบวงกลม
(Sphere) ขนาด 3  3 เนื่ องจากไม่ได้ตอ้ งการให้มีการขยายมาก
เพียงต้องการแค่เชื่อมพื้นที่ขาดเข้าหากันเท่านั้น
2.3.2 กาจัดกลุ่มวัตถุเล็กๆ (Small object removal)
บริ เวณที่สนใจทั้งหมด (ROI) ที่ผา่ นการแบ่งส่ วนด้วยสี มาแล้ว
นั้นยังคงมีกลุ่มจุดเล็กๆที่ ไม่เป็ นที่ ตอ้ งการ การกาจัดออกทาได้โดย
การนับว่าจุดภาพสี ขาวที่ ติดกันนั้นมีขนาดพื้นที่ เท่าใดเนื่ องจากป้ าย
จราจรจะต้องมีกลุ่มของจุดภาพเกาะกันจานวณมากจนเห็นได้ชดั หาก
กลุ่ ม ของจุ ด ภาพมี ข นาดน้อ ยกว่ า 200 จุ ด ภาพ แสดงว่ า ไม่ ใ ช่ ป้ าย
จราจรจึงถูกกาจัดออกจากภาพ
2.3.3 การเติมหลุม (Filling hole)
จากลักษณะของป้ ายจราจรมีท้ งั ขอบป้ าย พื้นหลังป้ าย และ
สัญลักษณ์ภายใน ซึ่ งแต่ละส่ วนมีสีที่ต่างกัน หากเป็ นป้ ายกาจัดสิ ทธิ์
นั้นขอบมีสีแดง ดังนั้นเมื่อทาการแบ่งส่ วนด้วยสี โดยเลือกสี แดง ทา
ให้ส่วนที่สนใจเหลือเพียงแค่ขอบป้ าย ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องทาการเติม
พื้นที่ให้เต็ม เพื่อให้ได้รายละเอียดป้ ายที่ ครบถ้วน สี น้ าเงินก็เช่ นกัน
เนื่ องจากรายละเอียดภายในป้ ายบังคับสี น้ าเงินนั้นเป็ นสี ขาว การเติม
หลุมจะช่วยให้รายละเอียดภายในไม่หายไป
หลัก การของการเติ ม หลุ ม คื อ ท าการค้น หาขอบภาพหาก
ขอบภาพล้อมกันปิ ดสนิท จะถือว่าภายในและภายนอกถูกตัดขาดออก
จากกัน จะกาหนดให้ภายในขอบปิ ดมีค่าเป็ นจริ ง ส่ วนด้านนอกขอบ
ปิ ดนั้นจะให้เป็ นเท็จ ดังสมการที่ (5)
1 - EDGE (x, y)
F (x, y) = 
(5)
 0, Otherwise

โดยที่ EDGE (x, y) คือ บริ เวณขอบภาพจาก Canny edge
detection

(ก) การกาจัดกลุ่มจุดภาพเล็กๆ

(ข) การเติมหลุม

รู ปที่ 7 การลดสิ่ งรบกวนภายในภาพ

2.4 การหาขอบภาพ (Edge detection)
ขอบ หมายถึ ง บริ เ วณที่ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงของความเข้ม สี อ ย่า ง
ฉับพลัน ซึ่ งภาพจากสภาพแวดล้อมจริ งนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบที่
หลากหลาย อย่างเช่น ต้นไม้ เลนถนน ป้ ายโฆษณา รวมไปถึง ยานพาหนะ
บนท้อ งถนน ท าให้เ กิ ด ขอบขึ้ น มากมาย ซึ่ ง ขอบที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ ใ ช่ ข อบที่
ต้อ งการ หากท าการลดความคมขอบภาพลงได้น้ ัน ท าให้ค วามชัน ของ
ความเข้มสี ลดลง ส่ งผลให้ขอบเกิดน้อยลงด้วย ในงานวิจยั นี้ เลือกใช้ตวั
กรองแบบมิเดียน (Midian filter) เพื่อทาการกรองเอาสิ่ งรบกวน เช่ น
บริ เวณต้นไม้และเส้นถนนออก จากนั้นใช้การหาขอบแบบแคนนี (Canny
edge detection) ผลการหาขอบดังแสดงในรู ปที่ 8 (ก)

2.5 การกาหนดขอบเขต
ในการหาวงกลมโดยใช้เทคนิค Circular hough transform จากขอบ
ของภาพที่ได้จากขั้นตอนที่ 2.4 แต่หากหาขอบโดยภาพรวมเลยนั้น จะ
พบว่ามี ขอบไม่จาเป็ นจานวนมาก ดังนั้นจึ งใช้การรวมกันของภาพขอบ
และ ภาพหน้ากากส่ วนที่สนใจ เพื่อให้เหลื อเพียงแค่ขอบที่ มีโอกาสเป็ น
ป้ ายจราจรเท่านั้น ตามสมการที่ (6)
(6)
f(x, y) = EDGE (x, y)  ROI (x, y)
โดยที่ EDGE (x, y) คือ ภาพขอบ
ROI (x, y) คือ ภาพหน้ากากบริ เวณที่สนใจ

(ก) ก่อนการกาหนดขอบเขต

(ข) หลังการกาหนดขอบเขต

รู ปที่ 8 การกาหนดขอบเขต

2.6 การตรวจจับวงกลมโดยการแปลงฮัฟวงกลม

การแบ่ ง แยกป้ ายจราจรว่า เป็ นป้ ายประเภทใดไม่ เ พีย งแค่ สีที่ท าให้
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ในป้ ายประเภทบังคับนั้น มี ลกั ษณะรู ป ร่ า งโดยส่ ว นมากเป็ นวงกลม มี
บางส่ วนที่มีรูปร่ างอื่น อย่างเช่น ป้ ายหยุดมีรูปร่ างเป็ นหกเหลี่ยม และ ป้ าย
ห้ามมีรูปร่ างเป็ นสามเหลี่ยม
ลักษณะเด่นของวงกลม คือ มีจุดศูนย์กลางที่โดนล้อมด้วยเส้นโค้ง มี
ระยะห่ างจากจุดศูนย์กลางเป็ นระยะเท่า ๆ กัน ระยะนี้ เรี ยกว่า รัศมี หาก
ลากเส้นจากขอบวงกลมจุดหนึ่ ง ไปยังอีกจุดโดยผ่านจุดศูนย์กลาง เส้นนั้น
จะเรี ยกว่าเป็ น เส้นผ่านศูนย์กลาง โดยจะมี ค่าเป็ นสองเท่าของรัศมี เส้น
ผ่านศูนย์กลางเป็ นเส่ นแบ่งวงกลมออกเป็ น 2 ส่ วนเท่า ๆ กัน โดยสมการ
วงกลมเป็ นไปตามสมการที่ (6)

(X - X 0 ) 2 + (Y - Y0 ) 2 = r 2

(7)

โดยที่ X 0 , Y0 เป็ นจุดศูนย์กลางของวงกลม และ r คือ รัศมี
ของวงกลม
การทา Circular Hough Transform เป็ นเทคนิ คพื้นฐานที่ใช้กนั มากใน
การประมวลผลภาพ โดยขั้นแรกจะต้องกาหนดรัศมีในช่วงที่ตอ้ งการคงที่
จากนั้นทาการคาดคะเนจุดศูนย์กลางแล้วทาการนารัศมีที่กาหนดมากวาด
รอบจุดศูนย์กลางที่พบ จากนั้นทาการลงคะแนนว่ามีโอกาสเป็ นวงกลม
หรื อไม่
จุดศูนย์กลาง
ที่เป็ นไปได้

ตารางที่ 1 ผลการทดลอง
ถูกต้อง
ถูกต้องบางส่ วน
41.38%
25.12%

ไม่ถูกต้อง
33.50%

จากผลการทดลองตารางที่ 1 จะเห็นได้ในระดับความถูกต้องบางส่ วน
มีจานวนมากถึง 25.12% เป็ นเพราะว่า ในภาพมี ป้ายจราจรที่ถูกวางหลบ
หลังเสา, ถูกบังโดยรถที่จอดริ มถนน และวางเอียงมุม ซึ่ งสิ่ งรบกวนเหล่านี้
ไม่สามารถตรวจจับได้ท้ งั หมดทั้งภาพ แต่หาได้เพียงบางส่ วนที่ไม่โดนบด
บัง และจากผลการทดลองมีความไม่ถูกต้องเกิ ดขึ้น 33.5% ซึ่ งโดยส่ วน
ใหญ่จะพบในภาพที่ ป้ายถูกว่าเอี ยงมุมหันไปทางถนนเส้นอื่ น หรื อเป็ น
ป้ ายที่มีสีซีดเกินมาตรฐานกาหนด ซึ่ งทาให้ตรวจหาไม่พบ

4. อภิปรายผลและสรุ ปผลการทดลอง
การตรวจจับป้ ายจราจรประเภทบังคับแบบวงกลมนี้ สามารถตรวจหา
ป้ ายจราจรที่ มีลกั ษณะเป็ นวงกลมได้แม่ นยา ซึ่ งมีความถูกต้อง 41.38%
เกือบถูกต้อง 25.12% และผิดพลาด 33.50% ซึ่ งจุดเด่นของกระบวนการนี้
คือ สามารถตรวจจับป้ ายจราจรเจอแม้กระทัง่ ป้ ายเล็กๆ แต่ยงั คงมีจุดอ่อน
อยูเ่ นื่ องจากไม่สามารถหาป้ ายที่เป็ นรู ปร่ างอื่นได้เลย ด้วยป้ ายวงกลมหาก
มองจากมุมเอียงนั้นก็ไม่ใช่วงกลมแล้ว อย่างไรก็ตามปั ญหาดังกล่าวจะถูก
แก้ไขในเร็ วๆนี้ ระบบการตรวจจับป้ ายจราจรเป็ นสิ่ งสาคัญที่ จะช่ วยลด
อุบตั ิเหตุบนท้องถนนลงได้ หากมีการพัฒนาให้ตรวจจับได้ทุกประเภท
ป้ าย และ สามารถเตือนผูข้ บั ขี่ขณะขับรถได้ดว้ ย

5. กิตติกรรมประกาศ
ได้รับทุนการสนับสนุนการนาเสนอผลงานทางวิชาการจาก ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิ วเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ

รูปที่ 9 แสดงคุณลักษณะของวงกลม

3. การทดลองและผลการทดลอง
ในการทดลองใช้ฐานข้อมูลของ Belgium database [5] ซึ่ งเป็ น
ฐานข้อมูล ออนไลน์ที่ ให้ใช้งานได้ฟรี ภาพที่ใช้ทดลองเป็ นภาพนิ่ ง 730
ภาพ ขนาด 1628 × 1236 จุดภาพ

(ก) ถูกต้อง

(ข) ถูกบางส่ วน

(ค) ไม่ถูกต้อง

รูปที่ 10 ระดับความถูกต้องของผลการทดลอง
ในการวัดผลของวิธีการที่นาเสนอผลการทดลองถูกแบ่งออกเป็ น 3
ประเภทได้แก่ ถูกต้องหมายถึงตรวจจับป้ ายเจอถูกต้องครบถ้วนทั้งหมดใน
ภาพ เกือบถูกต้องหมายถึงตรวจจับป้ ายเจอบางป้ ายและอาจตรวจเจอวัตถุ
อื่นๆที่ไม่ใช่ป้ายปะปนเข้ามาด้วย และไม่ถูกต้องหมายถึงตรวจจับป้ ายไม่
พบดังแสดงในรู ปที่ 10 (ก) – รู ปที่ 10 (ค) ตามลาดับ
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บทคัดย่ อ

Abstract

ในอดี ตสมุนไพรเป็ นส่ วนสาคัญในการดารงชี วิตของมนุษย์
เนื่ องจากสมุนไพรนั้นมี ประโยชน์มากมาย เช่ น ใช้เป็ นยารั กษาโรค ใช้
เป็ นวัตถุดิบปรุ งอาหาร และ ใช้เป็ นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในครัวเรื อน เป็ นต้น
ซึ่งในประเทศไทยนั้นมีสมุนไพรมากมายหลายชนิ ด แต่ในปั จจุบนั มีเพียง
น้อยคนที่รู้จกั คุณค่าของสมุนไพร
ด้วยประโยชน์ที่มีมากมายของสมุนไพรทาให้ผพู้ ฒั นาเลือกที่
จะพัฒ นาแอปพลิ เ คชัน ในระบบแอนดรอยด์บ นสมาร์ ท โฟน โดยได้
ออกแบบแอปพลิ เ คชัน ส าหรั บ ผู้ใ ช้ 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ผู ้ดู แ ล และกลุ่ ม
ผูใ้ ช้งานทัว่ ไป กลุ่ มแรกกลุ่ ม ผูด้ ู แ ล แอปพลิ เ คชัน จะมี ฟังก์ชัน ในการ
กรอกข้อมูลสมุนไพรแบบเรี ยลไทม์ ซึ่ งข้อมูลทั้งหมดที่ผดู ้ ูแลกรอกจะเข้า
ไปเพิ่มบนแอปพลิเคชันของกลุ่มผูใ้ ช้งานทัว่ ไปทันที กลุ่มที่สองผูใ้ ช้งาน
ทั่ว ไปจะมี ฟั ง ก์ ชัน ทั้ง หมด 6 ฟั ง ก์ ชั น ประกอบไปด้ว ย 1. ฟั ง ก์ ชัน
เกร็ ดความรู้ เป็ นฟั งก์ชันที่ คอยแจ้งเตื อนให้ ผูใ้ ช้ได้รับข้อมูลสมุ น ไพร
ชนิ ด ใหม่ ๆ 2. เมนู ค ลัง สมุ น ไพรเป็ นเมนู ห ลัก ที่ ร วบรวมข้อ มู ล ชื่ อ
สรรพคุณ วิธีใช้ และ ผลข้างเคียงของสมุนไพรกว่า 100 ชนิด 3. เมนูกลุ่ม
อาการและโรค เป็ นเมนู ที่ ใ ห้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ โรค และ วิ ธี รั ก ษาด้ว ย
สมุนไพร 4. เมนูสมุนไพรตามโครงสร้างแบบต้นไม้ เป็ นเมนูที่คอยแยก
หมวดหมู่ ข องสมุ น ไพรตามส่ ว นต่ า ง ๆ ของโครงสร้ า งสมุ น ไพร 5.
เมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพ ที่รวบรวมเมนูอาหารที่ปรุ งด้วยสมุนไพร และ 6.
เมนู แบบฝึ กหัด ซึ่ งออกแบบให้ผใู้ ช้สามารถได้เรี ยนรู้ เรื่ องสมุนไพรและ
สนุกเพลิดเพลินอีกด้วย
ดังนั้นระบบเรี ยนรู้ สมุนไพรไทยบนมื อถื อ จึ งเข้ามาช่ วยให้
ผูค้ นในปัจจุบนั ได้รู้จกั ชื่ อ สรรพคุณทางยา และโทษต่าง ๆ ของสมุนไพร
แต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง

In the past, herbs are an important part in the living of humen.
Because herbs are useful as a drug. Used as raw materials for cooking
and used in various household products, etc. In Thailand, there are many
herbs. But at present only a few people know the properties of herbs.
It has designed the application for two groups of users,
administrators and general users. First user is administrator. The
application has a function to put information in real time. All information
entered by the administrator. They can add data to the immediate user
group application. Second, the general user has six functions.
1. Knowledge function, and It is a function that alerts users to new herbal
information. 2. The menu of herb store is the main menu that gathers
information on the properties, uses and side effects of over 100 herbs.
3. Menu of disease, and It is a menu that provides knowledge about
diseases and treatments with herbs. 4. The menu herb structure is a menu
that separates the herbs according to different parts of the structure tree.
5. Healthy food menu is cooked with herbs and 6. Exercise menu,
It's designed to let users learn about herbs and enjoy them.
So, the Thai Herbal Learning System on Mobileis to help
people today to know the medicinal name and the various medicinal
herbs properly.

คาสาคัญ: แอนดรอยด์, แอปพลิเคชัน, เรี ยลไทม์

Keyword: Android, Applications, Firebase, real time.

1.บทนา
สมุนไพรนั้นมี จานวนมากมายหลายชนิ ดใช้เป็ นยารัก ษามา
ตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งบรรพบุรุษเราก็ใช้สืบต่อกันมาส่ งต่อกันให้ลูกหลาน
เพื่อเป็ นประโยชน์แก่คนรุ่ นหลัง แต่ในปั จจุบนั จะเห็นได้วา่ ผูค้ นโดยส่ วน
ใหญ่จะให้ความสาคัญกับสมุนไพรกันน้อยลง เนื่ องจากไม่รู้จกั ชื่ อและ
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สรรพคุ ณ ทางยาของสมุ น ไพรชนิ ด นั้น เลยกลัว ที่ จ ะเป็ นอัน ตรายต่ อ
ร่ างกาย จึงเลือกพบหมอกันเพื่อความสะดวกกว่า
ด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้ ได้เข้ามามีบทบาทต่อการดารงชี วิตของ
คนปั จ จุ บ ัน มากขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น สมาร์ ท โฟน คอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ซึ่ งอุปกรณ์เหล่านี้ แทบจะมีกนั ทุกคน ผูจ้ ดั ทาจึงเห็ น
ประโยชน์ส่วนนี้ เลยจัดทาแอปพลิ เคชันสาหรับแอนดรอยด์เพื่อใช้เป็ น
ตัวกลางให้คนในปัจจุบนั รู ้จกั สมุนไพรมากยิง่ ขึ้น
โดยแอปพลิเคชันจะมีชื่อชนิดสมุนไพร รู ปภาพ สรรพคุณทาง
ยา วิธีใช้ โทษของการใช้และแบบฝึ กหัด แบบฝึ กหัดยังมีหลายรู ปแบบซึ่ ง
แต่ละรู ปแบบจะช่วยให้รู้จกั สมุนไพรได้ดีข้ ึน นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยัง
เอาใจคนรักสุ ขภาพโดยมีรายการอาหารสาหรับสุ ขภาพและผลิตภัณฑ์ที่
ผลิ ต จากสมุ น ไพร แอปพลิ เ คชัน ยัง ช่ ว ยให้ ผู ้ใ ช้ส ามารถรั บ รู ้ ข่ า วสาร
เกี่ยวกับข้อมูลสมุนไพรใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา และแอปพลิ เคชันนี้ ใช้งาน
บนสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์

2.ความรู้ พื้นฐาน
ในบทนี้ กล่ าวถึ งความรู ้ พ้ืนฐานที่ จาเป็ นทั้งหมดส าหรั บโค
รงานนี้ ซึ่ งจะแนะน าให้ รู้ จ ัก ถึ ง สมุ น ไพร เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู ้ค นได้ รู้ จ ั ก
ประโยชน์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบน
มือถือ

2.1 สมุนไพร[1]

การออกแบบ GUI (Graphical User Interface) ที่ช่วยให้สามารถดูตวั อย่าง
ของ แอปพลิเคชันในมุมมองที่แตกต่างกันบนสมาร์ทโฟน

2.3 Firebase[3]
ฐานข้อ มู ล แบบเรี ยลไทม์ Firebase เป็ น ฐานข้อ มู ล แบบ
NoSQL ที่เก็บข้อมูลในรู ปแบบของ JSON และมีการเชื่ อมต่อข้อมูลแบบ
เรี ยลไทม์กบั ทุกอุปกรณ์ที่เชื่ อมต่อแบบอัตโนมัติในเสี้ ยววินาที รองรั บ
การทางานเมื่อ ออฟไลน์ (ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ใน local จนกระทัง่ กลับมา
ออนไลน์ ก็ จะท าการ เชื่ อมต่ อ ข้อมูล ให้ อตั โนมัติ) รวมถึ งมี กฎความ
ปลอดภัย ให้สามารถออกแบบเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูล ทั้งการอ่าน และ
เขียน ได้ท้ งั แอนดรอยด์ iOS และ เว็บ

3. การออกแบบระบบ
ระบบเรี ยนรู้ ส มุ น ไพรไทยบนมื อ ถื อ จะแบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม
ผู้ใ ช้ง าน คื อ ผู ้ใ ช้ ง านทั่ว ไป และ ผู ้ดู แ ลระบบ ซึ่ งแอปพลิ เ คชัน กลุ่ ม
ผูใ้ ช้งานทัว่ ไป ประกอบด้วยเนื้ อหาหลัก ๆ คือ ข้อมูลสมุนไพร ข้อมูลโรค
และอาการต่าง ๆ และ แบบฝึ กหัด
แอปพลิเคชันกลุ่มผูด้ ูแลระบบ มีหน้าที่ในการเพิ่มและแก้ไข
ข้อมู ล ในส่ วนของข้อมู ล สมุ น ไพรได้ เพื่ อที่ ผูใ้ ช้จะได้รับ ข้อมู ล ที่ ใหม่
ตลอดเวลาส่ ว นนี้ เป็ นส่ ว นของภาพรวมการท างานของระบบ โดยมี
แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของการทางานระหว่างผูใ้ ช้ระบบกับผูด้ ูแล
ระบบ ดังรู ปที่ 1

สมุนไพร คือ ผลผลิ ตที่ได้จากธรรมชาติ ได้แก่ พืช สัตว์ และ
แร่ ธาตุ ที่สามารถนามาใช้เป็ นยารักษาโรคหรื อบารุ งร่ างกาย เช่ น ใช้กิน
ใช้ทา ใช้ดม เป็ นต้น ซึ่ งอาจจะใช้ท้ งั หมด เช่ น ใช้ท้ งั ต้น หรื อแค่เฉพาะ
บางส่ วนของผลผลิตนั้น ๆ เพื่อปรุ งเป็ นยารักษาโรค เช่ น เฉพาะส่ วนราก
โดยอาจจะต้องผ่านกระบวนการบางอย่างก่ อนนามาใช้ เช่ น บด ต้ม คั้น
ตากแห้ง เป็ นต้น

2.2 Android Studio[2]
Android Studio เป็ นเครื่ อ งมื อ ล่ า สุ ด จาก Google ไว้พ ฒ
ั นา
โปรแกรม แอนดรอยด์ โดยพัฒนาจากแนวพื้นฐานมาจาก InteliJ แนวคิด
คล้ า ย ๆ กับ การท างานของ Eclipse และ Android ADT Plugin โดย
วัตถุประสงค์ของ Android Studio คือต้องการพัฒนาเครื่ องมือที่สามารถ
พัฒนาแอปพลิ เคชันบนแอนดรอยด์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ทั้งด้าน

รู ปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้และผูด้ ูแลระบบ

4. ผลการดาเนินงาน
ในหัวข้อนี้จะเป็ นการแสดงผลดาเนิ นการที่ได้พฒั นาแอปพลิเคชันทั้ง
กลุ่มผูใ้ ช้ทวั่ ไปและกลุ่มผูด้ ูแล
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4.1 ส่ วนของผู้ใช้ ทวั่ ไป
แอปพลิเคชันของผูใ้ ช้ทวั่ ไปจะมีท้ งั หมด 5 ฟังก์ชนั การทางาน
ประกอบด้วย 1. ฟั งก์ชันเกร็ ดความรู้ 2. เมนู คลังสมุนไพร 3. เมนู กลุ่ ม
อาการ และโรค 4. เมนู สมุนไพรตามโครงสร้างต้นไม้ 5. เมนูอาหารเพื่อ
สุขภาพ และ 6. แบบฝึ กหัด ซึ่ งมีรายละเอียดแต่ละฟังก์ชนั ดังนี้
1.) ฟังก์ชนั เกร็ ดความรู ้ เป็ นฟั งก์ชนั Dialog ที่ให้เกร็ ดความรู้
ประจาวันเกี่ ยวกับสมุนไพร ซึ่ งจะบอกชื่ อและสรรพคุ ณของสมุ น ไพร
เกร็ ดความรู้จะสุ่ มแสดงทุกครั้งที่เปิ ดมายังหน้าหลัก ซึ่ งทาการดึงมาจาก
ฐานข้อมูลดังนั้นผูใ้ ช้จึงจาเป็ นต้องเชื่ อมอินเตอร์ เน็ต ดังรู ปที่ 2

3.) เมนู กลุ่มอาการและโรค คือ ส่ วนที่แสดงรายการของกลุ่ม
อาการ และโรคต่าง ๆ ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถหาเลือกเพื่อศึกษารายละเอียดของ
แต่ละโรค โดยภายในฟั งก์ชันยังมี รายการของสมุ นไพรที่ ช่ วยบรรเทา
อาการเหล่ านั้น และยังสามารถศึ กษาขั้นตอนหรื อเคล็ดลับในการรักษา
อาการนั้นด้วยสมุนไพรตัวอย่าง ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 2 ฟังก์ชนั เกร็ ดความรู ้

รู ปที่ 4 เมนูกลุ่มอาการและโรค

2.) เมนู ค ลังสมุนไพร ซึ่ งเป็ นเมนู แ รกของแอปพลิ เ คชันซึ่ ง
รวบรวมสมุนไพรไว้ท้ งั หมดมากกว่า 100 ชนิ ด และ มีขอ้ มูลชื่อ สรรพคุณ
ทางยา ผลค้างเคียง และวิธีใช้ ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถค้นหาได้ ซึ่ งตรงส่ วนนี้ ผใู ้ ช้
จะได้รับข้อมูล ใหม่อยู่ตลอดเวลา เนื่ องจากเป็ นส่ วนที่ ผูพ้ ฒ
ั นาท าการ
นาเข้าข้อมูลใหม่ ๆ อยูต่ ลอดเวลา ดังรู ปที่ 3

4.) เมนูแบบฝึ กหัดซึ่ งเป็ นคาถามความรู้ สมุนไพร ที่มีตวั เลือก
คาตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่งแบบฝึ กหัดแบ่งตามหมวดของสมุนไพรที่รักษากลุ่ม
อาการเดี ยวกัน ซึ่ งจะมีหมวดละ 10 ข้อ เมื่อทาแบบฝึ กหัดจบ ก็จะแสดง
คะแนนสู งสุ ดที่ผเู ้ ล่นทาได้ สามารถช่วยให้ผใู ้ ช้เพลิ ดเพลินและได้ความรู ้
ไปด้วย ดังรู ปที่ 5

รู ปที่ 5 แบบฝึ กหัดเสริ มความรู้

รู ปที่ 3 เมนูคลังสมุนไพร
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5.) เมนู ส มุ น ไพรตามโครงสร้ า งต้น ไม้ เป็ นเมนู ที่ แ สดง
โครงสร้างของสมุนไพรซึ่ งจะประกอบด้วย ยอด ดอก ใบ ผลลาต้น และ
ราก ซึ่ งผู้ใ ช้ ส ามารถเลื่ อ นดู แ ต่ ล ะส่ ว นเพื่ อ ศึ ก ษาว่ า แต่ ล ะส่ ว นของ
สมุนไพรมีชนิดใดบ้างซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ ดังรู ปที่ 6

5. ผลการดาเนินการ
จากการพัฒนาระบบเรี ยนรู้สมุนไพรไทยบนมือถือ ได้นาไป
ให้นักศึกษา ผูป้ ระกอบการ และ ผูท้ ี่สนใจ ทดสอบใช้ในงาน Project
Poster day ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จดั ขึ้น และได้ทาแบบสอบถามความพึง
พอใจในการใช้งานจานวน 12 คน ที่อยูใ่ นช่วงอายุ 19 -41 ปี สามารถสรุ ป
เป็ นค่าเฉลี่ยข้อมูลโดยใช้ MOS (Mean Opinion Score) ดัง ตารางที่ 1
ตาราง 1 ผลความพึงพอใจในการใช้งาน
หัวข้อในการประเมิน
1.ความพึงพอใจด้านความสมบูรณ์ของเนื้ อหา
2.ความพึงพอใจด้านการใช้งาน (ทางเทคนิค)
3.ความพึ ง พอใจด้ า นรู ปแบบและการใช้
ประโยชน์

รูปที่ 6 เมนูสมุนไพรตามโครงสร้างต้นไม้
6.) เมนูอาหาหารเพื่อสุ ขภาพ เป็ นเมนู แสดงรายการอาหารที่
เป็ นที่นิยมของคนรักสุขภาพ ซึ่งอาหารจะเป็ นเมนูที่ถูกปรุ งด้วยสมุนไพร
แต่ละเมนูอาหารจะมี ชื่ อ วิธีทา และประโยชน์ของอาหาร

ระดับความพึงใจ
(MOS)
4.583
4.633
4.687

จากตารางที่ 1 ทาให้ทราบว่าผูใ้ ช้มีความพึงพอใจในการใช้
งานอยุใ่ นรับดับดี มาก โดยความสาคัญที่ได้รับ เนื่ องจากผูใ้ ช้สามารถนา
ความรู ้ ที่ได้มาจากส่ วนต่ าง ๆ ของแอปพลิ เคชันไปประยุก ต์ใช้ได้จ ริ ง
ตามวัตถุประสงค์

6. กิตติกรรมประกาศ

4.2 ส่ วนของผู้ดูแล
แอปพลิเคชัน สาหรับปรับปรุ ง เพิม่ เติมข้อมูลสมุนไพร ไปใน
คลังสมุนไพรของส่ วนผูใ้ ช้ ทาให้ ผูใ้ ช้ รับรู ้ ข ้อมู ล สมุ นไพรใหม่ ๆ ได้
ตลอด โดยเมื่ อ ผู้ดู แ ลเตรี ยมข้อ มู ล เสร็ จ สามารถกดปุ่ ม Upload และ
สามารถตรวจข้อมูลว่าถูกส่ งไปแล้วผ่าน Show list ดังรู ปที่ 7

โครงงาน ระบบเรี ยนรู้ สมุนไพรไทยบนมื อถื อ Thai Herbal
Learning System on Mobileประสบความสาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณา
และความช่ วยเหลื ออย่างสู งยิ่งจาก ผศ. ดร.อภิชาติ หี ดนาครามะ ที่ได้
กรุ ณาให้คาปรึ กษาแนะนา และ ตรวจสอบ แก้ไข ข้อบกพร่ องทุกขั้นตอน
ของการจัดทาโครงงาน และ นายสิ รวิชญ์ วงศ์ช่วย ที่คอยให้คาปรึ กษา
ทางด้านระบบ คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเอาเทคโนโลยีราคาถูกที่มีใช้
งานอยู่ในปัจจุบันมาพัฒนาต่อยอดให้สามารถนาไปใช้ในงานเฉพาะทาง
ให้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม าก ขึ้ น โด ย ก าร น า เอ า เท ค โน โล ยี จ า ก
ไมโครคอนโทรลเลอร์ แอปพลิ เคชั่นบนมือถือ และ IOT (Internet of
Things) เข้ามาประยุกต์ใช้งานร่วมกัน เพื่อสั่งงาน สื่อสาร และจัดเก็บ
ข้อ มู ล ของรถ AGV (Automated Guided Vehicle) จากระยะไกล
ได้แก่ การเลือกสถานีที่รถจะไป การแสดงข้อมูลแบตเตอรี่ และการ
แสดงข้อมูลความเร็วของรถ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน
ทั้งยังสามารถเก็บค่าต่างๆจากตัวรถไว้ เพื่ อทาการเรียกดูข้อมูลและ
นามาศึกษาภายหลัง เช่นค่าพลังงานแบตเตอรี่ เนื่องจากการขับเคลื่อน
ตั ว รถนั้ น มี ร ะยะเวลาจ ากั ด ในการใช้ งานอั น เนื่ อ งมาจากปั จ จั ย ด้ า น
พลังงาน จึงจาเป็นต้องมีการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวรถเพื่อการทางาน
ในครั้งต่อไป แอปพลิเคชั่นจะทาการบันทึกค่าพลังงานเอาไว้สาหรับเช็ค
ระยะเวลาที่รถทางาน หาเวลาการชาร์จพลังงานที่เหมาะสม เป็นการ
ยืดอายุการใช้งานของตัวรถ ทาให้ตัวรถมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ

Abstract
This research aims to bring in cheap technologies
that are currently in use and develop to be used in more
specialized applications. The technology of microcontrollers,
mobile applications and IOT (Internet of Things) are used
together to command, communicate and store information of
AGV (Automated Guided Vehicle). Such as, select the
station where the car will go, display battery percentage and
the car speed. It can also store the data of the car in order
to browse and study later, such as, battery power. Due to
the limited use of the battery power factor. It is necessary to
charge the battery for the next work. The mobile application
will record the battery energy and find the right charging time
in order to extend the life of the battery and keeps the car
running efficiently.

1. บทนา
รถขนส่ งอัต โนมัติ มี ความส าคั ญ มากในภาคอุต สาหกรรม
เพราะรถขนส่งอัตโนมัติสามารถทดแทนแรงงานสาหรั บการขนย้า ย

วัสดุในโรงงาน หากมีระบบขนส่งอัตโนมัติใช้ทดแทนแรงงานดังกล่าวได้
ผู้ประกอบการก็สามารถนาค่าใช้จ่ายส่วนนี้มาพัฒนางานส่วนอื่นเพื่อให้
สามารถแข่งขัน ได้ เมื่อเปรี ยบเทีย บแรงงานกับ รถขนส่ งอัตโนมัติ ใน
ระยะยาวแล้วพบว่า การนารถขนส่งมาใช้งานในอุตสาหกรรมมีความ
คุ้มค่ากว่าเพราะสามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง สะดวกรวดเร็ว และ
ไม่เหนื่อยล้าหากเปรียบเทียบกับแรงงานคน

2.วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การพัฒ นาระบบรถขนส่งในโรงงานในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้
เริ่ มศึ กษาเทคโนโลยี IOTs จากระบบควบคุ มไฟฟ้ า ภายในบ้ า น [3]
และได้ศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับเซนเซอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้เชื่อมต่อเป็น
สัญญาณขาเข้าของไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยได้นาสัญญาณนี้ไปเขียน
โปรแกรมเพื่อควบคุมสั่งงานรถ [4-6] และได้ศึกษาวิธีการนาข้อมูลที่ได้
จากการประมวลผลข้ อมู ล จากเซนเซอร์ ในตั ว รถ น าไปแสดงผลบน
แอปพลิเคชั่น [1-2] อีกทั้งได้นาหลักการของสมาร์ทโฮมแอปพลิเคชั่น
ซึ่งจะมีการอ่านค่า อุณ หภู มิในแต่ล ะห้องแล้ วเก็บค่า ในแต่ล ะวัน น ามา
แสดงเป็นกราฟ ผู้วิจัยได้นาความรู้ที่ได้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
นี้มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยนี้

2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ด้ว ยภาษาซี (C-Programming
Language) [7] ภาษซี เ ป็ น ภาษาคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ พั ฒ นา
โปรแกรมทั่ ว ไป ถู กพั ฒ นาโดยเดนนิส ริ ส ชี่ (Dennis Ritchie) เมื่ อ
ประมาณต้นปีค.ศ. 1970 เพื่อใช้งานบนระบบปฏิบัติการยูนิกส์ แทน
ภาษาแอสเซมบลี ซึ่ง เป็ น ภาษาระดั บ ต่ าที่ ส ามารถกระท าในระบบ
ฮาร์ดแวร์ได้ด้วยความรวดเร็ว แต่จุดอ่อนของภาษาแอซเซมบลีก็คือ
ความยุ่งยากในการโปรแกรม ความเป็นเฉพาะตัว และความแตกต่าง
กันไปในแต่ละเครื่อง ต่อมาถูกนาไปใช้ในระบบปฏิบัติการต่าง ๆ จนถูก
ใช้เป็นภาษาพื้นฐานสาหรับภาษาอื่น เช่น ภาษาจาวา Java ภาษาพีเอช
พี (PHP) ภาษาซี ช าร์ ป C# ภาษาซี พ ลั ส พลั ส C++ ภาษาเพิ ร์ ล
(Perl) ภาษาไพทอล (Python) หรื อ ภาษารู บี้ (Ruby) ภาษาซี เป็ น
ภาษาเขี ย นโปรแกรมระบบเชิ ง ค าสั่ ง (หรื อ เชิ ง กระบวนงาน) ถู ก
ออกแบบขึ้ น เพื่ อ ใช้ แ ปลด้ ว ยตั ว แปลโปรแกรมแบบการเชื่ อ มโยงที่
ตรงไปตรงมา สามารถเข้าถึงหน่วยความจาในระดับล่าง ภาษา C แม้
จะเป็นภาษาระดับสูง แต่ก็สามารถใช้เป็นภาษาเครื่องได้เป็นอย่างดี
Java หรื อ Java programming language [9] คื อ ภาษา
โปรแกรมเชิงวั ตถุ พั ฒ นาโดย เจมส์ กอสลิง และวิ ศวกรคนอื่น ๆ ที่
บริ ษั ท ซั น ไมโครซิ ส เต็ ม ส์ ภาษานี้ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อใช้ แ ท น
ภาษาซีพ ลั สพลั ส C++ โดยรูปแบบที่ เพิ่ มเติมขึ้น คล้ า ยกับ ภาษาอ็อบ
เจกต์ทีฟซี (Objective-C)
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โปรแ กรม Android Studio [10] เป็ น IDE Tool จาก
Google พัฒ นาขึ้นมาจากแนวคิดพื้น ฐานจาก InteliJ IDEA คล้าย ๆ
กั บ ก าร ท า งา น ขอ ง Eclipse แ ล ะ Android ADT Plugin โด ย
วัตถุประสงค์ของ Android Studio คือต้องการพัฒ นาเครื่องมือ IDE
ที่สามารถพัฒนา App บน Android ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ฐานข้ อ มู ล Firebase [2] เป็ น ฐานข้ อ มู ล ชนิ ด NoSQL
cloud database ที่ ใ ช้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ในรู ป แบบของ JSON และมี ก าร
ซิงโครนัสข้อมูลแบบ real time กับทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ
ฐานข้ อ มู ล Firebase ที่ ถู ก ออกแบบมาให้ เ ป็ น API และ Cloud
Storage รองรั บการท างานเมื่อ offline รองรับหลาย Platform ทั้ ง
IOS App, Android App, Web App รวมถึงมีกฎความปลอดภัย ทา
ให้สามารถออกแบบเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูลทั้งการอ่านและเขียนได้
โมดู ล วั ด ความเร็ ว มอเตอร์ (Motor Speed Sensor) [4]
ใช้ ในงานวั ด ความเร็ ว รอบมอเตอร์ งานนั บ พั ล ส์ หรื อ งานตรวจจั บ
ตาแหน่ง อุป กรณ์ ที่ ใช้ เป็ น เซนเซอร์ แ สง โดยเมื่อ มีวั ต ถุผ่ า นตั ด ผ่า น
เซนเซอร์แล้วจะให้สัญญาณเอาต์พุตเป็นแบบดิจิตอล เหมาะสาหรับ
นาไปใช้นับความเร็วรอบมอเตอร์
อินฟราเรดเซนเซอร์ [3] ใช้หลักการโฟโต้ไดโอดที่ไวต่อช่วง
ความยาวคลื่นในย่านของอินฟราเรด โดยสามารถตรวจวัดได้ตลอดช่วง
คลื่นแสงที่ตามองเห็นจนถึงย่านอินฟราเรด
เซนเซอร์ วั ดค่ าสี (RGB Color Sensor) [5] เป็น อุปกรณ์
เซนเซอร์แยกสี เอาต์พุตที่อ่านได้ออกมาเป็นค่าของสีแดง สีเขียว และ
สีน้าเงิน มีหลอดไฟส่องแสงสาหรับตรวจจับสีวัตถุในที่มืด
เซนเซอร์ วั ด ค่ า กระแสไฟฟ้ า [6] เป็ น อุ ป กรณ์ วั ด ค่ า
กระแสไฟฟ้า โดยให้เอาท์พุทออกมาเป็นสัญญาณอนาลอก สามารถต่อ
ได้ทั้งไฟฟ้ากระตรงและกระแสสลับ โดยสามารถทางานที่ระดับกระแส
5A 20A และ 30A
ฐานข้ อ มู ล MySQL [6] เป็ น ระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล เชิ ง
สั ม พั น ธ์ (RDBMS: Relational Database Management System)
ซึ่ ง เป็ น ที่ นิ ย มกั น มากในปั จ จุ บั น ซึ่ ง MySQL เป็ น ฟรี แ วร์ ท างด้ า น
ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง นิยมใช้เป็นฐานข้อมูลสาหรับการทาเว็บ
ไซท์ และจากการศึก ษางานวิ จัย และทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้อ งจึงได้ท าการ
จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ในหัวข้อต่อไป

3. อุปกรณ์เซนเซอร์สี

รูปที่ 3 แผงวงจรเซนเซอร์สี
4. วงจรขับสเต็บมอเตอร์

รูปที่ 4 วงจรขับสเต็บมอเตอร์
5. อุปกรณ์อนิ ฟราเรดเซนเซอร์

รูปที่ 5 อินฟราเรดเซนเซอร์
6. โมดูลวัดความเร็วมอเตอร์

3. อุปกรณ์และโปรแกรมในการใช้งาน
1. บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino Mega R3
รูปที่ 6 โมดูลวัดความเร็วมอเตอร์
7. อุปกรณ์เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า
รูปที่ 1 Arduino Mega r3
2. บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU
รูปที่ 7 อุปกรณ์เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า
8. สเต็ปมอเตอร์
รูปที่ 2 Node MCU
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การทดสอบการท างานของรถ AGV นั้ น ทางผู้ วิ จั ย ได้
ติ ด แถบสี แ ดงเป็ น วงร ี และมี แ ถบสี เ ขี ย วและแถบสี น้ า เงิ น คาด
เพื่อใช้แสดงต้าแหน่งของสถานีจอด เมื่อพบเส้นสีเขียวตัวรถก็จะทราบ
ว่ า เป็ น ตาแหน่งที่ 1 ดังรู ป ที่ 10 และเมื่อ พบเส้น สี น้าเงิน ตัว รถก็จ ะ
ทราบว่าเป็นตาแหน่งที่ 2 ดังรูปที่ 11
รูปที่ 8 สเต็ปมอเตอร์
9. โปรแกรม Android Studio

รูปที่ 11 ตาแหน่งการทางานที่ 1

รูปที่ 9 Android Studio
10. ฐานข้อมูล MySQL
11. ฐานข้อมูล Firebase

4.การทางานของระบบ
รูปที่ 10 แสดงผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ของรถ AGV
เริ่มจากบอร์ด Arduino รับค่าจากเซนเซอร์ต่างๆ มาประมวลผล ซึ่ง
ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมให้ตัวรถ AGV เคลื่อนที่ โดยบอร์ด Arduino
จะส่งคาสั่งให้มอเตอร์หมุนและหยุ ดหมุน โดยตัดสินใจจากเซนเซอร์สี
ที่ใช้ตรวจจับเส้นสีต่างๆ ท ี่ติดตั้งอยู่บนพื้น และข้อมูลที่ได้จะส่งค่าไป
ยั ง บ อ ร์ ด Node MCU และส่ ง ต่ อ ไ ป ที่ Firebase Database
ผ่านทางเทคโนโลยี IOT และเก็ บ ค่า ที่ ฐ านข้ อมู ล MySQL เพื่ อเก็ บ
ฐานข้ อมู ล ไว้ จากนั้ น อุ ป กรณ์ ส มาร์ ท โฟนที่ ไ ด้ ติ ด ตั้ ง แอพพลิ เคชั่ น ที่
พั ฒ นาขึ้ น มาในงานวิ จั ย นี้ จะแสดงค่ า ต่ า งๆที่ ไ ด้ รั บ จากตั ว บอร์ ด
Arduino

รูปที่ 10 แผนภาพการเชื่อมโยงโครงสร้างแอพพลิเคชั่นของรถ AGV

4.ผลการดาเนินงาน

รูปที่ 12 ตาแหน่งการทางานที่ 2
จากการทดสอบพบว่ารถ AGV สามารถใช้งานได้อย่าง
ถูกต้องตามคาสั่งที่ได้ออกแบบไว้

4.2 การแสดงผลที่อุปกรณ์สมาร์ทโฟน
1.หน้าจอแสดงความเร็ว

รูปที่ 13 หน้าจอแสดงความเร็ว
หน้า จอแสดงความเร็ ว จะแสดงความเร็ ว ของรถ AGV มี
หน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง ขึ้นบนหน้าจอสมาร์ทโฟน

4.1 การทดสอบโปรแกรมการทางานของตัวรถ

2.หน้าจอแสดงแบตเตอรี่
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6.เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 14 หน้าจอแสดงแบตเตอรี่
หน้ า จอแสดงแบตเตอรี่ จ ะแสดงเปอร์ เซ็ น ของแบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า ความจุ และชนิดของแบตเตอรี่
3.หน้าจอแสดงสถานี

รูปที่ 15 หน้าจอแสดงสถานี
หน้าจอแสดงสถานี จะมีปุ่มอยู่ 4 ปุ่ม เลข 1 ไปยังสถานี 1
เลข 2 ไปยังสถานี 2 ตัว S หมายถึง Stop นาไว้หยุดรถ และ ตัว R
หมายถึง นาไว้รีเซ็ตค่าที่ส่งไปยัง Firebase Database

[1] R. Tihomir, “Develop simple battery app in Android
Studio,” 2016. Available: https://www.youtube.com/
watch?v=GxfdnOtRibQ. [Accessed November14, 2017]
[2] C. Phonbopit, “Firebase,” 2017. Available:
https://devahoy.com/posts/day-30-learn-android-firebase/.
[Accessed November 15, 2017]
[3] No Name, “Infrared sensor,” 2017. Available: http://
sensorsphy.blogspot.com/ [Accessed December 17, 2017]
[4] No Name, “Speed Sensor Opto-coupler Module,” 2018.
Available: http://www.myarduino.net/product/1345/
เซ็นเซอร์วัดความเร็วรอบ-2-way-motor-speed-sensor-module
[Accessed January 5, 2018]
[5] No Name, “TCS3200 Color sensor,” 2018. Available:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=CPU
Xxuyd9xw. [Accessed January 15, 2018]
[6] No Name. “ก าร ใช้ งาน 3 0 A ACS712,” 2018. Available:
http://www.arduinotechs.com/product/47/30a-acs712.
[Accessed January 15, 2018]
[7] No Name, “ภ า ษ า ซี ,” 2018. Available: http://www.
mindphp.com/คู่ มื อ / 73-คื อ อ ะ ไ ร / 2182-c-คื อ อ ะ ไ ร .html.
[Accessed January 15, 2018]
[8] No Name, “MySQL,” 2517. Available: http://elearning.
psru.ac.th/courses/66/SQL/CH07_BasicMySQL.pdf.
[Accessed January 21, 2018]
[9] No name, “Java,” 2017 Available: http://mindphp.com/
คู่ มื อ / 73-คื อ อ ะ ไ ร / 2185-java-คื อ อ ะ ไ ร .html. [Accessed
January 22, 2018]
[10] No name, “Android studio,” 2017 Available: http://www.
thaicreate.com/mobile/android-studio-ide.html. [Accessed
January 23, 2018]

5.สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การพัฒนารถสื่อสารทุกสรรพสิ่ง ผู้วิจัยได้เริ่มทาการศึกษา
ข้อมูลและขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ จากระบบรถ AGV ในโรงงาน
อุตสาหกรรม และได้ดาเนินการสร้างตัวรถ ประกอบวงจรไฟฟ้าและ
วงจรควบคุ ม เขี ย นโปรแกรมควบคุ ม เขี ย นโปรแกรมส าหรั บ การ
สื่อสาร และพั ฒ นาแอพลิ เคชั่น บนอุปกรณ์ สมาร์ ท โฟน โดยระบบที่
พัฒนาขึ้นนี้ได้พัฒนาจากระบบเดิมโดยวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และ
ได้นาระบบ IoTs มาแก้ไขปัญหาดังกล่าว
จากการพัฒนาระบบรถขนส่งสื่อสารทุกสรรพสิ่ง พบว่าการ
ทางานของระบบแอพพลิเคชั่นได้ อานวยความสะดวกให้แก่พนักงานได้
โดยระบบที่ พั ฒ นาขึ้น สามารถเก็บข้อมูล ความเร็ว แบตเตอรี่ และ
จานวนสถานีของการส่ง แต่เนื่องจากเป็นรถต้นแบบจึงยังไม่สามารถ
น าไปใช้งานได้จริ งเนื่องจากมอเตอร์ ต้น กาลั งของรถมีขนาดเล็ ก ซึ่ ง
ขณะนี้ผู้วิจัยกาลังดาเนินการพัฒนารถขนส่งที่มีความสามารถในการขน
ลากวั สดุ ที่ มี น้าหนั กมากขึ้ น กว่ า เครื่ องต้ น แบบ วั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อให้
สามารถนาไปทดสอบและใช้งานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม
ท้ายที่สุดนี้ทีมผู้วิจัยขอขอบคุณบริษัท ชินออโต้ จากัด ที่ให้
การสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดในการดาเนินการวิจัยรถขนส่งต้นแบบ
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Development of High Frequency SWR Instrument Set for Testing Telecommunication System
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บทคัดย่ อ

1. บทนํา

บทความนี นําเสนอการพัฒ นาเครื องมื อวัด อัตราส่ วนคลื นนิ ง
ความถี สู งสําหรับใช้ในการทดสอบระบบการสื อสารและเป็ น เครื องมื อ
การศึ กษาทางด้านวิศ วกรรมโทรคมนาคม เครื องมื อวัด ประกอบด้วย
ส่ วน ได้แก่ชุด วงจรกําเนิด สัญ ญาณความถี ทดสอบ และชุดเครื องมื อวัด
อัตราส่วนคลืนนิงแบบดิจิตอลโดยใช้ตวั เชือมแบบทิศทางทีต่อร่ วมกับชุด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ แ บบ Arduino ซึ งสามารถทํางานในย่านความถี
900-1,800 MHz ผลของงานวิจัยพบว่าเครื องมื อ วัด อัตราส่ วนคลื นนิ งที
พัฒนาขึนมีคุณภาพอยู่ในระดับสูงจากการประเมินโดยผูเ้ ชี ยวชาญ และ
หลังจากนําไปวัดเทียบความเที ยงตรงกับเครื องมื อวัด มาตรฐานสามารถ
แสดงได้ว่า เครื องมื อวัด ทีพัฒ นาขึ นมีค วามผิดพลาดไม่ เกิ น ± 5.5 % ที
สามารถนําไปใช้ในการทดสอบคุณภาพของระบบการสื อสารและใช้เป็ น
สื อการเรี ยนการสอนทางด้ า นวิ ศ วกรรมโทรคมนาคมได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
คํา สํ า คัญ : เครื องมื อ วัด อั ต ราส่ ว นคลื นนิ ง, ตั ว เชื อมแบบทิ ศ ทาง,
ระบบสือสาร

ประเทศไทยยุค . ได้มีนโยบายและเป้ าหมายในการขับเคลือน
ประเทศไปในทิศ ทางทีมุ่งเน้นการปรั บเปลี ยนโครงสร้ างเศรษฐกิ จไปสู่
“Value–Based Economy” หรื อเศรษฐกิ จที ขับเคลื อนด้วยนวัตกรรม ที มี
การสร้ างเทคโนโลยี ทีมี มูลค่าสู ง มี ก ารพัฒ นาแรงงานให้มี ค วามรู้ มี
ทักษะ และมีความเชียวชาญในการปฏิบตั ิ งาน ดังนันการจัดการเรี ยนการ
สอนทางด้านวิศ วกรรมโทรคมนาคมทีรองรับกับเทคโนโลยีการสื อสาร
สมัยใหม่จึงได้มีการมุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนเข้าใจถึงหลักการและทฤษฏีทางด้าน
ระบบการสื อสารทีประกอบด้วยเครื องส่ง เครื องรับ สายอากาศ เป็ นต้น
อย่างไรก็ ต ามการจัด การเรี ยนการสอนในปั จจุ บ ัน [1] พบว่ า
ห้องเรี ยนส่ วนใหญ่ ยงั ขาดแคลนเครื องมื อและอุปกรณ์ทีทันสมัย หรื อมี
จํานวนไม่เพียงพอ ที สามารถรองรั บกับระบบการสื อสารในย่านความถี
สูง ๆ สําหรับใช้ในการศึกษาเนือหาทีเกียวข้องกับการวัดและการทดสอบ
คุ ณภาพของระบบการสื อสาร ที จําเป็ นต้องมีเครื องมือทีทันสมัย ได้แก่
เครื องส่ ง เครื องรั บ เครื องวิเคราะห์ ข่ายงานไฟฟ้ า เครื องวัด ความเข้ม
สนามไฟฟ้า เป็ นต้น ดังนันจากการศึกษางานวิจยั ต่าง ๆ ทีผ่านมา พบว่า
มี นั ก วิ จัย หลายท่ า นได้ อ อกแบบและพัฒ นาเครื องมื อ วัด สํ า หรั บ ใช้
การศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ว งจรความถี สู ง ต่ า ง ๆ เช่ น เครื องวิ เ คราะห์
โครงข่ายแบบเวกเตอร์ พอร์ตแบบอัตโนมัติทีความถี 1 GHz สําหรับใช้
งานห้องปฏิ บตั ิ การพืนฐาน [2] เครื องวิเคราะห์โครงข่ายวงจรรวมขนาด
เล็กสําหรับการวัดแบบไม่รบกวนสัญญาณไฟฟ้าของสายอากาศขนาดเล็ก
[3] เป็ นต้น โดยงานวิจยั ดังกล่าวได้พฒ
ั นาและออกแบบเครื องมือสําหรับ
ใช้ประกอบในการเรี ยนการสอน ตลอดจนนําไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา
ค้ น คว้ า และวิ จั ย เพื อสร้ า งนวั ต กรรม ใหม่ ๆ สํ า หรั บ ใช้ ใ น ภาค
อุต สาหกรรม ซึ งผลงานวิจยั ส่ วนใหญ่ไม่ตอบสนองการทํางานในย่าน
ความถี สู งได้ด ้วยข้อจํากัดของวงจรและอุปกรณ์ทีไม่สามารถรองรั บกับ
การทํางานในย่านความถีไมโครเวฟได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ นันเอง
ดังนันผู้วิจัยจึ งมี แนวคิด ในการพัฒ นาเครื องมื อวัด อัตราส่ ว น
คลืนนิงความถี สู งย่านไมโครเวฟสําหรับใช้ในการทดสอบคุ ณภาพและ
การทํางานของระบบสื อสาร ทีทํางานในย่านความถี 0.9–1.8 GHz เพื อ
นํามาใช้ในการเรี ยนการสอนในรายวิ ช าระบบสื อสาร วิช าวิศ วกรรม
สายอากาศ วิชาวิศวกรรมไมโครเวฟ หรื อในรายวิชาที เกียวข้อง ตลอดจน

Abstract
This article presents the development of SWR instrument set
for testing telecommunication system and using in the teaching of
telecommunications engineering. The instrumentation consists of 2
parts including the frequency oscillator for testing and the digital SWR
instrument set for measuring frequency range of 900- 1,800 MHz, using
a directional coupler and Arduino microcontroller. The research results
found that the quality of developed SWR instrument set evaluated by
expert is at high level. After testing the accuracy with standard tool, it
can be seen that the developed SWR instrument set has not exceed ±5
% of error. The developed SWR instrument can be used in testing the
telecommunication system and to be as an instructional aid of
telecommunication engineering education as efficiently.
Keywords: SWR Instrument Set, Directional Coupler,
Telecommunication System
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สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการค้นคว้าและพัฒนานวัต กรรมสมัยใหม่
เพือตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศในยุค .

2. ทฤษฎีและเอกสารทีเกียวข้ อง
2.1 คลืนนิง (Standing wave) [4]
ระบบการสื อสารส่ วนใหญ่ประกอบด้วยตัวส่ง ตัวกลางหรื อสาย
ส่ ง และตัว รับ โดยมี อุปกรณ์ ทีสําคัญที สุ ด ได้แ ก่ สายอากาศ ทีทําหน้าที
เปลี ยนแปลงระหว่างพลังงานไฟฟ้ าและคลื นแม่เหล็กไฟฟ้ า ดังนันการ
ออกแบบระบบการสื อสารที มี คุ ณ ภาพจําเป็ นต้อ งให้เกิ ด การส่ งผ่า น
พลังงานสู ง สุ ด หรื อ ระบบมี ก ารแมทชิ ง ซึ งสามารถวัด และทดสอบ
คุ ณ ภ าพ ของได้ โ ด ยวั ด ค่ า ของค ลื น นิ ง (Standing wave) ห รื อค่ า
สัมประสิ ทธิ การสะท้อนกลับ (Reflection coefficient) โดยใช้เครื องมือวัด
ทีเรี ยกว่า SWR meter (Voltage standing wave ratio Meter) สําหรับการ
ต่อใช้งานของ SWR Meter ทําได้โดยการต่อระหว่างเครื องส่งกับโหลด
หรื อสายอากาศ แสดงดังรู ปที 1

คลืนทีป้ อนเข้าพอร์ ตที 2 จะส่ งผ่านไปยังพอร์ ตที 1 เป็ นสําคัญ และจะมี
คลืนบางส่ วนเชื อมต่อไปออกพอร์ ตที 4 จึงทําให้เรี ยกว่าเป็ นตัวเชื อมต่อ
แบบมีทิศ ทางตามการที ผูใ้ ช้งานต้องการซึ งส่ วนใหญ่ นาํ ไปใช้ในวงจร
ตรวจจับสัญญาณของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า การตรวจวัดอัตราส่วนระหว่าง
ความเข้ม สนามไฟฟ้ าของคลื นทางเข้า กับ คลื นที สะท้อ นกลับ หรื อ ที
เรี ยกว่า เครื องมือวัดแบบ SWR meter วงจรตรวจวัดกําลังแม่เหล็ก ไฟฟ้ า
เป็ นต้น

3. การพัฒนาเครืองมื อวัดอัตราส่ วนคลืนนิง
การพัฒนาเครื องมือวัดอัตราส่วนคลืนนิงความถีสูงในงานวิจยั นี
ถูกออกแบบให้ทาํ งานในย่านความถีระหว่าง 900-1,800 MHz สําหรับใช้
ตรวจวัดอัตราส่วนคลืนนิง เพือทดสอบคุณภาพการทํางานของระบบ
โทรศัพท์เคลือนที ซึ งบล็อกไดอะแกรมระบบการทํางานของเครื องมือวัด
อัตราส่วนคลืนนิง (SWR meter) แสดงดังรู ปที 3

รูปที การต่อใช้งาน VSWR meter ระหว่างเครื องส่งและโหลด
สําหรับ คํานวณหาค่าความสัม พัน ธ์ของอัตราส่ วนของแรงดัน
สูงสุด และแรงดันตําสุ ดของคลืนนิงทีเกิดขึนในระบบการสื อสาร นันเอง
ซึ งสมการสํา หรั บ การคํา นวณหาค่า VSWR และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ การ
สะท้อนกลับ แสดงดังสมการที (1) และ (2)
1 
(1)
VSWR 
1 
Vreverse 1  VSWR


V forword 1  VSWR

(2)

รูปที 3 บล็อกไดอะแกรมเครื องมือวัดอัตราส่วนคลืนนิ ง
3.1 การออกแบบชุดวงจรกําเนิดสัญญาณความถีทดสอบ
วงจรผลิตความถี คลืนความถีไมโครเวฟสําหรั บในงานวิจยั นี ถูก
สร้างขึนโดยใช้ชุดเครื องส่งสัญญาณวิดีโอ ทีสามารถส่ งคลื นความถีวิทยุ
ได้ 8 ช่ องความถีได้แก่ 1.080 GHz, 1.120 GHz, 1.160 GHz, 1.200 GHz,
1.240 GHz, 1.280 GHz, 1.320 GHz, และ1.360 GHz โดยมีกาํ ลังไฟฟ้าส่ง
เท่ากับ 400 mW แสดงดังรู ปที

2.2 ตัวเชื อมแบบทิศทาง (Directional coupler) [5]
ตัวเชื อมแบบทิศทางหรื อไดเร็ กชันนัลคลัปเปลอร์ เป็ นวงจรชนิด
4 พอร์ ตทีใช้งานอย่างกว้างขวางในวงจรไมโครเวฟ หลักการทํางานของ
ตัวเชือมแบบทิศทางจะแสดงในรู ปที 2
/4

P1
P3

Input Port
Coupled Port

Transmitted Port

P2

Isolated Port
P4

รูปที หลักการของตัวเชือมแบบทิศทาง
การทํางานของตัวเชื อมแบบทิ ศ ทาง เริ มจากเมื อคลื นป้ อนเข้า
พอร์ ต ที 1 จะส่ งผ่านออกทางพอร์ ต ที 2 เป็ นสําคัญ โดยมี คลืนบางส่ วน
เชื อมผ่านไปยังพอร์ ตที 3 แต่จะไม่ส่งผ่านไปพอร์ต ที 4 ในทางกลับกัน

รูปที 4 บอร์ดวงจร Audio & Video Transmission Module
3.2 การออกแบบตัวเชื อมแบบทิศทาง (Directional coupler)
งานวิจัยนี ผูว้ ิจัย ได้ออกแบบตัวเชื อมแบบทิ ศทาง (Directional
coupler) ทํางานที ความถี 0.9-1.8 GHz โดยใช้โปรแกรมจําลอง CST ที
ใช้งานบนแผ่ นวงจรพิม พ์แบบ FR-4 ซึ งมี โครงสร้า งขนาด 100×22.70
mm ความยาวของตัว Coupler เท่ากับ /4 ความยาวของสายส่ งสัญญาณ
เท่ากับ /2 และมีการเชือมต่อโหลด โอห์ม ทีพอร์ ต และ แสดงใน
รู ปที 5 จากนันทําการเปรี ยบเทียบผลตอบสนองทางความถีกับการวัดจริ ง
โดยใช้เ ครื องวิ เคราะห์ โ ครงข่ า ยพบว่ า วงจรจริ งที สร้ า งขึ นมี ก าร
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ตอบสนองได้ดีในย่านความถีในช่ วง . -1.8 GHz โดยมีการคับปลิงของ
กระแสจากพอร์ต ไปยังพอร์ตที มีค่าประมาณ -10 dB และเกิดการแยก
ส่วนของสัญญาณทีพอร์ ต ทีมี ค่าไม่เกินกว่า -20 dB เมือเปรี ยบเทียบกับ
ผลการจําลองจะมีค่าผิดพลาดไม่เกิน 5 % ดังแสดงในรู ปที และผลการ
จําลองการไหลของกระแสทีความถี 1.12 GHz พบว่าสัญญาณมีการถ่ายเท
พลังงานบางส่วนไปยังพอร์ ตที และมีการถ่ายเทพลังงานเล็กน้อยไปใน
พอร์ตที แสดงดังรู ปที

3.4 การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ
การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบจะใช้เป็ นโปรแกรมภาษาซี ที
รองรั บ Arduino โดยจะจัด รู ป แบบโครงสร้ า งของโปรแกรมควบคุ ม
ออกเป็ นฟั งก์ชัน ย่อยหลาย ๆ ส่ ว น ที เริ มต้น จากการรั บ ข้อ มู ลจากการ
ตรวจจับของตัวเชื อมแบบทิศ ทาง จากนันแปลงเป็ นข้อ มูลแบบดิ จิต อล
เพือนําไปประมวลผลความสัมพันธ์ของคลืนนิงและแสดงผลบนจอ LCD
ซึงแผนผังการทํางานของโปรแกรมดังแสดงในรู ปที 9
Start
8 BIT Convert
V to Byte & Memories to
100%

รูปที 5 โครงสร้างของตัวเชือมแบบทิศทางทีพัฒนาขึน

Set Byte Calibrations for
Full Scale

8 BIT Convert
V to Byte (V1)

8 BIT Convert
V to Byte (V2)
Formula 1
Power Forward

Display
Colum 2
(Show Forward)

Formula 2
Power Reverse
Display
Colum 2
(Show Reverse)

รูปที 6 ผลการวัดและการทดสอบตัวเชือมแบบทิศทางทีพัฒนาขึน

Formula 3
Power Reverse

Display
Colum 1 (SWR)

In put Switch
Calibretion

รูปที ผลการจําลองการไหลของกระแสของตัวเชือมแบบทิศทาง

(RUN) No

3.3 ชุ ดประมวลผลโดยใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์
งานวิจยั นีผูว้ ิจยั ได้นาํ บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่ น
Mega 2560 ทีทํางานด้วยความเร็ ว 16 MHz ซึ งประกอบด้วยวงจรแปลง
สัญญาณขนาด บิต มีพอร์ตการสื อสารแบบ PWM ขนาด บิต จํานวน
ช่ อง มีพอร์ ตที เป็ น ทางเข้าและทางออกแบบดิจิต อล จํานวน 54 ช่ อง
และมี ก ารเชื อมต่ อ กับ ภาคแสดงผลที เป็ น LCD ขนาด บรรทั ด ที
สามารถแสดงค่าแรงดันส่ งผ่านและแรงดันย้อนกลับ ตลอดจนแสดงผล
ของค่าอัตราส่วนของคลืนนิงทีวัดได้ ดังแสดงในรู ปที 8

รูปที 8 ชุดบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560

Select Preset Switch
Yes (Preset)

รูปที 9 แผนผังการทํางานของโปรแกรมควบคุม

4. ผลของงานวิจยั

ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการนําเครื องมือวัดอัตราส่วนคลืนนิงทีพัฒนาขึน
ไปประเมิ นคุณภาพและความเหมาะสมในการใช้งานโดยใช้ผเู้ ชี ยวชาญ
จํานวน ท่าน แสดงในตารางที จากนันนําไปวัดและทดสอบความ
เที ยงตรงกับเครื องมือวัด มาตรฐาน โดยตารางที เป็ นผลการประเมิ น
ความเหมาะสมของเครื องมื อวัดอัตราส่วนคลืนนิ งที พัฒนาขึนซึ งพบว่า
ระดับความเหมาะสมของเครื องมือทีพัฒ นาขึ น มีค่าคะแนนเฉลี ยอยู่ใน
ระดับดีมาก ( X = 4.64) ทีสามารถนําไปใช้เป็ นสือประกอบการเรี ยนการ
สอนทางด้านวิ ศวกรรม และช่ วยส่ งเสริ มและกระตุ้นให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด การ
เรี ยนรู ้ได้มากขึน
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ตารางที การประเมินคุณภาพของเครื องมือวัดอัตราส่วนคลืนนิง
ที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ข้อคําถาม
ค่าเฉลีย
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 4.60
การออกแบบวงจรและโครงสร้างเครื องมือ 4.80
ขนาดและนําหนักของเครื องมือ
4.60
การต่อใช้งานมีความไม่ซบั ซ้อน
4.80
การทํางานและประมวลผลมีความรวดเร็ว 4.80
4.60
ราคาและคุณภาพของเครื องมือ
4.20
การวัดและการแสดงผลของเครื องมือ
4.00
ความแม่นยําและความถูกต้อง
5.00
ใช้เป็ นสื อประกอบการเรี ยนการสอนได้
5.00
ช่วยส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้เกิดการเรียนรู ้
4.64
ค่าเฉลียรวม

ตารางที แสดงผลการวัด และทดสอบเทียบระหว่างเครื องมื อ
วัดอัตราส่วนคลืนนิงทีพัฒนาขึนกับเครื องมื อวัดสอบเทียบมาตรฐาน ซึ ง
พบว่าเครื องมื อ วัด อัตราส่ ว นคลื นนิ งแบบดิ จิตอล ทีพัฒ นาขึ นสามารถ
ทํางานในย่านความถี ในช่วง 1-1.3 GHz ได้อย่างถูก ต้อง โดยมีค่าความ
คลาดเคลือนไม่ เกิ น ± 5.5 % เนื องจากผลของการต่อและการประกอบ
ของวงจรและการปรับแต่งค่าทีต้องมี การชดเชยค่าของการเชื อมต่อและ
ค่าของการสูญเสี ยทีเกิดขึนในวงจรทีสร้างขึนนันเอง

S.D. แปลผล
0.55 ดีมาก
0.45 ดีมาก
0.55 ดีมาก
0.45 ดีมาก
0.45 ดีมาก
0.55 ดีมาก
0.45
ดี
0.00
ดี
0.00 ดีมาก
0.00 ดีมาก
ดีมาก

5. สรุปผล

ผู้วิ จ ัย ได้ น ํ า เครื องมื อ วัด อัต ราส่ ว นคลื นนิ งพั ฒ นาขึ นไป
ทดสอบใช้งานกับ ระบบวงจรสื อสารที ใช้ส ายอากาศแบบไดโพลที ใช้
ความถี ในการทดสอบ 5 ย่านวัด ได้แก่ 1.120 GHz, 1.160 GHz, 1. 200
GHz, 1.240 GHz, และ1.280 GHz ดังแสดงในภาพที เพือวิเคราะห์การ
ทํางานและประสิ ทธิ ภ าพของเครื องมื อ วัด VSWR ทีพัฒ นาขึ นโดยการ
เปรี ย บเที ยบผลกับ เครื องวิเคราะห์ โครงข่า ยไฟฟ้ าและเครื องวิ เคราะห์
สเปคตรัมสําหรับใช้เป็ นค่าอ้างอิง แสดงดังตารางที

งานวิจยั นี นําเสนอการพัฒ นาเครื องมือวัด อัตราส่ วนคลื นนิ งที
ทํางานในย่านความถีไมโครเวฟสําหรั บใช้ในการทดสอบคุณภาพของ
ระบบการสื อสารและสามารถนําไปใช้เป็ นสือการสอนทางด้านวิศวกรรม
โทรคมนาคม โดยเครื องมือวัดทีพัฒนาขึนจะประกอบด้วยชุดวงจรกําเนิด
สัญญาณความถีสําหรับใช้ในการทดสอบ และชุดเครื องมือวัดอัต ราส่วน
คลืนนิงแบบดิจิตอลทีใช้ตวั เชือมแบบทิศทางร่ วมกับชุดวงจรประมวลผล
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560โดยผลที ได้มีความแม่นยํา
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็ นนวัตกรรมการสอนสมัยใหม่ทีส่งเสริ ม
ให้ผูเ้ รี ยนมี ความรู้ มีทกั ษะในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติทีดี เพือพัฒ นา
บุ ค ลากรทางด้า นวิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ที สามารถตอบสนองกับ
นโยบายการพัฒนาประเทศในยุค . ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

เอกสารอ้างอิง

รูปที การทดสอบวัดค่า VSWR ทีใช้สายอากาศแบบไดโพล
ตารางที ผลการวัดและทดสอบของเครื องมือวัดอัตราส่วนคลืนนิง
ที
1
2
3
4
5

ความถี
(GHz)

1.120
1.160
1.200
1.240
1.280

Vf

Vr

(Volt)
0.40

VSWR
(พัฒนา)
1.999

VSWR
(อ้างอิง)
2.063

Error %

(Volt)
3.60

0.32

3.62

1.845

1.769

+4.3

0.12

3.55

1.449

1.420

+2.0

0.05

3.56

1.267

1.202

+5.4

0.06

3.56

1.297

1.233

+5.1

-3.1
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1. บทนา
ปั จจุบนั เครื่ องขอความช่ วยเหลื อสาหรั บผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล ที่
เรี ยกกัน ทัว่ ไปว่า Nurse Call System มี ค วามจาเป็ นต้องมี ติดตั้งไว้ที่
ห้องพักพยาบาลประจาแต่ละชั้นของตึ กผูป้ ่ วยเพื่อให้ผูป้ ่ วยกดปุ่ มขอ
ความช่ วยเหลือในยามฉุ กเฉิ น [1] ซึ่ งปุ่ มกดจะติดตั้งไว้ที่หัวเตียงผูป้ ่ วย
เป็ นแบบสายหรื อติดตั้งไว้ในห้องน้ าเป็ นแบบปุ่ มกดพร้ อมสายดึ ง เมื่อ
ผูป้ ่ วยกดปุ่ มขอความช่ วยเหลื อจะมี สัญญาณเสี ยงดังพร้ อมกับแสดง
ตาแหน่ งผูป้ ่ วยที่ ห้ องพักพยาบาล ทาให้พยาบาลไปให้การช่ วยเหลื อ
อย่างรวดเร็ ว เป็ นการลดสถิ ติ ก ารบาดเจ็บ หรื อ เสี ย ชี วิ ต ของผู้ป่ วย
แต่ จากการส ารวจข้อมู ล พบว่ายังมี โรงพยาบาลอี ก หลายแห่ งที่ ไม่ มี
ระบบเรี ย กพยาบาล เนื่ อ งจากมี ข ้อ จ ากัด ในเรื่ อ งของงบประมาณ
ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมีราคาสู ง และต้องนาเข้าสิ นค้าจาก
ต่างประเทศ
ด้วยตระหนักถึ งความสาคัญในการรักษาพยาบาลของผูป้ ่ วยและ
การให้บริ การของสถานพยาบาล ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการพัฒนาระบบเรี ยก
พยาบาลแบบต้นทุนต่า ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิ ภาพ และ
สามารถหาซื้ อได้ ภ ายในประเทศ ส าห รั บ ช่ ว ยเห ลื อ ผู้ ป่ วยใน
โรงพยาบาล และเพื่อส่ งเสริ มให้โรงพยาบาลที่มีงบประมาณจากัดได้มี
โอกาสใช้ เทคโนโลยีที่ มี ค วามจ าเป็ นให้ ผู้ป่ วยสามารถขอความ
ช่วยเหลือยามฉุ กเฉิ นได้อย่างทันการณ์

บทความนี้ น าเสนอการออกแบบและสร้ างระบบเรี ย ก
พยาบาลสาหรั บผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลแบบต้นทุ นต่ า ที่ ค วบคุ มด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เชื่ อมต่อกับอุปกรณ์อินพุต ที่เป็ นสวิตช์สาหรับ
ติดตั้งในห้องผูป้ ่ วย แสดงผลด้วยหลอดแอลอีดี และส่ งเสี ยงเตือนผ่าน
อุปกรณ์บซั เซอร์ ในห้องควบคุมที่มี พยาบาลเวรดูแลผูป้ ่ วยในแต่ละ
รอบ ผลการดาเนิ นระบบเรี ยกพยาบาลที่พฒั นาขึ้นได้ทาการติดตั้งเพื่อ
ใช้งานจริ งในโรงพยาบาลสันกาแพง จังหวัดเชี ยงใหม่ จานวน 30 ห้อง
พบว่า ระบบมีการทางานที่ถูกต้อง แม่นยา ตามหลักการทางวิศวกรรม
และยังมีค วามปลอดภัยต่ อผูใ้ ช้งานเนื่ องจากใช้ระบบไฟเลี้ ยงต่ า ใน
ด้านความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน พบว่ามี ค่าความพึงพอใจที่ ระดับมาก
ที่ สุ ด ดัง นั้ นระบบเรี ย กพยาบาลที่ พ ัฒ นาขึ้ น ความเหมาะสมและ
สามารถใช้งานได้จริ งในโรงพยาบาลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คาสาคัญ: ระบบเรี ยกพยาบาล, ไมโครคอนโทรลเลอร์
Abstract
This paper presents the design and fabrication of a low
cost nurse call system for a patient in the hospital, which is
controlled by microcontroller. This microcontroller is linked with the
input device as a switch in the patient room. The display system is a
LED and the warning sound system is designed by using a buzzer for
a nurse in the control room. The prototype system is fabricated and
test on its performance in the real application at 30 rooms of the
Sankamphaeng Hospital Chiang Mai. From the measured results, it is
found that the system can be working properly with a high
performance under the engineering standard. Moreover, it has a good
safety standards due to the low power supply and good user
satisfaction. Therefore, this system is high efficiency in the real
application.

2. การออกแบบระบบเรียกพยาบาล [2-4]
แนวคิดในการออกแบบระบบเรี ยกพยาบาล ที่ นาเสนอในครั้ งนี้
ต้องคานึ งถึงเรื่ องความปลอดภัยจากการใช้งานของผูป้ ่ วย เช่ นการเกิ ด
กระแสไฟฟ้ าที่รั่วไหลบริ เวณปุ่ มกดขอความช่ วยเหลื อ โดยเฉพาะใน
กรณี ที่ตอ้ งติ ดตั้งไว้ในตาแหน่ งของห้องน้ า อาจส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยได้รับ
อันตรายได้ ดังนั้นการออกแบบระบบเรี ยกพยาบาล จาเป็ นต้องกาหนด
แรงดัน ไฟในระบบเป็ นแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงที่มีค่า ต่า ( 5 โวลต์)
ประกอบกับ สาเหตุห นึ่ งที่ เป็ นปั ญ หาในการติ ด ตั้งระบบเนื่ องจากมี
ราคาสู ง ส่ ง ผลให้ โ รงพยาบาลที่ มี ง บประมาณจ ากั ด ไม่ ส ามารถ
ดาเนิ น การติ ด ตั้งได้ ดังนั้ น การออกแบบนอกเหนื อ จากเรื่ อ งความ
ปลอดภัยแล้ว ต้น ทุ น ในการผลิ ต ต้องมี ราคาถู ก วัส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้
สามารถหาซื้ อได้ในประเทศ และมีฟังก์ชนั่ ในการใช้งานที่ จาเป็ นต่อ

Keyword: Nurse Call System, Microcontroller
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การเรี ยกพยาบาลในยามฉุ กเฉิ น หรื อกรณี ที่ตอ้ งการขอความช่วยเหลื อ
จากพยาบาล หลักการออกแบบจากแนวคิด แสดงดังรู ปที่ 1

2.2 ภาคประมวลผล
ภาคประมวลเพื่ อ ควบคุ ม การท างานให้ ไ ด้เงื่ อ นไขตามที่
ต้องการ สาหรับงานวิจยั ครั้งนี้ เลื อกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล
MCS-51 เบอร์ AT89C55WD-24PU เนื่ อ งจากเป็ นไอซี ที่ มี ร าคาถู ก
และมี เสถี ย รภาพในการท างานสู ง มี ห น่ ว ยความจ าแฟลช (flash
memory) ขนาด 20 กิ โลไบต์ หน่วยความจา RAM ขนาด 256 ไบต์ ซึ่ ง
เพี ยงพอกับ การเขี ยนโปรแกรม ใช้ตวั ก าเนิ ด ความถี่ แ บบคริ ส ตัล ที่
ความถี่ 18.432 เมกกะเฮิรตซ์
2.3 ภาคอินพุต
การออกแบบวงจรภาคอิ น พุ ต ผ่ านการรั บ สั ญ ญาณมาจาก
อุปกรณ์ สวิตช์ (Push button) เพื่อส่ งสัญญาณของการกด ไปยังพอร์ ต
P1.0 ถึง P1.7 และ P3.0 ถึง P3.7 ของไอซี ไมโครคอนโทรลเลอร์ รวม
ทั้งหมด 16 อินพุต โดยแยกเป็ น อินพุตการรับสัญญาณของผูป้ ่ วย 15
ช่ อ ง และ อิ น พุ ต ของการควบคุ ม รู ป แบบการแจ้งเตื อ นทางเสี ยงที่
ห้องควบคุม อีก 1 ช่อง แสดงวงจรดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของระบบ
รู ปที่ 1 แสดงหลักการของระบบเรี ยกพยาบาลแบบต้นทุนต่า เริ่ ม
จากภาคอินพุต (Push Button) ที่รองรับจานวนสวิตช์ได้สูงสุ ด 15 ช่ อง
ต่อหน่วยประมวลผลของไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCS-51) 1 ชุด การ
แสดงผลที่ห้องควบคุม (พยาบาล) แสดงผลได้ 2 รู ปแบบคือการแสดง
สั ญ ญ าณ ไฟผ่ า น ห ลอดแอลอี ดี (LED Display) และการแสดง
สัญญาณเสี ยง ผ่านอุปกรณ์บซั เซอร์ (Buzzer) ที่สามารถควบคุมจังหวะ
การดังได้ ผ่านอุปกรณ์ ควบคุ ม (Slider selector) แหล่ งจ่ายไฟที่ ใช้ใน
ระบบก าหนดระดับ แรงดัน 5 โวลต์ ชนิ ด ไฟฟ้ ากระแสตรง และ
รายละเอียดของการทางานแต่ละส่ วน มีดงั นี้

VCC 5V

PSEN
R1
4.7k

ALE

EA
P1.0
S1

P1.7

GND

รู ปที่ 3 วงจรภาคอินพุต

2.1 วงจรแหล่งจ่ายไฟ
ภาคแหล่งจ่ายไฟ กาหนดที่ ระดับแรงดันขนาด 5 โวลต์ชนิ ด
ไฟฟ้ ากระแสตรง โดยทาการแปลงไฟฟ้ าจาก 220 โวลต์ ชนิ ดไฟฟ้ า
กระแสสลับ เป็ นแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง ขนาด 12 โวลต์ แล้วใช้
ไอซี ค วบคุ ม แรงดัน เบอร์ BP5293-50 ส าหรั บ ลดระดับ แรงดัน ให้
เหลือ 5 โวลต์ ที่กระแสไฟฟ้ าขนาด 1 แอมป์ นอกจากนี้ ไอซี ควบคุม
แรงดันที่เลือกใช้ ยังมีฟังก์ชนั่ ซอฟต์สตาร์ท (Soft start) ซึ่ งจะช่ วยเพิ่ม
ค วาม แ ม่ น ย าใน ก ารเริ่ ม จ่ า ยไฟ แ ล ะล ด ข้ อ ผิ ด พ ล าด ข องตั ว
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่อาจเกิ ดขึ้นจากไฟกระชากขณะเริ่ มใช้งานแต่
ละครั้ง ลักษณะวงจรของแหล่งจ่ายไฟ แสดงดังรู ปที่ 2

2.4 ภาคเอาต์พตุ
การออกแบบวงจรส่ วนแสดงผลในภาคเอาต์พุต ใช้พ อร์ ต
P0.0 ถึ ง P0.7 และ P2 ถึ ง P2.7 ของไอซี ไมโครคอนโทรลเลอร์ รวม
จานวนทั้งหมด 16 ช่อง โดยแยกเป็ นการแสดงผลด้วย LED จานวน 15
ช่ อ ง และการแสดงผลด้ ว ยเสี ยง อี ก 1 ช่ อ ง โดยใช้ ไ อซี เบอร์
ULN2003A เป็ นตัวส่ งสัญญาณเสี ยง ผ่านอุปกรณ์ บซั เซอร์ แสดงวงจร
ดังรู ปที่ 4
VCC 5V
D1

P2.0/A8
P2.1/A9
P2.2/A10
P2.3/A11
P2.4/A12
P2.5/A13
P2.6/A14
P2.7/A15

รู ปที่ 2 วงจรแหล่งจ่ายไฟและวงจรรี เซต

1k

BUZ1
1B
2B

1C
2C

ULN2003A

รู ปที่ 4 วงจรภาคเอาต์พตุ
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ปล่ อย ระบบจะสั่งการให้มีสัญญาณเสี ยงออกที่อุปกรณ์ บซั เซอร์ และ
หลอด LED ติดสว่าง ตรงกับตาแหน่ งของปุ่ มกดนั้น ๆ ที่ส่งสัญญาณ
มา หากเปรี ยบกับ การใช้งานจริ ง ก็คือการตรวจสอบว่าผูป้ ่ วยห้ องใด
กดเรี ยกพยาบาลมานั่น เอง ส่ วนการกลับ ไปสู่ ส ถานะสแตนบาย
สามารถทาได้สองวิธีคือ กดปุ่ มรี เซตและกดปุ่ มเรี ยกค้างไว้ 3 วินาที
แล้วปล่อย

3. การเขียนโปรแกรมควบคุม
ก า ร เขี ย น โ ป ร แ ก ร ม ค ว บ คุ ม ก า ร ท า ง า น ข อ ง ไ อ ซี
ไมโครคอนโทรเลอร์ เพื่อเชื่ อมต่อกับอุปกรณ์อินพุต และเอาต์พตุ ให้มี
การทางานอย่างถู กต้องและแม่ นยา ในงานวิจยั ครั้งนี้ เลื อกใช้ภาษา
แอสแซมบลี (Assembly) สาหรับการเขียนเพื่อบันทึกโค้ดโปรแกรม
ลงในไอซี เนื่ องจากเป็ นภาษาที่ให้ ผลลัพธ์การทางานของโปรแกรม
เร็ ว และขนาดของตัว โปรแกรมมี ข นาดเนื้ อ ที่ น้ อ ย ประหยัด เวลา
ทางานของไมโครคอนโทรเลอร์ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรม
หลักการเขียนโปรแกรมควบคุมแสดงดังรู ปที่ 5

4. การประกอบและติดตั้ง
การประกอบวงจรของระบบเรี ยกพยาบาลแบบต้น ทุ น ต่ า ที่ ได้
ออกแบบและกล่าวมาในหัวข้อข้างต้น สาหรับการประกอบเน้นการใช้
งานจริ งในโรงพยาบาลที่ พบว่ามี จานวนห้อง มากกว่า 15 ห้อง ดังนั้น
จึงจาเป็ นต้องทาการใช้แผงวงจรที่พฒั นาขึ้นมาต่อร่ วมกัน ให้เพียงพอ
กับจานวนห้ องซึ่ งสามารถรวมแผงวงจร 3 วงจร ไว้ในกล่ องเดี ยวได้
แสดงดังรู ปที่ 6

รู ปที่ 6 ระบบเรี ยกพยาบาลแบบต้นทุนต่าที่นาเสนอ
การติดตั้งระบบเรี ยกพยาบาลที่พฒั นาขึ้นสาหรับงานวิจยั ครั้งนี้ ได้
ทาการติดตั้งเพื่อใช้งานจริ งที่โรงพยาบาลสันกาแพง จังหวัดเชี ยงใหม่
จานวน 30 ห้อง เพื่อเป็ นการพัฒนาเทคโนโลยีสาหรั บการแก้ปัญหา
ในสถานพยาบาล ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด ตัวอย่างของการติ ด ตั้ง
ระบบแสดงดังรู ปที่ 7

รู ปที่ 5 แผนผังของโปรแกรม
หลัก การท างานของโปรแกรม (รู ป ที่ 5 ) เริ่ มจากการก าหนด
ตาแหน่งพอร์ ตของการเชื่ อมต่อด้านอินพุต เอาต์พุต และส่ วนอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องของไมโครคอนโทรลเลอร์ จากนั้นกาหนดระยะเวลาในการ
รอรับสัญญาณจากปุ่ มกด ในช่ วงที่ยงั ไม่มีการกดปุ่ มใดๆ หลอด LED
จะมีการกระพริ บเป็ นจังหวะ ในกรณี ที่มีสญ
ั ญาณส่ งมาจากปุ่ มกดใดๆ
ระบบจะทาการหน่วงเวลา 15 มิลลิวินาที เพื่อตรวจสอบว่า สัญญาณที่
ส่งมา เกิดจากการกดของผูป้ ่ วย หรื อเกิ ดจากสัญญาณรบกวนในระบบ
หรื อ ไม่ หากสั ญ ญาณที่ ส่ งมานั้น มี ค่ าน้ อ ยกว่าช่ ว งเวลาที่ ก าหนด
ระบบจะถือว่าเป็ นสัญญาณรบกวน และจะให้โปรแกรมทาการรอรั บ
สัญญาณในรอบของการนับถัดไป ในกรณี ตรงกันข้าม หากผูใ้ ช้งาน
กดปุ่ มจากอุปกรณ์สวิตช์นานเกิน15 มิลลิวินาทีแต่ไม่เกิน 3 วินาที แล้ว

รู ปที่ 7 การติดตั้งใช้งานที่โรงพยาบาลสันกาแพง
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ตารางที่ 2 ผลสรุ ปแบบประเมินความพึงพอใจ

5. ผลการดาเนินงาน
การออกแบบและพัฒนาระบบเรี ยกพยาบาลแบบต้นทุนต่า โดย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์ เชื่ อมต่อกับอุปกรณ์
อินพุตและเอาต์พุต ที่มีตน้ ทุนในการผลิ ตต่า แต่ยงั คงประสิ ทธิ ภาพใน
การทางาน ครอบคลุมกับความต้องการของผูป้ ่ วยและโรงพยาบาล ใน
การส่ งสัญญาณเรี ยกพยาบาล เพื่อขอความช่ วยเหลื อในด้านต่าง ๆ ผล
การดาเนินการที่ได้ มีดงั นี้
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบวัดแรงดันที่ขาอินพุตตามความยาวของสาย
แรงดันวัดที่ขาอินพุต (โวลต์)
ไม่กดปุ่ม
กดปุ่ม

ขา
อินพุต

ความยาวสาย
(เมตร)

P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4

1
5
10
15
20

5
5
5
5
5

0.0005
0.0015
0.003
0.0045
0.006

P0.7
P0.6
P0.5
P0.4
P0.3

P1.5
P1.6

25
30

5
5

0.0075
0.009

P0.2
P0.1

P1.7
P3.0

35
40

5
5

0.0105
0.012

P0.0
P2.7

P3.1
P3.2
P3.3
P3.4
P3.5
P3.6

50
60
70
80
90
100

5
5
5
5
5
5

0.015
0.018
0.021
0.024
0.027
0.030

P2.6
P2.5
P2.4
P2.3
P2.2
P2.1

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1. ความสวยงามของตัวเครื่ อง
2. ฟังก์ชนั่ การใช้งาน

4.8
4.6

0.2
0.3

3. ความสว่างของ LED การแสดงผล
4. ความดังของบัซเซอร์ได้ยินชัดเจน

4.7
4.8

0.2
0.4

5. ผู ้ป่ วยกดปุ่ มเรี ย กพยาบาลแล้ว ที่
เครื่ องการตอบสนองที่ถูกต้อง
6. เสถียรภาพของตัวเครื่ อง
รวม

4.6

0.3

4.7
4.7

0.3
0.32

เรื่ อง

LED ดวงที่
ติดสว่าง

6. สรุ ปผล
เครื่ องเรี ยกพยาบาลแบบต้นทุน ต่ าสาหรั บการแก้ปัญหาการขาด
แคลนเครื่ องมื อที่ จาเป็ นสาหรับโรงพยาบาลที่ มีงบประมาณจากัดถูก
พัฒนาโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวภายใต้ขอบเขต
ของความปลอดภัยในการใช้งานและต้นทุนต่า ผลที่ได้จากการติดตั้ง
และใช้งานจริ งในโรงพยาบาล ระบบมีความเสถียรภาพสู ง มีหลักการ
ทางานถูกต้องตามหลักการทางวิศวกรรม และผลที่ได้จากการใช้งาน
ผูใ้ ช้มีค วามพึ งพอใจที่ ระดับ มากที่ สุ ด ดังนั้น ระบบเรี ยกพยาบาลที่
พัฒนาขึ้นสามารถประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลและงานอื่นๆที่ใกล้เคียง
กันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เอกสารอ้างอิง
[1] นิ กร ชมพูโคตร. คู่มื อปฏิ บ ตั ิ งานส าหรั บ ช่ างเทคนิ ค ระบบเรี ยก
พยาบาล (Nurse Calling System). กรุ งเทพฯ: ศู น ย์หั ว ใจสิ ริกิ ต์ ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559
[2] กฤษดา ยิ่งขยัน. ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51. เชี ยงใหม่: โรง
พิมพ์ครองช่าง, 2549
[3] ดอนสัน ปงผาบ. ไมโครคอนโทรลเลอร์ และการประยุกต์ใช้งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1. กรุ งเทพฯ: สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทยญี่ปน),
ุ่ 2549
[4] เด ช ฤ ท ธิ์ ม ณี ธ รรม แ ล ะ ส าเริ ง เต็ ม ราม .(2548). คั ม ภี ร์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51. กรุ งเทพฯ: เคทีพี, 2548

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูล การทดสอบการกดสวิตช์เรี ยกพยาบาลทั้ง
15 ช่ อง (ห้อง) ที่มีระยะความยาวของสายต่อสัญญาณจากสวิตช์มายัง
ห้องควบคุม ที่ ความยาวตั้งแต่ 1 เมตร ถึ ง 100 เมตร พบว่าระบบให้
การทางานที่ถูกต้องแม่นยา ตามตาแหน่งของห้องที่ทาการกดสวิตช์ส่ง
สัญญาณ รวมไปถึงการแสดงผลของหลอด LED ที่สอดคล้องกัน กับ
ต าแหน่ ง ที่ ก ดเรี ยกมาในข้ างต้น นอกจากนี้ การท างานของตัว ส่ ง
สัญญาณเสี ยง ก็ให้ผลที่ถูกต้องเช่นเดียวกัน ผลการทดสอบความพึง
พอใจของผู้ใ ช้งาน จากกลุ่ ม ตัว อย่างที่ เลื อ กแบบเจาะจงตามความ
เหมาะสม ของผูป้ ่ วยและพยาบาล ที่ ประจาการอยู่ที่โรงพยาบาลสัน
ก าแพง จานวน 30 คน พบว่า โดยภาพรวม มี ค่ าความพึ งพอใจมาก
ที่สุด ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.7 แสดงดังตารางที่ 2
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การสอนด้ านวิศวกรรมโดยใช้ การจาลองสถานการณ์ แบบ RISDA สาหรับการศึกษาการวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้า
Engineering Teaching using RISDA Simulation Based Learning for Electric Circuit Analysis Education
เอกพันธุ์ พาเจริญ1 กนกวรรณ เรืองศิริ2 ศุ ภร แท่ นแก้ ว2 สมศักดิ์ อรรคทิมากูล1
1
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุ งเทพ 10800
2
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา สานักพระราชวัง สนามเสื อป่ า เขตดุสิต กรุ งเทพฯ 10300

บทคัดย่ อ

1. บทนา

งานวิจยั นี้ นาเสนอการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้การจาลอง
สถานการณ์ เ ป็ นฐานแบบ RISDA model ส าหรั บ การศึ ก ษาเรื่ อ งการ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า โดยเริ่ มต้นจากการสารวจความต้องการใช้งานของ
บัณ ฑิ ต ของผู้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย จากนั้น พัฒ นารู ป แบบการสอนที่ ใ ช้
การจาลองสถานการณ์ เป็ นฐานที่เรี ยกว่า RISDA Model ประกอบไปด้วย
5 ขึ้นตอน ได้แก่ ขั้นฟื้ นความรู ้ (Recall : R) ขั้นการให้เนื้อหา (Informing
: I) ขั้นการสร้างสถานการณ์จาลอง (Simulation : S ) ขั้นการอภิปรายผล
(D - Discussion) และขั้นการประเมินผล (Assessment : A) จากนั้นผูว้ ิจยั
ได้สร้างแผนกิ จกรรมและสื่ อการสอน ผลวิจยั พบว่าเครื่ องมือการวิจยั ที่
สร้างขึ้นมีความเหมาะสมมาก (ค่าเฉลี่ย 4.23) และผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการจัดการ
เรี ย นการสอนโดยใช้ รู ป แบบ RISDA Model มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ใ น
ระดั บ มาก (ค่ า เฉลี่ ย 4.46) ที่ สอดคล้ อ งกั บ ทั ก ษะการเรี ยนรู้ ใ น
ศตวรรษที่ 21 และสามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองกับต้องการสถานของ
ผูป้ ระกอบการได้
คาสาคัญ: การสอนด้านวิศวกรรม การจาลองสถานการณ์ แบบ RISDA
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า

ปั จจุบนั การจัดการศึกษาได้มุ่งเน้นเข้าสู่ ทกั ษะในศตวรรษที่ 21
ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับรองรับกับการดารงชี วิต ดังนั้นในระบบ
การศึ ก ษาจึ งจาเป็ นต้อ งมี ก ารพัฒ นารู ป แบบการจัดการเรี ยนการสอน
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ ง ตลอดจนมีการบูรณา
การศาสตร์ ต่าง ๆ เข้าร่ วมกันหรื อที่เรี ยกว่าการจัดการศึ กษาแบบ STEM
นอกจากนั้น ประเทศสหรั ฐอเมริ กาได้มีแนวคิดการสอนทางด้านทักษะ
แห่ งอนาคตสาหรับ การเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 [1] โดยได้มีการรวมตัว
ของกลุ่มองค์กรวิชาชี พระดับประเทศและสานักงานด้านการศึกษาของรัฐ
และก่ อ ตั้งเป็ นเครื อ ข่ ายองค์ก รความร่ วมมื อ เพื่ อ ทัก ษะการเรี ย นรู ้ ใ น
ศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21 st Century Skills) ซึ่ งองค์ก รเหล่ านี้ มี
ความกั ง วลและเห็ น ความจ าเป็ นที่ เยาวชนจะต้ อ งมี ท ั ก ษะส าหรั บ
การออกไปด ารงชี วิ ต ในโลกแห่ งศตวรรษที่ 21 ที่ เ รี ยกว่ า 3R ซึ่ ง
องค์ ป ระก อ บ ด้ ว ย ก ารอ่ า น (Reading) ก ารเขี ยน (Writing) แ ล ะ
คณิ ต ศาสตร์ (Arithmetic) และ 4C ที่ ป ระกอบไปด้วย การคิ ด วิเคราะห์
(Critical Thinking) ก า ร สื่ อ ส า ร ( Communication) ก า ร ร่ ว ม มื อ
(Collaboration) และ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) รวมถึงทักษะชี วิต
และอาชี พ และทักษะด้านสารสนเทศสื่ อและเทคโนโลยี ดังนั้นที่ผ่านมา
จึงมีนกั วิจยั ให้ความสาคัญในการพัฒนา รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้น
การให้ผเู้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง เช่ น แบบโครงงานเป็ นฐาน [2], [3] แบบใช้
ปัญหาเป็ นฐาน [4] การเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ [5] แบบงานวิจยั เป็ นฐาน [6]
เป็ นต้น เพื่อรองรับกับการจัดการเรี ยนการสอนทั้งในด้านการศึกษาด้าน
พื้นฐานและเฉพาะทาง
อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบนั มีบทบาท
ทางด้านการจัด การศึ ก ษามากขึ้ น ในการส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี
บทบาทต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนทางด้านวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีที่ส่วนใหญ่มีเนื้ อหาที่ เกี่ ยวข้องกับการคานวณ การวิเคราะห์
การออกแบบ และการพัฒนานวัตกรรม สาหรับผลิตบัณฑิตให้กา้ วทันกับ
เทคโนโลยีในปั จจุบนั ดังนั้นการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้การจาลอง
สถานการณ์ เป็ นฐาน (Simulation based learning) [7] จึงเป็ นรู ปแบบการ
สอนอีกรู ปแบบหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการเรี ยนการสอนที่ผสู้ อนสามารถ

Abstract
This research present an instructional management using the
RISDA simulation based learning for electric circuit analysis education.
The research process was to survey the needs of stakeholders, to
develop the RISDA simulation based learning model consisting of 5
activities as 1) Recall 2) Informing 3) Simulation 4) Discussion, and 5)
Assessment and to construct the activity plan and teaching aids. The
research results found that the appropriation by experts in developing
RISDA learning model was appropriate (mean=4.23), the mean of
students’ satisfaction was at appropriate level (mean=4.46). The
developed RISDA learning model can be used in producing graduates
in responding to enterprise’ needs of 21st learning century.
Keywords: RISDA learning model, Simulation Based Learning, Electric
Circuit Analysis
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จาลองสถานการณ์จริ งในไว้ในชั้นเรี ยน มีการกาหนดกติกาหรื อเงื่อนไข
เพื่ อ ให้ ผู้เรี ยนเข้าไปและมี ส่ วนร่ ว มในสถานการณ์ จ าลองนั้ น ๆ ด้ ว ย
กิ จกรรมนี้ ผูเ้ รี ยนจะเกิ ดการเรี ยนรู ้ จากการเผชิ ญ กับปั ญ หาจริ ง มี ก าร
ตัดสิ น ใจและใช้ไหวพริ บ ในการไขปั ญหาจนเกิ ดความเข้าใจและสร้ าง
เป็ นองค์ความรู้ได้อย่างชัดแจ้ง ที่สามารถส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สูงขึ้น และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
งานในชีวิตประจาวันได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
บทความวิจยั นี้ จึงได้นาเสนอการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้การ
จาลองสถานการณ์ แ บบ RISDA สาหรั บ กรณี ศึก ษาเรื่ อง การวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้ า โดยเริ่ มจากการสารวจสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอน
ทางด้านวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า การสังเคราะห์ รู ป แบบการเรี ย นการสอน ที่
เหมาะสมทางด้านการศึกษาเฉพาะทาง การออกแบบกิ จกรรมการสอนที่
ใช้ ก ารจาลองสถานการณ์ เป็ นฐาน เพื่ อให้ ผู้เรี ยนมี ท ัก ษะแห่ งอนาคต
สาหรับการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21

3.2 การออกแบบรู ปแบบการเรียนการสอน
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนใช้การจาลองสถานการณ์
เพื่ อให้ สอดคล้องกับ การเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21และเน้นการบูรณาการ
ศาสตร์ ต่างๆ เข้าด้วยกัน หรื อที่ เป็ นการศึ ก ษาแบบ STEM education ที่
ส่ งเสริ มการผลิ ต บัณฑิ ตให้มีสมรรถนะทางด้านความรู้ ด้านทักษะการ
ปฏิบตั ิงาน ด้านการสื่ อสารและการทางานเป็ นทีม ซึ่งรู ปแบบการเรี ยนรู้ที่
พัฒ นาขึ้ น มี ข้ นั ตอนและกระบวนการจัด การเรี ยนการสอนโดยใช้ก าร
จาลองสถานการณ์ เป็ นฐาน ที่เรี ยกว่า RISDA model สาหรับนาไปใช้ใน
การเรี ยนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรื อทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ
ดังแสดงในภาพที่ 1

2. การเรียนการสอนโดยใช้ การจาลองสถานการณ์
การสอนโดยใช้ ก ารจ าลองสถานการณ์ (Simulation based
learning) [7] เป็ นการเรี ย นการสอนที่ จ าลองสถานการณ์ จ ริ งในไว้ใ น
ชั้น เรี ยนโดยพยายามท าให้ เหมื อ นจริ งที่ สุ ด มี ก ารก าหนดกติ ก าหรื อ
เงื่อนไข แล้วแบ่งผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่ มให้ เข้าไปในสถานการณ์ จาลองนั้น ๆ
ด้วยกิจกรรมนี้ ผูเ้ รี ยนจะเกิ ดการเรี ยนรู ้จากการเผชิ ญกับปั ญหา ซึ่ งจะต้อง
มี ก ารตัดสิ นและใช้ไหวพริ บ เพื่ อให้ ผูเ้ รี ยนได้เข้าไปมี ป ฏิ สัมพัน ธ์ ก ับ
สถานการณ์ จาลองจนเกิ ดความเข้าใจสถานการณ์ ต่างๆ ได้อย่างถ่ องแท้
สถานการณ์ที่จาลองขึ้นจะต้องใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง ผูเ้ รี ยนที่เข้าไป
มีปฏิสมั พันธ์กบั สถานการณ์น้ นั จะต้องทาการตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาต่างๆ
ส่ วนผลการตัดสิ นใจจะจาลองให้เกิ ดขึ้ นต่อผูเ้ รี ยนในลักษณะเดี ยวกับที่
เกิดขึ้นในสถานการณ์จริ ง

3. วิธีดาเนินการวิจยั
3.1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้ องการ
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการเชิ ง ส ารวจ (Survey Research) ที่ เ ป็ น
การศึ ก ษาสภาพปั ญหาการเรี ยนการสอนและความต้ อ งการของ
ภาคอุตสาหกรรม โดยการเลือกแบบเจาะจงในกลุ่ มบริ ษทั ชั้นนาจานวน
25 บริ ษัท และจ านวนผู้ต อบแบบสอบถามมี จ านวน 34 ท่ า น โดย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามในหัวข้อ “การศึกษา
สภาพปั ญ หาและความต้องการในภาคอุ ตสาหกรรม” ที่ แ บ่ งออกเป็ น
3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพปัญหาการจัดการเรี ยนและความต้องการ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ภาพที่ 1: กระบวนการของรู ปแบบการเรี ยนการสอน RISDA model
กระบวนการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบของ RISDA Model มี ลาดับขั้น
ของการจัดการเรี ยนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการ
สอนส าหรั บ การศึ ก ษาทางด้านวิ ศ วกรรมที่ เป็ นศาสตร์ แ ห่ งการออก
แบบอย่างเป็ นระบบและอย่างมี ข้ นั ตอน มี การวิเคราะห์ ที่ซับซ้อนและ
ลึกซึ้ง ที่ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นฟื้ นความรู ้ (Recall : R) เป็ นการทบทวนความรู ้เดิ มก่อนที่
จะได้รับความรู ้ ใหม่ เป็ นการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้ น โดยที่
ผูส้ อนอาจจะมอบหมายงาน หัวข้อในการค้นหา
2. ขั้นการให้เนื้ อหา (Informing : I) เป็ นการให้ขอ้ มูลและความรู้
กับ ผูเ้ รี ยนโดยอาจารย์ผู ้ส อนและสรุ ป องค์ค วามรู ้ ใ หม่ ที่ ได้รับ ร่ วมกับ
ผูเ้ รี ยน
3. ขั้นการใช้สถานการณ์จาลอง (Simulation : S) เป็ นการสร้าง
ให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ตามวัตถุประสงค์ หรื อบทบาทที่กาหนด โดยให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ งหรื อสถานการณ์จาลอง
4. ขั้น การอภิ ป รายผล (Discussion : D) เป็ นการแลกเปลี่ ย น
เรี ยนรู ้ ในองค์ความรู ้ ใหม่ที่คน้ พบร่ วมกันภายในห้องเรี ยน โดยผูส้ อนจะ
ให้ ข ้อ คิ ด เห็ น ข้อ เสนอแนะ วิ เคราะห์ และสรุ ป ผลของการเรี ย นรู้ ที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์ของรายวิชา
5. ขั้นการประเมินผล (Assessment : A) เป็ นกระบวนการในการ
วัดและประเมินผลในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ด้วยการทดสอบ การ
ประเมินจากการสังเกต การทดสอบ การสัมภาษณ์ การนาเสนอผลงาน
และการตรวจชิ้นงาน เป็ นต้น
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3.3 การพัฒนาแผนกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอน
การพัฒ นาสื่ อ ประกอบการเรี ย นการสอนตามกระบวนการของ
RISDA model โดยพิ จ ารณาจากวัต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรมที่ ต้ อ ง
สอดคล้องกับเนื้ อหารายวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า เพื่อให้ ผเู ้ รี ยนเกิ ด
การเรี ย นรู้ การแก้ ปั ญ หา และการท างานเป็ นที ม โดยใช้ ก ารจ าลอง
สถานการณ์เป็ นฐานเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด ดังแสดงในภาพที่ 2

ระบบไฟฟ้ าขัดข้ อง
อัตรากาลังผิดปกติ
สนามแม่เหล็ก
แรงดันสูญเสียใน
รบกวน สาย
การสู ญเสียพลังงาน
สาย

ภาพที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคทางด้านระบบไฟฟ้ า
ประเด็นที่ 2 ด้านความรู้ ของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
จากผลของการสารวจประเด็นด้านความรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ที่ ต้องการบัณ ฑิ ต ที่ มีค วามรู้
ด้ า นระบบไฟฟ้ า 3 เฟส คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 87.88 รองลงมา การใช้
เครื่ องมื อ วัด ร้ อ ยละ 72.73 หม้อ แปลงไฟฟ้ า ร้ อ ยละ 63.64 ส่ ง จ่ า ย
ก าลัง ไฟฟ้ า ร้ อ ยละ 54.55 และระบบสายส่ ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 48.48
ตามลาดับ

ภาพที่ 2 แผนกิจกรรมและสื่ อประกอบการสอนที่พฒั นาขึ้น
3.4 การวิเคราะห์ ทางสถิติและสรุ ปผล
หลังจากการออกแบบรู ปแบบการเรี ยนการสอน RISDA model
แล้ว ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการประเมินคุณภาพของรู ปแบบโดยใช้ผเู้ ชี่ ยวชาญ
และผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน และนาผลการประเมินและข้อแนะนาไป
ปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอน จากนั้นวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผล

4. ผลการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการสารวจข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้ า หรื อรายวิชาที่เกี่ยวข้อง จากนั้นออกแบบรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนที่ใช้การจาลองสถานการณ์เป็ นฐาน พัฒนาแผนกิ จกรรมและสื่ อการ
เรี ยนการสอน จากนั้นนาไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ประเมินความพึง
พอใจของผูเ้ รี ยน และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติและสรุ ปผล
4.1 ผลการสารวจปัญหาและความต้ องการ
การสารวจข้อมูลและความต้องการจากผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยใน
การจัดการเรี ยนการสอนเรื่ อง การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ า หรื อที่เกี่ ยวข้อง
ที่เป็ นหัวหน้างาน/ผูจ้ ดั การ นักวิจยั และพัฒนา และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง จานวน
34 ท่าน ที่ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทางานระหว่าง 5-10 ปี โดยผล
การสารวจมีดงั นี้
ประเด็นที่ 1 ด้านปัญหาและอุปสรรคทางด้านระบบไฟฟ้า
จากผลของการส ารวจประเด็ น ด้านปั ญ หาและอุ ป สรรคทางด้าน
ระบบไฟฟ้ า ดังแสดงในภาพที่ 2 พบว่า ปั ญ หาและอุป สรรคทางด้าน
ระบบไฟฟ้ า พบว่า ปั ญหาทางด้านระบบไฟฟ้ าขัดข้องมากที่สุด คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 60.61 รองลงมา การสู ญ เสี ย พลังงาน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 45.45
อัตรากาลังผิดปกติ คิดเป็ นร้ อยละ 39.39 แรงดันสู ญเสี ยในสาย คิดเป็ น
ร้อยละ 24.24 และ สนามแม่เหล็กรบกวน คิดเป็ นร้อยละ 21.21 ตามลาดับ

ระบบไฟฟ้ า 3 เฟส
หม้อแปลงไฟฟ้ า
ระบบสายส่ ง
ส่ งจ่ายกาลั
งไฟฟ้
า
การใช้ เครื่องมือวัด
ไฟฟ้
า รบกวน
สาย
สาย
ภาพที่ 4 ความรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเด็นที่ 3 ด้านทักษะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
จากผลของการสารวจประเด็น ด้านทักษะของบัณฑิ ตที่พึงประสงค์
ของสถานประกอบการภาคอุ ต สาหกรรม ต้อ งการบัณ ฑิ ต ที่ มี ท ัก ษะ
การใช้เครื่ องมือวัดและโปรแกรม คิดเป็ นร้อยละ 78.79 รองลองมาการ
ทางานเป็ นทีม ร้อยละ 73.73 การซ่ อมบารุ งและการแก้ไข คิดเป็ นร้อยละ
69.70 การเลื อกใช้วสั ดุ และอุปกรณ์ ทางไฟฟ้ าที่ เหมาะสม คิดเป็ นร้ อย
60.61 และการพัฒนาระบบไฟฟ้ า คิดเป็ นร้อยละ 51.52

การพัฒนาระบบ
เครื่องมือ/โปรแกรม
การแก้ไข/ซ่ อมแซม
รบกวน สาย
การทางานเป็ นทีม
การเลือกใช้ อปุ กรณ์
สาย

ภาพที่ 5 ทักษะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ผลการสารวจพบว่า ควรมีการมุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะการลงมือ
ปฏิ บตั ิงานจริ ง การใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้ น และควรจัดให้ มี
การบูรณาการหลาย ๆ ศาสตร์ เข้าร่ วมกัน เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทกั ษะการ
ปฏิ บตั ิงาน การแก้ไขปั ญหา และมีความพร้อมในการทางานเป็ นทีมและ
สามารถสร้ างวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้นาข้อมูลดังกล่ าวมา
เป็ นแนวทางในการพัฒนาและจัดการเรี ยนการสอนด้านวิศวกรรมที่ ใช้
การจาลองสถานการณ์เป็ นฐานตามรู ปแบบ RISDA model ขึ้น
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4.2 ผลการประเมินคุณภาพรู ปแบบการเรียนการสอน
การหาคุณภาพชุ ดการสอนโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 ท่าน ประเมิ น
เพื่อหาความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้การ
จาลองสถานการณ์ แ บบ RISDA ในภาพรวมเห็ นว่าเครื่ องมื อการวิจยั ที่
สร้างขึ้นมีความเหมาะสมมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.23) ดังแสดงตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบ RISDA model
รายระเอียดการประเมิน

X

S.D.

แปลผล

1) ขั้นตอนการสอนของรู ปแบบ RISDA
2) กิจกรรมและสื่ อการเรี ยนการสอน
3) การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
4) กิ จกรรม การเรี ยน รู ้ ที่ พั ฒ น าขึ้ น
สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
5) ส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด การเรี ยนรู ้ ด้ว ยตนเอง
และสามารถแก้ไขปัญหาได้จริ ง
6) รู ปแบบมีความเหมาะสมกับเนื้ อหาใน
รายวิชาทางด้านวิศวกรรมที่ซับซ้อน
ค่าเฉลี่ยรวม

4.60
4.20
3.80

0.55
0.45
0.45

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง

4.00

0.71

มาก

4.20

0.45

มาก

4.60

0.55

มากที่สุด

4.23

0.19

มาก

X

S.D.

แปลผล

1) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักสู ตร
2) ขั้นตอนของรู ปแบบ RISDA Model
3) สื่ อการเรี ยนการสอน
4) การวัดและประเมินผล
5) รู ปแบบของกิจกรรมการเรี ยนการสอน
6) ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนมีการลงมือปฏิบตั ิงาน
7) ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนทางานเป็ นทีม
8) ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนแก้ปัญหาได้
9) เหมาะสมกับการสอนด้านวิศวกรรม
10) นาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ค่าเฉลี่ยรวม

4.50
4.60

0.53
0.52
0.53
0.48
0.53
0.42
0.48
0.42
0.32
0.45
0.21

มาก
มากที่สุด

4.50
4.30
4.50
4.80
4.70
4.20
4.10
4.20
4.46

5. สรุปผล
การวิ จยั ครั้ งนี้ เป็ นศึ ก ษาข้อมู ล และพัฒ นารู ป แบบการจัด การ
เรี ยนการสอนโดยใช้การจาลองสถานการณ์ เป็ นฐานแบบ RISDA model
สาหรั บ การสอนเรื่ อง การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ า เพื่ อให้ ผูเ้ รี ยนเกิ ด การ
เรี ยนรู้ จากการลงมือปฏิบตั ิงานจริ งจากสถานการณ์จาลองโดยมีการบูรณา
การหลาย ๆ ศาสตร์ เข้าร่ วมกัน ที่ ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ทักษะ และ
เจตคติ ซึ่งสอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนคิด
วิ เ คราะห์ สื่ อสาร การท างานเป็ นที ม มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ และ
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการที่ตอ้ งการบัณฑิตที่ มี
สมรรถนะตรงตามมาตรฐานอาชี พ ตลอดจนมี ค วามสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ ค วามรู ้ ไปแก้ปั ญหาที่ เกิ ด ขึ้ น ในงานที่ ตนเองรั บ ผิ ด ชอบได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

เอกสารอ้ างอิง

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ผลประเมินความพึ งพอใจ ต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ก าร
จาลองสถานการณ์แบบ RISDA Model จากกลุ่ มตัวอย่างโดยเลื อกแบบ
เจาะจงเป็ นนิ สิตระดับปริ ญญาตรี ปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศึ ก ษา หลัก สู ต รเทคโนโลยีอุ ต สาหกรรมบัณ ฑิ ต มหาวิท ยาลัยบู รพา
จานวน 10 คน แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2: ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
รายระเอียดการประเมิน

รู ปแบบที่พฒั นาขึ้นสามารถส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะตามที่คาดหวังของ
หลักสู ตรอย่างแท้จริ ง

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 2 แสดงได้ว่ารู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้นสามารถส่ งเสริ ม
ให้ผเู้ รี ยนมีการลงมือปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.80) และ
มีการทางานเป็ นทีมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.70) ทั้งนี้ ภาพรวมของการ
ประเมินพบว่าผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจในกระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้น
การจ าลองสถานการณ์ อ ยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด (ค่ าเฉลี่ ย 4.4 6) ที่ พ บว่ า

[1] พิมพันธ์ เดชะคุปต์. การจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21. กรุ งเทพมหานคร :
สานักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
[2] ขอบคุณ ไชยวงศ์ และสมศักดิ์ อรรคทิมากูล. การศึกษาและพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอนโดยใช้โครงงานเป็ นฐานแบบ SPIADE สาหรับการศึกษา
ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม. งานประชุ มวิชาการครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
ระดับชาติครั้งที่ 10, 2560.
[3] ทัศน์ศ รี เสมี ยนเพชร. ทักษะการตั้งคาถามในการเรี ยนการสอนแบบใช้
ปั ญ หาเป็ นฐานของนักศึ กษาพยาบาลศาสตร์ ช้ นั ปี ที่ 2 หลักสู ตรพยาบาล
ศาสตร์บณ
ั ฑิต. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2560.
[4] อัจฉรา ไชยโย. ผลของการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมื อด้วยเทคนิ คแบ่งกลุ่ม
สัมฤทธิ์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจ
ต่อการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 วารสารศึ กษาศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555.
[5] ดารณี ศักดิ์ แสนศิ ลป์ และคงรัฐ นวลแปลง. ผลการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
แบบร่ ว มมื อ เทคนิ ค การแบ่ ง กลุ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ (STAD) เรื่ อ ง อัต ราส่ ว น
ตรี โกณมิติของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4. วารสารการศึกษาและพัฒนา
สังคม, 2558.
[6] พิจิตรา ที สุกะ. การพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้วิจัยเป็ นฐาน
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู . วิทยานิ พนธ์ปรั ชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
[7] ทิศนา แขมมณี . ศาสตร์การสอน องค์ความรู ้เพื่อการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ. กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2559.
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับฝึ ก
การสื่ อ สารภาษามื อ ด้ว ยตนเองบนระบบปฏิ บ ัติ ก ารแอนดรอยด์ โดย
มุ่งเน้นให้ผูใ้ ช้งานสามารถศึ กษาเรี ยนรู ้ภาษามือและท่าทางการพูดด้วย
ตนเอง ในท่าทางที่ถูกต้อง โดยแอปพลิเคชันนี้ถูกพัฒนาให้มีฟังก์ชนั หลัก
ประกอบด้วย 1) ระบบจัดการข้อมูลของคําศัพท์โดยผูด้ ูแลระบบ 2) การ
ฝึ กภาษามือในรู ปแบบท่าทางโดยตัวอย่างคลิปวีดีโอ 3) การฝึ กการขยับ
ปากโดยตัวอย่างคลิปวีดีโอ 4) แบบทดสอบในรู ปแบบตัวเลือกซึ่ งผูว้ ิจยั
ได้นาํ เอาท่าทางภาษามือและท่าทางการขยับปากมานําเสนอในรู ปแบบ
เกมส์ทายปั ญหาเพื่อมีจุดประสงค์ให้ผใู ้ ช้ได้จดจําภาษามือได้ดีข้ ึน พร้อม
ทั้งศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อแอปพลิเคชัน จากการสํารวจความ
พึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างของผูใ้ ช้แอปพลิเคชันทั้งเพศหญิงและเพศชาย
รวมกันจํานวน 30 คน พบว่ามีความพึงพอใจในแต่ละด้านอยูใ่ นระดับพึง
พอใจมากทําให้ระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานโดยรวมของแอปพลิเค
ชันมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ซึ่ งอยู่ในระดับพึ่งพอใจมาก (x̄ = 4.30, S.D. =
0.57)
คําสําคัญ: ภาษามือ,แอนดรอยด์,สื่ อสาร

Abstract
The aim of this study was to develop the application for sign
language self-training on android operating system. This application
emphasizes users to learn right sign language by themselves. It was
developed to has 4 main functions which are 1) Vocabulary data
management system 2) Sign language self-training via video 3) Mount
shapes training via video 4) Multiple choices testing by answering the
game’s question.

From the satisfaction survey of 30 users both male and
female, founded that the user’s satisfied this application in all aspect as
a high level. ( x̄ = 4.30, S.D. = 0.57)
Keywords: Sign Language,Android,Communication

1. บทนํา
จากสถิตผูพ้ ิการทางการได้ยินหรื อสื่ อความหมายในประเทศ
ไทยจํานวน 329,437 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ18.28 ของประชากรผูพ้ ิการ
ทั้งหมดในประเทศไทย (จากการสํารวจสิ้ น สุ ด เมื่ อ วัน ที่ 25 มิ ถุ น ายน
2560) ซึ่ งสู งเป็ นอันดับ 2 ของผูพ้ ิการทั้งหมดในประเทศไทย[1] จะเห็ น
ได้ว่าผูพ้ ิการทางการได้ยินหรื อสื่ อความหมายนั้นมี จาํ นวนมาก ดังนั้น
ภาษาหลักที่ จะใช้ในการสื่ อ สารนั้น ก็คื อภาษามื อ นั่น เอง แต่ ป ระชากร
ส่ วนใหญ่ในประเทศเป็ นผูท้ ี่ ไม่ได้บกพร่ องทางการได้ยินจึงทําให้มีอุป
สรรค์ในการสื่ อสารระหว่างกันและปั จจุบนั นั้นเทคโนโลยีน้ นั ได้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ วอย่างก้าวกระโดด โดยหนึ่ งในเทคโนโลยี
ที่ได้เกิดขึ้นมานั้นคือสมาร์ทโฟน
งานวิจยั นี้จดั ทําเพื่อมุ่งเน้นเป็ นสื่ อกลางในการสื่ อสารระหว่าง
ผูท้ ี่ได้ยนิ ปกติและผูท้ ี่บกพร่ องทางการได้ยนิ โดยภายในแอปพลิเคชันจะ
มีคาํ ศัพท์และเทคนิ คต่างๆเกี่ ยวกับภาษามื อ อีกทั้งเพื่อเป็ นช่ องทางหรื อ
ทางเลือกใหม่ในการศึกษาภาษามือ สําหรับผูท้ ี่สนใจเริ่ มต้นหรื อต้องการ
สื่ อสารกับผูบ้ กพร่ องทางการได้ยนิ เพื่อให้ผทู ้ ี่ได้ยนิ ปกติ สามารถนําแอป
พลิเคชันนี้ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริ งเมื่อต้องสื่ อสารกับผูท้ ี่มีการ
บกพร่ องทางการได้ยินได้ และเนื่ องมาจากเป็ นแอปพลิ เคชันบนมื อถื อ
ผูใ้ ช้จึงสามารถพกพาไปได้ทุกที่และสามารถใช้ได้ตลอดเวลา อีกทั้งยัง
เป็ นการนําเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ ถูกต้องอีกทั้งยังเป็ นการสนับสนุ น
การศึกษาอีกด้วย
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2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

3. การออกแบบและพัฒ นาระบบ

2.1 แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
แอนดรอยด์ เป็ นระบบปฏิบตั ิการที่ทาํ งานบนอุปกรณ์ พกพา
Mobile Device ซึ่ งทํา งานได้ท้ ัง Smartphone หรื อ Tablet นอกจากนั้ น
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ยังมีชุมชนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ขนาดใหญ่
ที่คอยสร้างแอปพลิเคชันต่าง ๆ ให้กบั โทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบตั ิการ
แอนดรอยด์ โดยการพัฒนาโปรแกรมบนแอนดรอยด์ สามารถเขี ยนได้
โดยใช้ภาษาจาวา[5]
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ โดย
ใช้ภ าษา JAVA และ XML เพื่ อ ติ ด ต่ อ กับ Server ที่ เก็บ เว็บ เซอวิส และ
ฐานข้อมูล โดยเราจะใช้ภาษา PHP พัฒนาเว็บเซอวิส และใช้ภาษา SQL
เพื่อติดต่อฐานข้อมูล
2.2 ภาษามือ
ภาษาสํ า หรั บ คนหู ห นวก ใช้ มื อ สี ห น้ า และกิ ริ ย าท่ า ทาง
ประกอบในการสื่ อความหมาย และถ่ายทอดอารมณ์แทนการพูด ภาษามือ
ของแต่ละชาติมีความแตกต่างกันเช่นเดียวกับภาษาพูด ซึ่ งแตกต่างกันตาม
ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี วัฒนธรรม และลักษณะภูมิศาสตร์ เช่น ภาษา
มือจีน ภาษามืออเมริ กนั และภาษามือไทย เป็ นต้น[4] ภาษามือเป็ นภาษาที่
นักการศึกษาทางด้านการศึกษาของคนหู หนวกตกลงและยอมรับกันแล้ว
ว่า เป็ นภาษาหนึ่งสําหรับติดต่อ สื่ อความหมาย ระหว่างคนหูหนวกกับคน
หูหนวกด้วยกัน และระหว่างคนหูหนวกกับคนหูปกติ
สําหรับคนหู หนวกจะไม่สามารถสื่ อสารด้วยภาษาพูดเพราะ
คนหู ห นวกไม่ ไ ด้ยิน เสี ย งพู ด เหมื อ นคนหู ดี จึ ง ไม่ ส ามารถพู ด ได้ แต่
สายตาของเขาปกติ มองเห็นกิริยาอาการ ท่าทางต่างๆ ที่เคลื่อนไหวไปมา
ได้ ภาพต่างๆ ที่เห็นนั้นเป็ นสื่ อทําให้คนหู หนวกเรี ยนรู ้ความหมาย แม้จะ
เข้าได้ใจไม่มาก หรื ออาจจะเข้าใจไม่ลึกซึ้ ง แต่ก็เป็ นส่ วนหนึ่ งที่มีอิทธิพล
ผลักดันให้คนหู หนวกพยายามใช้ท่าทาง ร่ างกาย และสี หน้าเพื่อแสดง
ความรู ้สึกภายในของเขาที่มีอยู่ ให้คนอื่นเข้าใจความต้องการของเขาได้
บ้ า ง ท่ า ทางที่ แ สดงนั้ น เราจะสั ง เกตได้ ว่ า เป็ นท่ า ทางที่ เลี ย นแบบ
ธรรมชาติ มากที่ สุ ด และจากท่ าทางธรรมชาติ น้ ัน เอง ก็ไ ด้วิวฒั นาการ
ต่อไปเป็ นท่าที่ใช้มือเป็ นส่ วนใหญ่ เกิดเป็ นท่าทางใช้แทนความหมายใน
คําพูดของคนหู ดีได้อย่างสะดวก เราเรี ยกภาษาท่ าทางแบบนี้ ว่า "ภาษา
มือ"[2]

รู ปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้และผูด้ ูแลระบบ
รู ปที่ 1 เป็ นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้และผูด้ ู
และระบบโดยการทํางานของระบบจะแบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วนคื อ 1.แอน
ดรอยด์แอปพลิเคชันสําหรับผูใ้ ช้งาน 2. Web Application สําหรับผูด้ ู แล
ระบบ
ส่ วนของแอนอรอยด์เมื่ อผูใ้ ช้เปิ ดแอปพลิ เคชันจะมี หน้าจอ
แสดง “เริ่ มต้นใช้งาน” โดยผูใ้ ช้งานไม่จาํ เป็ นต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้
งาน เมื่อเข้าสู่ ระบบ จะมีเมนู ให้เลือกโดยผูใ้ ช้สามารถเลือกรู ปแบบการ
ฝึ กฝนด้วยตนเองได้ 3 รู ปแบบ คื อ 1). แบบฝึ กภาษามื อ 2). แบบฝึ กการ
อ่านการขยับ ปาก และ 3). แบบฝึ กในรู ป แบบตัวเลื อ ก โดยแบบฝึ กใน
รู ป แบบภาษามื อและแบบฝึ กการอ่ านการขยับ ปากนั้นได้มีการแบ่ งไว้
ทั้งหมด 10 หมวดหมู่ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแต่ละหมวดหมู่
สามารถค้นหาคําศัพท์ที่ตอ้ งการจากฐานข้อมูลได้ ซึ่ งจํานวนคําศัพท์ก็จะ
มีเท่าที่ ผูด้ ูแลระบบได้อพั โหลดไว้ และส่ วนแบบฝึ กในรู ปแบบตัวเลือก
นั้น ได้อ อกแบบมาเพื่ อ ให้ผูใ้ ช้มีความสนุ กในการเรี ยนรู ้ ภาษามื อโดย
ออกแบบเป็ นลักษณะ ถาม-ตอบ และเก็บคะแนน คําถามนั้นจะสุ่ มวีดีโอ
หรื อรู ปภาพมาจากฐานข้อมูลและจะมีคาํ ตอบเป็ นตัวเลือกให้ผใู ้ ช้ตอบ ถ้า
ผูใ้ ช้ตอบถูกก็จะเพิ่ม 1 คะแนน ถ้าตอบผิดก็จะ -1 คะแนน และเพื่อให้ผใู ้ ช้
สามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างต่อเนื่ อง ระบบจะให้ผใู ้ ช้ได้ฝึกฝนได้เรื่ อย ๆ โดย
ไม่จาํ กัดจํานวนครั้ง
ส่ ว นของ Web Application สํ าหรั บ ผู ด้ ู แ ลระบบ เมื่ อ ผู ด้ ู แ ล
ระบบเปิ ดการใช้ง านผ่ า น Web Browser เพื่ อ ไว้สํ าหรั บ เพิ่ ม ลบ และ
แก้ไขข้อมูล หมวดหมู่ รู ปภาพ และคลิปวีดีโอ ของคําศัพท์ต่าง ๆ ซึ่ งการ
เข้าถึงหน้านี้ผดู ้ ูแลระบบจะต้องผ่าน log in เพื่อเข้าสู่ ระบบเสี ยก่อน
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4. ผลการดําเนินงาน
4.1 ระบบบริหารจัดการของฝั่งผู้ดูแลระบบ
เนื่ อ งจากระบบต้อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง คํา โดยการ เพิ่ ม ลบ แก้ไ ข ข้อ มู ล
ภายในระบบจึงจําเป็ นต้องมีการทํางานของผูด้ ูแลระบบโดยผูด้ ูแลระบนั้น
จะใช้งานผ่านเบราว์เซอร์

รู ปที่ 4 หน้าค้นหาคําศัพท์ตามหมวดหมู่
รู ปที่ 4 เมื่ อผูใ้ ช้เลื อกเมนู แบบฝึ กภาษามื อ หรื อแบบฝึ กการพูดก็จะพบ
หน้าค้นหาคําศัพท์ และเพื่อให้สะดวกในการค้นหาเพื่อฝึ กฝน สามารถ
ค้นหาจากหมวดหมู่ได้

รู ปที่ 2 หน้า เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล หมวดหมู่ รู ปภาพ และคลิปวีดีโอ
รู ปที่ 2 นี้ เป็ นหน้าของทางฝั่ งผูด้ ู แลระบบที่ ใช้งานผ่านเว็บ เบราว์เซอร์
หลังจากได้ login ผ่านเรี ยบร้อยแล้ว โดยในระบบผูด้ ู แลสามารถ ค้นหา
เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล ของคําศัพท์ในแต่ละหมวดหมู่ได้ และในแต่ละคําก็
จะให้ใส่ ข ้อ มู ล คําศัพ ท์ ภาษาไทย ภาษาอัง กฤษ ประเภทของคํา และ
หมวดหมู่ได้
4.2 Android Application

รู ปที่ 5 หน้าวีดีโอภาษามือพร้อมรายละเอียด ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ[3]
รู ป ที่ 5 เมื่ อ ค้น หาคําศัพ ท์ที่ ต้อ งการเจอแล้ว ระบบจะแสดงคลิ ป วีดี โอ
พร้ อมรายละเอี ยดของคําศัพ ท์ ในรู ปแบบภาษาไทย หรื อภาษาอังกฤษ
โดยมี ปุ่ มเลื อ กภาษา “TH” สํ า หรั บ ภาษาไทย และ “EN” สํ า หรั บ
ภาษาอังกฤษ

รู ปที่ 3 หน้าจอหลักของแอปพลิเคชันและหน้าเมนู
รู ปที่ 3 เมื่อเข้าสู่ แอปพลิเคชันจะพบหน้าหลักและเมื่อแตะที่ “เริ่ มต้นใช้
งาน” ก็จะเข้าสู่ หน้าเมนู โดยจะมีการเข้าถึงการฝึ กฝนทั้งหมด 3 รู ปแบบ
คือ 1). แบบฝึ กภาษามื อ 2). แบบฝึ กการพูด และ 3). แบบฝึ กในรู ปแบบ
ตัวเลื อกแบบทดสอบ ผูใ้ ช้ส ามารถเลื อกเมนู ใดก็ได้และถ้าผูใ้ ช้มีความ
ประสงค์จะออกจากแอปพลิเคชันหรื อปิ ดโปรแกรม ก็สามารถเลือกเมนู
“ออกจากโปรแกรม”

รู ปที่ 6 หน้าฝึ กการขยับปากพร้อมรายละเอียด ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
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รู ปที่ 6 เป็ นการฝึ กการขยับ ปากจากคําศัพ ท์ ในรู ปแบบภาษาไทย หรื อ
ภาษาอังกฤษ โดยมี ปุ่ มเลื อ กภาษา “TH” สําหรั บ ภาษาไทย และ “EN”
สําหรับภาษาอังกฤษ

3. ความเข้าใจในเนื้อหา
4. ด้านการจดจําท่าทางได้ดีข้ ึนหลังจาก
ทําแบบทดสอบ ภายในแอปพลิเคชัน
5. ด้านการทํางานของระบบ
ประสิ ทธิภาพโดยรวม

4.33

0.55

4.55

0.61

4.20
4.30

0.63
0.57

มาก
มาก
ที่สุด
มาก
มาก

จากผลประเมิ น พบว่าความพึ งพอใจของผูใ้ ช้แอปพลิ เคชัน
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( x̄ = 4.30, S.D. = 0.57)
และเมื่ อพิ จารณารายข้อพบว่าด้านการจดจําท่ าทางได้ดีข้ ี นหลังจากทํา
แบบทดสอบภายในแอปพลิ เคชัน อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่ สุด ( x̄ =
4.55, S.D. = 0.61)
รู ปที่ 7 หน้าแบบทดสอบรู ปแบบตัวเลือก

5. สรุป

รู ปที่ 7 เมื่อเลือกเมนู “แบบทดสอบ” จากหน้าเมนู ระบบจะสุ่ มคลิปวีดีโอ
ทั้งในรู ปแบบท่าทาง และ การขยับปาก ขึ้นมาและมีตวั เลือกให้ผูใ้ ช้ตอบ
โดยถ้าตอบถู กจะมี ค ะแนน +1 และถ้าตอบผิด จะมี ค ะแนน -1 ซึ่ งการ
ฝึ กฝนลักษณะนี้จะสร้างความท้าทาย และช่วยจดจําได้ดี สําหรับผูใ้ ช้
หลังการเก็บ รวบรวมข้อ มูลจากแบบสอบถาม การประเมิ น
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันสําหรับฝึ กการสื่ อสารภาษามือ
ด้วยตนเองบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ โดยการหาค่าเฉลี่ยในแต่ละ
ด้านที่ ตอ้ งการศึกษาพร้อมทั้งหาค่าเฉลี่ ยรวม สําหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินมี 5 ระดับ (Rating Scale) ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
4.3 ผลการทดลอง
จากการสํารวจความพึ งพอใจของผูใ้ ช้ที่ มีต่ อ แอปพลิ เคชัน
สํา หรั บ ฝึ กการสื่ อ สารภาษามื อ ด้ว ยตนเองบนระบบปฏิ บ ัติ ก ารแอน
ดรอยด์ ซึ่ งกลุ่มผูป้ ระเมินมีความแตกต่างทางเพศและอายุ รวมทั้งสิ้ น 30
คน โดยนําข้อมลมาสรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจดังแสดงในตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อแอปพลิเคชัน
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย S.D.
ระดับ
1. ด้านการออกแบบหน้าจอ
4.21
0.57
มาก
2. ด้านความสะดวกต่อการใช้งาน
4.23
0.48
มาก

จากการศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ การพัฒ นาแอปพลิ เคชั น
สํ า หรั บ ฝึ กการสื่ อ สารภาษามื อ ด้ว ยตนเองบนระบบปฏิ บ ัติ ก ารแอน
ดรอยด์ พ บว่ า ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ ที่ มี ต่ อ แอปพลิ เคชัน ด้า นการ
ออกแบบ ด้านความสะดวกต่อการใช้งาน ด้านความเข้าใจในเนื้ อหา ด้าน
การจดจําท่ าทางได้ดี ข้ ึ น หลังจากทําแบบทดสอบภายในแอปพลิ เคชัน
ด้านการทํางานของระบบและประสิ ทธิ ภาพโดยรวม มีความพึ่งพอใจอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก เนื่ องจากแอปพลิเคชันได้มุ่งเน้นให้ผูใ้ ช้สามารถ
จดจําภาษามือได้ง่ายขึ้น และได้เพิ่มส่ วนที่เป็ นทําแบบทดสอบ จึงส่ งผล
ให้ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของแอปพลิเคชันมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ซึ่ ง
อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก (x̄ = 4.30, S.D. = 0.57)
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การออกแบบและพัฒ นาระบบสอบเทียบเครื่ องวัดกําลังคาร์ บอนไดออกไซด์ เลเซอร์
เพื่อการแพทย์และอุตสาหกรรมในประเทศไทย
Design and Development of CO2 Laser Calibration System for Medical
and Industrial Applications in Thailand
กนกวรรณ นนทพจน์
ห้องปฏิบตั ิการเลเซอร์ พาวเวอร์ ฝ่ ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ
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บทคัดย่ อ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เลเซอร์เป็ นเลเซอร์ แบบความยาว
คลื่นต่อเนื่ อง (Continuous wavelength, CW) ที่ให้กาํ ลังสู งสุ ดในปัจจุบนั
ประเทศไทยจึงได้มีการนําเลเซอร์ ชนิดนี้มาใช้อย่างแพร่ หลาย ไม่วา่ จะ
เป็ นทางด้านการแพทย์และอุตสาหกรรมและมีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ
เช่นการประยุกต์ใช้เลเซอร์เพื่อการแพทย์และ ความงาม เช่น ใช้ในการ
ผ่าตัด การลอกหน้า รักษารอยย่น กําจัดไฝ ขี้แมลงวัน ทางด้าน
อุตสาหกรรมก็ใช้เลเซอร์ชนิดนี้ในการ ตัด เชื่อม แกะ สลักโลหะ เพื่อเป็ น
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและยกระดับมาตรฐานของเครื่ องมือวัดทางด้าน
เลเซอร์ และเพื่อรองรับ พรบ.เครื่ องมือแพทย์ ห้องปฏิบตั ิการเลเซอร์ พาว
เวอร์ สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ จึงได้ทาํ การออกแบบและพัฒนาระบบ
สอบเทียบเครื่ องวัดกําลัง CO2 เลเซอร์เพือ่ รองรับการขยายตัวของภาค
การแพทย์และอุตสาหกรรมที่ใช้เลเซอร์ชนิดนี้ โดยที่ขีดความสามารถใน
การสอบเทียบของห้องปฏิบตั ิการนี้อยูท่ ี่ 100 mW-10 W ที่ความยาวคลื่น
10.6 µm ความไม่แน่นอนของการวัดอยูท่ ี่ 4%

medical applications in Thailand, the National Institute of Metrology
(Thailand) has set up a CO2 laser power calibration system and provide
calibration service to customers last year. The service supports
calibration of medium-level laser power at wavelength of 10.6 um and at
power range 100 mW-10W, measurement uncertainty at 4%. The design
and development of the calibration system will be presented.
Keywords: CO2 laser, metrology, laser power calibration, laser power

1. บทนํา

Abstract

คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ เป็ นหนึ่งในเลเซอร์แบบแก๊ส
ชนิ ดแรกๆ ถูกคิดค้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1964 ถือได้วา่ เป็ นเลเซอร์ที่ถูกนํามาใช้
ประโยชน์มากที่สุดในปั จจุบนั เนื่องจากให้กาํ ลังสู งที่สุดในบรรดา CW
เลเซอร์ ดว้ ยกันและเนื่องจากความยาวคลื่นของเลเซอร์ ชนิดนี้อยูใ่ นย่านที่
ดูดซับโดยเซลล์เนื้อเยือ่ ของคนได้เป็ นอย่างดี การประยุกต์ใช้งานของ
CO2 เลเซอร์ทางด้านการแพทย์น้ นั จึงเหมาะสมเป็ นอย่างมาก เช่น ใช้ผา่ ตัด
ตัดไฝ หู ด ลอกหน้า เป็ นต้น นอกจากนั้น ความยาวคลื่นของ CO2 เลเซอร์
ที่โปร่ งแสงในชั้นบรรยากาศ จึงได้นาํ มาใช้ในทางทหารเช่น LIDAR
(Light Detection and Ranging) ที่เป็ นเทคนิคที่ใช้เลเซอร์ในการหาระยะ
เป็ นต้น ส่ วนทางด้านอุตสาหกรรม ก็ได้นาํ CO2 เลเซอร์มาใช้อย่าง
แพร่ หลายเช่น ตัด เชื่อม แกะ สลัก วัสดุต่างๆ เป็ นต้น

The carbon dioxide laser (CO2 laser) is one of the most useful
and is the highest CW laser at the present. The laser produces infrared
light at 10.6 um. Due to its high power, CO2 lasers are usually used in
industrial applications such as cutting and welding, or for engraving at
less power. CO2 lasers are also used widely in medical applications, such
as laser surgery, skin resurfacing, and removing mold, due to water
(biological tissue) absorb light at this wavelength very well. CO2 lasers
are also used as LIDAR laser source for military range finding
applications because of the transparency of the atmosphere to infrared
light. Due to the increasing use of CO2 lasers laser in industrial and

1.1 CO 2 เลเซอร์ เพื่อการแพทย์
ในปั จจุบนั ศัลยกรรมเลเซอร์จะแบ่งประเภทตามความยาว
คลื่นที่ใช้ และโหมดของเลเซอร์ โดยเลเซอร์จะมีการปล่อยพลังงานสอง
แบบคือแบบต่อเนื่ อง (CW) หรื อเป็ นแบบลูกคลื่นที่ปล่อยพลังงานออกมา
เป็ นระยะๆสมํ่าเสมอ (pulsed mode) ซึ่ งเป็ นประเภทที่ใช้ในความงามและ
การแพทย์ส่วนใหญ่ นอกจากโหมดของเลเซอร์แล้ว ชนิ ดของเลเซอร์ยงั
แบ่งไปตามความยาวคลื่น (สี ) ซึ่ งจะอยูใ่ นย่าน uv, visible, หรื อ infrared
ตัวอย่างของประเภทของเลเซอร์และชนิดของการรักษา สามารถแบ่งได้
ดังตารางที่ 1 [1]

คําสําคัญ: กําลังเลเซอร์, คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์, การสอบเทียบกําลัง
เลเซอร์ , เลเซอร์เพื่อการแพทย์

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”

506

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand

ตารางที่ 1: ตัวอย่างของประเภทของเลเซอร์ และชนิดของการรักษาใน
ปั จจุบนั
เลเซอร์

Nd YAG

ความยาวคลื่น
(nm)
ย่าน UV
193,208,351
1064

Er YAG

2940

CO2
Diode
KTP

10600
810, 940
1064/532

Dye
Alexandrite
Ruby

585-600
755
694

Excimer

การรั กษา

ตัดวัสดุน้ นั ขึ้นอยูก่ บั ชนิ ดของเลเซอร์ และชนิ ดของวัสดุ ปริ มาณความ
ร้อนที่ใช้ในการตัดวัสดุต่างๆที่ความหนาต่างๆกัน นั้นแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2: พลังงานความร้อน (watts) ของ CO2เลเซอร์ ที่ใช้ในการตัด
วัสดุต่างๆที่ความหนาต่างๆกัน [3]
วัสดุ
ความหนา (mm)
0.51
1.0
2.0
3.2
6.4
Stainless
1000
1000
1000
1500
2500
steel
Aluminum
1000
1000
1000
3800
10,000
Mild steel
400
500
Titanium
250
210
210
Plywood
650

เลสิ ก(lasik)รักษา
สายตาสั้น/ยาว
เส้นเลือดขอด
กําจัดขน รอยดํา
รอยสิ ว
Skin resurfacing
ไฝ ขี้แมลงวัน
ลบรอยสัก
ลบรอยสัก
ปานแดง/ดํา
ลบรอยสัก รอยดํา
กําจัดขน
ลบรอยสัก กําจัดขน
รอยดํา

การศึกษาถึงความเหมาะสมของการใช้เลเซอร์ ที่ระดับกําลัง
ต่ า งๆในการตัด วัส ดุ ที่ ค วามหนาต่ า งกัน หรื อวัส ดุ ต่ า งชนิ ด กัน จึ ง มี
ความสําคัญอย่างยิ่งในการลดความสิ้ นเปลืองพลังงานในการตัดและลด
ความเสี ยหายของชิ้นงาน ดังนั้นเครื่ องมือวัดกําลังเลเซอร์ที่มีความถูกต้อง
และมีการสอบเทียบจึงมีความสําคัญในอุตสาหกรรมนี้เป็ นอย่างมาก

งานวิจยั จากสหรัฐอเมริ กา[2] ได้ทาํ การศึกษากรณี ขอ้ ผิดพลาด
ที่เกิดจากการทําเลเซอร์ทรี ทเมนต์ 494 กรณี ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 25492554 พบว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือ ผิวไหม้ เกิดรอยแผลเป็ น ผิว
อักเสบ ติดเชื้อ และพบว่าสาเหตุหลักเกิดมาจาก ความผิดพลาดของ
ผูใ้ ช้เครื่ อง 30% ตามมาด้วยความผิดพลาดของเครื่ องมือ 20% และ ความ
ผิดพลาดจากคนไข้ 4% ในประเทศไทยเองก็มีกรณี ขอ้ ผิดพลาดที่เกิดจาก
การทําเลเซอร์ ทรี ทเมนต์ จากรายงานสถิติเรื่ องร้องเรี ยนกรณี ได้รับความ
เสี ยหายจากการใช้บริ การความงามของสํานักงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่
ได้รับการร้องเรี ยน จากผูไ้ ด้รับความเสี ยหายจากการทําเลเซอร์ทรี ทเมนต์
เป็ นจํานวนไม่นอ้ ยในแต่ละปี ดังนั้นนอกจากความเชี่ยวชาญของแพทย์ที่
ทําการรักษาแล้ว ตัวเครื่ องมือเองก็ตอ้ งมีมาตรฐาน และมีการสอบเทียบ
ตามระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย
1.2 CO 2 เลเซอร์ เพื่ออุตสาหกรรม
CO2 เลเซอร์ น้ นั ถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม ตัด
เจาะ แกะสลัก วัสดุต่างๆ เช่น เหล็ก อะลูมิเนียม สเตนเลสสตีล ไททาเนี ยม
ขี้ผ้ ึง ไม้ และผ้า ข้อเสี ยของการใช้เลเซอร์ในการตัดวัสดุน้ นั คือสิ้ นเปลือง
พลังงานและประสิ ทธิภาพที่ยงั ไม่ดีเท่าที่ควร โดยมีค่าตั้งแต่ 5%-45%
โดยที่ การสิ้ นเปลืองพลังงานและประสิ ทธิภาพของการใช้เลเซอร์ ในการ

2. ระบบสอบเทียบเครื่ องวัดกําลัง CO 2 เลเซอร์
ระบบวัดสอบเทียบ CO2 เลเซอร์ ของห้องปฏิบตั ิการเลเซอร์
พาวเวอร์ สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติประกอบไปด้วยส่ วนประกอบต่างๆ
ดังรู ปที่ 1

รุ ปที่ 1 CO2 laser calibration system at NIMT
โดยที่แหล่งกําเนิด CO2 เลเซอร์ที่ใช้เป็ นแบบเสถียรภาพสู ง มี
ความเสถียรของกําลังที่ 2% ความยาวคลื่นที่ 10.55-10.63 µm เนื่องจาก
แสงของ CO2 เลเซอร์ นั้นอยูใ่ นย่านอินฟราเรด จึงไม่สามารถมองเห็นด้วย
ตาเปล่า เพือ่ ความปลอดภัยและสะดวกต่อการทํางาน เลเซอร์สีแดง He-Ne
เลเซอร์ จึงนํามาใช้ โดยจัดให้มีสาํ แสงซ้อนทับกันกับ CO2 เลเซอร์
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อุปกรณ์ Beam splitter (ZnSe diffraction beam splitter) ทําการแยก
ลําแสงเลเซอร์ออกเป็ น2 ส่ วน ส่ วนแรก direct transmission (P1) ไปยัง
Reference standard detector (standard) หรื อ device under test (DUT)
ส่ วนที่สอง (P2) ไปยัง monitor detector โดยที่ reference standard คือ
thermopile detector PM30 (Coherent) และ monitor detector คือ
thermopile laser detector PM3 (Coherent) ซึ่ งทั้ง standard และ DUT นั้น
ถูกยึดบนรางมอเตอร์สาํ หรับสอบเทียบ

3. วิธีการสอบเทียบเครื่ องวัดกําลัง CO 2 เลเซอร์
การสอบเทียบเครื่ องวัดกําลังของ CO2 เลเซอร์น้ นั ใช้วิธีที่
เรี ยกว่า substitution with monitor หรื อ beam splitter method โดยมี
ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
3.1 หาค่า System sensitivity
จากการวัดกําลังของเลเซอร์ส่วนที่เป็ น direct transmission (P1) โดยใช้
standard detector กับส่ วนที่เบี่ยงเบนจาก beam splitter (P2)โดยใช้ monitor
detector จะได้อตั ราส่ วนที่เรี ยกว่า System sensitivity
Ssystem = P2/P1=Pcorr/Pstd

(1)

3.2 คํานวณค่า Calibration factor (CF)
โดยการแทนที่ standard detector ด้วย detector ที่ตอ้ งการสอบเทียบ
(DUT) Calibration factor สามารถคํานวณได้จากอัตราส่ วนของกําลังของ
เลเซอร์ที่วดั ได้จาก DUT และ standard detector ซึ่ งสามารถหาได้จากค่า
system sensitivity ที่คาํ นวณมาก่อนหน้าในหัวข้อ 3.1 ดังนั้น
(2)
Calibration factor : CF= PDUTc/Pstd= Ssystemx (PDUT/PCor)
โดยที่
PDUT= กําลังของเลเซอร์ที่อา่ นได้จากเครื่ องวัดที่ถูกสอบเทียบ [W]
PStd= กําลังของเลเซอร์ที่อ่านได้จากเครื่ องวัดมาตรฐาน [W]
PCor= กําลังของเลเซอร์ที่อ่านได้จาก monitor detector [W]
SSystem= ค่า sensitivity ของระบบสอบเทียบ

4. สรุป
เพื่อยกระดับมาตรฐานของเครื่ องมือทางด้านเลเซอร์ และเพื่อ
เป็ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค รวมถึงเป็ นการรองรับ พรบ.เครื่ องมือแพทย์
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จึงได้เปิ ดให้บริ การสอบเทียบเครื่ องวัดกําลัง
ของ CO2 เลเซอร์ ซึ่งเป็ นพารามิเตอร์ ใหม่ของห้องปฏิบตั ิการเลเซอร์
พาวเวอร์ โดยใช้เทคนิคที่เรี ยกว่า substitution with monitor หรื อ beam
splitter method โดยมีขอบข่ายการให้บริ การดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ขอบข่ายการให้บริ การสอบเทียบเครื่ องวัดกําลัง CO2 เลเซอร์
Equipment

Measurement Range

Optical power meter 100 mW-10W
@10 600 nm

Uncertainty
4%

โดยมีการถ่ายค่าความถูกต้องของกําลังเลเซอร์มาจากสถาบันมาตรวิทยา
ประเทศจีน (NIM China) และสอบกลับได้ไปยัง SI Units
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ประวัติผู้เขียนบทความ
ดร.กนกวรรณ นนทพจน์ ปั จจุบนั มีตาํ แหน่ง
เป็ นนักมาตรวิทยาชํานาญการ ห้องปฏิบตั ิการ
เลเซอร์ พาวเวอร์ ฝ่ ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบัน
มาตรวิทยาแห่ งชาติ สําเร็จปริ ญญาตรี สาขาวิชา
ฟิ สิ กส์ จากมหาวิทยาลัยมหิ ดลสําเร็ จปริ ญญา
เอก สาขาวิชาฟิ สิ กส์ ด้วยงานวิจยั ทาง Ultrafast
laser spectroscopy จาก Virginia Polytechnic
Institute and State University (Virginia Tech) , USA ในปี 2008. ในปี
2010-2012 ได้ไปทําวิจยั ในฐานะ Guest research กับ the National
Institute of Standard and Technology (NIST, USA) เรื่ อง development
and characterization of a standard reference material based on silicon
nanoparticles และในปี 2016 ได้ไปปฏิบตั ิงานโครงการภายใต้ความ
ร่ วมมือ MOU ระหว่างสถาบันกับ PTB สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี ใน
โครงการ Design and development of laser energy meter and 10W
power laser calibration systems ที่ PTB สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี
งานวิจยั ที่สนใจได้แก่ optical, infrared and far-infrared spectroscopy,
and measurement standard of laser power
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การศึกษาทัศนคติด้านความปลอดภัยของพนักงานโรงงานแห่ งหนึงในอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
The Study on Attitude toward the Safety of Labors in the Factory was Located in Tha-Wung, Lopburi
ธาดา อ่อนศรี 1 ทวีศักดิ ประกอบดี1 พีรญา เต่ าทอง1
1
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ถนนนารายณ์มหาราช ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 036-422125 E-mail: pheeraya.t@gmail.com

บทคัดย่อ
บทความนีนําเสนอการศึกษาทัศนคติดา้ นความปลอดภัยของ
พนักงานโรงงานแห่งหนึงในอําเภอท่าวุง้ จังหวัดลพบุรี จําแนกตามปั จจัย
ส่ ว นบุ ค คลได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา และอายุก ารทํา งาน โดย
รวบรวมข้อมูลจากพนักงาน จํานวน 208 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจัยคื อ
แบบสอบถาม สถิ ติ ที ใช้ ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี ย ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า ความถี ส่ ว น
เบี ยงเบนมาตรฐาน T-test, One way ANOVA และ LSD ผลการวิจัย
พบว่าทัศนคติในด้านความปลอดภัยของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลีย 3.89 ทีระดับนัยสําคัญ .05
คําสําคัญ: ทัศนคติ, ความปลอดภัย
ABSTRACT
The paper presents a study of the study on attitude toward
the safety of labors in the factory was located in Tha-Wung, Lopburi.
Classified by personal factors of gender, educational level, Age and
work experience. The data were collected from 208 employees. The
instrument used in the research was a questionnaire. The statistics used
were percentage, frequency, standard deviation, T-test, one way
ANOVA and LSD. The research found that the attitudes towards safety
of employees were at a high level. The mean score was 3.89 at
significance level of .05.

เพิ มขึนเป็ นเงาตามตัวไปด้วยเช่นกัน และมักจะมี อุบัติเหตุ ในโรงงานเกิด
ขึ นอยู่บ่ อยๆ ไม่ ว่า จะเป็ นโรงงานอุ ต สาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามการเกิดอุ บัติในงานอุ ตสาหกรรมถ้าตัวเลขทาง
สถิติยิ งน้อยนันหมายถึ งคุ ณภาพในการจัดการบริ หารความปลอดภัยใน
โรงงานนันมีประสิ ทธิ ภาพที ดี ตามสถิ ติการเกิดอุ บัติเหตุ จากการทํางาน
ตังแต่เดือน มกราคม–มิถุนายน 2556 ในโรงงานแห่งหนึงใน อําเภอท่าวุง้
จังหวัดลพบุรี เฉลีย 7.16 คน จากพนักงาน 445 คน คิดเป็ น 1.61%
จากปั ญหาดังกล่าวทําให้เกิดแนวคิ ดในการศึ กษาระดับความ
คิดเห็นด้านทัศนคติ ที เกียวกับความปลอดภัยของพนักงานโรงงานแห่ ง
หนึงในอําเภอท่าวุง้ จังหวัดลพบุรี

2. วิธีดําเนินการวิจัย
2.1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องแล้วนัน ผูว้ ิจัยมี
ความสนใจที จะศึ ก ษาทัศ นคติ ข องพนักงานที มี ต่อ ความปลอดภัยของ
โรงงานแห่งหนึงในอําเภอท่าวุง้ จังหวัดลพบุ รีโดยมี แนวคิ ดของการวิจัย
สามส่ วน ส่ วนที หนึ งคื อ ระบบความปลอดภัยทางด้านสารเคมี ส่ วนที
สองคื อ ระบบความปลอดภัยด้านกายภาพ ส่ วนที สามคื อ ระบบความ
ปลอดภัยด้านชีวภาพ ดังรู ปที 1
ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึ กษา
4. อายุการทํางาน

Keywords: attitude, Security

1. บทนํา
ประเทศไทยได้มีการเจริ ญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรม ทําให้
มี จาํ นวนคนงานหรื อผูป้ ฏิบัติงานในโรงงานอุ ตสาหกรรมเพิ มขึ นอย่าง
รวดเร็ วตามไปด้วย คนงานหรื อผูป้ ฏิบตั ิงาน ส่ วนใหญ่ไม่สามารถปรับตัว
เข้ากับ การทํางานในโรงงานอุ ต สาหกรรม ขณะเดี ยวกันยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้เกิดความปลอดภัย ซึ งมี ผลทําให้จาํ นวน
คนงานหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานที ได้รับอุ บัติเหตุ ในขณะปฏิบัติงานในโรงงาน

ตัวแปรตาม
ความปลอดภัยของพนักงาน
1. ระบบความปลอดภัยด้านสารเคมี
2. ระบบความปลอดภัยด้านกายภาพ
3. ระบบความปลอดภัยด้านชีวภาพ

รู ปที 1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีใช้ในการวิจยั
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2 หมายถึง ระดับทัศนคตินอ้ ย
1 หมายถึง ระดับทัศนคตินอ้ ยทีสุ ด

2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใช้ในการวิจัยครั งนี ได้แก่ พนักงานของโรงงาน
แห่งหนึงในอําเภอท่าวุง้ จังหวัดลพบุรี จํานวน 437 คน
กลุ่ ม ตัว อย่ างของพนัก งานในการวิจัย นี ใช้ก ารคํา นวณหา
ขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยหลั ก การคํา นวณของ Taro Yamane’s
กาํ หนดให้มีความคลาดเคลือน .05 แสดงดังสมการที 1
n

N
1  Ne 2

ตอนที 3 ข้อเสนอแนะ เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
เริ มต้น

(1)

ศึกษาทฤษฎีและรวบรวมข้อมูล

N =จํานวนประชากร 437 คน
n = จํานวนของตัวอย่างทีใช้
e = ค่าความคลาดเคลือน .05

กําหนดลักษณะของคําถามตาม
ขอบเขตเนื อหาและวัตถุประสงค์

คํานวณได้ดงั สมการที 2
สร้างแบบสอบถามร่ าง
n



437

1  4370.052
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(2)
ตรวจสอบโดยผูเ้ ชียวชาญ

จํานวนของตัวอย่ างที ใช้ศึ กษาทัศนคติ ข องพนักงานที มี ต่ อ
ความปลอดภัยของโรงงานแห่งหนึงในอําเภอท่าวุง้ จังหวัดลพบุ รีเท่ ากับ
208 คน

ไม่ผ่าน

ปรับปรุ งแก้ไข

ผ่าน
นําไปทดลองใช้

2.3 ขันตอนการสร้ างเครืองมือ
เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงานโรงงาน
แ ห่ ง หนึ ง ใ นอํ า เภ อ ท่ าวุ ้ ง จั ง ห วั ด ล พบุ รี เป็ นแ บ บ ส อ บ ถ า ม
(Questionnaire) ที ปรั บปรุ งแบบสอบถามจาก สมจิ ต ศิ ริ มานะกุล จาก
การศึกษาหลักแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที เกียวข้อง ดังรู ปที 2 เพือ
ศึกษาทัศนคติดา้ นความปลอดภัยของพนักงานโรงงานแห่งหนึงในอําเภอ
ท่าวุง้ จังหวัดลพบุรี โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที 1 ข้อมูลเกียวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับอายุ
ระดับการศึกษา อายุการทํางาน เป็ นคําถามแบบเลือกตอบ
ตอนที 2 ข้อมูลเกียวกับความปลอดภัยของพนักงานในด้าน
ระบบความปลอดภัยด้านสารเคมี ระบบความปลอดภัยด้านกายภาพ และ
ระบบความปลอดภัยด้านชีวภาพ เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ เกณฑ์การให้คะแนนเป็ นดังนี
5 หมายถึง ระดับทัศนคติมากทีสุ ด
4 หมายถึง ระดับทัศนคติมาก
3 หมายถึง ระดับทัศนคติปานกลาง

จําทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
เพือนําไปใช้จริ ง

สิ นสุ ด

รู ปที 2 ขันตอนการสร้างเครื องมือ

3. ผลการวิจัย
3.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที 1 ปั จจัยส่ วนบุคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามคื อ พนักงานโรงงานแห่ งหนึ งในอําเภอ
ท่ าวุง้ จังหวัดลพบุ รี จาํ นวน 208 คน จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุ ค คลของ
พนักงาน แสดงรายละเอียดดังตารางที 1
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ตอนที 3 ทัศนคติดา้ นความปลอดภัย จําแนกตามเพศ แสดงค่ า
ดังตารางที 3

ตารางที 1 จํานวนและ ค่าร้อยละของพนักงานจําแนกตามข้อมูลพืนฐาน
ปัจจัยส่ วนบุคคล
จํานวน ร้ อยละ
1. เพศ
ชาย
113
54.3
หญิง
95
45.7
2. อายุ
ตํากว่า 20 ปี
6
2.9
20-25 ปี
117
56.3
26-30 ปี
40
19.2
31-35 ปี
26
12.5
36-40 ปี
10
4.8
41 ปี ขึนไป
9
4.3
3. ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
14
6.7
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
61
29.3
อนุปริ ญญา/ปวส.
104
50.0
ปริ ญญาตรี
22
10.6
สูงกว่าปริ ญญาตรี
7
3.4
4. อายุการทํางาน
น้อยกว่า 1 ปี
17
8.2
1-5 ปี
123
59.1
6-10 ปี
35
16.8
11-15 ปี
19
19.1
16-20 ปี
6
2.9
21 ปี ขึนไป
8
3.8
รวม
208 100.0

ตารางที 3 ทัศนคติดา้ นความปลอดภัยจําแนกตามเพศ
เพศชาย เพศหญิง
ระบบความปลอดภัย
n =113
n =95
t Sig.
ในโรงงาน
S.D. X S.D.
X
ด้านสารเคมี
3.69 0.568 3.69 0.541 -0.039 0.969
ด้านกายภาพ
3.87 0.634 3.92 0.637 -0.571 0.569
ด้านชีวภาพ
4.00 0.671 4.18 0.718 -1.890 0.060
รวม
3.85 0.545 3.93 0.544 -1.037 0.301
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05
ตอนที 4 วิ เ คราะห์เ พื อเปรี ย บเที ย บทัศ นคติ ใ นด้า นความ
ปลอดภัยจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงาน แสดงดังตารางที 4-6

ตอนที 2 ปั จจัยทีส่ งผลต่อทัศนคติดา้ นความปลอดภัย แสดงค่า
ดังตารางที 2
ตารางที 2 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานระดับทัศนคติดา้ นความ
ปลอดภัย
ระดับ
ระบบความปลอดภัย
S.D.
X
ทัศนคติ
ด้านสารเคมี
3.69 0.554
มาก
ด้านกายภาพ
3.90 0.634
มาก
ด้านชีวภาพ
4.08 0.697
มาก
รวม
3.89 0.545
มาก

ตารางที 4 ทัศนคติดา้ นความปลอดภัย จําแนกตามอายุ
ระบบความ แหล่งความ
ss df MS
ปลอดภัย
แปรปวน
ด้านสารเคมี
ระหว่างกลุ่ม 3.832 5 0.766
ภายในกลุ่ม 59.923 202 0.297
รวม 63.755 207
ด้านกายภาพ
ระหว่างกลุ่ม 6.222 5 1.244
ภายในกลุ่ม 77.218 202 0.382
รวม 83.440 207
ด้านชีวภาพ
ระหว่างกลุ่ม 15.030 5 3.006
ภายในกลุ่ม 85.803 202 0.425
รวม 100.833 207
ค่าเฉลียโดยรวม ระหว่างกลุ่ม 6.045 5 1.209
ภายในกลุ่ม 55.487 202 0.275
รวม 61.532 207
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05
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F

Sig

2.584 0.027*

3.255 0.008*

7.077 0.00*

4.402

0.01
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ตารางที 5 ทัศนคติดา้ นความปลอดภัย จําแนกตามการศึกษา
ระบบความ แหล่งความ
ss df MS F
ปลอดภัย
แปรปวน
ด้านสารเคมี
ระหว่างกลุ่ม 2.429 4 0.607 2.010
ภายในกลุ่ม 61.326 203 0.302
รวม 63.755 207
ด้านกายภาพ ระหว่างกลุ่ม 1.199 4 0.300 2.010
ภายในกลุ่ม 82.241 203 0.405
รวม 83.440 207
ด้านชีวภาพ
ระหว่างกลุ่ม 5.654 4 1.413 3.014
ภายในกลุ่ม 95.180 203 0.469
รวม 100.833 207
ค่าเฉลียโดยรวม ระหว่างกลุ่ม 2.364 4 0.591 2.028
ภายในกลุ่ม 59.168 203 0.291
รวม 61.532 207
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05

เป็ นร้อยละ 56.3 มีระดับการศึกษา อนุปริ ญญา/ปวส. จํานวน 104 คน คิ ด
เป็ นร้อยละ 50.0 และมีอายุการทํางาน 1-5 ปี จํานวน 123 คน คิ ดเป็ นร้ อย
ละ 59.1
2. ทัศนคติดา้ นความปลอดภัยในภาพรวม ผลวิจยั พบว่า ระดับ
ทัศนคติภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ค่า X = 3.89
3. ผลการวิ เ คราะห์ เ พื อเปรี ยบเที ย บทั ศ นคติ ด้ า นความ
ปลอดภัย จําแนกตามเพศ ผลวิจัยพบว่า พนักงานที เป็ นเพศชายและเพศ
หญิงมีทศั นคติไม่แตกต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญ 0.05
4. ผลการวิเคราะห์เพือเปรี ยบเทียบทัศนคติดา้ นความปลอดภัย
ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล จํา แนกตามอายุ ผลวิ จัย พบว่ า อายุ ข องพนัก งานมี
ทัศนคติแตกต่างกันทุกด้าน ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 จําแนกตามการศึ กษา
ผลวิจยั พบว่า การศึกษาของพนักงานมีทศั นคติแตกต่างกันด้านชี วภาพ ที
ระดับนัยสําคัญ 0.05 จําแนกตามอายุการทํางาน ผลวิจัยพบว่า อายุการ
ทํางานของพนักงานมีทศั นคติแตกต่างกันด้านกายภาพและด้านชีวภาพ ที
ระดับนัยสําคัญ 0.05

Sig
0.094

0.094

0.019*

0.092

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอบ คุ ณ คุ ณอนั น ต์ เกตุ แก้ว ผู้ เ ชี ยวชาญในการตอ บ
แบบสอบถาม และพนักงานในโรงงานแห่ งหนึ งในอําเภอท่ าวุง้ จังหวัด
ลพบุรี ทุกท่าน ทีให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม ซึ ง
เป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั ในครังนี

ตารางที 6 ทัศนคติดา้ นความปลอดภัย จําแนกตามอายุการทํางาน
ระบบความ แหล่งความ
ss df MS F Sig
ปลอดภัย
แปรปวน
ด้านสารเคมี
ระหว่างกลุ่ม 2.514 5 05.03 1.658 0.146
ภายในกลุ่ม 61.242 202 0.303
รวม 63.755 207
ด้านกายภาพ ระหว่างกลุ่ม 6.219 5 2.845 3.254 0.008*
ภายในกลุ่ม 77.221 202 0.382
รวม 83.440 207
ด้านชีวภาพ
ระหว่างกลุ่ม 14.226 5 2.845 6.636 0.000*
ภายในกลุ่ม 86.607 202 0.429
รวม 100.833 207
ค่าเฉลียโดยรวม ระหว่างกลุ่ม 5.841 5 1.168 4.237 0.001
ภายในกลุ่ม 55.691 202 0.276
รวม 61.532 207
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05

เอกสารอ้ างอิง

4. สรุปผลการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงาน ผลการวิจัยพบว่า พนักงาน
ในโรงงานแห่งหนึงในอําเภอท่ าวุง้ จังหวัดลพบุ รีส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย
จํานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.3 มี อายุ 20-25 ปี จํานวน 117 คน คิ ด

[1] ประภาเพ็ญ สุ วรรณ. (2520). ทัศนคติ : การเปลี ยนแปลง การวัด
และพฤติ ก รรมอนามัย. พิม พ์ค รั งที 1. กรุ งเทพฯ สํานักพิ มพ์ไทย
วัฒนาพานิช
[2] เปรมหทัย อมาตกุล. (2546). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตรองเท้า บริ ษทั พี. เอส. อาร์ . ฟุตแวร์ จํากัด.สาขา
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาบริ หารอุตสาหกรรม.
[3] ฟ้ ารัตน์ สมแสน. (2539). ปั จจัยทีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมเกียวกับ
ค ว าม ป ล อ ด ภั ย ใน ก าร ทํ า ง า นข อ ง ค น ง านก่ อ สร้ า ง ใ น
กรุ งเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต(รั ฐศาสตร์ ).
กรุ งเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
[4] สมจิ ต ศิ ริมานะกุ ล . (2552). ความคิ ด เห็น ของพนัก งานเกียวกับ
ระบบความปลอดภัยของบริ ษทั IRPC จํากัด (มหาชน) สาขาคลัง
นํ า มั น อ ยุ ธ ยา .ก ารค้ น ค ว้ า อิ ส ระ . บธ .ม. ( บริ หารธุ รกิ จ ).
พระนครศรี อยุธยา:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา.
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การออกแบบระบบให้ บริการเครื อข่ ายเสมือนทีข่ ยายได้ สาหรับรองรับการเชื่ อมต่ อเครื อข่ ายเข้ าสู่ ศูนย์ ข้อมูล
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บทคัดย่ อ

1.บทนา

บทความนี้ น าเสนอการออกแบบระบบให้ บ ริ ก ารเครื อข่ า ย
เสมื อน (Virtual Private Network หรื อ VPN) ผ่านเครื อข่ ายสาธารณะ
โดยเน้นให้มีเครื่ องแม่ข่ายสาหรับให้บริ การเครื อข่าบเสมือนที่ขยายได้
มากกว่าหนึ่ งเครื่ องและสามารถทางานทดแทนกันได้ เพื่อรองรั บการ
เชื่ อมต่อเครื อข่ายจานวนมากในการ เข้าถึ งบริ การในศูนย์ขอ้ มูล (Data
center ) โดยใช้วิธีการออกแบบให้มีจานวนเดรื่ อง VPN gateway สาหรับ
รองรั บการเชื่ อมต่อจานวน 2 เครื่ องขึ้ น ไป และใช้ใ บรั บ รองดิ จิตอล
(Digital Certificate) ในการพิสูจน์สิทธิ์ในการเข้าถึ งเครื อข่ายเสมือน ทา
ให้ผใู้ ช้งาน (client) สามารถเชื่ อมต่อ VPN gateway แบบอัตโนมัติ ทั้งนี้
เพื่อรองรับการใช้งานจากผูใ้ ช้งานจานวนมากที่ ใช้อุปกรณ์สาหรับการ
เชื่ อมต่อที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นในอนาคตและสามารถรองรับ
การขยายจานวน VPN gateway ได้โดยง่ายและรองรับกับระบบเดิ มที่ มี
อยูไ่ ด้ทนั ที

Abstract
This paper presents the design of scalable virtual private
network ( VPN) for network connection to data center by
setting up multiple VPN gateway servers for load distribution
and reliable services. By using multiple gateway servers and
digital certificate for user authentication, the clients can
automatically connect to VPN gateway servers. The proposed
system design will be able to support a large number of users
with various types of devices. It also allows to easily extend
the number of VPN gateway servers in the future.

ปั จจุบนั การใช้งานเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้รับความนิ ยมอย่าง
แพร่ หลายองค์กรต่างๆมีการให้บริ การเข้าถึ งเครื อข่ายภายในองค์กร
โดยใช้เทคโนโลยีเครื อข่ายเสมื อน (Virtual Private Network: VPN)
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรสามารถเข้า ถึ ง ข้อ มู ล และบริ ก ารขององค์ก รจาก
เครื อข่ายภายนอกได้ การเชื่ อมต่อเข้าสู่ เครื อข่ ายภายในองค์ก รด้วย
เทคโนโลยี VPN จากภายนอก สามารถทาได้โดยใช้ VPN gateway ที่
เป็ นอุปกรณ์ เครื อข่ายที่ พร้ อมใช้งาน ซึ่ งส่ วนใหญ่มีราคาแพง มี การ
จากัดจานวนผูใ้ ช้งานพร้ อมกัน และรองรั บคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล
หรื อแบบพกพาเป็ นหลัก ซึ่ งในปั จจุบนั ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ บ นอุ ป กรณ์ ส มาร์ ทโฟนใ นรู ปแบบของแ อพลิ เค ชั่ น บ น
ระบบปฏิบตั ิการ เช่น Android OS หรื อ iOS เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั พบ
ข้อจากัด ในการใช้งานเครื อข่ าย เช่ น การใช้งานพอร์ ต (Port) ที่ ไม่
ตรงกัน การใช้งานโพรโทคอลต่างชนิ ดกัน เป็ นต้น ทาให้การบริ การ
เครื อข่ายเสมื อนมี ค วามซับซ้อนมากขึ้ นกว่าเครื อข่ ายทัว่ ๆ ไป และ
จาเป็ นต้องมี การออกแบบระบบเพื่อให้สามารถรองรั บข้อจากัดของ
เครื อข่ายเหล่านั้น รวมทั้งสามารถรองรับการใช้งานของผูใ้ ช้จานวน
มากได้
ในบทความนี้ จึ ง ได้ น าเสนอการออกแบบระบบการให้ บ ริ การ
เครื อข่ายเสมื อนที่ขยายได้โดยการประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์ OpenVPN
[1] สาหรับการเชื่ อมต่อเข้าสู่ ศูนย์ขอ้ มูล (data center) สามารถมีจานวนเดรื่
อง VPN gateway จานวนมากกว่า 1 เครื่ อง ส าหรั บ รองรั บ การเชื่ อมต่ อ
จานวนมากได้พร้ อมกันและใช้ใบรับรองดิ จิตอล (Digital Certificate) ใน
การพิสูจน์สิทธิ์ ในการเข้าถึงเครื อข่ายเสมือน ซึ่งระบบของผูใ้ ช้งาน (client)
สามารถเชื่ อมต่อ VPN gateway แบบอัตโนมัติ โดยผูใ้ ช้งานไม่ตอ้ งเลื อก
เครื่ องแม่ข่าย เครื่ องใดเครื่ องหนึ่ งโดยเฉพาะเพื่อเชื่ อมต่อใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อ
รองรับการใช้งานจากผูใ้ ช้งานจานวนมากที่ใช้อุปกรณ์สาหรับการเชื่ อมต่อ
ที่ มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นในอนาคตและสามารถรองรั บการขยาย
จานวน VPN gateway ได้โดยง่ายและรองรับกับระบบเดิ มที่มีอยู่ได้ทนั ที
ซึ่งบทความนี้ จะแสดงและเปรี ยบเทียบ รู ปแบบต่างๆในการเชื่ อมต่อไปยัง
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VPN gateway เพื่อนาเสนอวิธีการออกแบบและการใช้งานเครื อข่ายเสมือน
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

ได้ โดยทั้งหมดนี้ จะเรี ยกว่า “เทคโนโลยีโครงสร้ างพื้ น ฐานกุ ญแจ
สาธารณะ (Public key infrastructure: PKI)

2. เทคโนโลยีทใี่ ช้
2.1 OpenVPN

Certificate Authority (CA)

OpenVPN เป็ นซอฟต์แวร์ ที่เปิ ดเผยรหัสการพัฒนา หรื อ Open
source ที่ใช้งานสาหรับการสร้ างเครื อข่ายเสมื อน โดยทางานได้ท้ งั ใน
แบบเครื่ องแม่ข่ายสาหรับให้บริ การ หรื อทางานเป็ นไคล์แอนต์เพื่อเชื่ อม
ต่ อ ไปหาเครื่ องแม่ ข่ า ย ลัก ษณะการใช้ ง าน OpenVPN จะท างานใน
ลักษณะการสร้าง Tunnel สาหรับรับส่ งข้อมูลบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ ต
โดยที่ เ ครื องแม่ ข่ า ยที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น VPN gateway จะมี Network
interface ทั้งในรู ปของ Public interface และ Private interface ดังรู ปที่ 1

OpenVPN server

Public Internet

Private key

Private key
Private key
รู ปที่ 3 โครงสร้างของ Public key infrastructure (PKI)

3. การออกแบบและพัฒนา
3.1 การออกแบบ OpenVPN Redundancy

OpenVPN redundancy คือ การนา VPN gateway อย่างน้อย 2
ตัวขึ้ น ไป จัด ตั้งเป็ น VPN gateway โดยติ ด ตั้ง OpenVPN และสร้ าง
Encryption tunnel Private network CA ในลักษณะของ Self -signed certificate หรื อการกาหนด CA บน
OpenVPN Client
เครื่ องเอง หลัง จากนั้น จึ ง ใช้ CA เดี ย วกัน ส าหรั บ VPN gateway
ทั้งหมดเพื่อกาหนดให้เป็ น CA ร่ วมกัน ดังรู ปที่ 4
รูปที่ 1 ลักษณะการทางานของ OpenVPN server-Client
2.2 OpenSSL Technology

VPN gateway 1

OpenSSL คือ ชุ ดของไลบรารี่ ที่นาไว้ใช้สาหรับการเข้ารหัส
ข้อมูลผ่านโพรโทคอล SSL โดยเทคโนโลยีของ OpenSSL สนับสนุน
อัล กอริ ธึมในการเข้ารหัส ที่ ห ลากหลาย เช่ น AES, Blowfish, RSA,
MD5 เป็ นต้น ลัก ษณะการท างานของ OpenSSL จะมี ก ารเข้า รหัส
ข้อมูลระหว่างผูร้ ับกับผูส้ ่ งในลักษณะของ Public key กับ Private key
ดังรู ปที่ 2

Data

Common Certificate Authority (CA)
CA

CA

Data center

Public key
Encryption

รู ปที่ 4 การใช้งาน CA ร่ วมกันสาหรับ VPN gateway

Cipher text
Original message

VPN gateway 2 VPN gateway...n

จากรู ปที่ 4 เป็ นการกาหนดการทางานของ VPN server มากกว่า 1
เครื่ อง เพื่ อท างานทดแทนกัน และเป็ นวิ ธี ก ารส าหรั บ ขยายการ
เชื่ อ มต่ อ ส าหรั บ การเข้ า ถึ ง ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ โ ดย
กาหนดให้มีจานวนการให้บริ การที่รองรับได้มากกว่า 1 เครื่ อง

Internet

Decryption
Private key

3.2 การกาหนดคุณสมบัติการเชื่ อมต่ อเมื่อมีการขยาย VPN server
gateway

รูปที่ 2 การเข้ารหัสและถอดรหัสโดยใช้เทคโนโลยี OpenSSL

เมื่ อ มี ก ารขยายจ านวน VPN server เพื่ อ รองรั บ จ านวนผู้ใ ช้ ง าน
ส าหรั บ การเชื่ อ มต่ อ กับ VPN gateway ที่ มี ห ลายตัว จะท าการ
ป รั บ แ ต่ ง คุ ณ ส ม บั ติ ใ น ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ ข อ ง ไ ฟ ล์ OpenVPN
configuration ซึ่ งสามารถกาหนดโซนการเชื่ อมต่อโดยกาหนดได้
ดังนี้

2.3 Certificate Authority (CA)
Certificate Authority (CA) คือ ใบรับรองดิจิตอลที่แสดงความ
เป็ นเจ้าของ Public key โดยมีชื่อใบรับรองเพื่ออนุ ญาติให้ค นอื่ นใช้
งานโดยยืนยันตัวตนโดยการ Private key ที่สอดคล้องกับ Public key
ที่ถูกรับรองในรู ปแบบที่เชื่อถือได้ เปรี ยบเหมือนบุคคลที่สามที่เชื่อถือ
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client
dev tun
Zone 1
<connection>
remote 192.168.100.3 1194 tcp
</connection>
Zone 2
<connection>
remote 192.168.100.4 1194 tcp
</connection>

VPN Gateway 1

Client
Random

VPN Gateway 2
VPN Gateway 3

รู ปที่ 6 การเชื่ อมต่อ VPN gateway แบบสุ่ ม

4. ผลการทดสอบประสิทธิภาพ
4.1 การทดสอบประสิทธิภาพของ VPN gateway แบบพืน้ ฐาน
การทดสอบประสิ ทธิ ภ าพของ VPN gateway โดยการสร้ า ง
Connection เพื่อเชื่ อมต่อไปที่ VPN gateway จานวน 1 เครื่ องแล้ว
วัด ประสิ ท ธิ ภ าพของการประมวลผลของ CPU load โดยการ
เชื่ อมต่อครั้งละ 50 100 150 200, 250 และ 300 ตามลาดับ โดยเครื่ อง
ที่ใช้ทดสอบมี ความเร็ วของ CPU 2.7 GHz และหน่ วยความจา 4
Gbyte

จากตัวอย่า งของ OpenVPN configuration ในข้างต้น จะเห็ น ว่ า มี
เครื่ องแม่ข่ายที่ ท าหน้า ที่ เ ป็ น VPN gateway จานวน 2 ตัว ได้แ ก่
เครื่ อ งหมายเลขไอพี 192.168.100.3 และ 192.168.100.4 การ
กาหนดการเชื่อมต่อสามารถทาได้ 2 แบบ คือ
1.การเชื่ อมต่อแบบเรี ยงลาดับ
2.การเชื่ อมต่อแบบสุ่ ม
3.2.1 การเชื่ อมต่ อแบบเรียงลาดับ
หมายถึ ง การเชื่ อมต่ อ แบบบนลงล่ า งตามไฟล์
OpenVPN configuration ที่ ก าหนดไว้ โดยจะเชื่ อ มต่ อ ที่ VPN
gateway ตัวแรกก่อน เมื่อ VPN gateway มีจานวนการเชื่ อมต่อครบ
ตามที่กาหนดไว้ จึงเลื่อนลาดับมาเชื่ อมต่อ VPN gateway ตัวถัดไป
ดังรู ปที่ 5 เมื่อมีการกาหนดจานวนการรองรับการเชื่ อมต่อของ VPN
gateway แต่ละตัวไว้ที่ 250

Max 250
VPN gateway 1

Max 250
VPN gateway 2

รู ปที่ 7 การทดสอบประสิ ทธิภาพ CPU load ของ VPN gateway
จานวน 1 เครื่ อง
จากรู ปที่ 7 จะเห็นว่าเมื่อมีจานวน Client Connection เข้า
มาเพิ่มขึ้น การประมวลผลของ CPU จะสู งขึ้ นตามลาดับเนื่ องจาก
ต้องมี ก ารถอดรหัส จาก Tunnel ที่ เ ชื่ อมต่ อเข้ามา หากมี ผูใ้ ช้ง าน
จ านวนมาก การมี เ ครื่ อ ง VPN gateway เพี ย งเครื่ อ งเดี ย วจะไม่
สามารถรองรั บ ความต้อ งการใช้ง านได้ จะเห็ น ได้ว่ า การขยาย
จ านวน VPN gateway เพื่ อ ให้ ร องรั บ ผูใ้ ช้จ านวนมากจึ ง มี ค วาม
จ าเป็ น ซึ่ งวิ ธี ก ารหนึ่ งที่ ใ ช้ ใ นการขยายจ านวน VPN gateway
เพื่อให้รองรั บการเชื่ อมต่อได้ คื อ การสร้ าง DNS ในรู ปแบบของ
Round robin โดยใช้ชื่อ DNS เดียวสาหรับเข้าถึง VPN gateway ทุก
เครื่ อง แต่มีการแจกหมายเลข IP สลับกัน โดยผลการทดลองดังรู ปที่
8

Max 250
VPN gateway 3

รูปที่ 5 การเชื่ อมต่อ VPN gateway แบบเรี ยงลาดับ
3.2.2 การเชื่ อมต่ อแบบสุ่ ม
หมายถึ ง การเชื่ อมต่อโดยใช้วิธีการสุ่ ม โดย VPN client
จะสุ่ มเลือก VPN gateway ทั้งหมดที่มีใน OpenVPN configuration
และจะไม่นา VPN gateway ที่ มี การเชื่ อมต่อที่ เต็มแล้วมาสุ่ มเพื่อ
เชื่ อมต่อ โดยต้องมี ก ารหนดใน OpenVPN configuration เพิ่ ม เติ ม
คือ remote-random

รู ปที่ 8 การเชื่ อมต่อแบบ DNS โดยใช้หลักการ Round robin
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วิ ธี ก ารของ DNS Round robin พบว่ า การเชื่ อ มต่ อ มี ก ารกระจาย
ขึ้ นอยู่กบั การแจกหมายเลข IP ในขณะนั้น จากการทดสอบพบว่า
VPN gateway เครื่ องที่ 1 มี ก ารรั บภาระการประมวลผลจากการ
เชื่อมต่อมากที่สุด

จากรู ปที่ 10 จะเห็ นว่าการเชื่ อมต่อแบบสุ่ มจะวัดประสิ ทธิ ภาพการ
ให้บริ การของ VPN gateway ก่อนทุกครั้งเพื่อกระจายการเชื่ อมต่อ

6. สรุปผลการทดลอง
ในบทความนี้ ได้น าเสนอวิ ธี ก ารประยุก ต์ใ ช้ OpenVPN
เพื่อมารองรั บการใช้งานบนเครื อข่ ายที ต้องการเข้าถึ งศู นย์ข ้อ มู ล
กลาง หรื อ Data center โดยแสดงให้เห็นถึ งการขยายจานวน VPN
gateway ให้ ร องรั บ ได้ ม ากขึ้ น และได้ แ สดงถึ ง วิ ธี ก ารในการ
เชื่ อมต่อในรู ปแบบของการเรี ยงลาดับ และรู ปแบบของการสุ่ ม โดย
ในแบบเรี ยงลาดับจะเชื่ อมต่อไปที่ VPN gateway ลาดับแรกก่ อน
หลั ง จากนั้ นจึ ง เลื อ กล าดั บ ถั ด ไปในการเชื่ อ มต่ อ ส่ วนการ
กาหนดการเชื่ อมต่อในแบบสุ่ ม จะมีการสุ่ มเพื่อเชื่ อมต่อโดยมี ก าร
ทางานในลักษณะของ Load balancing ซึ่ งจากผลการทดสอบจะ
เห็นว่าวิธีการเชื่ อมต่อแบบสุ่ มจะช่วยในการกระจายการเชื่ อมต่อไป
ยัง VPN gateway ที่มีอยูห่ ลายตัวได้ดี ทั้งนี้ ในการใช้งานเครื อข่ าย
เสมือนสามารถนาหลักการดังกล่าวนี้ ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้รองรั บ
กับเครื อข่ายที่ตอ้ งการใช้งานได้บนเครื อข่ายที่มีคุณสมบัติแตกต่าง
กันไป

4.2 การทดสอบในรู ปแบบของเรียงลาดับ และแบบสุ่ ม
กาหนด OpenVPN configuration file ให้รองรับจานวน
การเชื่ อมต่อเครื่ องละ 250 และทดลองการเชื่ อมต่อทั้ง 2 แบบ โดย
ใช้ วี ธี ก ารเชื่ อ มต่ อ แบบเรี ยงล าดับ ก่ อ น หลัง จากนั้น จึ ง ใช้ ก าร
เชื่ อ มต่ อ แบบสุ่ ม โดยจ าลอง Client เข้า มาเชื่ อ มต่ อ จ านวน 750
Request ได้ผลลัพธ์ดงั รู ปที่ 9
Number of clients

VPN gateway by order connection

750
500
250
100
50
0

200

400
Connection

vpn gateway 1
vpn gateway 3

600

800

vpn gateway 2

7. เอกสารอ้ างอิง

รูปที่ 9 การเชื่ อมต่อของ Client ในรู ปแบบเรี ยงลาดับ

[1] J. Yonan, “OpenVPN HOWTO,”
http://openvpn.net/index.php/opensource/documentation/howto.ht
ml.
[2] Junhua Qu,” Performance Evaluation and Analysis of
OpenVPN on Android,” Fourth International Conference on
Computational and Information Sciences, 2012.
[3] Irfaan Coonjah, Pierre Clarel Catherine and K. M. S.
Soyjaudah,” Performance Evaluation and Analysis of Layer 3
Tunneling between OpenSSH and OpenVPN in a Wide Area
Network Environment,” Faculty of Engineering University of
Mauritius, 2016.
[4] Rathod Mahesh Pandurang and Deepak C. Karia
“Performance measurement of WEP and WPA2 on WLAN using OpenVPN,” Nascent Technologies in the Engineering Field
(ICNTE), 2015.

จากรู ปที่ 9 จะเห็ นว่าเมื่ อมี การกาหนดคุ ณสมบัติให้มีการเชื่ อมต่อ
แบบเรี ยงลาดับ เมื่อ VPN gateway รองรับจานวน Connection เข้า
มาตามจ านวนที่ ก าหนดไว้ จึ ง จะขยายการเชื่ อ มต่ อ ไปที่ VPN
gateway ตัวที่ 2 และ 3 ต่อเนื่ องตามลาดับ การทดสอบลาดับถัดมา
คือ การเปลี่ ยนรู ปแบบของการเชื่ อมต่อเป็ นแบบสุ่ มโดยใช้วิธีการ
ให้ Client เชื่อมต่อในลักษณะเดียวกับการเรี ยงลาดับ

Number of clients

Random OpenVPN Connection
300
250
200
150
100
50
0

50

100

250

Connection

VPN Gateway 1
VPN Gateway 3

500

750

VPN Gateway 2

รูปที่ 10 ผลลัพธ์ของการเชื่ อมต่อแบบสุ่ ม
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ระบบควบคุมอุณหภูมิของตู้ควบคุมกลางแจ้ ง
Temperature control system for the outdoor wall mounting cabinet
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้เป็ นการจัดทาระบบทาความเย็นที่เหมาะสมสาหรับ
การทาความเย็นในตู้ค วบคุ มกลางแจ้ง จึงได้ทาการออกแบบระบบทา
ความเย็นภายในตูค้ วบคุมขนาดเล็กโดยใช้แผ่นเพลเที ยร์ ในการทาความ
เย็นภายในตูค้ วบคุม และบุผนังตูค้ วบคุมด้วยแผ่นยางกักเก็บความเย็นเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภาพของระบบทาความเย็นภายในตูค้ วบคุมและกักเก็บความ
เย็นได้นานขึ้นผลการทดลอง เมื่อนาตูค้ วบคุมพร้อมระบบทาความเย็นไป
ตั้งในพื้นที่ โล่ งแจ้งติ ดต่ อกัน 3 วัน พบว่าระบบท าความเย็น สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิภายในตูค้ วบคุมได้อยูใ่ นระดับอุณหภูมิที่ต่ากว่าตูค้ วบคุม
ที่ไม่ได้ติดตั้งระบบทาความเย็น โดยจะทางานในเวลาประมาณ 11:00 น.
ถึง 16:00 น. เนื่องจากช่วงกลางคืนถึ งช่ วงเช้า อุณหภูมิไม่ถึงค่าที่ต้ งั เอาไว้
ทาให้ระบบทาความเย็นไม่ ทางาน แต่ถ้าหากอุณหภู มิภายนอกสู ง มาก
ความสามารถในการทาความเย็นจะลดลง เนื่ องจากมีสมรรถนะการทา
ความเย็นประมาณ 1-5 องศาเซลเซียส

ในปั จจุบนั มีการประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ภายนอก
อาคารมากขึ้นอาทิ เช่น รี เลย์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ เครื่ องมือวัด เป็ น
ต้น โดยปั ญหาหลัก ๆ ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ เหล่านั้นก็คืออุณหภูมิ
ที่สูงมากเกิ นไปจนอาจจะทาให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นเกิดชารุ ด
ทางานขัดข้อง หรื อไปจนถึ งอุปกรณ์ น้ นั เสี ยหายทาให้ใช้การไม่ได้ใ น
ที่สุด ซึ่ งประเทศไทยเป็ นเมืองร้ อน และมีอากาศร้ อนตลอดทั้งปี จึงเป็ น
ปั ญหาในเรื่ องของอุ ณหภูมิ ภายนอกที่ สู งมาก จนส่ งผลให้อุปกรณ์ เ กิ ด
ชารุ ดและเสี ยหายได้เช่นกัน ดังนั้นการลดความร้อนภายในตัวตูค้ วบคุมที่
บรรจุอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ เหล่ านั้นจึ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างมากในการ
ดูแลรักษาและป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากปั ญหาความร้อน
จึงได้ทาการออกแบบระบบควบคุมที่ ใช้ในการระบายความ
ร้ อนโดยเริ่ มศึ กษาจากงานวิจยั ที่ คล้ายกันซึ่ งทาตูท้ าความเย็น และความ
ร้ อนขนาดเล็กจากแผ่นเทอโมอิ เล็กตริ ก [1] โดยใช้การทาความเย็นจาก
แผ่นเพลเที ยร์ และได้ดดั แปลงตูค้ วบคุมโดยการบุผนังตูค้ วบคุมโดยใช้
แผ่นยางกักเก็บความเย็น (Ethylene propylene diene rubber) [2] เพื่อช่ วย
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการกักเก็บความเย็นภายในตูค้ วบคุม และทาหน้าที่
เป็ นฉนวนความร้ อ นจากภายนอก และยัง มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ย่ า ง
แพร่ หลาย เช่น ใช้เป็ นฉนวนในระบบท่อน้ าร้อนและท่อน้ าเย็นในอาคาร
[3] เนื่ องจากสามารถทนอุณหภูมิได้ต้ งั แต่ -57 ถึง 125 องศาเซลเซียส

คาสาคัญ: ระบบทาความเย็น, แผ่นเพลเทียร์ , ตูค้ วบคุม

Abstract
This paper is an implementation of cooling system for the
outdoor wall mounting cabinet. The cooling system uses peltier with the
thermal insulation to maintain the cool temperature inside the cabinet.
The cooling system is examined based on the experimental test for 3 days
by placing the cabinet on outdoor space. It is found that the cooling
system can control the temperature inside the wall mounting cabinet at a
lower temperature comparing to the cabinet that does not have a cooling
system. The cooling system will operate between 11:00 a.m. to 4:00 p.m.,
due to the fact that the temperatures in the night time and early morning
are still below the setting value. However, if the outside temperature is
very high, the cooling performance decreases which it can provide a
cooling capacity of approximately 1-5 ◦C
Keywords: cooling system, peltier , control cabinet

2. ออกแบบระบบทาความเย็น
2.1 การออกแบบโครงสร้ างภายในตู้ควบคุม
ได้ทาการออกแบบระบบทาความเย็นโดยติดตั้งแผ่นเพลเทียร์
ที่ ตาแหน่ งด้านข้างตูค้ วบคุ มบริ เวณด้านล่าง เนื่ องจากที่ ภายในตูบ้ ริ เวณ
ด้านล่างมีอุณหภูมิที่ต่ ากว่าเมื่ อเทียบกับด้านบนและการติ ดตั้งอุปกรณ์ ที่
จะใช้งานนั้นต้องการติดตั้งบริ เวณล่ างตู ้ การติดตั้งแผ่นเพลเที ยร์ บ ริ เ วณ
ข้างตูค้ วบคุมนั้นเป็ นตาแหน่งที่เหมาะสม
ทาการติดตั้งแผ่นเพลเทียร์ และบุผนังตูค้ วบคุมด้วยแผ่นยางกัก
เก็บความเย็น (Ethylene propylene diene rubber) เพื่อเป็ นฉนวนอุณหภูมิ
ลดการถ่ายเทอุณหภูมิระหว่างภายในและภายนอกตูค้ วบคุม ซึ่ งจะทาให้
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ช่ วยกักเก็บความเย็นได้นานขึ้นเนื่ องจากแผ่นยางกักเก็บความเย็น มี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ในการนาความร้อนต่า ดังแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 3 อุณหภูมิแผงระบายความร้อนขณะที่ทางานและหยุดทางาน

รูปที่ 1 ตูค้ วบคุมที่บุผนังตูด้ ว้ ยแผ่นยางกักเก็บความเย็น
จากการทดสอบเบื้องต้นพบว่าอุณหภูมิภายในตูค้ วบคุมที่ ไม่มี
ระบบควบคุมอุณหภูมิสูงกว่าภายนอกตูค้ วบคุมประมาณ 3 องศาเซลเซียส
ที่ช่วงเวลาประมาณ 14.30 – 16.30 น. อุณหภูมิภายนอกตูค้ วบคุมสูงสุดที่
50 องศาเซลเซี ยส และอุณหภูมิภายในตูค้ วบคุมสู งถึง 53 องศาเซลเซี ยส
จะได้กราฟของอุณหภูมิดงั แสดงในรู ปที่ 2

จากรู ปจะเห็นว่าอุณหภูมิของแผงระบายความร้อนในระหว่าง
ที่แผ่นเพลเทียร์ ทางานจะเพิ่มขึ้นจาก 33 องศาเซลเซี ยสจนสู งถึ ง 48 องศา
เซลเซียสและหลังจากหยุดทางานใช้เวลาประมาณ 10 นาทีเพื่อที่อุณหภูมิ
จะกลับมาที่ 33 องศาเซลเซี ยสอีกครั้ง
ทาการออกแบบวงจรการทางานของระบบควบคุมอุณหภูมิ
ทางานโดยมีตวั วัดอุณหภูมิวดั ค่าอุณหภูมิบริ เวณด้านบนภายในตูค้ วบคุม
เมื่ อพบว่าอุ ณหภู มิ ภายในตู ้ควบคุ มมากกว่า 41 องศาเซลเซี ยส ชุ ด เพล
เที ยร์ ก็ จะเริ่ มทางานและจะตรวจค่า ทุก ๆ 1 นาที ถ้าอุณหภูมิภายใน
ตูค้ วบคุมลดลงต่ากว่า 38 องศาเซลเซี ยส ชุดเพลเทียร์ ก็จะหยุดทางานเป็ น
เวลา 10 นาที ก่อนเริ่ มทางานใหม่อีกครั้ง แต่ถา้ อุณหภูมิภายในไม่สามารถ
ลดลงได้ต่ากว่า 38 องศาเซลเซี ยส ชุดเพลเทียร์ จะทางานเป็ นเวลา 10 นาที
หลังจากนั้นจะหยุดทางานเป็ นเวลา 10 นาที ก่อนเริ่ มทางานใหม่อีกครั้ง
โดยมีวงจรควบคุมการทางานของแผ่นเพลเทียร์ดงั แสดงในรู ปที่ 4

รูปที่ 2 ค่าอุณหภูมิภายในตูค้ วบคุมที่ไม่มีระบบควบคุมอุณหภูมิ
ทาการออกแบบระบบการทางานของตูค้ วบคุมโดยใช้บอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 ในการควบคุมการทางานของ
แผ่นเพลเทียร์ ซึ่ งได้เลื อกค่าอุณหภูมิที่ตอ้ งการให้ระบบควบคุมทางานที่
41 องศาเซลเซียสและกาหนดเวลาทางานของแผ่นเพลเทียร์ มากที่สุดที่ 10
นาที แ ละทาการพัก เป็ นเวลา 10 นาที เ พื่อยืดอายุก ารใช้งานของระบบ
ควบคุมอุณหภูมิเนื่องจากอีกด้านของแผ่นเพลเทียร์ มีอุณหภูมิค่อนข้างสู ง
ซึ่งต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการระบายความร้อนออกหลังจากหยุดทางาน
โดยมีอุณหภูมิที่เกิดจากการทางานและหลังจากการหยุดทางานดังแสดง
ในรู ปที่ 3

รู ปที่ 4 วงจรควบคุมการทางานของแผ่นเพลเทียร์
ทดสอบการท างานของระบบควบคุ ม อุ ณ หภู มิ โดยน า
ตูค้ วบคุมที่ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิไปตั้งไว้ในที่ โล่งแจ้งต่อเนื่ อง 3
วัน พร้อมทั้งเก็บข้อมูล จะได้กราฟดังแสดงในรู ปที่ 5
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รู ปที่ 5 ค่าอุณหภูมิภายในตูค้ วบคุมที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิท้ งั 3 วัน
จากกราฟที่ ได้จะพบว่า อุ ณหภู มิ ภ ายนอกสู งสุ ดที่ 51 องศา
เซลเซียสอุณหภูมิภายในตูค้ วบคุมสูงสุดที่ 43 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิ
สูงสุดภายในตูค้ วบคุมและภายนอกตูค้ วบคุมต่างกัน 8 องศาเซลเซี ยส

จากระบบควบคุมที่ต้ งั อุณหภูมิที่ตอ้ งการควบคุมไว้ที่ 41 องศาเซลเซี ยส
จะเห็ นได้ว่าการท างานของระบบควบคุ มอุ ณหภูมิน้ ันสามารถควบคุ ม
อุ ณ หภู มิ ภ ายในตู ้ ค วบคุ ม ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ค่ า ที่ ต้ ั งไว้
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โดยเมื่อเทียบกับตูค้ วบคุมที่ไม่ติดตั้งระบบทาความเย็นที่อุณหภูมิภายใน
ตูค้ วบคุมสูงสุดอยูท่ ี่ 53 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งห่ างจากตูค้ วบคุมที่ติดตั้งระบบ
ทาความเย็น 10 องศาเซลเซียส
จากกราฟการทางานของระบบควบคุ มอุณหภูมิท้ งั 3 วัน จะ
เห็นได้วา่ วันแรกมีการทางานทั้งหมด 2 ครั้ง วันที่ 2 มีการทางานทั้งหมด
18 ครั้ ง และวันที่ 3 มี ก ารทางานทั้งหมด 15 ครั้ ง รวมทั้งหมด 3 วัน
ระบบควบคุมอุณหภูมิทางานทั้งหมด 35 ครั้ง โดยทางานครั้งละ 10 นาที
คิดเป็ นเวลาทั้งหมด 350 นาที หรื อ ประมาณ 5.8 ชัว่ โมง ซึ่ งระบบทา
ความเย็นใช้ไฟ 60 วัตต์ และกาลังสู ญเสี ยประมาณ 5 % รวมเป็ น 63 วัตต์
และบอร์ด Arduino UNO R3 กินไฟ 24 วัตต์ เมื่อนามาคิดที่ค่าไฟ unit ละ
3 บาทจะได้ค่าไฟทั้งหมดที่ ใช้ในการควบคุ ม อุณหภูมิข องตูค้ วบคุ มดัง
แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางสรุ ปการใช้ไฟจากการทางานระบบทาความเย็น
วันที

7/05/60
8/05/60
9/05/60
รวม

จานวน
ครั้งที่
ทางาน
2
18
15
35

เวลาทั้งหมดที่ใช้
(นาที)
20
180
150
350

อัตราการ
ใช้ ไฟ
(หน่ วย)
0.597
0.765
0.7335
2.0955

ค่าไฟ
(บาท)
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ขอขอบคุ ณภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า และคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้การช่วยเหลือในด้านสถานที่
และเครื่ องมื อ ในการเก็ บ ข้อ มู ล พร้ อ มทั้ง ให้ ค าแนะน าต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่องานวิจยั นี้
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จากตารางจะเห็ นได้ว่ามี อตั ราการใช้ไฟที่ต่ าแต่ว่ามีค่าใช้จ่าย
ในการจัดทาระบบควบคุ ม อุ ณหภู มิรวมทั้งสิ้ น 1935 บาทซึ่ งในความ
คุ ้มค่ายังถื อว่ามี ราคาค่ อนข้างสู งส าหรั บความสามารถในการควบคุ ม
อุณหภูมิได้เฉพาะตูค้ วบคุมขนาดเล็ก ซึ่ งในการพัฒนาต่อไปอาจจะมีการ
เลือกอุปกรณ์ที่มีราคาถูกกว่านี้ ในการจัดทาระบบควบคุมอุณหภูมิ

3. สรุป
จากการนาตูค้ วบคุมที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิไปทดลองใช้
งานจริ ง โดยนาตูค้ วบคุ มไปตั้งในพื้นที่ โล่ งแจ้ง พบว่าอุณหภู มิ ภ ายใน
ตูค้ วบคุมถูกควบคุมให้อยูใ่ นระดับต้องการควบคุมได้ ซึ่ งสามารถรักษา
ระดับอุณหภูมิ ได้ต่ า กว่า อุ ณหภู มิภ ายในตู ้ค วบคุ ม ที่ ไม่ ได้มีก ารติ ด ตั้ง
ระบบควบคุมอุณหภูมิโดยใช้พลังงานไฟฟ้าที่ต่า
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ตู้ฟักไข่ อตั โนมัติ
AUTOMATIC INCUBATORS
สุ วพิ ล มหศักดิสกุล1* และปิ ยะพร มูลทองชุ น2
1,2
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
1 ถนนราชดาเนินนอก ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 081-5691355 E-mail: suwipon.m@gmail.com

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ นาเสนอนวัตกรรมการสร้ างตูฟ้ ั กไข่อตั โนมัติ โดย
ได้ทาการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับการฟั กไข่ไก่ และตัวแปร
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการฟักไข่ไก่เพื่อให้ได้ประสิ ทธิ ภาพมากกว่าตูฟ้ ั กที่มีขาย
ตามท้องตลาดทัว่ ไปใช้งานง่าย และมี ค วามสะดวกสบายมากกว่าด้วย
ระบบอัตโนมัติ ซึ่ งตูฟ้ ั กไข่อตั โนมัติถูกออกแบบและสร้างขึ้น ได้ตูฟ้ ั กไข่
ขนาด 45x45x45 เซนติเมตร หุ้มด้วยฉนวน(โฟม) ใช้ฟักไข่ได้สูงสุ ดครั้ง
ละ 56 ฟอง โดยใช้ ห ลอดไฟฟ้ าแบบไส้ 2 แบบและชุ ด พ่ น หมอก มี
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุ มทุกระบบที่มีส่วนเกี่ ยวข้องในการทางาน
ของตูฟ้ ั ก โดยตู้ฟักไข่อตั โนมัติ สามารถควบคุมอุณ หภูมิ ความชื้ น การ
ระบายอากาศได้อตั โนมัติ มีระบบแจ้งเตือนเมื่อพบการทางานที่ผิดพลาด
มี กล้องไอพี ค าเมร่ าและมี แ อปพลิ เคชัน บนสมาร์ ทโฟน เพื่ อเพิ่ มความ
สะดวกในการตั้ง ค่ า ดู ส ถานะการท างานของระบบ ซึ่ งช่ ว ยให้ แ ก้
ข้อ ผิ ด พลาดของระบบได้ ท ั น ที ผลการวิ จ ัย พบว่ า ในการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภ าพการท างานของตู ้ฟั ก ไข่ อ ัต โนมัติ โ ดยการควบคุ ม ด้ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ น้ นั เมื่อถึ งกาหนดของการฟักไข่พบว่ามีอตั ราการ
ฟักเป็ นตัวเฉลี่ย 91.2 เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ: ตูฟ้ ักไข่, ไมโครคอนโทรลเลอร์ , แอปพลิเคชัน

Abstract
This research presents the innovation of automatic
incubator. The study was conducted to find information related to
incubation. The study was conducted to find information related to
incubator. And the variables that affect incubator to be more efficient
than incubators that are sold in the market, easy to use. And more
convenient with automatic. The incubator size is 45x45x45 cm and
foam insulator, with a maximum of 56 eggs per incubate using two
incandescent bulbs and a fogging kit. There are microcontrollers
controlling every system that is involved in the operation of the hatcher.
Automatic incubator can control temperature, humidity, ventilation. Has
an alert system when the wrong function. Have an IP Camera and have
a smartphone application. To simplify the setup. View the status of the

system for solve that error immediately. The results showed that in the
performance test of the incubator by controlling with microcontroller.
At the time of incubation, the incubating rate was 91.2 percent.
Keywords: Incubator, Microcontroller, Application

1. บทนา
ปั จจุบ ัน เกษตรกรให้ ค วามสนใจหั น มาเลี้ ยงไก่ เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น
จานวนมากไม่ ว่าจะเป็ นการเลี้ ยงเพื่ อประกอบเป็ นอาหารหรื อการเลี้ ยง
เพื่อเป็ นอาชี พในครัวเรื อน เช่ น ไก่เนื้ อ ไก่ไข่ ไก่สวยงาม และไก่ชนเป็ น
ต้น แต่เนื่ องจากเกษตรกรส่ วนใหญ่ยงั ใช้วิธีการฟั กไข่หรื อการขยายพันธุ์
ตามธรรมชาติ คือ ให้ แม่ไก่ ฟักเองซึ่ งเป็ นวิธีที่ได้ผลผลิ ตจานวนน้อยต่อ
การฟั กหนึ่ งครั้ง และมีอตั ราการเกิ ดของลูกไก่ต่าอีกทั้งยังมีความเสี่ ยงใน
กรณี ที่ แ ม่ ไ ก่ ไ ม่ ย อมฟั ก ไข่ และสภาพดิ น ฟ้ าอากาศท าให้ เกษตรกร
บางส่ วนเริ่ มมี ก ารสรรหาวิธีก ารฟั กไข่เพื่ อให้ ได้ผลผลิ ตจากการฟั กต่ อ
ครั้งในจานวนที่สูงขึ้น และมีอตั ราการเกิดของลูกไก่เพิ่มมากขึ้น
การใช้ตูฟ้ ักไข่ไก่ เป็ นวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
เกษตรกรกลุ่ มผูเ้ ลี้ ยงไก่ จานวนมาก ซึ่ งตูฟ้ ั กไข่ มีมากมายหลายรู ปแบบ
หลายราคาด้วยกัน อย่างไรก็ตามการใช้ตูฟ้ ั กไข่ก็ เป็ นเพี ยงแค่ทางเลื อก
หนึ่ งในการเพิ่มผลผลิ ตจากการฟั กต่อครั้ งได้ แต่อตั ราการฟักของลู กไก่
นั้นก็ยงั ไม่ได้ผล 100 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งอาจเกิ ดจากหลายปั จจัย เช่น อายุของ
พ่อแม่พนั ธุ์ อุณหภูมิ และความชื้ น ภายในตู ้ฟักเป็ นต้น ซึ่ งปั จจัยต่ าง ๆ
เหล่านี้ มีผลโดยตรงต่อประสิ ทธิ ภาพของการฟั กไข่การควบคุมอุณหภูมิ
ความชื้ น และการระบายอากาศภายในตูฟ้ ัก เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญที่ตอ้ ง
มีการควบคุ มให้มีค่าที่ เหมาะสมต่อการฟั กไข่ ซึ่ งการควบคุมการทางาน
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ภายในตูฟ้ ั กไข่โดยอัตโนมัติ จะทาให้ได้อตั รา
การฟักเป็ นตัวที่มากขึ้น
งานวิ จยั นี้ ขอนาเสนอนวัตกรรมเพื่อการควบคุ มค่ าอุณ หภูมิ
ความชื้ น และการระบายอากาศ ด้ ว ยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่ า น
แอปพลิ เคชันบนสมาร์ ทโฟนของตูฟ้ ั กไข่อตั โนมัติ เพื่อช่ วยเพิ่มอัตราการ
ฟั ก ไข่ เป็ นตัว มี ค วามสะดวกในการใช้ง านและดู ส ถานะการท างาน
หั วข้ อ ที่ 2 จะ อ ธิ บ าย ห ลั ก ก ารท างาน ข อ ง ตู ้ ฟั ก ไข่ อั ต โน มั ติ
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อธิ บายการทดลองและผลของการฟั กไข่เป็ นตัวในหัวข้อที่ 3 และสรุ ป
ผลการวิจยั ในหัวข้อที่ 4

Start

ตรวจสอบค่าจากอุปกรณ์
-Humidity sensor
-Temp. sensor
-Vibration sensor
-Water level sensor
-Power on/off sensor

2. หลักการทางาน
ตู้ฟัก ไข่อตั โนมัติแ ยกออกเป็ น 3 ส่ วนคื อส่ วนของตู ้ฟั ก ไข่
ส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์ และส่ วนของแอปพลิเคชัน
2.1 ส่ วนของตูฟ้ ั กไข่ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ ใช้ในการ
ทางานสาหรับ การฟั กไข่ ได้แก่ รางไข่และมอเตอร์ สาหรั บการพลิ กไข่
หลอดไฟแบบไส้ จานวน 2 หลอด เพื่ อก าเนิ ดความร้ อน พัด ลมระบาย
อากาศเพื่อระบายปรั บสมดุ ล อุ ห ณภู มิและความชื้ น กล้องไอพี ค าเมร่ า
สาหรับดูความเคลื่อนไหวภายในตูฟ้ ั ก ตัวตรวจจับอุณหภูมิและความชื้ น
เพื่ อ ต ร ว จ จั บ แ ล ะ ส่ ง ค่ าอุ ณ ห ภู มิ แ ล ะ ค ว าม ชื้ น ไ ป ยั ง ก ล่ อ ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และชุ ด พ่ น หมอกที่ ติ ด ตั้งภายนอกตู ้เพื่ อ เพิ่ ม
ความชื้นภายในตูฟ้ ักไข่

ไม่ใช่

ตรวจสอบ
Wifi
ใช่
ปรับปรุ งข้อมูลค่าจากอุ ปกรณ์
ส่ ง ไปยัง Thingspeak

กดปุ่ ม Menu

ใช่
ปรับตัง้ ค่าการฟั กไข่
- ค่าอุณหภูมิ
- ค่าความชื้น
- ระยะเวลาการฟัก

ไม่ใช่
ปรับตัง้ ค่าเครื อข่าย
ไร้สาย

แสดงค่าบน
จอแสดงผล

รูปที่ 1 อุปกรณ์ประกอบภายในตูฟ้ ักไข่
ใช่

นับวันฟัก

หยุดพลิกไข่

ไม่ใช่
พลิกไข่

ตรวจสอบข้อผิดพลาด
- ระดับน้ าในชุดพ่น
หมอก
- ไฟฟ้ าดับ
- อุปกรณ์ไม่ทางาน

รู ปที่ 2 ชุดพ่นหมอกของตูฟ้ ักไข่
2.2 ส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์

รูปที่ 3 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

End

รู ปที่ 4 ผังการทางานของไมโครคอนโทรลเลอร์
ส่ วนการทางานของไมโครคอนโทรลเลอร์ ดงั รู ปที่ 4 เริ่ มจาก
การตรวจสอบค่าปั จจุบนั จากอุปกรณ์ตวั ตรวจรู้ ต่างๆ และส่ วนเชื่ อมต่อ
เครื อข่ายไร้สาย เพื่อปรับปรุ งข้อมูลค่าอุณหภูมิและค่าความชื้ นส่ งข้อมูล
ไปยัง Thingspeak จากนั้น เข้าสู่ การตั้งค่าอุ ณหภู มิ ค่าความชื้ น เวลาการ
ฟั ก ส าหรั บ การฟั ก ไข่ ที่ต้องการผ่านจอแสดงผล เมื่ อก าหนดค่ าต่ างๆ
เรี ยบร้ อยแล้วก็เข้าสู่ โหมดการฟั กไข่ การพลิ กไข่ นับวันถอยหลัง พร้อม
การตรวจสอบข้อผิดพลาดอื่ นๆ ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น เช่ น ระดับ น้ าในชุ ด พ่ น
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หมอกต่ า กว่ า ปกติ ไฟฟ้ าดั บ หรื ออุ ป กรณ์ ไ ม่ ท างาน จนเสร็ จ สิ้ น
กระบวนการฟักไข่ผา่ นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
2.3 ส่วนของแอปพลิเคชัน
การท างานของแอปพลิ เคชัน เริ่ ม จากการอัพ เดทข้อมู ล จาก
Thingspeak เพื่อแสดงสถานะปั จจุบนั ของตูฟ้ ั ก และเข้าสู่ หน้าจอการตั้ง
ค่ า อุ ณ หภู มิ ค่ า ความชื้ น ส าหรั บ การฟั ก ไข่ แ ล้ ว บัน ทึ ก ส่ งค่ า ไปยัง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ให้ทางานตามค่าที่ กาหนด หรื อเข้าสู่ ดูกราฟการ
ทางานของระบบ หรื อดูภาพเคลื่อนไหวภายในตูฟ้ ัก

ระหว่าง 26-45 องศาเซลเซียส โดยเพิ่มหรื อลดได้ทีละ 0.5 องศาเซลเซียส
ส่ วนความชื้ นสามารถตั้งค่าได้ระหว่าง 50-80 เปอร์เซ็นต์

Start
อัพเดทข้อมูล
- ค่าอุณหภูมิ
- ค่าความชื้น

รู ปที่ 9 การตั้งค่าอุณหภูมิและความชื้ นบนแอปพลิเคชัน

เลือกเมนู

ดูกราฟการทางาน
ของระบบ

ดูภาพจากกล้อง
ในตูฟ้ ั กไข่

ตั้ งค่าอุณหภูมิ

ไม่ใช่

ใช่
ไม่ใช่

ตั้ งค่าความชื้น

ค่าอุณหภูมิ
26-45 ºC
ใช่
บันทึ ก
ค่าความชื้น

ไม่ใช่

ใช่
ไม่ใช่

ค่าความชื้น
50-80 %

รู ปที่ 10 ไข่ไก่ที่นามาวางในรางฟักไข่

ใช่

บันทึ ก
ค่าความชื้น

รู ปที่ 11 หน้าจอแสดงสถานะที่ตูฟ้ ักไข่
เมื่ อกาหนดค่าที่ เหมาะสมและสั่งให้ ตูฟ้ ั กไข่ทางานแล้ว ตูฟ้ ั กไข่ก็จะทา
การพลิ กไข่ทุกๆ 2 ชั่วโมง ตั้งแต่วนั แรกจนไปถึ งวันที่ 18 แล้วให้ นาไข่
ออกจากรางไข่มาวางบนถาดเกิดเพื่อลดอุณหภูมิลง ผ่านไปอีก 3 วัน ครบ
อายุไข่ 21 วัน ลูกไก่จะเริ่ มทยอยเจาะไข่ออกมาดังตารางผลการทดลอง

End

รู ปที่ 5 ผังการทางานของแอปพลิเคชัน

รู ปที่ 6 หน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน

3. การทดลองและผล
การทดลองการฟั ก ไข่ เริ่ ม ด้ว ยด้ว ยการตั้งค่ าอุ ณ หภู มิ แ ละ
ความชื้ นผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟนโดยค่าอุณหภูมิสามารถตั้งได้

รู ปที่ 12 ลูกไก่ที่ฟักและเจาะออกมาจากไข่
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ตารางที่ 1 ผลการฟักไข่
การทดลอง จานวนไข่ที่ฟัก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

16
20
17
25
18
10
20
20
18
15

จานวนไข่ที่ฟัก
ออก
15
18
15
22
16
9
18
19
17
14

ตัว นอกจากนั้นการควบคุมความชื้ นจะใช้ชุดพ่นหมอกซึ่ งสามารถสร้าง
ความชื้ นให้กระจายตัวได้ทวั่ ถึงทั้งตูอ้ ย่างมี ประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการใช้
ถาดน้ าในตูฟ้ ั กทัว่ ไป จากปัจจัยการควบคุมอุณหภูมิและความชื้ นที่ดีกว่า
ตูฟ้ ั กไข่ในท้องตลาดสะท้อนให้เห็ นได้จากอัตราการฟั กเป็ นตัวเฉลี่ ยอยูท่ ี่
91.2 เปอร์ เซ็นต์ และการนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟนมาใช้ในการตั้ง
ค่ า ดู ก ราฟสถานะการท างานของระบบ และดู วิดีโอการฟั ก ไข่ได้จาก
กล้องภายในตูจ้ ะทาให้เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน รวมถึงระบบแจ้ง
เตื อนแบบทันที เมื่ อตรวจพบข้อผิดพลาด เช่ น ไฟฟ้ าดับ อุณหภูมิห รื อ
ความชื้ น มี ค่ าผิด ปกติ จะท าให้ การฟั กไข่ อตั โนมัติมี ประสิ ท ธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้นเพราะเราสามารถแก้ขอ้ ผิดพลาดที่เกิ ดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีอนั เป็ น
การลดการสูญเสี ยต้นทุนได้อีกทางหนึ่ง

อัตราการฟัก
เป็ นตัว
(เปอร์เซ็นต์)
93
90
93
86
88
90
90
95
94
93

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิชยั สงขลา สาหรับสถานที่ในการทางานวิจยั
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รู ปที่ 7 กราฟผลการฟักตัว

รูปที่ 8 กราฟข้อมูลค่าอุณหภูมิ และความชื้นระยะเวลา 21 วัน

4. สรุปผลการวิจยั
งานวิจยั นี้ เป็ นการพัฒนานวัตกรรมตูฟ้ ั กไข่อตั โนมัติ เพื่อเพิ่ม
อัต ราการฟั ก เป็ นตัว โดยใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ม าเป็ นตัวควบคุ ม
อุณหภูมิ ความชื้ นและการระบายอากาศ ซึ่ งจากการทดสอบการทางาน
ของตู้ฟัก ไข่อตั โนมัติส ามารถให้ ค วามร้ อน และความชื้ น ได้ใกล้เคี ยง
ธรรมชาติมากกว่าตูฟ้ ั กไข่ในท้องตลาดเนื่ องจากการใช้หลอดไฟฟ้ าแบบ
ไส้ 40 วัตต์ในการทางานช่ วงเริ่ มต้นจะทาให้อุณหภูมิเข้าสู่ จุดเหมาะสม
ได้อย่างรวดเร็ วจากนั้นจึงสลับไปใช้ห ลอดไฟฟ้ าแบบไส้ 25 วัตต์แทน
เพื่อให้อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงน้อยอันเป็ นปั จจัยสาคัญในการฟักเป็ น
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ระบบแจ้ งเตือนอุบัติเหตุและระบุตาแหน่ งของรถจักรยานยนต์
Emergency Notification and System for Motorcycle
กฤต ศรีจักโคตร1 อภิวฒ
ั น์ แสงทนงค์ 1 อันดามัน ยงเมธาวุฒิ1 นภัทร สระเอีย่ ม1 และ พิพฒ
ั น์ พรหมมี1
1
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุ ง เขตลาดกระบัง กรุ งเทพ 10520 โทรศัพท์ 02-329-8324 E-mail: pipat.pr@kmitl.ac.th

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้นาเสนอ การออกแบบ และ สร้างระบบแจ้งเตือน
อุบตั ิเหตุของรถจักรยานยนต์ โดยใช้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ และ
การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ทางด้านฮาร์ ดแวร์ ร่วมกับเซ็นเซอร์ 3 ส่ วน ส่ วน
แรกเป็ นอุปกรณ์ชุด GPS Module ทาหน้าที่ระบุตาแหน่งของ
รถจักรยานยนต์ ส่วนที่สองเป็ นชุดอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการวัดความเร่ ง
เชิงเส้นหรื อใช้ในการวัดความเร็ วเชิงมุม (Accelerometer/Gyro Meter)
ซึ่งทาหน้าที่ตรวจสอบการล้มของรถจักรยานยนต์ เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึน
และ ส่วนสุดท้าย อุปกรณ์ 3G Module ทาหน้าที่ส่งพิกดั ของจุดที่เกิด
อุบตั ิเหตุข้ ึนผ่านระบบโครงข่าย เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์
ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของระบบเซิร์ฟเวอร์
จะแจ้งสถานะ
อุบตั ิเหตุ เช่น ระบุสถานที่เกิดเหตุ เวลาที่เกิดเหตุ เป็ นต้น และจะส่ งข้อมูล
แสดงผลไปยังอุปกรณ์ฝั่งด้านรับที่ติดตั้งบนรถพยาบาลให้ไปทาการช่วย
ผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุและดาเนินการแจ้งให้ครอบครัวของผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุ
ต่อไป

ตาม ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะปลอดภัย ทางผูจ้ ดั ทาจึงได้สร้างอุปกรณ์ที่
สามารถแจ้งให้โรงพยาบาลทราบได้ ในเวลาเกิดอุบตั ิเหตุทาให้ช่วยลด
ระยะเวลาในการเรี ยกรถพยาบาลได้ และ ยังสามารถทราบถึงตาแหน่งที่
เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนโดยใช้ GPS ในการระบุตาแหน่งรวมทั้งสามารถส่ ง
ข้อความและตาแหน่งไปบอกญาติ หรื อ คนใกล้ชิดของผูใ้ ช้งานได้อีกด้วย
โดยมีความคาดหวัง เพื่อสามารถลดอัตราการเสี ยชีวิตจากรถจักรยานยนต์
ลงเนื่ องจากการที่ศีรษะกระแทกพื้น หมดสติ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ออกมาจากสถานที่น้ นั รวมไปถึงไม่สามารถเรี ยกรถพยาบาลหรื อสื่ อสาร
บอกสถานที่ที่ตนเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนได้

2. การออกแบบ

รู ปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของระบบแจ้งเตือนอุบตั ิเหตุของ
รถจักรยานยนต์

คาสาคัญ: อุบตั ิเหตุ ติดตาม ช่วยเหลือ แอปพลิเคชัน

Abstract
This research project invents an emergency notification system
for the accidental motorcycle using the microcontroller and peripheral 3
parts of devices/sensors. GPS Module is used to identify the location of
the motorcycle. Accelerometer/Gyro Meter is used to detect the
incidentally crash of motorcycle. The 3G Module will send the location
of the accident to the server after the accident was detected. Then, the
server administrator will contact the ambulance to assist the casualty at
the accident location and notify the family of accidental person based
on the current database.
Keywords: accident, follow-up, assistant, application

1. บทนา
ปัจจุบนั อุบตั ิเหตุที่เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ มีแนวโน้ม
และ มีโอกาสที่จะทาให้เกิดการเสี ยชี วิตค่อนข้างสู ง เนื่ องจากการไม่สวม
หมวกกันน็อค หรื อ ถึงแม้มีการป้ องกันโดยการสวมหมวกกันน็อคแล้วก็

บล็อกไดอะแกรมโดยรวมของระบบแจ้งเตือนอุบตั ิเหตุของรถจักร
ยานยนต์แสดงดังรู ปที่ 1 ในส่ วนแรก (กรอบเส้นปะ) เป็ นอุปกรณ์ที่ถูกติด
ตั้งอยูบ่ นรถจักรยานยนต์ ประกอบไปด้วย GPS Module ที่ใช้ในการรับ
พิกดั ตาแหน่ง และ ความเร็ วของรถจักรยานยนต์ Accelerometer /Gyro
Meter ที่ใช้ในการจับความเร่ ง และความเอียงของรถจักรยานยนต์ จากนั้น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) จะนาข้อมูลมาประมวลผล และส่ งไปยัง
ฐานข้อมูล (Database) โดยผ่านโมดูลสามจี (3G Module) และแสดงผลที่
หน้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ผจู้ ดั ทาได้ออกแบบและพัฒนาไว้แล้ว

2.1 การออกแบบอุปกรณ์ ตดิ ตามรถจักรยานยนต์
การออกแบบระบบติดตามรถจักรยานยนต์น้ นั ระบบแบ่งเป็ น 2
ส่ วน โดยส่ วนแรกติดตั้งบนรถมอเตอร์ ไซค์ ประกอบด้วยอุปกรณ์ 4 ตัว
ดังนี้ 1) อุปกรณ์ GPS Module [1] 2) อุปกรณ์ Accelerometer/Gyro Meter
[2] 3) ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano [3] และ 4) ชุดอุปกรณ์ 3G
Module [4] และ ส่ วนที่สองคือส่ วนของเซิ ร์ฟเวอร์ ติดตั้งที่สานักงาน โดย
ทาการเขียนโปรแกรมคาสัง่ อุปกรณ์ติดตามรถจักรยานยนต์ ด้วยภาษา C
ผ่านบอร์ ด Arduino ติดต่อกับฐานข้อมูล SQL ผ่าน 3G Module
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รู ปที่ 3 แผนผังการทางานของการรับค่าความเอียง และความหน่วง

2.2 การออกแบบด้ าน Software
2.2.1 การรับค่ าพิกดั ปัจจุบัน

2.2.3 การทางานการส่ งข้ อมูลเข้ าฐานข้ อมูล

การรับค่าพิกดั
และความเร็ วของรถจักรยานยนต์ จะใช้
อุปกรณ์ในการทางานร่ วมกัน 2 ส่ วน คือ GPS Module และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่ งออกแบบให้สามารถรับค่าละติจูด ลองจิจูด
ความเร็ ว วันที่และเวลา โดยมีหลักการทางานดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 4 แผนผังการทางานการส่ งข้อมูลเข้าฐานข้อมูล
จากรู ปที่ 4 แสดงการทางานการส่ งข้อมูลเข้าฐานข้อมูล โดย
เริ่ มจากรับค่าละติจูด ลองจิจูด ความเร็ ว วันที่และเวลานามาเก็บไว้ในตัว
แปรที่สร้ างขึ้น จากนั้นเชื่ อมต่อ 3G โดยใช้ 3G Module และส่ งตัวแปรที่
ถูกส่ งมาจากไมโครคอนโทรลเลอร์ ไปยังฐานข้อมูล จากนั้นระบบจะรั บ
ค่าละติจูด ลองจิจูด ความเร็ ว วันที่และเวลา ส่ งมายังฐานข้อมูลและวนไป
เรื่ อย ๆ

รูปที่ 2 แผนผังการทางานของการรับค่าพิกดั ปั จจุบนั

2.2.2 การรับค่ าความเอียง และแรงหน่ วง
การรับความเอียง และแรงหน่วงของรถจักรยานยนต์ จะใช้
อุปกรณ์ในการทางานร่ วมกัน 3 ส่ วน คือ Accelerometer/Gyro Meter
GPS Module และไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่ งออกแบบให้สามารถรับค่า
ความเอียงตามแนวแกน x y z และค่าแรงหน่วง โดยมีหลักการทางานดัง
รู ปที่ 3

3. ผลการทดลอง
3.1 ทดสอบเงื่อนไขการล้ มของรถจักรยายนต์
ในการทดสอบเงื่อนไขการล้มของรถจักรยานยนต์ เป็ นการ
ทางานร่ วมกันของอุปกรณ์ 3 ส่ วน คือ GPS Module Accelerometer/Gyro
Meter และไมโครคอนโทรลเลอร์ จัดวางอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ ดังรู ปที่ 5
ลงกล่องให้มีทิศทางตามรู ปที่ 6 โดยจะแบ่งเป็ นกรณี ดงั ต่อไปนี้

รู ปที่ 5 การจัดวางโมดูล GY-521 MPU6050
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3.1.3 กรณีทรี่ ถจักรยานยนต์ ล้มลง โดยทีไ่ ม่ มกี ารเคลื่อนที่
ทาการพลิกอุปกรณ์ โดยที่ไม่มีการเคลื่อนที่ และรันโค้ดคาสั่ง
หน้าจอ Serial monitor จะแสดงค่ าพิ กดั ละติ จูด ลองจิ จูด วัน ที่ เวลา
ความเร็ วในหน่ วยกิ โลเมตรต่อชัว่ โมง ค่ามุมของแกน ax ay az gx gy gz
และสถานะของรถจักรยานยนต์ โดยค่าสถานะของรถจักรยานยนต์แสดง
เป็ น “FAILED” ดังรู ปที่ 8

รูปที่ 6 กล่องบรรจุอุปกรณ์ทดสอบ

3.1.1 กรณีทรี่ ถจักรยานยนต์อยู่นงิ่ ไม่ มกี ารเคลื่อนที่
ทาการวางอุปกรณ์ ไว้ก ับพื้นราบ และรั นโค้ดค าสั่ง หน้าจอ
Serial monitor จะแสดงค่าพิกดั ละติจูด ลองจิจูด วันที่ เวลา ความเร็ วใน
หน่วยกิโลเมตรต่อชัว่ โมง ค่ามุมของแกน ax ay az gx gy gz และสถานะ
ของรถจัก รยานยนต์ โดยค่ า สถานะของรถจัก รยานยนต์ แ สดงเป็ น
“Stable” ดังรู ปที่ 6

รู ปที่ 8 สถานะของรถจักรยานยนต์กรณี ที่มีการล้มลง โดยที่ไม่มีการ
เคลื่อนที่

3.1.4 กรณีทรี่ ถจักรยานยนต์ ล้มลง โดยทีม่ กี ารเคลื่อนที่
ทาการพลิ กอุปกรณ์ ขณะมีการเคลื่ อนที่ โดยการขับรถยนต์
และเบรกรถยนต์กะทันหัน ดังรู ปที่ 9

รูปที่ 6 สถานะของรถจักรยานยนต์ขณะอยูน่ ิ่ ง

3.1.2 กรณีทรี่ ถจักรยานยนต์ มกี ารเคลื่อนที่
การถืออุปกรณ์ไว้ ขณะขับรถยนต์ และรั นโค้ดคาสั่ง หน้าจอ
Serial monitor จะแสดงค่าพิกดั ละติจูด ลองจิจูด วันที่ เวลา ความเร็ วใน
หน่วยกิโลเมตรต่อชัว่ โมง ค่ามุมของแกน ax ay az gx gy gz และสถานะ
ของรถจัก รยานยนต์ โดยค่ า สถานะของรถจัก รยานยนต์แ สดงเป็ น
“Stable” ดังรู ปที่ 7

รู ปที่ 9 การทดสอบกรณี ที่เกิดอุบตั ิเหตุ
ทาการรั นโค้ด คาสั่ง หน้าจอ Serial monitor จะแสดงค่าพิก ัดละติ จูด
ลองจิจูด วันที่ เวลา ความเร็ วในหน่วยกิโลเมตรต่อชัว่ โมง ค่ามุมของแกน
ax ay az gx gy gz และสถานะของรถจักรยานยนต์ โดยค่าสถานะของ
รถจักรยานยนต์แสดงเป็ น “ACCIDENT” ดังรู ปที่ 10

รูปที่ 7 สถานะของรถจักรยานยนต์กรณี ที่มีการเคลื่อนที่

รู ปที่ 10 สถานะของรถจักรยานยนต์กรณี ที่มีการล้มลงขณะที่มีการ
เคลื่อนที่
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3.2 ทดสอบการใช้ ฐานข้ อมูล
ระบบที่ติดตั้งบนรถจักรยานยนต์ จะส่ งข้อมูล พิกดั วันที่เวลา
สถานะ ฯลฯ โดยจะทาการจัดเก็บการในฐานข้อมูลรวมกับข้อมูลพื้นฐาน
ของผูใ้ ช้ เพื่อให้ผดู้ ูแลระบบสามารถตรวจสอบสถานะต่าง ๆ ของ
รถจักรยานยนต์ได้ ซึ่ งตัวอย่างของฐานข้อมูลจะแสดงเป็ นตารางที่บรรจุ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของรถจักรยานยนต์ โดยมี Field ต่างๆ เช่น U (ชื่อของ
ผูใ้ ช้บริ การ), La (ละติจูด), Lo (ลองจิจูด), T1 (เบอร์โทรศัพท์1), T2
(เบอร์โทรศัพท์1) และ Sta (สถานะของรถจักรยานยนต์) ดังรู ปที่ 11 และ
ทาการส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล MySQL [5] ที่สร้างเอาไว้ ผ่าน PHP File
[6] ที่สร้างไว้ดงั รู ปที่ 12 ส่ วนโครงสร้างหน้าเว็บสาหรับแสดงตาแหน่ง
ของรถจักรยานยนต์ขณะที่ใช้งานอยู่ โดยดึงข้อมูลจาก Google Maps ดัง
รู ปที่ 13

ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ท้ งั หมด 3 อย่าง คือ GPS Module GYNEO6MV2
ใช้สาหรับระบุตาแหน่ง
และ
จับความเร็ วของ
รถจักรยานยนต์, Accelerometer/Gyro Meter GY-521 MPU6050 ใช้
สาหรับวัดมุม และ ความเร่ งเชิ งมุมของรถจักรยานยนต์ และ บอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano ใช้ในการประมวลผล โดยมี
อุปกรณ์ที่ใช้ในการส่ งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล คือ 3G Module (UC15-T)
และแสดงผลที่หน้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ผจู้ ดั ทาออกแบบและพัฒนาไว้ โดย
ข้อมูลที่แสดงคือ สถานะและตาแหน่งของรถจักรยานยนต์ ดังรู ปที่ 14
โดยผูเ้ ขียนมุ่งหวังเพื่อที่จะลดอัตราการเสี ยชี วิตจากผูข้ บั ขี่ และ อาจนาไป
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจรถเช่าได้อีกด้วย

รู ปที่ 14 การทางานของระบบแจ้งเตือนอุบตั ิเหตุของรถจักรยานยนต์

รูปที่ 11 ตารางเก็บค่าพิกดั และสถานะของรถจักรยานยนต์
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4. อภิปรายผลและสรุปผล
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รถเข็นคนพิการควบคุมอัตโนมัติสาหรับผู้พกิ ารอวัยวะส่ วนบนลงมา
Controllable Wheelchair for Upper and Lower Limbs Disability Person
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้นาเสนอการออกแบบ และ สร้างรถเข็นคนพิการด้วย
ระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อใช้งานสาหรับผูท้ ุพพลภาพหรื อผูพ้ ิการที่
พิการตั้งแต่อวัยวะส่วนบนลงมารวมไปถึงผูส้ ูงอายุ เก้าอี้รถเข็นที่นาเสนอ
ได้ออกแบบระบบการขับเคลื่อน
โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่
ควบคุมด้วยโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถเลือกควบคุมทิศ
ทางการเคลื่อนที่ของเก้าอี้รถเข็นได้
ตามความเหมาะสมของสภาพ
ร่ างกายอาทิเช่น การใช้กา้ นควบคุม การควบคุมทิศทางด้วยการเอียง
ศีรษะของผูใ้ ช้งานผ่านการตรวจวัดมุมเอียงของศีรษะ
ด้วยเซนเซอร์
ความเร่ งเชิงเส้น เป็ นต้น นอกจากนี้ ได้มีการออกแบบและสร้างแอปพลิเค
ชันระบบควบคุมทิศทางสาหรับผูด้ ูแล แอปพลิเคชันระบบเรี ยกผูด้ ูแลเพื่อ
ขอความช่วยเหลือเพื่อแจ้งเตือนให้ผดู ้ ูแลทราบผ่านสมาร์ ตโฟน
คาสาคัญ: เก้าอี้เข็น ไมโครคอนโทรลเลอร์ แอปพลิเคชัน

Abstract
This paper presents the design and implementation of a
controllable wheelchair for the upper and lower limbs disability and
elder persons. This wheelchair is driven by a DC motors, sensors and a
microcontroller unit. The direction and movement can be controlled by
3 methods, manual joystick, head tilt and manual on smart phone for a
caregiver. The angle of user's head tilt is measured by using linear
acceleration sensor that is suitable for hand disability user. The wheel
chair also has an automatic notification on smart phone to a caregiver
when user calls for help.

ต้องใช้มือหมุนล้อให้ขบั เคลื่อนไปได้เอง หรื อ ให้ผดู้ ูแลเข็นให้ และ
ประเภทที่สองเป็ นชนิดที่ขบั เคลื่อนด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้า ซึ่งทาการควบคุม
จากก้านควบคุมหรื อปุ่ มกด แต่เนื่ องจากเก้าอี้รถเข็นทั้งสองประเภทนี้
ไม่ได้ผลิตมาเพื่อรองรับการใช้งานของผูพ้ ิการแบบพิเศษ ที่นอกจากจะ
ไม่สามารถเคลื่อนที่ดว้ ยการเดินแล้ว อีกทั้งยังไม่สามารถใช้แขนหรื อมือ
ในการใช้กา้ นควบคุม หรื อ ปุ่ มกดเพื่อควบคุมเก้าอี้รถเข็นได้ งานวิจยั นี้ จึง
นาเสนอหลักการออกแบบ และ สร้างเก้าอี้รถเข็นนัง่ สาหรับผูพ้ ิการตั้งแต่
อวัยวะส่ วนบนลงมาหรื อ ผูส้ ูงอายุ มีลกั ษณะจุดเด่นที่สาคัญคือ สามารถ
เลือกการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่
ตามความเหมาะสมของสภาพ
ร่ างกายผูใ้ ช้งาน ได้แก่ การใช้กา้ นควบคุม และ การขยับศีรษะของ
ผูใ้ ช้งาน เป็ นต้น ทั้งนี้ผดู้ ูแลสามารถควบคุมทิศทางเก้าอี้รถเข็นบนแอป
พลิเคชันเพื่อให้ความช่วยเหลือผูพ้ ิการในเบื้องต้น โดยเก้าอี้รถเข็นจะ
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ที่ถูกโปรแกรมระบบควบคุมโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ อีกทั้งยังมีระบบเรี ยกผูด้ ูแลเพื่อขอความช่วยเหลือโดยแจ้ง
เตือนให้ผดู ้ ูแลทราบผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ ตโฟน โดยภาพรวมระบบ
ของเก้าอี้เข็นนี้แสดงได้ดงั รู ปที่ 1

รู ปที่ 1 แผนภาพระบบของเก้าอี้เข็นควบคุมได้สาหรับผูพ้ ิการอวัยวะ
ส่ วนบนลงมา

Keywords: wheelchair, microcontroller, smartphone application

1. บทนา
รถเข็นคนพิการหรื อเก้าอี้รถเข็นสาหรับผูพ้ ิการ หรื อ ทุพพลภาพ
เป็ นอุปกรณ์เครื่ องมือที่ออกแบบมาเพื่อรองรับ และ ช่วยเหลืออานวย
ความสะดวกแก่ผใู้ ช้งาน ที่มีความพิการของอวัยวะบนร่ างกาย หรื อ
ผูส้ ูงอายุ ที่ไม่สามารถใช้อวัยวะร่ างกายในการเคลื่อนไหว และช่วยเหลือ
ตนเองได้ เก้าอี้รถเข็นที่มีจาหน่ายทัว่ ไปในท้องตลาด แบ่งตามลักษณะ
การนาไปใช้งานได้สองประเภท คือ ประเภทที่หนึ่งเป็ นชนิ ดที่ผใู้ ช้งาน

2. การควบคุมทิศทางเก้ าอี้เข็นด้ ว ยศี รษะโดยใช้ เ ซนเซอร์
ความเร่ งเชิงเส้ น (Accelerometer) ADXL345
การใช้ศีรษะควบคุมทิศทางของเก้าอี้เข็น โดยใช้เซนเซอร์ ความเร่ ง
เชิงเส้น (Accelerometer) นั้น ออกแบบขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานสาหรับผู้
พิการอวัยวะส่ วนบนลงมา ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวมือเพื่อบังคับทิศทาง
เก้าอี้เข็นด้วยก้านควบคุมหรื อปุ่ มกดได้ ผูใ้ ช้งานจะอาศัยการเอียงศีรษะ
ไปในทิศทางที่ตอ้ งการเคลื่อนที่ไป ผูว้ ิจยั ใช้อุปกรณ์เซนเซอร์ ความเร่ งเชิ ง
เส้น ADXL345 [1] เพื่อตรวจวัดมุมการเอียงของศีรษะในการควบคุม
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ทิศทางของเก้าอี้เข็น การตรวจวัดความเอียงสามารถทาได้ดว้ ยการนา
ข้อมูลเอาต์พตุ ที่ได้จากเซนเซอร์ มาคานวณด้วยสมการทางตรี โกณมิติดงั
สมการที่ (1) ถึงสมการที่ (3) โดยเป็ นการคานวณมุมที่กระทาต่อแต่ละ
แกนอ้างอิง [2] เมื่อมีการเอียงของเซนเซอร์จากแนวแกนอ้างอิงปกติ ทา
ให้เกิดมุมระหว่างแกนอ้างอิงของตัวเซนเซอร์ และแกนอ้างอิงในตาแหน่ง
ปกติ จึงใช้ค่ามุมดังกล่าวบ่งบอกถึงมุมความเอียงของเซนเซอร์ ที่อยูบ่ น
ศีรษะของผูใ้ ช้งาน
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แสดงผลทิศทางเลี้ยวซ้าย (LEFT) เมื่อผูใ้ ช้งานเอียงศีรษะไปทางซ้าย ดัง
แสดงตามรู ปที่ 4

รู ปที่ 2 ลักษณะการเอียงศีรษะควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของเก้าอี้เข็น

(1)
(2)

(3)

โดยมีตวั แปรพารามิเตอร์ที่สาคัญประกอบด้วย
 คือ มุมที่กระทาต่อแกนอ้างอิง X ในตาแหน่งปกติ
 คือ มุมที่กระทาต่อแกนอ้างอิง Y ในตาแหน่งปกติ
 คือ มุมที่กระทาต่อแกนอ้างอิง Z ในตาแหน่งปกติ
xout , LSB คือ เอาต์พต
ุ ของแกน X จากเซนเซอร์ ความเร่ ง ADXL345
yout , LSB

คือ เอาต์พตุ ของแกน Y จากเซนเซอร์ ความเร่ ง ADXL345

z out , LSB

คือ เอาต์พตุ ของแกน Z จากเซนเซอร์ ความเร่ ง ADXL345

รู ปที่ 3 แผนผังการทางานของโปรแกรมควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่โดย
ใช้ศีรษะ

การควบคุมทิศทางของเก้าอี้รถเข็นแบ่งสถานะการทางานออกเป็ น
5 สถานะ ได้แก่ หยุดนิ่ ง (STAY), เคลื่อนที่ไปข้างหน้า (FORWARD),
เลี้ยวซ้าย (LEFT), เลี้ยวขวา (RIGHT) และถอยหลัง (BACKWARD)
ทั้งนี้จะมีส่วนการควบคุมการหยุดรถ (Break) ผ่านการเกิด Tap ของ
เซนเซอร์ความเร่ งเชิงเส้น
ซึ่ งเป็ นการตรวจจับค่าความเร่ งเชิ งเส้นที่
เพิม่ ขึ้นและลดลง (Peak) ในเวลาอันรวดเร็ ว 1 ครั้งโดยตัวเซนเซอร์ เอง
[1] และการเปิ ดปิ ดการใช้งานเก้าอี้เข็น (Turn On/Off) ผ่านการเกิด
Double Tap ของเซนเซอร์ ความเร่ งเชิ งเส้น ซึ่ งเป็ นการตรวจจับค่า
ความเร่ งเชิงเส้นที่เพิ่มขึ้นและลดลง (Peak) ในเวลาอันรวดเร็ ว 2 ครั้ง [1]
ในการกาหนดเงื่อนไขมุมเอียงศีรษะด้วยมุมอย่างน้อย 30 องศาจาก
ตาแหน่งหยุดนิ่ง
จึงจะทาให้เก้าอี้รถเข็นเคลื่อนที่ไปในยังทิศทางที่
ผูใ้ ช้งานต้องการ รู ปที่ 2 แสดงลักษณะการจัดวางเซนเซอร์ ADXL345
บนศีรษะและลักษณะการเอียงศีรษะเพื่อควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของ
เก้าอี้รถเข็น รู ปที่ 3 แสดงแผนผังการทางานของโปรแกรมการควบคุมทิศ
ทางการเคลื่อนที่โดยใช้ศีรษะ และ ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกนาไปแสดงหน้าจอ
Serial Monitor ของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ในส่ วนเก้าอี้เข็น

รู ปที่ 4 เมื่อผูใ้ ช้งานเอียงศีรษะไปทางขวา หน้าจอ Serial Monitor
แสดงผลทิศทางเลี้ยวซ้าย (LEFT)

3. การใช้ ก้านควบคุม (Joystick) ในการควบคุมทิศทางเก้ าอี้
รถเข็น
การใช้กา้ นควบคุม
เพื่อควบคุมทิศทางของเก้าอี้รถเข็นนั้น
ออกแบบขึ้นสาหรับผูพ้ ิการอวัยวะส่ วนล่างลงไป หรื อ ไม่สามารถ
เคลื่อนที่ดว้ ยการเดิน แต่ยงั สามารถใช้มือกดปุ่ มหรื อใช้บงั คับก้านควบคุม
ได้ โดยแบ่งการควบคุมทิศทางออกเป็ น 5 สถานะ ได้แก่ หยุดนิ่ ง
(STAY), เคลื่อนที่ไปข้างหน้า (FORWARD), เลี้ยวซ้าย (LEFT), เลี้ยวขวา
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(RIGHT) และถอยหลัง (BACKWARD) ทั้งนี้ จะมีส่วนการควบคุมการ
หยุดรถ (Break) ผ่านการกดสวิตช์ของก้านควบคุม 1 ครั้ง และการเปิ ดปิ ด
การใช้งานเก้าอี้เข็น (Turn On/Off) ผ่านการกดสวิตช์ของก้านควบคุม 2
ครั้ง
โดยจะกาหนดเงื่อนไขในการตัดสิ นใจจากค่าข้อมูลที่บอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ อ่านได้ ซึ่งเป็ นค่าเป็ นค่าแรงดันไฟฟ้าของแต่ละ
แกน (ตัวต้านทานปรับค่าได้แต่ละตัว) แผนผังการทางานของโปรแกรม
การควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่โดยใช้กา้ นควบคุม แสดงได้ดงั รู ปที่ 5

อินเตอร์เฟสส่ วนควบคุมเก้าอี้รถเข็นสาหรับผูด้ ูแล และ หน้าจอแสดงผล
การแจ้งเตือนเมื่อมีผใู ้ ช้งานเก้าอี้เข็นมีการกดเรี ยกผูด้ ูแล

รู ปที่ 6 ส่ วนควบคุมเก้าอี้เข็นสาหรับผูด้ ูแลบนแอปพลิเคชัน (ซ้าย) และ
หน้าต่างการแจ้งเตือนเมื่อมีผใู ้ ช้งานเก้าอี้เข็นมีการกดเรี ยกผูด้ ูแล (ขวา)

5. โครงสร้ างและกลไกการขับเคลื่อนเก้ าอีเ้ ข็น

รูปที่ 5 แผนผังการทางานของโปรแกรมควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่โดย
ใช้กา้ นควบคุม

4. แอปพลิเคชันแจ้ งเตือนผู้ดูแล
แอปพลิเคชันระบบควบคุมทิศทางเก้าอี้รถเข็นและระบบการแจ้ง
เตือนที่ส่งไปยังผูด้ ูแล
ได้ออกแบบแอปพลิเคชันการใช้งานบน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ที่จดั ทาขึ้นโดยใช้ App Inventor ใช้สาหรับ
การพัฒนา [3] และออกแบบแอปพลิเคชันโดยเน้นความสาคัญเพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ผดู้ ูแลผูพ้ ิการ
แอปพลิเคชันควบคุมทิศทางของเก้าอี้
รถเข็นประกอบด้วยปุ่ มการควบคุมทิศทาง 5 ทิศทางได้แก่ เคลื่อนที่ไป
ข้างหน้า (FORWARD), หยุดรถ(STOP), เลี้ยวซ้าย (LEFT), เลี้ยวขวา
(RIGHT) และถอยหลัง (BACKWARD) เมื่อผูด้ ูแลกดปุ่ มควบคุมเหล่านี้
แอปพลิเคชันจะส่งค่าข้อมูลที่ได้หลังจากถูกประมวลผลด้วยระบบปฏิบตั ิ
การแอนดรอยด์ไปยังระบบฐานข้อมูลออนไลน์ (Firebase Real Time
Database) ซึ่งเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เข้ากับระบบ
อินเตอร์เน็ตผ่านโมดูลสื่ อสาร 3G [4] และนาค่าที่อ่านได้จากฐานข้อมูล
มาสัง่ การควบคุมการทางานของมอเตอร์เพื่อควบคุมเก้าอี้รถเข็นต่อไป
การแจ้งเตือนจากผูใ้ ช้งานเก้าอี้รถเข็น กรณี ที่เกิดปั ญหาหรื อเกิด
อุบตั ิเหตุกบั ผูใ้ ช้งาน เก้าอี้เข็นมีการติดตั้งสวิตช์ปมกดฉุ
ุ่
กเฉิ นเพื่อเรี ยกขอ
ความช่วยเหลือไปยังผูด้ ูแล โดยทาการกดปุ่ มไมโครคอนโทรลเลอร์ จะส่ ง
ค่าไปยังระบบฐานข้อมูลออนไลน์ เมื่อแอปพลิเคชันได้รับค่าดังกล่าว จะ
ส่งเสี ยงแจ้งเตือนผูใ้ ช้งาน และแสดงหน้าจอแจ้งเตือน สัญญาณแจ้งเตือน
จะหยุดก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันกดปุ่ ม เพื่อยืนยันว่าได้รับทราบถึง
การแจ้งเตือน รู ปที่ 6 แสดงหน้าแอปพลิเคชันและหน้าจอแสดงผล

เพื่อความประหยัด ผูจ้ ดั ทาเก้าอี้เข็นทัว่ ไป ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของ
ล้อเท่ากับ 22 นิ้วมาดัดแปลง โดยทาการปรับแต่งโครงสร้างและออกแบบ
ชุดกลไกขับเคลื่อนเก้าอี้เข็น โดยคานึงถึงการใช้งานจริ งเพื่ออานวยความ
สะดวกของผูพ้ ิการ ให้มีความเร็ วที่เหมาะสม สามารถขับเคลื่อนเก้าอี้เข็น
ได้โดยอิสระทั้งการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และ การใช้แรงคนเข็น
ส่ วนประกอบของชุดกลไกขับเคลื่อนเก้าอี้เข็นแสดงได้ดงั รู ปที่ 7 ซึ่ง
ประกอบไปด้วย กล่องตลับลูกปื นสาหรับสวมใส่ แกนเพลาและเฟื องทด
(ชิ้นส่ วน A), เฟื องทดโดยนามาใช้ทดความเร็ วรอบของมอเตอร์ (ชิ้นส่ วน
B), แกนเพลา (ชิ้นส่ วน C) และล้อของเก้าอี้เข็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 22 นิ้ว (ชิ้นส่ วน D)
A

D

= 22"

C
B

รู ปที่ 7 ส่ วนประกอบของชุดกลไกขับเคลื่อนเก้าอี้เข็น
สาหรับการใช้มอเตอร์ ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนนั้นจะใช้การควบคุม
การจ่ายแรงดันไฟฟ้าด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ และ วงจรขับ
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แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแบบ H-Bridge [5] ซึ่ งจะทาให้เก้าอี้เข็นสามารถ
เคลื่อนที่ได้ในหลายทิศทาง ในตารางที่ 1 แสดงการควบคุมจ่าย
แรงดันไฟฟ้าให้กบั วงจร H-Bridge บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์จะสร้าง
สัญญาณ PWM (%Duty Cycle) ป้ อนให้กบั วงจร H-Bridge เพื่อเพิ่มระดับ
แรงดันของสัญญาณ PWM ให้เพียงพอที่จะขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า [6]
โดยค่า Duty Cycle จะส่ งผลกับความเร็ วรอบของมอเตอร์ และกาหนด
ทิศทางโดยป้ อนแรงดันไฟฟ้าไปยังขาอินพุตของวงจร H-Bridge (IN1
และ IN2) ในรู ปที่ 8 และรู ปที่ 9 แสดงสัญญาณ PWM ที่ถูก
ไมโครคอนโทรลเลอร์ สร้างขึ้น(หมายเลข1) และสัญญาณ PWM หลัง
ผ่านวงจร H-Bridge (หมายเลข2) ขณะที่ผใู้ ช้งานเอียงศีรษะไปทางซ้าย
ซึ่งเป็ นสัญญาณ PWM ที่มีค่า Duty Cycle 50% และขณะที่ผใู้ ช้งานเอียง
ศีรษะไปข้างหน้า ซึ่งเป็ นสัญญาณ PWM ที่มีค่า Duty Cycle 30%
ตามลาดับ
ตารางที่ 1 การควบคุมจ่ายแรงดันไฟฟ้ าให้กบั วงจร H-Bridge
INPUT H-Bridge (M1) INPUT H-Bridge (M2)
ทิศทางเก้าอี้เข็น PWM IN1 IN2 PWM IN1 IN2
(%)
(V) (V) (%)
(V) (V)
STAY
0
x
x
0
x
x
FORWARD
30
0
5
30
5
0
BACKWARD
30
5
0
30
0
5
LEFT
50
0
5
0
x
x
RIGHT
0
x
x
50
5
0
BREAK
100
0
0
100
0
0

6. สรุป
บทความนี้นาเสนอการออกแบบและสร้างเก้าอี้เข็นควบคุมได้
สาหรับผูพ้ ิการอวัยวะส่ วนบนลงมาและผูส้ ู งอายุ โดยนาเก้าอี้เข็นขนาด
ทัว่ ไปมาดัดแปลง และ ติดตั้งโครงสร้างชุดกลไกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสตรง ในส่ วนของการควบคุมทิศทางนั้น ผูใ้ ช้งานสามารถ
เลือกการควบคุมได้ตามความเหมาะสมของสภาพร่ างกายผูใ้ ช้งาน ได้แก่
การใช้กา้ นควบคุมบังคับทิศทางสาหรับผูใ้ ช้งานที่ยงั สามารถใช้มือกดปุ่ ม
หรื อใช้มือบังคับก้านควบคุมได้ และการควบคุมทิศทางด้วยการเอียง
ศีรษะของผูใ้ ช้งาน
ผ่านการตรวจวัดมุมเอียงของศีรษะด้วยเซนเซอร์
ความเร่ งเชิ งเส้น สาหรับผูใ้ ช้งานที่ไม่สามารถใช้งานอวัยวะส่ วนมือใน
การควบคุม ทั้งนี้ ผดู ้ ูแลสามารถควบคุมเก้าอี้เข็นผ่านแอปพลิเคชันบน
สมาร์ ตโฟน เพื่อช่วยเหลือผูใ้ ช้งานหากมีปัญหาติดขัดให้เคลื่อนที่ได้ โดย
ผูใ้ ช้งานเก้าอี้เข็นสามารถเรี ยกผูด้ ูแล เพื่อขอความช่วยเหลือโดยจะแจ้ง
เตือนให้ผดู้ ูแลทราบผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ ตโฟน
เพื่อเข้าทาการ
ช่วยเหลือตามสัญญาณร้องขอได้ทนั ท่วงที
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อุปกรณ์ ป้องกันอาการหลับในระหว่ างการขับรถ
Drowsy Driving Preventive Equipment
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้นาเสนอหลักการออกแบบ และ สร้างชิ้นงานอุปกรณ์
ป้องกันอาการหลับในระหว่างการขับรถ โดยใช้ไมโครคอนโทลเลอร์
ควบคุมการทางานของระบบ ซึ่ งจะแบ่งอุปกรณ์ออกเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วน
ของการตรวจจับอาการหลับใน และ ส่ วนของการแจ้งเตือนผูข้ บั เมื่อเริ่ ม
ตรวจจับได้ว่าผูข้ บั เริ่ มมีอาการที่บ่งบอกว่าอาจเกิดการหลับใน ในส่ วน
แรกส่วนของการตรวจจับการหลับในนั้น จะใช้อุปกรณ์ Thinkgear AM
สาหรับตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมองว่ามีอาการที่อาจเกิดการหลับในหรื อไม่
ส่วนต่อมาส่ วนของการแจ้งเตือนผูข้ บั นั้น จะใช้ buzzer ในการส่ ง
สัญญาณแจ้งเตือนเพื่อให้ผขู ้ บั รู ้สึกตื่นตัว และกลับสู่ สภาวะปกติ โดยการ
ทางานภาพรวมจะใช้ Arduino Nano เป็ นตัวประมวลผลร่ วมกับทุก ๆ
ส่วน
คาสาคัญ: อุบตั ิเหตุ หลับใน คลื่นสมอง การป้ องกัน

คนขับไม่ได้หกั หลบหรื อเหยียบเบรกทาให้บาดเจ็บสาหัสหรื อเสี ยชี วิตได้
ทันที [2] อาการหลับในเป็ นสาเหตุสาคัญอย่างน้อยร้ อยละ 20 ของการ
เสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจรของประเทศที่เจริ ญแล้ว หลับในไม่วา่ จะเกิด
จากสาเหตุใดก็ตามไม่ได้เกิดขึ้นทันที จะมีอาการง่วงเป็ นสัญญาณเตือน
มาก่อนเสมอ ถ้าคนขับเพิกเฉยไม่สนใจทนฝื นขับต่อไป ความง่วงจะ
เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ จนกระทัง่ เกิดการหลับใน คณะผูจ้ ดั ทาเลยมีความคิดที่จะ
ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ป้องกันอาการหลับในระหว่างขับรถ เพื่อที่จะ
ช่วยลดอุบตั ิเหตุ และ การสู ญเสี ยที่เกิดจากอาการหลับใน โดยภาพรวม
ของอุปกรณ์ป้องกันอาการหลับในระหว่างการขับรถนี้แสดงได้ดงั รู ปที่ 1

Abstract
This project proposes a design of drowsy driving preventive
equipment. The equipment contains of 2 parts, drowsy detection and
alerting subsystems. The detector operates by using Thinkgear AM for
monitoring the brainwave of driver. If the sleepy brain wave has been
detected, this system would be sent the signals as buzzer sound and
stimulus signal to the driver, respectively. The equipment is constructed
by using brainwave sensor, the particular alarm circuits which are
processed and programmed by Arduino nano.
Keyword: Accident, Drowsy, Brainwave, Preventive.

1. บทนา
ในบางครั้งคนขับรถก็เลี่ยงจากการอดนอนไม่ได้ [1] เมื่อร่ างกาย
อ่อนล้าจากการขับรถ อดหลับ อดนอนเป็ นเวลานาน ๆ สมองจะเฉื่ อยช้า
ลง การตัดสิ นใจไม่ฉบั ไวและมีโอกาสวูบหลับได้เป็ นครั้งคราว สภาพ
ดังกล่าวจะเป็ นอันตรายอย่างมากในขณะขับรถ เพราะส่ งผลรุ นแรงถึง
เสี ยชีวิตหรื อพิการ บาดเจ็บได้ตลอดเวลา การหลับในเพียง4วินาที
ในขณะที่รถวิ่งด้วยความเร็ ว 90 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง รถจะวิ่งต่อไป อีก
100 เมตรโดยที่ไม่มีคนควบคุมรถ ลักษณะการชนจะรุ นแรงมาก เพราะ

รู ปที่ 1 แผนภาพภาพรวมอุปกรณ์ป้องกันอาการ
หลับในระหว่างการขับรถ

2. คลื่นไฟฟ้ าสมอง
2.1 การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalogram หรื อ
EEG) เป็ นการบันทึกสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากผลรวมของกระแสไฟฟ้า
ของกลุ่มเซลล์ในสมอง ทั้งนี้โดยปกติสมองคนมี เซลล์ประสาทชนิ ดหนึ่ ง
ที่เรี ยกว่า โครงข่ายเซลล์ประสาท (Neural Network) ซึ่งมีจานวนมากมาย
เป็ นพันล้านเซลล์ โดยเซลล์เหล่านี้สามารถติดต่อถึงกันได้ โดยการขนส่ ง
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อนุภาคไฟฟ้าผ่านเยือ่ เซลล์ เมื่อเซลล์ประสาทส่ วนหนึ่ งได้รับการกระตุน้
โดยสารเคมีที่เรี ยกว่าสารสื่ อประสาท (Neurotransmitter) จะปล่อย
อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ให้เดินไปตามเนื้อเยือ่ ที่เรี ยกว่า ใยประสาท
(Nerve fiber) ที่เชื่อมระหว่างเซลล์ประสาท โดยกระแสไฟฟ้าปริ มาณ
น้อยๆ ที่เกิดขึ้นนี้ จะไปกระตุน้ เซลล์ประสาทให้ปล่อยประจุไฟฟ้าต่อไป
เป็ นทอดๆ ซึ่งสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี้ เรี ยกว่า คลื่นสมอง หรื อ
คลื่นไฟฟ้าสมอง (Brainwave) คลื่นสมองจะมีลกั ษณะเคลื่อนไหวขึ้น
และลง เหมือนคลื่นทัว่ ไป โดยใช้หน่วยการวัดเป็ นรอบต่อวินาที (Hz)
เมื่ออยูใ่ นภาวะปกติ คลื่นไฟฟ้าสมองก็เป็ นปกติ แต่เมื่อเกิดความผิดปกติ
ของสมอง ความผิดปกติน้ นั ก็สามารถตรวจได้จากการตรวจคลื่นไฟฟ้า
สมอง สามารถที่จะแบ่งชนิ ดของคลื่นไฟฟ้าสมองตามความถี่ ได้เป็ น 4
ชนิด โดยจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป
2.2 ชนิดของคลื่นไฟฟ้าสมอง
คลื่นไฟฟ้าสมองแบ่งได้เป็ น 4 ชนิ ดตามช่วงของความถี่ที่โดยรู ป
ของคลื่นไฟฟ้าสมองที่ความถี่ต่าง ๆ แสดงดังรู ปที่ 2 ประกอบด้วย
1) คลื่นเบต้า (Beta Brainwave: ) คือคลื่นที่มีความถี่ประมาณ 1430 รอบต่อวินาที (Hz) เป็ นช่วงคลื่นสมองที่เร็ วที่สุด เกิดขึ้นในขณะที่
สมองอยูใ่ นภาวะของการทางานและควบคุมจิตใต้สานึ ก
(Conscious
Mind) ในขณะตื่นและรู ้ตวั เช่น การนัง่ ยืน เดิน ทางาน หรื อกิจกรรมต่าง
ๆ ในกรณี ที่จิตมีความคิดมากมายหลายอย่างจาก ภารกิจประจาวัน วุน่ วาย
ใจ สับสน หรื อฟุ้งซ่าน และสัง่ การสมองอย่างไม่เป็ นระเบียบ ความถี่ของ
คลื่นช่วงนี้อาจสู งขึ้นได้ถึง 40 Hz โดยเฉพาะคนในที่มีความเครี ยดมาก
อยูใ่ นภาวะเร่ งรี บบีบคั้น ตื่นเต้นตกใจ อารมณ์ไม่ดี โกรธหรื อดีใจมาก ๆ
สมองจะมีการทางานในช่วงคลื่นเบต้ามาก
2) คลื่นอัลฟ่ า (Alpha Brainwave: ) คือคลื่นที่มีความถี่ประมาณ
9-13 รอบต่อวินาที (Hz) เป็ นคลื่นสมองที่ปรากฎบ่อย ในสภาวะที่จิต
สมดุล อยูใ่ นสภาวะสบายๆ เวลาที่ความถี่นอ้ ยลง หมายถึงว่าเราจะคิดช้า
ลงเป็ นจังหวะ ให้เวลาแก่จิตในการไตร่ ตรอง และ มีความคิดเป็ นระบบ
ขึ้น สภาวะที่สมองทางานอยูใ่ นคลื่นอัลฟ่ ายังพบอยูใ่ น หลายๆ รู ปแบบ
เช่น ขณะที่กล้ามเนื้อ หรื อ ร่ างกายผ่อนคลาย ช่วงเวลาที่ง่วงนอน ก่อน
หลับหรื อหลับใหม่ๆ เวลาทาอะไรเพลินๆ จนลืมสิ่ งรอบ ๆ ตัว เวลาสบาย
ใจ เวลาอ่านหนังสื อ หรื อ จดจ่อกับกิจกรรมใด ๆ อย่างต่อเนื่ องใน
ระยะเวลาหนึ่ง
3) คลื่นเธต้า (Theta Brainwave: ) คือคลื่นที่มีความถี่ประมาณ 411 รอบต่อวินาที (Hz) เป็ นช่วงคลื่นที่สมองทางานช้าลงมาก พบเป็ นปกติ
ในช่วงที่คนเราหลับหรื อมีความผ่อนคลายอย่างสู ง แต่ในภาวะที่ไม่หลับ
คลื่นชนิดนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นกัน เป็ นคลื่นสมองที่สะท้อนการทางานของจิต
ใต้สานึก (Subconscious Mind) อันเป็ นการทางานของเนื้อสมองส่ วน
ใหญ่ของมนุษย์

4) คลื่นเดลต้า (Delta brainwaves: ) คือคลื่นที่มีความถี่ประมาณ
0–4 รอบต่อวินาที (Hz) เป็ นคลื่นสมองที่ชา้ ที่สุด สภาวะนี้จะทาให้
ร่ างกายเกิดความผ่อนคลาย ในระดับที่สูงมาก เป็ นคลื่นสมองที่ทางาน
เชื่ อมต่อกับส่ วนที่เป็ นจิตไร้สานึ ก (Unconscious mind) เช่น ในขณะที่
ร่ างกายหลับลึกโดยไม่มีการฝัน

รู ปที่ 2 รู ปคลื่นไฟฟ้าสมองที่ความถี่ต่าง ๆ
2.3 ThinkgearAM Ship
ThinkgearAM Ship เป็ นชิ ปที่พบได้ในอุปกรณ์ MindWave ของ
NeuroSky [3] ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้วดั ค่า Electroencephalogram แบบไร้
สาย มีราคาต่า สามารถใช้งานได้ทวั่ ไป โดยมีเทคโนโลยีที่ทาให้ไม่ตอ้ ง
ใช้เจลในการวัดค่า
2.4 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
มีงานวิจยั หลายงาน ที่ศึกษาเกี่ยวกับการหาวิธีป้องกันอาการหลับ
ในขณะขับรถโดยใช้คลื่นไฟฟ้าสมอง [4] จากการศึกษาพบว่าอัตราส่ วน
ของค่าเบต้าและอัลฟ่ า มีนยั สาคัญสาหรับการตรวจสอบอาการหลับใน
โดยจากเอกสารอ้างอิงที่ [5] จะสังเกตเห็นว่าค่าคลื่นไฟฟ้ าสมองที่ใช้ใน
กระบวนการการตรวจสอบอาการหลับใน จะสนใจแค่คลื่นอัลฟ่ าเพียง
อย่างเดียว โดยนาค่าเฉลี่ยของคลื่นอัลฟ่ าในทุก ๆ 30 วินาทีมาเทียบกัน
โดยการใช้กระบวนการนี้ มีประสิ ทธิ ภาพในการตรวจจับอาการหลับใน
เพียงแค่ 68.11% และ ยังมีงานวิจยั อื่น ๆ [6] ที่ใช้กระบวนการตรวจสอบ
อาการหลับในแตกต่างกันไป

3. การออกแบบและสร้ างอุปกรณ์ ป้องกันอาการหลับใน
ระหว่ างการขับรถ
อุ ป กรณ์ ป้ องกั น อาการหลั บ ในระหว่ า งการขั บ รถ มี
วัตถุประสงค์เพื่อป้ องกันและลดการสู ญเสี ยบนท้องถนนที่เกิ ดจากอาการ
หลับ ในของผู ้ข ับ รถยนต์ ซึ่ งถู ก ออกแบบเพื่ อ ให้ ต รวจจับ ได้ว่ า ผู ้ข ับ
รถยนต์เริ่ มมี อาการที่ บ่งบอกว่าอาจเกิ ดการหลับในได้ และสามารถส่ ง
สัญญาณเตือนผูข้ บั รถยนต์ได้หากมีอาการที่บ่งบอกว่าอาจเกิดการหลับใน
โดยการออกแบบมี บล็อคไดอะแกรมของอุปกรณ์ป้องกันอาการหลับใน
ระหว่างการขับรถ แสดงดังรู ปที่ 3
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ทดสอบเก็บผลการทดสอบที่มากขึ้นทั้งในเพศชายและเพศหญิง จะได้ผล
การทดสอบออกมาแสดงดังรู ปที่ 4 และรู ปที่ 5 ตามลาดับ

รูปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมของอุปกรณ์ป้องกันอาการหลับในระหว่างการ
ขับรถ
รู ปที่ 4 ผลการทดสอบอาการหลับในของเพศชาย

4. ผลการทดสอบ
4.1 ผลการทดสอบค่าคลื่นไฟฟ้าสมอง
ทาการทดสอบค่าคลื่นไฟฟ้ าสมอง โดยทาการทดสอบในขณะที่
เปิ ดตากับหลับตา แล้วเก็บข้อมูลเป็ นเวลา 30 วินาที จากนั้นนาข้อมูลมา
เทียบกัน จะได้ผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบค่าคลื่นสมองไฟฟ้ า
Brainwave
Type
Delta
Theta
Low Alpha
High Alpha
Low Beta
High Beta
Low Gamma
Mid Gamma

Average Magnitude
Eyes-open
Eyes-closed
238910
227459
51622
56247
15396
56852
14837
30984
9128
10520
8943
9886
8918
9522
3210
2874

Percentage
Difference
95 %
109 %
369 %
208 %
115 %
116 %
107 %
89 %

รู ปที่ 5 ผลการตรวจสอบอาการหลับในของเพศหญิง
จากตารางที่ 2 รู ปที่ 4 และรู ปที่ 5 ผลการทดสอบระบวนการ
ตรวจสอบอาการหลับใน จะสังเกตเห็นได้วา่ ระหว่างสภาวะที่ปกติกบั
สภาวะที่หลับตานั้น ค่าของ (   ) /  จะมีการเพิ่มขึ้นเป็ นอย่างมาก

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการทดสอบวัดคลื่นสมองในขณะที่เปิ ดตา
กับหลับตา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นชัดเจนที่สุดก็คือคลื่นอัลฟ่ า แต่
นอกเหนือจากคลื่นอัลฟ่ า ก็ยงั จะสังเกตเห็นได้วา่ คลื่นธี ตา้ และคลื่นเบต้า
ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน ดังนั้นในการตรวจสอบการหลับในนี้จะ
ใช้อตั ราส่วนของค่า (   ) /  มาคานวณเพื่อการตรวจสอบอาการ
หลับใน
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบกระบวนการตรวจสอบอาการหลับใน
สภาวะ
ปกติ
หลับตา
อัตราการเพิ่ม

ครั้งที่ 1
5.18
8.08
55.98 %

ครั้งที่ 2
5.01
7.95
58.68 %

ครั้งที่ 3
6.28
10.31
64.17 %

ครั้งที่ 4
4.67
9.45
102.35 %

4.3 ผลการทดสอบอุปกรณ์ ป้องกันอาการหลับในระหว่ างการขับรถ
เพื่อยันยันการทางานของ อุปกรณ์ป้องกันอาการหลับในระหว่าง
การขับรถ จะทาการทดสอบกับผูท้ ดสอบที่เป็ นเพศชาย และ ผูท้ ดสอบที่
เป็ นเพศหญิง โดยแบ่งการทดสอบออกเป็ น 4 ครั้ง ครั้งละ 10 นาที โดยใน
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จะเป็ นการทดสอบขณะที่อยูใ่ นสภาวะปกติ และครั้ง
ที่ 3 และครั้งที่ 4 จะเป็ นการทดสอบขณะที่อยูใ่ นสภาวะหลับตา โดย
ได้ผลการทดสอบของเพศชายออกมาแสดงดังตารางที่ 3 และผลการ
ทดสอบของเพศหญิงออกมาแสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันอาการหลับในระหว่างการขับ
รถของเพศชาย

4.2 ผลการทดสอบกระบวนการตรวจสอบอาการหลับใน
ท าการทดสอบกระบวนการตรวจสอบอาการหลับ ใน โดยใช้
อัตราส่ วนของค่า (   ) /  เป็ นตัววิเคราะห์ว่าผูท้ ดสอบกาลังอยูใ่ น
สภาวะปกติ ห รื อมี อ าการที่ บ่ งบอกว่า ก าลัง จะหลับ ใน โดยได้ท าการ
ทดสอบเก็บค่า (   ) /  ขณะที่เปิ ดตาและหลับตา แล้วนาค่าเฉลี่ ย
ทุก ๆ 30 วินาที มาเที ยบกัน ได้ผลแสดงดังตารางที่ 2 และเมื่ อทาการ

สภาวะ
(เพศชาย)
เกิดการแจ้งเตือน
แจ้งเตือนผิดพลาด

ทดสอบ
ครั้งที่ 1
(N)
0
0

ทดสอบ
ครั้งที่ 2
(N)
8
8
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ทดสอบ
ครั้งที่ 3
(D)
37
4

ทดสอบ
ครั้งที่ 4
(D)
25
6

รวม
ทั้งหมด
70
18

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบอุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน อาการหลับ ใน
ระหว่างการขับรถของผูช้ าย การทดสอบในครั้งที่ 1 ทดสอบขณะที่อยูใ่ น
สภาวะปกติ ไม่มีการแจ้งเตือนใด ๆ เกิ ดขึ้น การทดสอบในครั้ งที่ 2 ก็ยงั
ทดสอบในขณะที่อยูใ่ นสภาวะปกติ แต่เกิดการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดขึ้นมา
9 ครั้ง การทดสอบในครั้งที่ 3 ทดสอบขณะที่มีอาการง่วงพบว่ามีการแจ้ง
เตื อนทั้งหมด 37 ครั้ ง เป็ นการแจ้งเตื อนที่ ผิดพลาด 4 ครั้ ง และในการ
ทดสอบครั้งที่ 4 ทดสอบขณะที่มีอาการง่วงพบว่ามีการแจ้งเตือนทั้งหมด
25 ครั้งเป็ นการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด 6 ครั้ง ดังนั้นถ้าเรามองภาพรวมการ
ทางานของอุปกรณ์ป้องกันอาการหลับในระหว่างการขับรถที่ทบสอบใน
ผูช้ ายจะพบว่ามีประสิ ทธิ ภาพในการทางานถึง 74 %
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันอาการหลับในระหว่างการขับ
รถของเพศหญิง
สภาวะ
(เพศหญิง)

ทดสอบ
ครั้งที่ 2
(N)
6

ทดสอบ
ครั้งที่ 3
(D)
40

ทดสอบ
ครั้งที่ 4
(D)
29

รวม
ทั้งหมด

เกิดการแจ้งเตือน

ทดสอบ
ครั้งที่ 1
(N)
2

แจ้งเตือนผิดพลาด

2

6

10

5

23

77

จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบอุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน อาการหลับ ใน
ระหว่างการขับรถของผูห้ ญิ ง การทดสอบในครั้งที่ 1 ทดสอบขณะที่ อยู่
ในสภาวะปกติ เกิ ดการแจ้งเตื อนผิดพลาดขึ้นมา 2 ครั้ง การทดสอบใน
ครั้งที่ 2 ก็ยงั ทดสอบในขณะที่ อยูใ่ นสภาวะปกติ แต่เกิ ดการแจ้งเตื อนที่
ผิดพลาดขึ้นมา 6 ครั้ง การทดสอบในครั้งที่ 3 ทดสอบขณะที่มีอาการง่วง
พบว่ามีการแจ้งเตือนทั้งหมด 40 ครั้ง เป็ นการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด 10 ครั้ง
และในการทดสอบครั้งที่ 4 ทดสอบขณะที่ มีอาการง่วงพบว่ามี การแจ้ง
เตือนทั้งหมด 29 ครั้งเป็ นการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด 5 ครั้ง ดังนั้นถ้าเรามอง
ภาพรวมการทางานของอุปกรณ์ป้องกันอาการหลับในระหว่างการขับรถ
ที่ทดสอบในผูห้ ญิงจะพบว่ามีประสิ ทธิ ภาพในการทางานถึง 70 %

ตาแหน่งที่จะทาการวัดให้เหมาะสม
ประสิ ทธิภาพ

จึงจะทาให้การใช้งานอุปกรณ์มี
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5. สรุปและอภิปรายผล
บทความนี้นาเสนอการออกแบบ และ สร้างอุปกรณ์ป้องกันอาการ
หลับในระหว่างการขับรถ โดยใช้คลื่นไฟฟ้าสมองเป็ นตัววิเคราะห์ว่าผู ้
ขับรถมีอาการที่บ่งบอกว่าอาจเกิดการหลับในหรื อไม่
และ
ใช้
ไมโครคอนโทลเลอร์เป็ นตัวควบคุมการทางานของระบบทั้งหมด ซึ่ งมี
ประสิ ทธิภาพในการทางานถึงประมาณ 70 %
จากการสร้าง และ ทดสอบอุปกรณ์ป้องกันอาการหลับในระหว่าง
การขับรถ พบว่ามีปัจจัยภายนอกที่มารวบกวนค่าสัญญาณของคลื่นไฟฟ้ า
สมองได้หลายอย่าง ซึ่ งจะทาให้อุปกรณ์น้ นั เกิดความผิดพลาดในการ
ทางานได้ง่าย ดังนั้นเราควรจะกาจัดปั จจัยภายนอกที่มีผลให้ได้มากที่สุด
เช่น การทาความสะอาดศีรษะก่อนแปะขั้ววัด Electroencephalogram,
ป้ องกันสัญญาณรบกวนที่เกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ที่ใช้งาน เลือก
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บทคัดย่ อ
บทความฉบับนี้ นาเสนอเทคนิ คการประมวลผลภาพและการ
พัฒนาการตรวจจับวัตถุ ด้วยเทคนิ ค เจอเนอรั ล ไลฟ์ ทรานส์ ฟอร์ ม โดย
ประยุก ต์ใ ช้เ ทคนิ ค เทรชโฮลด์ ป รั บ ค่ า ได้ใ นการคัด แยกจุ ด สนใจบน
ชิ้ น ส่ ว นประกอบชุ ด รางกระจกหน้ า ต่ า งซึ่ งในอุ ต สาหกรรมจะเรี ยก
ชิ้นส่วนนี้วา่ “แครี่ เพต” อย่างไรก็ตามเทคนิคเจอเนอรัลไลฟ์ ทรานส์ฟอร์ ม
พิจารณาจุดทั้งหมดของขอบวัตถุ ซ่ ึ งทาให้ใช้เ วลาค่ อนข้างมาก ดังนั้น
งานวิจยั นี้ จึงสนใจกระบวนการคัดแยกเฉพาะจุดที่เหมาะสมของวัตถุน้ ี
เพื่อลดเวลาในการประมวลผลภาพ งานวิ จยั นี้ อาศัยหลัก การการเก็ บ
ข้อ มู ล และรู ป แบบของต้น ฉบับ มาใช้ใ นการค านวนหาต าแหน่ งและ
ทิ ศ ทางของวัต ถุ ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้จ ะแสดงความแม่ น ย าในการตรวจหา
ตาแหน่งและเวลาการประมวลผลภาพที่ลดลง ซึ่ งสามารถนาเทคนิคนี้ไป
ใช้เป็ นการระบุตาแหน่งของแครี่ เพตในอุตสาหกรรมได้
คาสาคัญ: การประมวลผลภาพ, การตรวจหาตาแหน่งวัตถุ, เจอเนอรัลไลฟ์
ทรานส์ฟอร์ม, แครี่ เพต, เทรชโฮลด์ปรับค่าได้

Abstract
This paper propose an image processing and development of
object detection with Generalized Hough Transform techniques (GHT)
and it apply Adaptive Thresholds for classify interest point for carries
plate. The industry will call “carries plate”. However, Generalized Hough
Transform processed all point of edge detection which take more time.
Therefore, this research focus the classification process the optimal point
for reduce the image processing time. This paper recognizes some point
of original pattern and detect the position and direction of the carries

plate. The results show more accuracy of position and fast processing
time that can applied to identify the position of an object in the industry.
Keywords: Image processing, Object detection, Generalized Hough
Transform (GHT), Carrier plate, Adaptive Thresholds

1. บทนา
ในการผลิ ตชุ ดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในปั จจุบนั
ปั ญหาหนึ่ งที่เกิ ดจากกระบวนการผลิ ตคือ ความรวดเร็ วในการผลิ ตที่เกิด
จากมนุ ษย์ที่ไม่อาจสามารถประกอบชุ ดควบคุ มรางกระจกหน้าต่างด้วย
ความเร็ วคงที่ได้ อีกทั้งมนุษย์ทางานระยะเวลาหนึ่ งจะเกิ ดความเหนื่ อยล้า
ซึ่งส่ งผลต่ออัตราความเร็ วในการผลิตและอีกหลายๆ สาเหตุ งานวิจยั นี้ ได้
เกิ ดจากความต้องการของโรงงานที่ตอ้ งการลดความเสี่ ยงของปั จจัยต่ าง
เพือ่ ให้กระบวนการผลิตมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
จากการศึกษางานวิจยั ก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องกับตรวจสอบชิ้ นใน
อุตสาหกรรมนั้นสามารถตรวจสอบได้โดยวิธีการต่างๆ การเปรี ยบเทียบ
ความเหมื อ นบนเชิ ง เวลา (Time-Domain) อย่ า งเทมเพลตแมทชิ่ ง
(Template Matching) [1] คือการหาค่าความแตกต่างของรู ปภาพต้นฉบับ
เปรี ยบเที ยบกับ รู ป ภาพที่ ค ้น หาด้วยขนาดของความเข้มซึ่ งเทคนิ ค นี้ มี
ความรวดเร็ วการประมวล แต่อย่างไรก็ตามกรณี ที่มีการหมุนหรื อการย่อ
ขยายของวัตถุ เทคนิ คที่กล่าวข้างต้นจะไม่เหมาะสมในการใช้งาน ดังนั้น
จึงจาเป็ นต้องสร้ างข้อมูลขนาดใหญ่สาหรับในการเก็บข้อมูลการย่อขยาย
หรื อการหมุ น ของวัตถุ เพื่ อเอาชนะข้อจากัดข้างต้นโดยการใช้เทคนิ ค
ลักษณะขนาดการเปลี่ ยนแปลงอย่างคงที่ (SIFT) และการค้นหาลักษณะ
อย่างรวดเร็ ว (SURF) แต่เทคนิ คดังกล่างไม่เหมาะกับงานที่ตอ้ งการความ
รวดเร็ ว แต่ก็ยงั มีการนาเทคนิ ค SIFT ไปปรับปรุ งเพิ่มมีความรวดเร็ วใน
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การประมวลผลได้ แต่ก็ยงั คงรู ปทรงที่ง่ายและยังคงถูกจากัดรู ปทรงทาให้
ไม่เหมาะกับชิ้นที่นามาทดสอบ
GHT [2] คือเทคนิ คที่นิยมมากในกับตรวจจับรู ปทรง 2 มิติซ่ ึ ง
นาไปใช้เป็ นแอฟพลิเคชัน่ ในระบบการผลิตอัตโนมัติ ซึ่ งเทคนิ คนี้นาไปสู่
ความต้องการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่และใช้เวลาการคานวณที่ซับ ซ้อน
ข้อ จ ากัด นี้ เป็ นเหตุ ผ ลที่ แ ม้ว่ า GHT เป็ นเทคนิ ค ที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ ความนิ ยม
สาหรับงานที่ตอ้ งการความรวดเร็ ว เมื่อเร็ วๆนี้ มีการนาเสนอวิธีการ GHTPolygon [3] วัตถุในการประมาณรู ปทรงทาให้สามารถตรวจจับได้รวดเร็ ว
ยิ่งขึ้น ดังนั้นในงานวิจยั นี้ จึงนาเสนอการเลื อกเฉพาะจุดสนใจมาเก็บเป็ น
รู ปทรงของวัตถุน้ นั ๆ เพื่อใช้ในการตรวจหาได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้นกว่าเดิม
บทความนี้ ประกอบด้ว ยส่ ว นต่ า ง ๆ ตามล าดับ ต่ อ ไปนี้ คื อ
บทคัดย่อ บทนา เทคนิคที่เกี่ยวข้อง เทคนิ คที่นาเสนอ ผลการทดลอง สรุ ป
กิตติกรรมประกาศ เอกสารอ้างอิง

(orientation) ของ gradientโดยใช้การหาอนุ พนั ธ์อนั ดับหนึ่ งในถัดมาจึง
ใช้ non-maxima suppression กับ gradient magnitude เพื่อทาให้ได้ขอบที่
บางลงและในขั้นตอนสุ ดท้ายใช้ double thresholding algorithm เพื่อระบุ
พิกเซลที่เป็ นขอบและช่วยเชื่ อมต่อขอบ

2.3 Generalized Hough Transform
เทคนิ ค Hough Transform ที่ ส ามารถท าการค้น หาวัต ถุ ที่ มี
รู ปร่ างไม่แน่ นอน (Arbitrary shape) ได้โดยเทคนิ คดังกล่าว Generalized
Hough Transform จะเหมาะสาหรับรู ปภาพวัตถุน้ นั ไม่สามารถหาได้ดว้ ย
สมการทางคณิ ตศาสตร์ ด ังนั้นแทนที่ จะใช้สมการเส้ นโค้งหรื อสมการ
เส้นตรง แต่จะใช้ลกั ษณะของการเก็บคุณสมบัติของรู ปทรงวัตถุไว้ในรู ป
ตาราง เรี ยกว่า Look-up Table หรื อ R-Table ซึ่ งจะเก็บรายละเอี ย ดของ
วัต ถุ จากเทคนิ ค ดัง กล่ า วยัง สามารถใช้ห าภาพต้น แบบที่ แ ปรผัน ใน
รู ปแบบของการขยายขนาด (Scale) และการหมุนของภาพ (Rotation) ได้

2.3.1 R-Table

รู ปที่ 1 ตัวอย่างภาพชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

2. เทคนิคทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 Adaptive Thresholds
คือ วิธีการหาค่าขี ดแบ่ง (Threshold) แบบปรั บค่าตามข้อมู ล
ท้องถิ่นซึ่ งเหมาะสาหรับภาพที่มีความสว่างไม่สม่ าเสมอ ที่ตอ้ งใช้ค่าขีด
แบ่ง (Threshold) หลายค่าเนื่ องจากแต่ละบริ เวณจะใช้ขีดแบ่งไม่เท่ากัน
โดยที่ค่าขีดแบ่ง ที่ได้จากวิธีการดังกล่าวเกิ ดจากการหาค่าเฉลี่ ยของทุกๆ
พิก เซลภายใต้ก ารเคลื่ อนที่ ของหน้า ต่ าง (Moving Windows) ที่ มีข นาด
จากนั้นทาการหาค่าขีดแบ่ง เช่นนี้ ไปเรื่ อยๆ กับบริ เวณที่ไม่ซ้ ากัน
จนกระทัง่ ได้มีการกาหนดค่าขี ดแบ่งครบในทุกพิกเซล ถ้าค่าสี เทาของ
พิกเซลนั้นมีค่ามากกว่าค่าขีดแบ่งของพิกเซลนั้นแล้วจะกาหนดให้เป็ นสี
ขาว แต่ถา้ ค่าระดับความเป็ นสี เทาของพิกเซลนั้นน้อยกว่าค่าขีดแบ่งของ
พิกเซลนั้นแล้วจะกาหนดให้ค่าสี เป็ นสี ดา ทาเช่ นนี้ จนครบทุกพิกเซล ซึ่ ง
การทาค่าขีดแบบปรับตัวได้ โดยใช้เทคนิคการหาค่าเฉลี่ย (Mean) คือ การ
หารผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจานวนข้อมูลทั้งหมด
1
(1)
X  X

การสร้ า ง R-Table คื อ การเก็ บ ข้อ มู ล จากขอบของวัต ถุ ที่
ต้องการค้นหาจากภาพ โดยนาจุดจากขอบภาพแต่ละจุดคานวนระยะและ
องศาเมื่อเทียบกับจุดศูนย์กลางของวัตถุ ข้อมูลของภาพที่ได้เก็บไว้ในรู ป
ค่าความสัมพันธ์ในตาราง R (R-Table) โดยมีข้ นั ตอนการทางานดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : ทาการเลือกจุดกึ่งกลางของภาพ ( xc , yc )
ขั้น ตอนที่ 2 : ท าการประมวลผลภาพหาขอบของรู ป ภาพ และน าจุ ด
กึ่งกลางมาคานวนระยะและองศา และเก็บค่าต่างในตารางที่ 1 ดังนี้
 คือ มุมที่กระทากับแกน x
 คือ ค่า gradient ที่ได้จาก edge detector
r คือ ระยะทางจากเส้นขอบที่ลากจุดกึ่ งกลาง
(2)
r  ( x  xc )2  ( y  yc )2
  tan 1 (

NN

i

i 1

2.2 Canny Edge Detection
โดยวัด จากการเปลี่ ย นแปลงของความเข้ม ในต าแหน่ ง ที่
ใกล้ เ คี ย งกั บ จุ ด ดั ง กล่ า ว โดยเริ่ มต้ น จากการปรั บ ภาพให้ เ รี ยบ
(Smoothing) ด้วยตัวกรองเกาเซี ยน (Gaussian filter) เพื่อกาจัดสัญญาณ
รบกวน หลั ง จากนั้ นค านวณค่ า ขนาด (magnitude) และทิ ศ ทาง

(3)

ตารางที่ 1: ตัวอย่างตาราง R-Table
i

i

Ri

1

0

(r11 , 11 )(r12 , 12 )... (r1n , 2n )


2

(r21 ,  21 )(r22 ,  22 )... (r2 n ,  2 n )

3
…

…

…

2

(r31 , 31 )(r32 , 32 )... (r3n , 3n )

จากตารางที่ 1 สร้างจากสมการที่ (2) และ (3) และนาค่าเป็ นตารางซึ่ งจะ
เป็ นแม่แบบความสัมพันธ์ของวัตถุน้ นั ๆ

n

N

y  yc
)
x  xc

2.3.2 การค้ นหารู ปทรง (Search Shape)
อัล กอริ ทึ ม ส าหรั บ การค้ น หาในภาพเป้ าหมาย ไปเข้ า
กระบวนการหาขอบด้วยแคนนี่ แล้วนาค่าจากขอบวัตถุมาค้นหา เพื่อเก็บ
ค่าสะสมของจุดกึ่งกลางสาหรับระบุตาแหน่งโดยมีข้ นั ตอนดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 : ท าการหาขอบของรู ป ภาพเป้ าหมายและการเก็ บ ค่ า 
(Gradient direction) ไว้
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ขั้นตอนที่ 2 : สาหรับทุกๆ ขอบภาพโดยใช้ค่า  ที่ ได้จากขั้นตอนที่ 1
เพื่อทาการค้นหาค่า  และ r ซึ่ งเก็บอยูใ่ น R-Table ต้นแบบ
ขั้นตอนที่ 3 : สาหรับค่าของ  และ r ที่ได้จากการค้นหาใน R-Table
โดยแทนค่า  ,  และ r นั้นลงในสูตร (4) และ (5)
(4)
xc  xtest  r  S (cos(   ))
(5)
yc  ytest  r  S (cos(   ))
A([ xc ][ yc ])  

คือ จุดที่ทาการตรวจสอบ
xc , yc คือ จุดกึ่งกลางของวัตถุ
S คือ ขนาดของวัตถุ [0.5 – 1.8]
 คือ มุมที่กระทากับแกน x
 คือ ค่ามุมที่ใช้ในการค้นหา [0 - 360)
r คือ ระยะทางจากเส้นขอบที่ลากจุดกึ่งกลาง
A คือ ค่าการสะสมของผลรวมที่จุด ( xc , yc )
นาค่า ( xc , yc ) ที่ได้ไปหาจุดที่มีค่าการสะสม (Accumulator) ที่ ช้ ี ไปยัง
( xc , yc ) เดี ยวกันที่ มีค่าสู งสุ ด นั้นหมายถึ งจุดนั้นเป็ นหนึ่ งในจุดสนใจ
ในแม่แบบ
xtest , ytest

3. อัลกอลิทมึ ทีน่ าเสนอ (Proposed Algorithm)
เริ่ มจากการน าภาพตั้ งฉบั บ มาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ห า
ความสั ม พัน ธ์ โดยการหาจุ ด สนใจจุ ด อื่ น ๆ มาระบุ จุ ด นั้น ๆ เพื่ อ ให้
เหมาะสมที่สุดกับงานที่ตอ้ งการตรวจจับชิ้นส่ วนประกอบแครี่ เพต

3.3 การวิเคราะห์ ตาแหน่ งและทิศทางของแม่ แบบจาก R-Table
การวิ เ คราะห์ ค วามถู ก ต้องและการหารู ป ทรงของวัต ถุ น้ ัน
วิธีการที่นาเสนอใช้วิธีการเอาจุดอื่นที่เป็ นจุดสนใจนามาเทียบกับตาราง
R-Table เพื่อใช้จุดสนใจอื่ นช่ วยยืนยันระบุตาแหน่ งของจุดนั้นๆ ว่าเป็ น
ตาแหน่งไหนบนจุดของแม่แบบ นาค่ามาคานวนในสมการที่ (4) และ (5)
ซึ่ งต้องเก็บค่าทั้งหมดมาทาการโหวต จุดที่ช้ ี ไปในทิศทางและระยะห่ าง
เดียวกันจะเพื่อเป็ นการกรองเหลือเฉพาะจุดที่เป็ นจุดสนใจจริ งๆ และเป็ น
จุดที่อยูบ่ นแม่แบบ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
รู ปที่ 3 (1)ภาพต้นฉบับ (2)Adaptive Threshold (3)ตรวจความสัมพันธ์
ของแต่ละจุด (4)ค้นหาด้วยเทคนิค GHT ที่นาเสนอ (5)จุดสนใจที่คดั แยก
แล้วนามาวิเคราะห์ตาแหน่งและทิศทาง

4. ผลการทดสอบ
ผลการทดสอบภาพชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์จาก
รู ปภาพกลุ่มทดสอบจานวน 132 ตัวอย่างการเปรี ยบเทียบค่าความแม่นยา
ได้จากแต่ละเทคนิ ค อาทิ GHT GHT-Polygon และวิธีการที่นาเสนอ

3.1 ปรับพืน้ ฐานภาพ
ปรับความค่าความสว่างให้เหมาะสมด้วย Adaptive Threshold
โดยใช้ค่าเฉลี่ ยของ windows นั้นๆ เพื่อแยกแยะจุดที่ สนใจของวัตถุ ได้
โดยใช้ฟังก์ชนั่ จากโปรแกรม MATLAB งานวิจยั ตัดค่าขีดแบ่งที่ 0.9

3.2 การสร้ างแม่ แบบด้ วย R-Table
สร้ า งแม่ แ บบด้ว ยจุ ด สนใจ ซึ่ งมี 6 จุ ด ที่ เ ป็ นตัว แทนวัต ถุ
เนื่องจากมีความโดนเด่น นามาหาความสัมพันธ์แต่ละจุดโดยจุดที่ตอ้ งหา
ระยะห่ างระหว่างจุดตนเองกับจุดอื่นโดยจะเก็บค่าระยะห่ างและมุมองศา
ที่เกิดขึ้นระหว่างสองจุดนั้น เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในช่วงค้นหาได้ ดังรู ปที่ 2

(1)
(2)
(3)
รู ปที่ 2 (1)ภาพต้นฉบับ (2)Adaptive Threshold (3)สร้าง R-Table

รู ปที่ 4 ภาพหลังจากตรวจจับได้เรี ยบร้อยแล้ว

4.1 ผลการทดลอง
นาภาพตั้งต้นมาเปรี ยบเที ยบกับภาพที่ วิเคราะห์วตั ถุด้วยการ
ตรวจหาตาแหน่ งและทิ ศทางด้วยเทคนิ ค GHT GHT-Interest point หรื อ
(GHT-IP) GHT-Polygon และวิธีการที่นาเสนอ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
รู ปที่ 5 (1)ภาพต้นฉบับ (2)วิธีการใหม่ (3)GHT- IP (4)GHT-Polygon
(5)GHT
จากรู ปที่ 5 จะเห็ น ได้ ว่ า วิ ธี ก ารที่ น าเสนอ GHT-IP GHTPolygon และ GHT จะใช้จานวนจุดในการค้นหาที่แตกต่างกันส่ งผลให้
ความรวดเร็ วและความแม่นยา
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เมื่อบันทึกค่าความแม่นยา (SSIM) [4] ของแต่ละภาพ โดยนา
ภาพทดสอบและภาพต้นฉบับน าไปปรั บปรุ ง ภาพด้ว ยวิ ธีก ารปรั บ แก้
ความสว่าง (Equalization) แล้วจึงนาภาพมาหาค่าความแม่นยาจากสมการ
ที่ (7) โดยเปรี ยบเทียบเทคนิ คต่างๆ ผลการทดลองตามรู ปที่ 6 ซึ่ งวิธีการ
นาเสนอมีค่าความแม่นยาโดยเฉลี่ยมาที่กที่สุด ซึ่ งถ้าหากค่าที่คานวณเข้า
ใกล้หนึ่งจะหมายความถึงความเหมือนของรู ปภาพมาก

ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบอัตราตรวจจับสาเร็ จและเวลาโดยใช้รูปทดสอบ
ทั้งหมด 132 รู ปของวิธีการที่นาเสนอ GHT-IP GHT-Polygon และ GHT
วิธีการ

ค่ าเฉลี่ยของความแม่ นยา

เวลา (วินาที)

วิธีการที่นาเสนอ

0.841

0.5765

GHT-IP

0.796

0.0827

GHT-Polygon

0.649

27.78

GHT

0.789

64.56

5. สรุป
ผลลัพธ์การวัดประสิ ทธิภาพความแม่นยาของการประยุกต์ใช้
เทคนิ ค การหาต าแหน่ ง และทิ ศ ทางส าหรั บ แครี่ เพต พบว่ า วิ ธี ก ารที่
นาเสนอแสดงให้เห็ นถึ ง ค่าความแม่นยามี ค่ าที่ ดีกว่าเทคนิ ค GHT แบบ
ดั้งเดิ ม โดยเทคนิ คที่ นาเสนอมี ความแม่นยาอยู่ที่ 0.841 อี กทั้งเวลาการ
ประมวลผลดี กว่าวิธีการแบบดั้งเดิ ม เมื่อพิจารณาผลลัพธ์การประมวลผล
ทางเวลาวิธีที่ใช้เวลาในการประมวลผลน้อยที่สุดคือ GHT-IP รองลงมา
คือวิธีที่นาเสนอ อย่างไรก็ตามพบว่าเทคนิ คที่นาเสนอมี ค่าความแม่น ยา
มากกว่า GHT-IP

รู ปที่ 6 กราฟแสดงโดยที่แกน Y คือค่าความแม่นยาของวิธีการที่นาเสนอ
GHT- IP GHT-Polygon และ GHT ส่ วนแกน X คือลาดับของรู ปภาพ

6. กิตติกรรมประกาศ

4.2 การประเมินผลการทดลอง
เก็บค่าที่ได้นามาคานวณหาต่างโดยสเปคของคอมพิวเตอร์ ที่
นาไปประมวลผลคือ MacBook Pro ซีพียู 2 GHz Intel Core i5 และขนาด
แรม 8 GB 1867 MHz

เอกสารอ้ างอิง

สมการค่าความแม่นยา (SSIM) ของเทคนิค GHT ได้จากสมการที่ 6
SSIM(x,y) =

(2µ𝑥 µ𝑦 +𝐶1 )(2σ𝑥𝑦 +𝐶2 )
(µ2𝑥 +µ2𝑦 +𝐶1 )(σ2𝑥 +σ2𝑦 +𝐶2 )

(6)

: ค่าเฉลี่ยของรู ปภาพต้นฉบับและภาพทดสอบ
σ𝑥 , σ𝑦 : ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
σ𝑥𝑦
: ค่าความแปรปรวน
𝐶1 , 𝐶2 : ค่าคงที่
ค่าเวลาการประมวลผลโดยเฉลี่ย ดังสมการที่ 7
µ𝑥 , µ𝑦

ค่าเวลาโดยเฉลี่ย =

|ผลรวมเวลาทั้งหมด|
จานวนภาพทั้งหมด

ขอขอบพระคุณบริ ษทั แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิ คส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด (มหาชน) รหัสทุน AMI-Cal Comp-01-59-04M ที่กรุ ณาให้
ทุนการศึกษาสาหรับผูว้ ิจยั เพื่อทาการวิจยั ในงานนี้

(7)

จากตารางที่ 2 จะเห็ นได้ว่าวิธีการที่นาเสนอมีค่าความแม่นยา
ถึง 0.841 ซึ่งมากกว่าวิธีการอื่นๆ ที่ได้นามาเปรี ยบเทียบ
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absolute value of differences measure,” IEEE Trans. Image
Process., vol. 10, no. 4, pp. 659–663, Apr. 2001.
[2] D. H. Ballard, “Generalizing the Hough transform to detect
arbitrary shapes,” Pattern Recognit., vol. 13, no. 2, pp. 111–122,
Dec. 1981.
[3] Hua Yang, Member, IEEE, Shijiao Zheng, Jin Lu, and Zhouping
Yin, “Polygon-Invariant Generalized Hough Transform for
High-Speed Vision-Based Positioning” in IEEE Transactions on
Automation Science and Engineering ( Volume: 13, Issue: 3, July
2016 ), Page(s): 1367 – 1384
[4] Chai L, Sheng Y. Optimal Design of Multichannel Equalizers for
the Structural Similarity Index. IEEE Transactions on Image
Processing, 2014, 23(12):5626-37.
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บทคัดย่อ

บทความนี้ นาํ เสนอการเปรี ยบเทียบผลจากการพยากรณ์ การ
ใช้ไ ฟฟ้ า ระยะสั้นด้วยตัวแบบอารี ม่า การแปลงเวฟเล็ต และโครงการ
ประสาทเที ยม โดยการจัดเตรี ยมข้อมู ลการใช้ไฟฟ้ าในอดี ต มาทําการ
วิ เ คราะห์ แ ละประมวลผลโดยใช้ ก ระบวนการทํา งานของเครื อ ข่ า ย
ประสาทใช้ทาํ นายการประมาณข้อมูลการใช้ไฟฟ้ า โดยการฝึ กการเรี ยนรู ้
ให้เครื อข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา รวมถึงใช้ตวั
แบบ MLP (Multilayer perceptron) ผ่าน Levenberg-Marquardt แบบการ
แพร่ ช้ นั ซ่อนแบบย้อนกลับใช้สาํ หรับในการเรี ยนรู ้ นี่ คือความสําเร็ จโดย
การสรุ ปค่าการพยากรณ์จากการทดสอบในวิธีการที่เสนอในแบบจําลอง
ทั้ง 3 วิธี ซึ่ งจะพบว่า แบบจําลองแบบเครื อข่ ายประสาทเที ยมมี การ
พยากรณ์ค่าการใช้ไฟฟ้าที่มีความถูกต้องมากที่สุด
คําสํ าคัญ: การพยากรณ์การใช้ไฟฟ้า, อารี ม่า, การแปลงเวฟเล็ต,
เครื อข่ายประสาทเทียม

Abstract

This paper proposes a comparison of short term load
forecasting using ARIMA model, wavelet transform and artificial
neural network (ANN). Providing historical data on electricity for
analysis and processing using by the neural network to forecast load.
For neural network learning in time series forecasting. The MLP
(Multilayer perceptron) is also available through Levenberg-Marquardt.
The backpropagation layer is used for learning. This is achieved by
estimating the predictive value of the proposed method in the three
models. It found that an ANN model have the most accurate for load
forecasting.
Keywords : load forecsting, ARIMA, wavelet transform,
artificial neural network

1. บทนํา

การพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้ าเป็ น[1] ขั้นตอนแรก
สุ ดในการวางแผนในอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า โดยค่ า พยากรณ์ จ ะมี
ความสําคัญมากเพราะจะเป็ นตัวบอกถึง พลังงานไฟฟ้ าที่ตอ้ งจัดเตรี ยมใน
อนาคต 15-20 ปี ค่า พยากรณ์ที่คลาดเคลื่อนมาก (Over-Forecast) จะ
ส่ งผลให้ เกิดการวางแผนการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้ ามากเกินความจําเป็ น
และส่ งผลให้ค่ าไฟฟ้ าแพงขึ้ น ส่ ว นค่ าพยากรณ์ ที่ น้อยเกิ นไป (UnderForecast) จะส่ งผลให้ความมัน่ คงของระบบไฟฟ้ าไม่ดีและอาจทําให้
ไฟฟ้ าดับทั้งระบบได้ และที่สาํ คัญที่สุดในปั จจุบนั ก็คือเพื่อ วางแผนและ
กําหนดนโยบายในการใช้พลังงานทางเลื อกหรื อพลังงานทดแทนของ
ประเทศ เพื่อลดผลกระทบจากวิกฤติ พลังงานอาจจะเกิ ดขึ้นในอนาคต
อัน ใกล้น้ ี ได้มีการศึ กษาการพยากรณ์ ความต้อ งการพลังงานไฟฟ้ า ใน
หลากหลายวิธีโดยเฉพาะวิธีเครื อข่ายประสาทเทียม การพยากรณ์ความ
ต้อ งการกํา ลัง ไฟฟ้ า เป็ นปั จ จัย สํา คัญ ที่ จ ะช่ ว ยทํา ให้ส ามารถวางแผน
ควบคุ ม และกําหนดนโยบายในการใช้พลังงานทางเลื อกหรื อพลังงาน
ทดแทนของประเทศ รวมทั้ง สามารถกําหนดตารางการผลิ ต พลัง งาน
ไฟฟ้ า เพื่ อ ให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลต่ อ การประหยัด
พลังงานสู งสุ ด
โดยในส่ วนของงานวิ จ ั ย นี้ จะศึ ก ษาวิ ธี การพยากรณ์
เปรี ยบเทียบผลจากการพยากรณ์การใช้ไฟฟ้ าระยะสั้น [2,3] ด้วยตัวแบบ
อารี ม่ า เครื อข่ า ยประสาทเที ย ม และแปลงเวฟเล็ ต หลั ง จากนั้ น
เปรี ยบเทียบความผิดพลาดระหว่างวิธีปัจจุบนั และวิธีเครื อข่ายประสาท
เทียมรวมถึงวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ได้
2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั ด้านการพยากรณ์ (Forecasting) นี้ มีความสําคัญมาก
ในการที่ จะวางแผนในอนาคต ส่ วนการพยากรณ์ ความต้องการไฟฟ้ า
ระยะสั้น (Short - term load forecasting) จะอยูบ่ นพื้นฐานการวางแผน
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ระยะสั้นช่วงเวลาการพยากรณ์เปลี่ยนแปลงไปได้ต้ งั แต่ครึ่ งชัว่ โมงจนถึง
หนึ่งชัว่ โมงครึ่ ง โดยจะพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ 2-3 สัปดาห์ ปริ มาณ
พื้นฐานที่จะนํามาพยากรณ์ท้ งั 2 กรณี ขา้ งต้น คือ ความต้องการไฟฟ้ าแต่
ละช่วงเวลา ปริ มาณอื่น ๆ ที่จะนํามาพยากรณ์ก็คือ ค่าความต้องการไฟฟ้ า
สู งสุ ดในแต่ละวัน ค่าความต้องการไฟฟ้ าที่จุดของเวลาที่จะพิจารณาค่า
พลังงานในช่วงครื่ งชัว่ โมงหรื อหนึ่ งชัว่ โมงและความต้องการพลังงานใน
แต่ละวันและแต่ละสัปดาห์

2.1 แบบจําลองอารีม่า ARIMA Model

ARIMA [4 ] (AutoRegressive Intergrated Moving Average)
เป็ นแบบจําลองที่ได้รับความนิ ยม และเป็ นวิธีที่ให้ค่าพยากรณ์ ในระยะ
สั้นที่ดีเนื่ องจากวิธีน้ ี มีค่าเฉลี่ ยของความคลาดเคลื่ อนกําลังสอง (Mean
Square Error : MSE) ของการพยากรณ์ที่ได้จะดีกว่าวิธีอื่นๆ เช่น การ
วิเคราะห์แนวโน้มวิธีการปรับเรี ยบแบบกว่าวิธีเอ็กซ์โปเนนเชียล และวิธี
ถดถอยเชิงพหุ เป็ นต้น
แบบจําลอง ARIMA ประกอบไปด้วย Combination ของ
Time Series 3 เทคนิ ค คือ AR (Autoregressive), I (Integrated), MA
(Moving average) แต่โดยหลักๆ แล้วทุกเทคนิ ค คือการร่ วมกันกําจัด
“Noise” ออกจากข้อมูลเพื่อพยายามลด Error term ให้ได้มากสุ ดจน
สามารถมัน่ ใจได้ว่า ข้อมูลนั้น Reliable หรื อ เชื่ อถือได้ ซึ่ งจะทําให้การ
ทํานาย (Forecast) ในขั้นตอนต่อไปมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
Auto Regressive (AR) คือ การใช้ค่าของตัวมันเองในการ
ทํานายวันถัดไป โดยที่พารามิเตอร์ p ของ AR ก็คือ จํานวนเวลาที่ lag ใน
time series นัน่ เอง โดยการคํานวนจะมีการถ่วงหนํ้าหนักด้วย ของ time
series ก่อนหน้าหน้าที่ p อีกทีหนึ่ ง สรุ ปง่ายๆ ก็คือ สมการนี้ ต้ งั อยูบ่ น
สมมุติฐานที่วา่ ค่าของวันที่เราจะทํานายมีความสัมพันธ์กบั ค่าในอดีตของ
ตัวมันเอง ดังสมการ

จากสมการ (2)

u =
Et =
θI =
Et-i =

ค่าคงที่
Error Term ของโมเดล
order ของ moving average
คือผลรวมของ error term t-i

สรุ ปว่าใน ARIMA นั้น MA(q) จะถูกนํามาประเมินร่ วมกับ
AR(p) โดยทั้งสองตัวนี้ จะต้องมีค่า Coefficient ที่แตกต่างกันด้วย ต่อมา
Differential เทอม I(q) จะถูกรวมเข้ามาด้วย จากกระบวนการทั้งหมดมา
รวมกัน จึ ง กลายเป็ น ARIMA(p,d,q) ที่ ส ามารถทํานายค่ าได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น

2.2 การแปลงเวฟเล็ต Wavelet Transform

การแปลงเวฟเล็ต [5,6] เป็ นแนวความคิดใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น ซึ่ ง
ถู กคิ ด ค้น ขึ้ น มาเพื่ อ ใช้กับ สัญญาณหรื อ สัญ ญาณภาพที่ ต้อ งการข้อ มู ล
ทางด้านเวลาและความถี่ การแปลงเวฟเล็ตได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการ
แก้ไขปั ญหาที่ไม่สามารถกระทําได้ในการแปลงฟูเรี ยร์ (Fourier Transform)
บ่ อ ยครั้ ง ที่ การแปลงเวฟเล็ตถู กนําไปเปรี ย บเที ย บกับ การแปลงฟูริเ ยร์
ทฤษฎี เ วฟเล็ต ใช้ใ นการอธิ บ ายสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ สมื อ นกับ การแยกสิ่ ง
เหล่านั้นออกเป็ น ส่ วนประกอบเล็กๆที่มีความสัมพันธ์กนั ซึ่ งอยูใ่ นรู ป
ของเวฟเล็ตที่ ถูกปรับขนาดและเลื่ อนตําแหน่ ง และมี ค่าถ่ วงนํ้าหนัก
(สัมประสิ ทธิ์ เวฟเล็ต) ต่างๆ กันคูณอยูก่ บั เวฟเล็ตแต่ละตัว การทําส่ วน
การแปลงกลับเวฟเล็ต (Inverse Wavelet Transform; IWT) หรื อเรี ยกอีก
อย่างหนึ่งว่า การแปลงกลับเวฟเล็ต (Wavelet Reconstruction) [7]
ให้ f(t) เป็ นสัญญาณที่ประกอบด้วยหลายความถี่ ถ้าเรา
พิจารณาในรู ปแบบ 2 มิติ โดยแกนหนึ่งเป็ นแกนเวลา และอีกแกนหนึ่ ง
เป็ นแกนของความถี่ ดังนั้นสามารถเขียนสมการ สาหรับการแปลงเวฟเล็ต
แบบต่อเนื่ อง (CWT) ที่ใช้ในการแตกกระจายเวฟเล็ตของสัญญาณของ
ฟั งก์ชน่ั ใดๆ f(t) ด้วยเวฟเล็ตแม่ เป็ นดังนี้

(1)
จากสมการ (1) c
ψI
Xt-i
Et

=
=
=
=

(3)

ค่าคงที่
order ของ auto regressive
ค่าของ time series ที่เวลา t-i
ค่า error ของโมเดล

โดย

*
M(t)

คือ Complex Conjugate ของ M(t)
คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์เวฟเล็ตที่ได้เป็ นผลลัพธ์

2.3 เครื อข่ ายประสาท Neural Network

Moving Average (MA) คอนเซปของ MA นี้น้ นั จะค่อนข้าง
คล้ายกับคอนเซปของ AR แต่จะตั้งบนสมมุติฐานของ Error แทน เช่น ถ้า
พารามิเตอร์ q ของ MA เป็ น 2 เป้ าหมาย ณ วันนี้ จะเท่ากับ Error ของเมื่อ
วาน * coefficient + ด้วย Error ของเมื่อวานซื น * coefficient นัน่ เอง ดัง
สมการด้านล่างนี้
(2)

เครื อข่ า ยประสาท คื อ ระบบที่ ป ระกอบไปด้ ว ยหน่ ว ย
ประมวลผลแบบง่าย ๆ หลาย ๆ ตัวที่อาจเชื่ อมโยงกันอย่างทัว่ ถึงหรื อไม่
ทัว่ ถึงก็ได้ (Full Connection or Partial Connection) สําหรับการทํางาน
เครื อข่ายประสาทจะเรี ยนรู ้จากการจําแนกข้อมูลจํานวนมากโดยเทียบกับ
ข้อ มู ล เข้า-ออกที่ ก าํ หนด ปรั บ ตัว แปร หรื อ ค่ านํ้าหนักที่ จุ ด ที่ ป ระสาท
ติดต่อซึ่ งกันและกัน จากนั้นชั้นของหน่ วยประมวลผลในแต่ละระดับจะ
สื่ อสารกัน หน้าที่ ของหน่ วยประมวลผลเหล่านี้ และโครงสร้ างของการ
เชื่อมโยงได้แนวคิดจากการศึกษาระบบประสาทของมนุษย์ [8,9].
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3 วิธีการดําเนินการวิจัย (Research Methodology)
3.1 การศึกษาและการเตรียมข้ อมูล

งานวิจยั นี้ ได้นาํ ข้อมูลปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าใช้ขอ้ มูล
การใช้กาํ ลังไฟฟ้ าจาก NEMMCO, Australia's National Electricity
Market [10] ซึ่ งเป็ นตลาดกลางซื้ อขายไฟฟ้ าของประเทศออสเตรเลีย ใน
ที่ น้ ี ไ ด้ใช้ฐ านข้อ มู ล การใช้พลัง งานไฟฟ้ าของ ตลาดไฟฟ้ าในรั ฐ New
South Wales ในปี พ.ศ. 2558 ในการทดสอบ วิเคราะห์และประเมิน
ประสิ ทธิภาพในการพยากรณ์ฯ
ในงานวิ จ ั ย นี้ ได้ เ ลื อ กวิ ธี การวั ด ประสิ ทธิ ภาพ วิ ธี ค่ า
คลาดเคลื่ อนกําลังสองเฉลี่ ย ร้ อยละของค่ าความคลาดเฉลี่ ย เคลื่ อ น
สมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error: MAPE)
รู ปที่ 1 ส่ วนประกอบของเครื อข่ายประสาท

MAPE =

1). ข้อมูลนําเข้า (Input) ต้องเป็ นค่าตัวเลข ถ้าเป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพต้อง

โดยที่

(Preprocessing)
2). ผลลัพธ์ (Output) คือผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้นจริ ง (Actual Output)

4. ผลการวิจัย

แปลงให้อยูใ่ นเชิงปริ มาณที่เครื อข่ายประสาทสามารถยอมรับเข้าไปเพื่อ
เ รี ย น รู ้ ไ ด้ นั่ น คื อ กร ะ บว นกา รเ บื้ อ งต้ น ก่ อ นกา รป ระ เ มิ น ผ ล
จาก

กระบวนการเรี ยนรู ้ของเครื อข่ายประสาท
3). ค่านํ้าหนัก (Weights) คือสิ่ งที่ได้จากการเรี ยนรู ้ของเครื อข่ายประสาท
หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่าค่าความรู ้(Knowledge)
4). ฟั งก์ชนั ผลรวม (Summation Function) เป็ นผลรวมของข้อมูลนําเข้า (xi)
และค่านํ้าหนัก (wi)
n

s = ∑ xi wi
i =1

(4)

At =
Ft =
N=

1
N

N

∑
t =1

( At − Ft )
× 100%
At

ค่าแท้จริ งของโหลด ณ ชัว่ โมง t
ค่าพยากรณ์ของโหลด ณ ชัว่ โมง t
จํานวนชัว่ โมงของการพยากรณ์

จากผลการพยากรณ์ค่ากําลังไฟฟ้ า และ ค่า MAPE จากรู ปที่ 23 นั้น ได้ยกตัวอย่างผลการทอสอบเพียง 2 ฤดูกาล โดยมีข้ นั ตอนและ
ทดสอบวิธีเดียวกันทั้ง 4 ฤดูกาล ตามสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน ซึ่ งจะ
พบว่า ค่าพยากรณ์ค่ากําลังไฟฟ้ า และค่า MAPE (หนึ่ งสัปดาห์) ในแต่ละ
วิธีการเพื่อเปรี ยบเทียบค่าที่ออกมาทั้ง ARIMA การแปลงเวฟเล็ต (WT),
ANN ตามลําดับ

5). ฟั งก์ชนั การแปลงค่า (Transfer Function) เป็ นการคํานวณเอาท์พุท (yi)

ของเซลประสาทแต่ ล ะเซล

ฟั งก์ชันที่ นิ ย มใช้คื อ ฟั งก์ชัน ซิ กมอยด์

(Sigmoid Function)
yi = f (s )

(6)

(5)

จุดประสงค์ของการแปลงค่าคือ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้อยูใ่ นช่วง
0-1 เพื่อให้สอดคล้อ งกับฟั ง ก์ชันที่ ใช้การเรี ย นรู ้ แบบแพร่ กลับ (Back
Propagation) มีเครื อข่ายเป็ นชั้น ๆ แต่ละชั้นเชื่อมโยงกันอย่างทัว่ ถึงกับชั้น
ที่อยู่ดา้ นบนและชั้นที่อยู่ดา้ นล่าง เมื่อเครื อข่ายได้รับข้อมูลนําเข้า จะทํา
การคํานวณค่านํ้าหนักของหน่ วยประมวลผลนําเข้าไปยังชั้นซ่ อน และ
จากชั้นซ่ อนไปยังชั้นแสดงผลลัพธ์ เมื่ อเกิดผลต่างระหว่างผลลัพธ์จริ ง
กับ ผลลัพ ธ์ เ ป้ า หมาย เครื อ ข่ า ยจะนํา ค่ า ความผิ ด พลาดกลับ ไปยัง ชั้น
แสดงผลและแพร่ ยอ้ นกลับไปยังชั้นซ่ อน จากชั้นซ่ อนไปยัง ชั้นข้อมู ล
นําเข้า เพื่อปรับค่านํ้าหนักของแต่ละชั้น

รู ปที่ 2 แสดงผลการพยากรณ์การใช้ไฟฟ้า และค่า MAPE
ในช่วง 8-14 สิ งหาคม 2015 (Winter)
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5. สรุปผลการวิจัย

การพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าเป็ น ขั้นตอนแรกสุ ด
ในการวางแผนในอุตสาหกรรมไฟฟ้ า โดยค่าพยากรณ์จะมีความสําคัญ
มากเพราะจะเป็ นตัวบอกถึง พลังงานไฟฟ้ าที่ตอ้ งจัดเตรี ยมในอนาคต 1520 ปี ค่า พยากรณ์ที่คลาดเคลื่อนมาก (Over-Forecast) จะส่ งผลให้ เกิด
การวางแผนการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้ ามากเกินความจําเป็ นและส่ งผลให้
ค่าไฟฟ้ าแพงขึ้ น ส่ วนค่าพยากรณ์ ที่น้อยเกิ นไป (Under-Forecast) จะ
ส่ ง ผลให้ค วามมัน่ คงของระบบไฟฟ้ า ไม่ ดี แ ละอาจทํา ให้ไ ฟฟ้ า ดับ ทั้ง
ระบบได้ และที่ สํา คัญ ที่ สุ ด ในปั จ จุ บ ัน ก็ คื อ เพื่ อ วางแผนและกํา หนด
นโยบายในการใช้พลังงานทางเลือกหรื อพลังงานทดแทนของประเทศ
ต่อไป โดยการสรุ ปค่าการพยากรณ์จากการทดสอบในวิธีการที่เสนอใน
แบบจําลองทั้ง 3 วิธี ซึ่ งจะพบว่า แบบจําลองแบบเครื อข่ายประสาทเทียม
มีการพยากรณ์ค่าการใช้ไฟฟ้ าที่มีความถูกต้อง แม่นยํา มากกว่าวิธีแบบ
อารี ม่า และแบบการแปลงเวฟเล็ต

รู ปที่ 3 แสดงผลการพยากรณ์การใช้ไฟฟ้า และค่า MAPE
ในช่วง 14-20 มกราคม 2015 (Summer)

เอกสารอ้ างอิง

รู ปที่ 4 เปรี ยบเทียบค่า MAPE จากการพยากรณ์ค่ากําลังไฟฟ้าทุกๆ โมเดล
รู ปที่ 4 สรุ ปการเปรี ยบเทียบเชิงตัวเลขของผลการพยากรณ์ค่า
กําลังไฟฟ้ าใน 4 ฤดูกาลของปี 2015 ซึ่ งการจัดกลุ่มรายสัปดาห์จะถือว่า
เป็ นการจําลองการทดสอบในวิธี ARIMA, WT และ ANN สามารถสังเกต
ค่าเป็ นรายชัว่ โมง ของ MAPE พบว่า แบบจําลอง ANN ได้ความถูกต้อง
แม่นยํา มากกว่าวิธี ARIMA และ WT โดยค่า MAPE ค่าที่ได้ในทุกฤดูกาล
สําหรับวิธี ARIMA มีค่าตั้งแต่ 0.634-0.888% ในขณะที่วธิ ี แบบ WT มีค่า
ตั้งแต่ 0.572-0.866% และ วิธีแบบ ANN มีค่าตั้งแต่ 0.544-0.850 ซึ่ งพบว่า
วิธีวิธีแบบ ANN มีค่าผิดพลาดในการพยากรณ์ท้ งั 4 ฤดูกาล มีค่าน้อย
ที่สุด ซึ่ งมีค่าที่ดีกว่าการพยากรณ์ในวิธีแบบ ARIMA และ WT คือ ร้อย
ละ 10.9 และ 3.08 ตามลําดับ
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การออกแบบสร้ างเครื่ องต้ นแบบผลิตคับเปลอร์ เส้ นใยนาแสงชนิดโพลิเมอร์
The design of Polymer Fiber Coupler Fabrication Prototype
กันตพงศ์ สุ วรรณศักดิ์1 ธีรวัฒน์ อุปลา1 สมมาตร แสงเงิน2 อธิคม ฤกษบุตร2
1
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2
Optical Communication Research Lab ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุ งเทพฯ 10530 E-mail: s_kantapong@hotmail.com , birdteera@gmail.com

บทคัดย่ อ
บทความฉบับนี้นาเสนอแนวคิด อธิ บายขั้นตอนการออกแบบ และ
การสร้างอุปกรณ์ในแต่ละส่ วน โดยนาทุกส่ วนมาประกอบเข้าด้วยกัน ทั้ง
ในส่ ว น ฮาร์ ด แวร์ และ ซอฟท์แ วร์ ประกอบกัน เป็ นเครื่ อ งต้น แบบ
สาหรับผลิตคับเปลอร์ เส้นใยนาแสง พร้ อมทั้งนาเครื่ องที่ ได้มาทดลอง
ผลิตคับเปลอร์เส้นใยนาแสง และทาการพิจารณาการส่ งผ่านกาลังแสงใน
บริ เวณการคับปลิ้ง เพื่อนาผลที่ได้มาทาการตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของ
คับเปลอร์ ที่ได้ เพื่อนาไปปรับปรุ งและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพเครื่ องให้ดี
ยิง่ ขึ้นต่อไป
คาสาคัญ: คับเปลอร์เส้นใยนาแสง, ทฤษฎีการส่ งผ่านกาลังงาน
ระหว่างโหมด, ผลิตคับเปลอร์

นาเสนอ การสร้ างเครื่ องผลิ ตคับเปลอร์ แบบอัตโนมัติของการให้ความ
ร้อนและการดึงที่ ทาให้ได้ Excess loss ต่า
บทความนี้ น าเสนอการออกแบบรวมและสร้ า งเครื่ องต้น แบบ
สาหรับผลิ ตคับเปลอร์ เ ส้นใยนาแสงแบบหลอมรวมหรื อ FBT (Fused
Biconical Taper) ที่มีส่วนประกอบไม่ซบั ซ้อน เพื่อนามาทดลองผลิตคับ
เปลอร์ เส้นใยนาแสงชนิ ดโพลิเมอร์ จากผลการทดลองวัดประสิ ทธิ ภาพ
คับเปลอร์ ที่ได้พบว่าสัญญาณแสงที่ ส่งเข้าไปบริ เวณการคับปลิ้ งของคับ
เปลอร์ จะเกิดการส่ งผ่านกาลังงานแสงจากคอร์ ของเส้นใยนาแสงเส้นที่ 1
ไปยัง คอร์ ของเส้ น ใยน าแสงเส้ น ที่ 2 ได้ ผู้ จ ัด ท าจึ ง สามารถน า
เครื่ องต้นแบบผลิ ตคับเปลอร์ เส้นใยนาแสงนี้ นาไปศึ กษาและพัฒนาใน
การผลิตคับเปลอร์เส้นใยนาแสงที่มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป

2. ส่ วนประกอบพืน้ ฐานและหลักการทางาน

Abstract
This paper presents idea , step of design and making each
component of fiber coupler fabrication prototype After that we combine
both of hardware and software to fiber coupler fabrication prototype.
Then we will use this machine to produce optical fiber coupler and
analyze the optical power transmission while pulling then heated fibers
are monitored to investigate the coupling characteristic of fiber coupler.
In order to check the efficiency of fiber coupler for improvement.
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1. บทนา
คัปเปลอร์ เส้นใยนาแสง ( optical fiber coupler) เป็ นอุปกรณ์ทาง
สาคัญนามาใช้ในระบบการสื่ อสารข้อมูลทางแสง [1] ซึ่ งมีหน้าที่ ทาการ
รวม หรื อ แยกกระจายแสง ในปัจจุบนั มีการสร้างคับเปลอร์ เส้นใยนาแสง
ในเชิงพาณิ ชย์แต่มีวิธีการผลิ ตที่ซบั ซ้อนและราคาสู ง ซึ่ งเวลาที่ผ่านมาได้
มีก ารศึ ก ษาค้นคว้าพัฒนา และนาเสนอบทความ เช่ น W. R. Sylvester
และคณะ [2] ได้นาเสนอ การเครื่ องสร้างคับเปลอร์ แบบอัตโนมัติในการ
สร้ า งคับ เปลอร์ ช นิ ด แกนร่ ว ม ต่ อ มา I. Yokohama และคณะ [3] ได้

Computer
(

)

รู ปที่ 1 ส่ วนประกอบพื้นฐานของระบบเครื่ องต้นแบบสร้ างคับเปลอร์
เส้นใยนาแสงชนิดโพลิเมอร์
การออกแบบเครื่ องต้นแบบผลิตคับเปลอร์ เส้นใยนาแสงชนิ ด FBT
ประกอบด้ ว ยส่ ว นประกอบหลัก ที่ ส าคัญ ดัง แสดงในรู ปที่ 1 ซึ่ ง
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ประกอบด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) ที่เป็ นหัวใจในการ
ควบคุมมอเตอร์สาหรับดึงเส้นใยนาแสง ควบคุมการเปิ ดปิ ดเครื่ องเป่ าลม
ร้ อน และประมวลสัญญาณแสงขาออกที่วดั ได้จากคับเปลอร์ เพื่อนามา
แสดงเป็ นกราฟเปรี ยบเทียบสัญญาณขาออกของคับเปลอร์ในลักษณะของ
กราฟ สาหรับหลักการทางานของระบบ เส้นใยนาแสงสองเส้นจะถูกจัด
วางให้ชิดกันในพื้นที่ที่กาหนด แล้วเป่ าด้วยลมร้ อนด้วยอุณหภูมิที่ทาให้
เส้ น ใยน าแสงเริ่ มหลอมละลายเข้า ด้ ว ยกัน จากนั้ น จะถู ก ดึ ง ยื ด ตาม
แนวแกนเส้นใยแก้วนาแสง เพื่อทาให้คอร์ ของเส้นใยนาแสงทั้งสองเข้า
ใกล้ก ัน จนเกิ ด การส่ ง ผ่ า นสั ญ ญาณแสงระหว่ า งคอร์ โดยระบบจะมี
แหล่งกาเนิ ดแสงส่ งแสงเข้าไปยังพอร์ ตขาเข้าของคับเปลอร์ ในขณะที่
พอร์ตขาออกทั้งสองพอร์ ตจะมีตวั รับแสงส่ งต่อไปยังคอนโทรลเลอร์ เพื่อ
ประมวลสัญ ญาณเปรี ย บเที ย บกัน ในระหว่ า งที่ ใ ห้ ค วามร้ อ นและดึ ง
คับเปลอร์ ค่ากาลังแสงขาออกที่วดั ได้จะเปลี่ ยนแปลงไปตามระยะเวลาที่
ทาการดึง (ขณะให้ลมร้อน) โดยระบบจะหยุดดาเนิ นการเมื่ อได้ค่า split
ratio ของสัญญาณแสงขาออกตามต้องการ
3. การออกแบบส่ วนประกอบต่ าง ๆ
ส่ วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่ องต้นแบบดังแสดงในรู ปที่ 1 มี
รายละเอียดในการออกแบบสร้างดังนี้
3.1 วงจรส่ งสั ญญาณแสง (Optical Trasmitter) เป็ นส่ วนที่ใช้ในการส่ ง
สัญญาณแสงของคับเปลอร์ ใช้วงจรขับกระแสทางานร่ วมกับอุปกรณ์ของ
AVAGO เบอร์ SFH757V ซึ่ งเป็ นแหล่งกาเนิ ดแสงสี แดงย่านความยาว
คลื่น 650 nm สาเหตุที่เลือกใช้แสงสี แดงเนื่องจากสามารถมองเห็นได้ดว้ ย
ตาเปล่า ทาให้สามารถสังเกตเห็ นกระบวนการคับปลิ้งแสงได้ชดั เจน ใน
ส่วนของวงจรขับสัญญาณแสดงดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 3 วงจรภาครับสัญญาณแสงที่ต่อเข้ากับ Arduino
3.3 วงจรขับเคลื่ อนมอเตอร์ (stepping motor) ในที่ น้ ี เ ลื อกใช้งาน
มอเตอร์ แบบสเตปปิ้ งมอเตอร์ ทางานร่ วมกับเฟื องทดรอบที่เป็ นกลไก
สาหรับดึงยืดเส้นใยนาแสง โดยทางานอัตโนมัติตามคาสัง่ ที่ได้เขียนไว้ใน
บอร์ ด Arduino ในส่ วนของวงจรขับเคลื่ อนมอเตอร์ แสดงดังรู ปที่ 4 โดย
รู ปที่ 5 เป็ นชิ้ นงานสาหรับกลไกการดึ งยืดเส้นใยนาแสงที่ขบั เคลื่ อนด้วย
มอเตอร์

รู ปที่ 4 วงจรขับเคลื่อนมอเตอร์ (stepping motor driver)
SFH757
Red (650nm)

รู ปที่ 2 วงจรภาคส่ ง(รู ปซ้าย) และอุปกรณ์ที่สร้าง (รู ปขวา)
3.2 ภาครับสั ญญาณแสง (Optical Receiver)
เลื อ กใช้ โ ฟโตทรานซิ ส เตอร์ เ บอร์ TEMT6000 ส าหรั บ
ความยาวคลื่ น 650 nm โดยท าหน้า ที่ แ ปลงจากสั ญ ญาณแสงเป็ น
สัญญาณไฟฟ้าส่ งต่อไปยังบอร์ ด Arduino เพือ่ ทาการแสดงผลยังหน้า
จอคอมพิวเตอร์ ตามแผนภูมิวงจรแสดงในรู ปที่ 3 สาหรับรายละเอียด
ทางซอฟแวร์ จะกล่าวในหัวข้อถัดไป

รู ปที่ 5 ชุดเฟื องและกลไกขับเคลื่อนการดึงยืดเส้นใยนาแสง
3.4 ชุดควบคุมการให้ ความร้ อน ในที่น้ ี เลือกใช้เครื่ องเป่ าลมร้อนทัว่ ไป
ซึ่ งให้อุณหภูมิที่เพียงพอสาหรับ เส้นใยนาแสงชนิ ดโพลิเมอร์ อซึ่ งมีจุด
หลอมเหลวต่า อี กทั้งเครื่ องเป่ าลมร้ อนสามารถควบคุมอุณหภูมิแบบ
ดิจิทลั ที่สามารถประยุกต์ให้ตวั เครื่ องสามารถทางานอัตโนมัติได้โดยใช้
บอร์ ด Arduino เป็ นตัวสั่งงาน และในขั้นตอนการทดลองได้ติดตั้งชุ ด
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เทอโมมิเตอร์ สาหรับมอนิ เตอร์ อุณหภูมิในขณะทาการทดลองไว้ด้วย
สาหรั บ วงจรอิ นเตอร์ เฟสระหว่า งเครื่ อ งเป่ าลมร้ อนกับชุ ดควบคุ ม
Arduino แสดงดังรู ปที่ 6

จากรู ปที่ 8 เริ่ มต้นการทางานโดยกดสวิตช์ตวั ที่ 1 เพื่อทาการ
เปิ ดระบบควบคุม ตัวส่ งสัญญาณแสงจะเริ่ มทางาน และ เมื่อกดสวิตช์ตวั
ที่ 2 จะเป็ นการสัง่ ให้ระบบทางาน โดยบอร์ ด Aduino จะสั่งให้สเตปปิ้ ง
มอเตอร์ทางานขับเคลื่อนกลไกการดึงยืดเส้นใยนาแสง ซึ่ งมีเงื่อนไขการ
ท างานต่ อเนื่ อ ง 2 วิ น าที ห ยุด ท างาน 2 วิ น าที วนไปเรื่ อ ย ๆ ใน
ขณะเดี ยวกันบอร์ ด Aduino ก็จะสั่งให้รีเลย์ทางานเพื่อเปิ ดการทางาน
ของเครื่ องเป่ าลมร้ อน และในส่ วนของตัวรั บสัญญาณแสงก็จะทางาน
ทันทีที่กดสวิตช์

รู ปที่ 6 วงจรควบคุมการให้ความร้อน
3.5 เครื่ อ งต้ น แบบส าหรั บ ผลิต คับ เปลอร์ เ ส้ นใยน าแสง เมื่ อ น า
ส่ วนประกอบต่าง ๆ ตามที่ได้อธิ บายไว้ตอนต้นมาประกอบเป็ นระบบ
จะได้ชิ้นงานชุดเครื่ องต้นแบบสาหรับผลิตคับเปลอร์ ดงั แสดงในรู ปที่ 7

Temt600
light to volte (Analog)

Port USB
NO

NO

YES
YES
analog to
Digital (16bit)

Aduino






รู ปที่ 9 แผนผังการออกแบบการแสดงผลข้อมูล
รูปที่ 7 ชิ้นงานเครื่ องต้นแบบผลิตคับเปลอร์เส้นใยนาแสงที่จดั ทาขึ้น
ในการแบบส่ วนประกอบที่ ใช้เป็ นฐานรองรั บเส้นใยนาแสง
ขณะได้รับลมร้อนและใช้เป็ นส่ วนของกลไกในการดึ งยืดเส้นใยนาแสง
จะใช้วสั ดุ ที่เป็ นอะลูมิเนี ยม ซึ่ งมีความแข็งแรงและทนความร้ อนได้สูง
สร้ า งโดยเครื่ อง CNC เพื่อ ให้ ไ ด้ต ัวเครื่ อ งตามมิ ติ ที่ ต้องการ ทั้งนี้ การ
ควบคุมสัง่ การจะมาจาก Arduino ในขณะที่สัญญาณแสงที่ตรวจวัดได้จะ
แสดงเป็ นกราฟบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
3.6 การออกแบบซอฟต์ แวร์ แนวคิดในการออกแบบซอฟต์แวร์ แต่ละ
ส่วนสามารถแสดงด้วยแผนภูมิตามรู ปที่ 8
#1
650

#2

ในส่ ว นของการออกแบบและแสดงผลข้อ มู ล แสดงด้ว ย
แผนผังในรู ป ที่ 9 การออกแบบจะแบ่ งออกเป็ นสองส่ วน คื อ ส่ ว น
ควบคุมที่อยูใ่ น Aduino เริ่ มต้นการทางานจาก การรับข้อมูลจาก ตัวรับ
สัญญาณแสง Temt6000 โปรแกรมจะเช็คว่ามีขอ้ มูลเข้ามา ซึ่ งสัญญาณ
ที่ เ ข้า มาจะอยู่ใ นรู ป แบบแรงดัน ไฟฟ้ า กระแสตรงแบบแอนะลอก
โปรแกรมจะทาการแปลงข้อมูล เป็ นดิ จิทลั ที่ มี ค่ า 16bit แล้วท าการ
ส่ งออกไปยังคอมพิวเตอร์ ผ่านพอร์ ตเชื่ อมต่อแบบUSB ส่ วนที่สอง เป็ น
โปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาโดยโปรแกรม Visual Basic โดยมีการทางาน
ของโปรแกรมเริ่ มจากเช็คขอมูลที่พอร์ ต USB ว่ามีขอ้ มูลเข้ามาหรื อไม่
เมื่อได้รับข้อมูลมาจะถู กประมวลผลให้กลับมา มีค่าเท่ากับค่าแรงดันที่
ตัวรั บสัญญาณแสงรั บได้ และนามาแสดงผลข้อมูล ในรู ปแบบกราฟ
ต่อไป

4. การทดสอบการทางานของระบบ

รูปที่ 8 แผนผังการทางานของเครื่ องผลิตคับเปลอร์เส้นใยนาแสง

การทดสอบการทางานของระบบเพื่อผลิ ตคับ เปลอร์ เส้นใยนาแสง
ชนิดโพลิเมอร์ ดาเนินการตามลาดับดังนี้
(1) เริ่ มจากการนาเส้นใยนาแสงโพลิเมอร์สองเส้นมาปอกโค้ตติ้ง ออกให้
เหลื อเฉพาะส่ วนของแคลดดิ้ งและคอร์ ยาวประมาณ 5 cm จากนั้นนา
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เส้นใยนาแสงทั้งสองมาพันเกลี ยวประมาณ 3 รอบ เพื่อให้เส้นใยนาแสง
ทั้งสองสัมผัสใกล้ชิดกัน ดังแสดงในรู ปที่ 10 แล้วยึดปลายติดกับเครื่ อง
ในส่ วนกลไกการดึ ง โดยตั้ง ระยะห่ า งจากเครื่ องเป่ าลมร้ อ นถึ ง
เส้นใยนาแสงประมาณ 4 เซนติเมตร ดังรู ปที่ 11

รู ปที่ 13 กราฟการผ่านกาลังงานแสงระหว่างเส้นใยนาแสง
เมื่ อ น าผลที่ ไ ด้จ ากกราฟรู ป ที่ 13 มาค านวณหาค่ า Excess
loss ได้เท่ากับ 1.51 dB ซึ่ งมีแนวโน้มที่ดีตามแนวทางทฤษฎี การส่ งผ่าน
กาลังงานระหว่างโหมด และสามารถนาคับเปลอร์ เส้นใยนาแสงที่ได้ไป
ใช้ได้จริ ง จากผลการทดลองดังกล่ าว จึ งสามารถนาไปเป็ นแนวทางใน
การพัฒ นา และปรั บ ปรุ ง เครื่ องต้น แบบส าหรั บ การผลิ ต คับ เปลอร์
เส้นใยนาแสง ที่มีประสิ ทธิ ภาพที่ดียงิ่ ขึ้นต่อไป

รูปที่ 10 การปอกโค๊ดติ้งของเส้นใยนาแสงและการพันเกลียว3รอบ

5. สรุป

รูปที่ 11 ระยะห่างระหว่างเครื่ องเป่ าลมร้อนถึงเส้นใยนาแสง 4 cm
(2) ทาการกดสวิตช์เริ่ มการทางานของชุดสเตปปิ้ งมอเตอร์ เพื่อหมุนและ
ดึ งยืดเส้นใยนาแสง ในขณะเดี ยวกันเครื่ องเป่ าลมร้ อนจะทางานเป่ าลม
ร้อนที่อุณหภูมิ 145 oC ไปยังเส้นใยนาแสงเปลือยที่พนั เกลียว ดังรู ปที่ 12

บทความนี้ นาเสนอขั้นตอนการออกแบบและจัดทาอุปกรณ์ แต่ละ
ส่ วนของเครื่ องต้นแบบผลิ ตคับเปลอร์ เส้นใยนาแสงทั้งในส่ วนฮาร์ ดแวร์
และซอฟแวร์ ซึ่ งในส่ วนฮาร์ ดแวร์ ได้มี ก ารกล่ าวถึ งวงจรภาครั บวงจร
ภาคส่ ง วงจรควบคุมการให้ความร้ อน รวมถึ งวงจรขับเคลื่ อ นมอเตอร์
เมื่ อนาส่ วนประกอบข้างต้นมาประกอบ กันก็จะได้ตวั เครื่ องต้นแบบที่
สามารถทาการผลิ ตคับเปลอร์ เส้นใยนาแสงได้ ส่ วนซอฟแวร์ ได้มีการ
อธิ บ ายในส่ ว นของขั้น ตอนการออกแบบโปรแกรมการสั่งงานต่ า งๆ
รวมทั้ง การแสดงผลก าลัง งานที่ ว ดั ได้ท างคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ เป็ นการ
ตรวจสอบคุณภาพคับเปลอร์ เส้นใยนาแสงที่ผลิ ตได้ซ่ ึ งจากผลที่ได้พบว่า
คับเปลอร์ ที่ทาการผลิ ตมีค่า Excess loss = 1.51 dB ซึ่ งเป็ นที่น่าพอใจจึง
สามารถสรุ ปได้ว่า เครื่ องผลิ ตคับเปลอร์ เส้นใยนาแสงสามารถผลิ ตคับ
เปลอร์เส้นใยนาแสงได้จริ ง

เอกสารอ้ างอิง

รูปที่ 12 กลไกการยืดเส้นใยนาแสงขณะให้ความร้อน
(3) ป้ อนสัญญาณแสงความยาวคลื่น 650 nm เข้าพอร์ ตที่ 1 ของเส้นใย
แก้วคู่ที่พนั เกลียว ซึ่ งจะเป็ นคับเปลอร์ และทาการวัดความเข้มแสงขา
ออกที่พอร์ ตที่ 3 และพอร์ ตที่ 4 ของคับเปลอร์ ข้อมูลแสงที่วดั ได้จะถูก
ส่งไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อทาการแสดงผลเป็ นกราฟ ดังรู ปที่ 13
เมื่ อ ให้ ค วามร้ อ นด้ ว ยเครื่ องเป่ าลมร้ อ นและการดึ ง ปลาย
เส้นใยนาแสงทั้งสองด้วยสเตปปิ้ งมอเตอร์ ที่ในเวลาการดึ งเท่ากับ 150
วินาที จะพบว่าคอร์ของเส้นใยนาแสงทั้งสองเข้าใกล้กนั มากขึ้น ส่ งผลทา
ให้เกิ ดการส่ งผ่านกาลังแสงระหว่างเส้นใยนาแสงทั้งสอง โดยค่ากาลัง
แสงที่ได้จากพอร์ตขาออกของคับเปลอร์ แสดงได้ดงั กราฟในรู ปที่ 13

[1] อธิคม ฤกษบุตร, “เส้นใยแก้วนาแสงและการประยุกต์ใช้งาน
เบื้องต้น,” กุมภาพันธ์ 2543.
[2] W. R. Sylvester, Jr. and J. C. McKeeman, “Automation of Fiber
Optic Polished Coupler Fabrication” IEEE Proceeding, Session
8D3,1990
[3] I. Yokohama, J. Noda, K. Okamoto, “Fiber-Coupler Fabrication
with Automatic Fusion - Elongation Processes for Low Excess
Loss and High Coupling-Ratio Accuracy” IEEE of Light wave
Tech, Vol.LT·5. No.7. July 1987.
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Development of Learning Media in Topics of Solar System using Augmented Reality Technology
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บทคัดย่ อ

. บทนํา

บทความนีมีวตั ถุประสงค์เพือเป็ นการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ และ
ให้ ค วาม รู ้ แก่ ผู ้ ที ม าเยี ยม ช ม ห อ ดู ด าวเฉ ลิ ม พ ร ะเกี ยรติ 7 รอ บ
พระชนมพรรษา นครราชสี มา ซึ งนํา เสนอในรู ปแบบแอปพลิ เคชัน ที
ทํางานบนระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์ แ ละได้ มี ก ารใช้ เทคโนโลยี
โลกเสมือนผสานโลกจริ ง (Augmented Reality) ทีสามารถแสดงโมเดล
สามมิ ติลอยอยูเ่ หนื อพืนผิวจริ งมาใช้ในการนําเสนอ เพือให้ผเู ้ ยียมชมได้
เห็ นและเรี ยนรู ้ ด้วยภาพและเสี ยงที ดี ยิงขึน ด้วยการใช้ภาษา C# ในการ
กําหนดการทํางานของแอปพลิเคชันโดยใช้ไลบรารี Vuforia ในการสร้าง
แอปพลิ เคชัน ผลการประเมิ นความพึ งพอใจที มี ต่อระบบอยู่ในระดับดี
โดยมีคา่ เฉลียเท่ากับ 4.49 คิดเป็ นร้อยละ .
คําสําคัญ: ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์, ระบบสุริยะจักรวาล,
โลกเสมือนผสานโลกจริ ง

Abstract
This article are promoting learning and educating the people
who visit the Regional Observatory for the Public, Nakhon Ratchasima,
presented as a mobile application that run on the Android operating
system. And use augmented reality, the technology that combine virtual
and reality together, the 3D models can actually float above the surface
for a presentation, so visitors can learn through images and sounds even
better. An application is developed by using C# language and the
library vuforia to build application. The system users’ satisfaction
level was very good. The mean was 4.49, representing 89.98 percent.
Keywords: Android Operating System, Solar System, Augmented
Realityd

เทคโนโลยีโลกเสมื อนผสานโลกจริ ง (Augmented Reality :
AR) [1] พัฒนาเทคโนโลยีทีผสานเอาโลกแห่งความเป็ นจริ ง (Real world)
และโลกเสมื อน (Virtual world) เข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์
เชื อมต่อต่ าง ๆ เช่น เว็บแคม คอมพิ วเตอร์ หรื ออุปกรณ์ ทีเกี ยวข้อ ง ซึ ง
ภาพเสมื อ นจริ งนั นจะแสดงผลผ่ า นหน้ า จอคอมพิ ว เตอร์ หน้ า จอ
โทรศัพท์มือถือ บนเครื องฉายภาพ หรื อบนอุปกรณ์แสดงผลอื น ๆ โดย
ภาพเสมือนจริ งทีปรากฏขึนจะมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้ทนั ที ทังในลักษณะที
เป็ นภาพนิงสามมิติ ภาพเคลือนไหว หรื ออาจจะเป็ นสื อทีมีเสี ยงประกอบ
ขึนอยูก่ บั การออกแบบสือแต่ละรู ปแบบว่าให้ออกมาแบบใด
จากการสื บค้นข้อมูลงานทีมีความคล้ายคลึง และเกี ยวข้องนัน
มีงานวิจยั [2] เกียวกับการนําเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ ง มาใช้
ในการจัดการเรี ยนรู ้ซึงถือว่าเป็ นมิติใหม่ทางด้านการศึกษา ทําให้ผเู้ รี ยนมี
ความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้ อยากรู้ อยากเห็ น เรี ยนรู ้สิงใหม่ สร้างประสบการณ์
ทีแปลกใหม่ และมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ได้เพิมมากขึน จนนําไปสู่สงั คม
การเรี ย นรู้ งานวิ จัย เรื องต่ อ มา [3] [5] และ [6] ได้ นําเทคโนโลยีโ ลก
เสมื อ นผสานโลกจริ งมาใช้ ใ นการพั ฒ นาสื อการเรี ยนรู ้ ใ ช้ ง านบน
ระบบปฏิ บัติ การแอนดรอยด์ ซึ งช่ วยทําให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจเนื อหาได้อย่าง
ถูกต้อ ง และรวดเร็ วกว่าการเรี ยนด้วยบทเรี ยนแบบเดิ มที เป็ นภาพแบบ
สองมิ ติ งานวิจัย เรื องต่ อ มา [4] พัฒ นาระบบที ประยุก ต์ใช้เทคนิ คโลก
เสมือนผสานโลกจริ งเพือช่วยในการสอนเรื องพยัญชนะภาษาไทยทัง 44
ตัว ในการพัฒนาระบบได้ใช้ FLARToolkit ช่วยในการพัฒนาระบบ ส่ วน
ในผลงานที [7] ได้พ ัฒ นาหนังสื อ การ์ ตู นเพื อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ เรื อง
พระมหาชนกโดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมื อนผสานโลกจริ งซึ งช่ วยเพิ ม
ความสนใจให้ผอู ้ ่านในการอ่านหนังสื อ เกิดจินตนาการร่ วม และเห็นภาพ
สามมิติในขณะอ่านหนังสื อ
จากงานวิจยั ต่าง ๆ ที กล่ าวมา คณะผูจ้ ดั ทําจึ งนําเทคโนโลยี
โลกเสมือ นผสานโลกจริ งมาใช้พฒ
ั นาสื อการเรี ยนรู ้ เรื อง “ระบบสุ ริยะ
จักรวาล” โดยใช้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็ นอี กทางเลือกหนึ ง
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ในการศึ กษา เพื อให้การเรี ยนรู ้ เนื อหาไม่ใช่ เพียงเป็ นการศึกษาจากตํารา
และรู ปภาพแบบสองมิติต่อไป

. การออกแบบและพัฒนาระบบ
ในการพัฒ นาสื อการเรี ย นรู ้ ได้แ บ่ งขันตอนการทํางานไว้
ดังต่อไปนี

2.1 การศึกษาค้ นคว้ าข้อมูล
ทํา การศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ข ้อ มู ลเกี ยวกับ ดาวเคราะห์ ดาว
เคราะห์แคระ ดวงอาทิตย์ และจําลองการเกิดพายุสุริยะ เพื อนํามาใช้ใน
การพัฒนาระบบ ศึกษาหลักการและวิธีการของเทคนิคโลกเสมือนผสาน
โลกจริ งจากตํารา เอกสาร งานวิจยั และสิ งพิมพ์อืน ๆ ทีเกียวข้องเพื อเอา
ใช้ในการพัฒนาระบบ

2.3 การออกแบบและพัฒนามาร์ คเกอร์
คณะผู ้จัด ทํา ใช้ รู ป ที ได้จ ากการเรนเดอร์ ภ าพสามมิ ติ ด้ วย
โปรแกรม Unity 3D มาพัฒนาเป็ นมาร์ คเกอร์ โดยการตกแต่งเพิมเติมด้วย
โปรแกรม Photoshop ทําให้ไ ด้ม าร์ คเกอร์ ที มี ค วามหมายสั ม พัน ธ์ กับ
รู ปแบบของโมเดล ซึ งทําให้ ผูใ้ ช้เข้าใจได้ง่ายขึ น ในการกําหนดมาร์ ค
เกอร์ ใ ห้ แก่ ร ะบบนันสามารถทํา ได้โดยการเข้าใช้ง านระบบ Vuforia
Developer Portal เพื ออัปโหลดรู ปที ต้อ งการใช้เป็ นมาร์ คเกอร์ และเมื อ
อัปโหลดเสร็ จแล้ว Vuforia จะทําการตรวจหาเอกลักษณ์และจุดตัดของ
รู ป เพื อบันทึ กค่าไว้จึงจะสามารถทําการดาวน์โหลดจาก Portal ได้ ดัง
แสดงในรู ปที 3 และรู ปที 4

2.2 การออกแบบและพัฒนาโมเดลสามมิติ
คณะผู ้จัด ทําใช้โ ปรแกรม Unity 3D ในการออกแบบและ
พัฒ นาโมเดล สามมิติ ซึ ง Unity เป็ นโปรแกรมที ใช้งานได้ฟรี สามารถ
รองรั บ การทํา งานหลายแพลตฟอร์ ม คณะผู ้จัด ทํา ใช้ก ารขึ นรู ป ด้ ว ย
เครื องมื อ สําเร็ จรู ป ที มี อ ยู่ภ ายในโปรแกรม Unity จากนันจะทําการใส่
ลวดลาย (Texture) ดังแสดงในรู ปที 1 และรู ปที

รู ปที 3 ตัวอย่างการตรวจหาเอกลักษณ์ของรู ป

รู ปที 1 การสร้างลวดลายวงแหวนของดาวเฮาเมอา

รู ปที 4 ตัวอย่างข้อมูลของเครื องหมายทีได้กลับมาจาก
Vuforia Developer Portal

2.4 การพัฒนาแอปพลิเคชัน
รู ปที 2 การสร้างลวดลายของดวงอาทิตย์

การพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น ที ใช้ ง านบนระบบปฏิ บั ติ ก าร
แอนดรอยด์ โดยใช้โปรแกรม Unity 3D ร่ วมกับใช้ไลบรารี Vuforia เพือ
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เชื อมโยงมาร์ คเกอร์ ทีพัฒนาในข้อ 2.3 กับโมเดลในข้อ 2.2 ให้แท็บเล็ต
หรื อสมาร์ ท โฟนบนระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์ ส ามารถอ่ า นค่ า
มาร์ คเกอร์ ผ่านกล้อ งแล้วแสดงผลโมเดลสามมิ ติ ที ตรงกันได้ และใส่
สคริ ปต์ทีกําหนดการทํางานต่าง ๆ ให้แก่ปุ่มเพิม ลดขนาดของโมเดล ปุ่ ม
คําสังให้โมเดลหมุนรอบตัวเอง ปุ่ มเล่นเสี ยงคําอธิ บายประกอบ ปุ่ มคําสัง
ให้ทาํ การเปิ ดวิดี โอจําลองการเกิ ด พายุสุริยะของดวงอาทิ ต ย์กซึ งได้รับ
ความอนุเคราะห์จากศูนย์การบินอวกาศก็อดเดิร์ดก(NASA Goddard) ดัง
แสดงในรู ปที 5 และรู ปที 6

รู ปที หน้าจอโหมด AR Planet เมือพบเครื องหมายของดาวเฮาเมอา

รู ปที หน้าจอโหมด AR Planet ของดวงอาทิตย์และกดปุ่ มเล่นวิดีโอ
การเกิดพายุสุริยะ

รู ปที 5 หน้าต่างโหมด AR Planet เมือพบมาร์คเกอร์ ของดาวเฮาเมอา

3.2 ด้ านการประเมินผลความพึงพอใจทีมีต่อระบบ
ผลการประเมิ นจากความพึงพอใจที มี ต่อระบบ จะประเมิ น
จากเจ้าหน้า ที ประจําหอดู ด าวเฉลิ ม พระเกียรติ รอบพระชนมพรรษา
นครราชสี มา 5 คน นักเรี ยน/นักศึ กษา 17 คนและผูเ้ ข้าชมทัวไป 88 คน
เกณฑ์คะแนนแบ่งเป็ น 5 ระดับ ตามมาตราส่ วนประเมินค่าของลิ เคอร์ ท
(Likert Scale) [8] ผลการประเมินแสดงได้ดงั ตารางที 1
รู ปที 7 หน้าต่างโหมด AR Planet เมือพบมาร์คเกอร์ ของดวงอาทิตย์และ
กดปุ่ มเล่นวิดีโอการเกิดพายุสุริยะ

ตารางที 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อระบบ
คุณภาพ

3. ผลการพัฒนาและทดสอบระบบ
3.1 ด้านระบบ
สื อการเรี ยนรู ้ เรื องระบบสุ ริยะจักรวาล ประกอบด้วยโมเดล
สามมิ ติของดาวเคราะห์ ดวง ดาวเคราะห์แคระ ดวง ดวงอาทิ ตย์ และ
จําลองการเกิ ด พายุสุริ ย ะ โมเดลทังหมดสามารถเพิ ม ลดขนาดโมเดล
หมุนเปลียนมุมมอง เคลือนไหวโดยการหมุนด้วยตัวเอง และมี คาํ อธิ บาย
เสี ยง จากปั ญหาที พบ คื อ ปั จจัย ที เกี ยวกับการตรวจหามาร์ คเกอร์ เช่ น
แสงที ตกกระทบ ความคมชัด ของกล้อ งตรวจจับ ทํา ให้อ าจเกิ ด ความ
ผิ ด พลาดในการแสดงโมเดลได้ ผลการทดสอบโดยการใช้ ง านผ่ า น
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ดังแสดงในรู ปที และรู ปที

ด้านเนือหา
ด้านสื อ
การใช้งาน
เฉลีย

ระดับคะแนน
เฉลีย (เต็ม 5)
4.47
4.44
4.58
4.49

SD

การแปลผล

0.54
0.61
0.55
0.57

ดี
ดี
ดีมาก
ดี

จากตารางที 1 สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจทีมีต่อระบบ
โดยรวมของทัง 3 ด้านอยู่ในระดับ ดี มี ค่าเฉลี ยเท่ า กับ 4.49 และส่ ว น
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ . คิดเป็ นร้อยละ .
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4. สรุป
การพัฒนาสื อการเรี ยนรู ้เรื องระบบสุ ริยะจักรวาล โดยการนํา
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ งมาประยุกต์ใช้ ถูกออกแบบให้ใช้
งานบนระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์ เมื อนํามาใช้กบั หอดูดาวเฉลิมพระ
เกียรติ รอบพระชนมพรรษา นครราชสี มา ทําให้ผเู ้ ยียมชมสามารถเห็น
รู ปทีเสมือนจริ งได้ จึงทําให้สามารถเข้าใจเพิมมากขึน เมือนําไปทดสอบ
พบว่ ามี ค่ าเฉลียความพึ งพอใจที มี ต่ อ ระบบอยู่ในระดับ ดี สามารถนํา
ระบบดังกล่าวไปเป็ นอีกทางเลือกหนึงในการเยียมชมหอดูดาว

[8] มนต์ชยั เทียนทอง, สถิติและวิธีการวิจยั ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ.
กรุ งเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.
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การศึกษากระบวนการหาเส้ นทางใหม่ ของโพรโทคอล RPL สาหรับเครื อข่ ายเซ็นเซอร์ ไร้ สาย
A Study of Routing Recovery in RPL Protocol for Wireless Sensor Networks
มุกระวี มะดะเรส1 , เอกรัฐ รัฐกาญจน์ 1
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บทคัดย่ อ
ปั จ จุ บ ัน เครื อข่ า ยเซ็ น เซอร์ ไ ร้ ส าย ถู ก น ามาพัฒ นา และ
ประยุก ต์ใ ช้ใ นหลายๆด้า น เช่ น ด้า นเกษตรกรรม ด้านอุ ตสาหกรรม
เป็ นต้น เครื อข่ายประเภทนี้ มีความสามารถในการส่ ง หรื อรวมรวบข้อมูล
เพื่อน าข้อมู ล ดัง กล่ าวมาวิ เ คราะห์ ส าหรั บ ศึ ก ษาสภาพแวดล้อมต่ างๆ
การสู ญหายของอุปกรณ์ โหนดในเครื อข่ าย ที่ เกิ ดจากปั จจัยต่ างๆนั้น
ก่อให้เกิ ดปั ญหาที่จะทาให้เกิ ดความล่ าช้าในการส่ งข้อมูล หรื อนาไปสู่
การสู ญเสี ยข้อมูลในระหว่างการส่ งได้ งานวิจยั นี้ ได้ศึกษา และทดสอบ
การค้นหาเส้นทางภายใต้โพรโทคอล IPv6 Routing Protocol for Low
Power and Lossy Network (RPL) ในเครื อข่าย IPv6 over Low-Power
Wireless Personal Area Network (6LoWPAN) การทดสอบการจาลอง
เครื อข่ายถู กออกแบบบน Cooja Simulator เพื่อทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
การค้นหาเส้นทางในการจาลองสภาพแวดล้อมในอาคาร และส่ งผลต่อ
การท างานของโหนดในเครื อ ข่ า ย เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพัฒ นาการติ ด ตั้ง
อุปกรณ์เซ็นเซอร์ไร้สายในสภาพแวดล้อมจริ งต่อไป โดยได้ทาการจาลอง
เครื อข่ายซึ่ งประกอบด้วยเครื อข่ายที่ มีจานวน 10 โหนด และ20 โหนด
ตามลาดับ โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อหาผลกระทบความสัม พันธ์ ระหว่าง
จานวนโหนดหลังจากที่ โหนดในเครื อข่ ายเกิ ดการสู ญหาย และการใช้
พลังงานในการค้นหาเส้ นทางใหม่ จากการทดลองได้แ สดงให้ เ ห็ น ว่า
โหนดข้างเคียง โหนดที่สูญหายไปจะมีการใช้พลังงานที่สูงกว่าโหนดอื่น
ในเครื อข่าย เฉลี่ย 36% และ 25% ตามลาดับ
คาสาคัญ: เครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้สาย, RPL Routing Protocol, 6LoWPAN

Abstract
Nowadays, Wireless Sensor Networks (WSNs) has been
developed and applied in agriculture, industry, etc. WSN is used for
data collection and analysis, obtained from the various environments.
Node failure is one of the major factors causing wireless sensor network
faults, such as delay or packet loss. In this paper, we study and test the
effect of node failure under RPL, IPv6 Routing Protocol for Low Power

and Lossy Network transmission of IPv6 over Low-Power Wireless
Personal Area Network (6LoWPAN). The study is conducted by using
Cooja simulator in different scenarios, i.e., ten and twenty nodes. The
experiment is aimed to find the effect on the relationship among nodes
regarding the power usage for routing recovery. The experimental
results show that the power consumption of the closet node have been
increased 36% and 25% respectively.
Keywords: Wireless Sensor Networks, RPL Routing Protocol, 6LoWPAN

1. บทนา
ทุกวันนี้ เครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้ สายล้วนมีหน้าที่ในการตรวจจับ
ปรากฎการณ์ ต่างๆ (physical phenomena) ที่ เกิ ด ขึ้นในเครื อข่าย เช่ น
ฟาร์ มอัจฉริ ยะ ใช้เครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้ สายในการตรวจวัดปริ มาณแสง
หรื อการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้ น เป็ นต้น ข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์
จะถูกส่ งไปยังอุปกรณ์ในระบบให้ทางาน หรื อสัง่ งานต่อไป [1]
การใช้ ง านอย่า งหลากหลายบนเครื อ ข่ า ยเซ็ น เซอร์ ไ ร้ ส าย
เหล่ า นี้ มี ข ้อ จ ากั ด บางอย่ า ง เช่ น พลัง งาน หน่ ว ยความจ า หรื อการ
ประมวลผลที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด ส่ ง ผลต่ อ การส่ ง ข้ อ มู ล ในเครื อข่ า ย
จากต้นทางไปยังปลายทาง ทาให้เกิ ดความล่าช้า, ข้อมูลสู ญหาย และโดย
โครงสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์เซ็นเซอร์ ไร้สาย ที่มีหน้าที่ในการตรวจจับ
ปรากฎการณ์ต่างๆนั้น มีอุปสรรคในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสถี ยร ที่เกิ ดจาก
ความถี่ ค ลื่ น วิ ทยุ จึ ง จ าเป็ นต้อ งส่ ง แพ็ค เก็ ต ข้อ มู ล ระหว่ า งโหนดตาม
เส้ น ทางที่ ส้ ัน ที่ สุ ด และดี ที่สุด นัก วิ จ ัยได้ริเ ริ่ มในการสร้ างมาตรฐาน
โพรโทคอลการสื่ อสาร และการพัฒนาโพรโทคอลอินเทอร์ เน็ต สาหรับ
เครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้สาย รวมทั้งศึกษาคุณสมบัติของโพรโทคอลเส้นทาง
(Routing Protocol) ส าหรั บ เครื อข่ ายที่ ใ ช้พลังงานต่ า (Low-Power)
และเครื อข่ายที่ มีการสู ญเสี ยข้อมูล (Lossy-Networks) หรื อเรี ยกสั้นๆว่า
โพรโทคอล IPv6 Routing Protocol for Low Power and Lossy Network
(RPL) [2] มาเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานของเครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้สาย
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การสร้ า งเครื อข่ า ยเซ็ น เซอร์ ไ ร้ ส าย เพื่ อ น ามาพัฒ นากั บ
อุปกรณ์IoT [3][4] โหนดในเครื อข่ายที่ มีความสัมพันธ์ในการสื่ อสาร
ข้อมูล ระหว่างโหนดในกราฟระบุทิศทางนั้น ถื อมี ค วามส าคัญในการ
เลื อกจัดลาดับความสาคัญ เพื่อเลื อกโหนดที่ เ หมาะสมในการส่ งข้อมู ล
จากต้นทางไปยังปลายทาง ด้วยเส้นทางที่ดีที่สุด [5][6]
งานวิจยั นี้ ได้ทาการจาลองการเชื่ อมต่อการสื่ อสาร เพื่อค้นหา
เส้ น ทางที่ ดี ที่ สุ ด ในกรณี ที่ บ างโหนดในเครื อข่ า ยเกิ ด การสู ญ หาย
โดยจาลองการส่ งข้อมู ล ที่ เ ป็ นแพ็คเก็ ต IPv6บนเครื อข่ ายไร้ ส ายส่ วนบุคคล หรื อที่เรี ยกว่า IPv6 over Low-power wireless personal area
network (6LoWPAN) [7] ในหมู่ของเซ็นเซอร์ โหนดที่ใช้พลังงานต่า และ
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพการประมวลผลข้อมูลในเครื อข่าย บนแบบจาลอง
Cooja Simulator[8][9] เพื่ อ ลดการใช้ พลัง งานที่ มี แ หล่ งพลัง งานจาก
แบตเตอร์รี่ซ่ ึงมีอยูอ่ ย่างจากัด

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 เครื อข่ ายเซ็ นเซอร์ ไร้ สาย (Wireless Sensor Networks)
การจาลองเครื อข่ายอุปกรณ์เซ็นเซอร์ไร้สาย ที่มีความสามารถ
ในการติดต่อสื่ อสารในระยะสั้นนั้น จะถูกนามาใช้งานกระจายอยูใ่ นพื้นที่
หรื อในสิ่ ง แวดล้อ มที่ ส นใจ เพื่ อ ตอบสนองความเปลี่ ย นแปลงของ
สิ่ งแวดล้อ มโดยอัต โนมัติ และผู้วิจยั ได้จาลองฮาร์ ดแวร์ ที่เ ลื อกใช้คื อ
Tmote Sky เนื่องจากสามารถนาไปติดตั้งในพื้นที่จริ งต่อไปได้ [10]

รู ปที่ 1 Tmote Sky
สิ่ ง ที่ เ ป็ นลัก ษณะพิ เ ศษของโหนดประเภทนี้ คื อ มี ก ารเพิ่ ม ส่ ว นของ
เซ็นเซอร์อุณหภูมิความชื้นในอากาศ และเซ็นเซอร์ วดั ความเข้มแสงลงบน
โหนดด้วย มีพอร์ท USB ในการเชื่ อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ ซึ่ งทาให้การ
เขียนโปรแกรม หรื อการเก็บข้อมูลทางานได้ง่าย การรั บส่ งข้อมูลอยูบ่ น
มาตรฐาน IEEE 802.15.4 หรื อในช่วงความถี่ 2.4 กิกะเฮิร์ต

2.2 Non-WiFi Device Analysis
การตรวจสอบสภาพแวดล้อ มในย่ า นความถี่ 2.4 GHz
เพื่อวิเคราะห์สัญญาณรบกวนที่เกิ ดขึ้นในสภาพแวดล้อมจริ ง ที่ส่งผลต่อ
การส่ งข้อมูล และพลังงาน รวมถึ งการนาอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ Tmote Sky
มาติ ด ตั้งในสถานที่ จ ริ ง โดยใช้ อุ ปกรณ์ AirMagnet Spectrum XT

ตรวจสอบความหนาแน่นของช่องสัญญาณ และสัญญาณรบกวนที่เกิ ดขึ้น
ภายในอาคารQชั้ น 1 คณะวิ ท ยาการและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร โดยคานวณค่ าเฉลี่ ยการใช้พลังงาน
และDuty Cycle ในเครื อข่ายที่มี RSSI จากการตรวจพบอุปกรณ์ภายใน
อาคารโดยเปรี ย บเที ย บกับ ระยะทาง เช่ น โทรศัพท์ไร้ ส าย แทปเล็ ท
รวมถึ งอุปกรณ์ การเรี ยน เช่ น เมาส์ ไร้ สาย ผลที่ ตามมาจะทาให้เกิ ดการ
retransmission แพ็คเก็ ตข้อมู ลในเครื อข่ ายเซ็ นเซอร์ ไร้ สาย ซึ่ งเกิ ดจากการ
รบกวนของอุปกรณ์อื่น

2.3 โพรโทคอล RPL
โพรโทคอล IPv6 Routing Protocol for Low Power and
Lossy Network หรื อRPL เป็ นโพรโทคอลที่ใช้ในการกาหนดเส้นทางใน
เครื อ ข่ า ย โดยถู ก น ามาประยุก ต์ใ ช้ ง านในเครื อ ข่ า ยเซ็ น เซอร์ ไ ร้ ส าย
ในอิ นเทอร์ เน็ ตของสรรพสิ่ ง (IoT) ออกแบบมาโดยเฉพาะสาหรับการ
ทางานในสภาพแวดล้อมที่ใช้พลังงานต่า และมีการสู ญเสี ยของข้อมูล
ในงานวิ จ ัย นี้ ได้ท าการศึ ก ษาการสร้ างเส้ น ทางของโพรโทคอล RPL
ในเครื อข่ าย 6LoWPANที่ มี ก ลไกการบี บอัด ข้อ มูล แบบ encapsulation
และ header เพื่อให้สามารถรับ -ส่ ง แพ็ค เก็ต IPv6 ผ่านเครื อข่ายที่ ใ ช้
มาตรฐาน IEEE 802.15.4 และเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ IoT ที่รองรับ IPv6
ที่จะมีจานวนมากขึ้นในอนาคต ส่ วนการกาหนดเส้นทางของRPLนั้นใช้
ตารางเส้นทาง (Routing Table) อัลกอริ ทึมDistance-Vector โดยแต่ละ
โหนดในเครื อข่ายจะถู กจัดล าดับการส่ ง (rank) เพื่อจาแนกโหนดแม่
(Parent node) ออกจาก โหนดเครื อญาติ (Sibling node) มีการสร้างกราฟ
ของเส้ น ทางในการสื่ อ สารผ่ า นเครื อข่ า ย หรื อเรี ยกว่ า Destination
Oriented Directed Acyclic Graph (DODAG) ซึ่ งเป็ นการอนุญาตให้
โหนดหลักในเครื อข่ายมี เพียงแค่โหนดเดี ยว (Root node) นอกจากนี้
ลักษณะโครงสร้างการเชื่ อมต่อโหนดยังสามารถมีการเชื่ อมเป็ นโครงข่าย
ย่อยในโครงข่ายหลักได้ เรี ยกว่า Directed Acyclic Graph (DAG) โดย
ขณะเริ่ มสร้ างเครื อข่าย (Topology forming) โหนดหลักจะเป็ นผูเ้ ริ่ มส่ ง
แพ็คเก็ตที่เรี ยกว่า DIO (DAG Information Object) ซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายการ
ส่ ง ไปยังโหนดรอบข้างเพื่อใช้ในการกาหนดการเชื่ อมต่อ และทาการส่ ง
ข้อมูล โดยจะทาการส่ งไปทัว่ ทั้งเครื อข่าย และเมื่อเกิ ดปั ญหาเส้นทางใช้
งานไม่ได้ ระบบก็จะเข้าสู่ การทางานในส่ วนของการซ่ อมเส้นทางโหนด
โดยจะท าการเลื อ กโหนดแม่ ใ หม่ จากนั้ น จะส่ ง แพ็ ค เก็ ต ที่ เ รี ยกว่ า
DODAG Information Solicitation (DIS) ออกไปยังโหนดเครื อญาติใน
เครื อข่ายต่อไป จากลักษณะโครงสร้ าง และองค์ประกอบของเครื อข่าย
โทโพโลยีที่มีความเหมาะสมสาหรับการประยุกต์ใช้ในเครื อข่ายเซ็นเซอร์
ไร้ ส ายจึ ง ควรมี ล ัก ษณะเครื อข่ า ยแบบล าดับ ชั้ น (Hierarchical flat
network)
โดยโครงสร้างเครื อข่ายถูกแบ่งเป็ น 2 ประเภท
1.) Upward Routing : โครงสร้างโทโพโลยีของ RPL เป็ นแบบโครงสร้างทรี
(tree) ถู ก ออกแบบมาให้ส่ งข้อมูล แบบ multipoint-to-point การสร้ าง

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
554

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand
เส้นทางจากโหนดหลัก (Root node) โดยจะส่ งข้อความ DIO ไปยังโหนด
เครื อญาติ ใน Acyclic Graph โดยข้อความ DIO คือ ค่าอันดับ (Rank) โดย
แต่ละโหนดในเครื อข่ายจะคานวณจาก OF (Objective Function) ซึ่ งใช้สาหรับ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพข้อมูลในเครื อข่าย โดยเมื่ อโหนดใดๆได้รับข้อความ
DIOแล้ว จะทาการเลื อกโหนดที่ มีค่าอันดับต่ าสุ ดเพื่อเป็ นโหนดแม่ (parent
node) จากนั้นจะส่ง DIO ต่อกันไปจนกว่าในเครื อข่ายจะได้รับ ข้อความDIO ทั้งหมด
2.) Downward Routing: จากโครงสร้างการส่ งข้อมูลแบบ multipoint-topoint ใน Upward Routing โพรโทคอลRPL ยังมีคุณลักษณะเพิ่มเติม ที่ใช้
ลักษณะการส่ งข้อมูล แบบpoint-to-multipoint หรื อ point-to-point โดย
การส่ งข้อความ Destination Advertisement Object (DAO) โดยโหนด
RPL ในเครื อข่ายจะส่งข้อความ DAO ในทิศทางขึ้นไปหาโหนดหลัก เมื่อ
โหนดแม่ได้รับข้อความ DAO จากโหนดที่มีค่าลาดับต่ากว่า โหนดแม่จะ
ทาการเก็บที่อยูป่ ลายทางจากข้อความ DAO

3. รายละเอียดการพัฒนา
ในงานวิ จ ัย นี้ ได้ท าการจ าลองปั ญ หาที่ เ กิ ด จากเส้ น ทางใน
เครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้ สายที่ เกิ ดความบกพร่ องในการส่ งข้อมู ล โดยนา
ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการจาลองการวัดประสิ ทธิ ภาพเครื อข่ายเซ็ นเซอร์ ไร้
สายบนระบบปฏิ บ ัติ ก าร Contiki ที่ ถู ก ออกแบบมาส าหรั บ อุ ป กรณ์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็ก หรื อIoT ที่ตอ้ งการประหยัดพลังงาน มี
ต้นทุนที่ต่า สถานการณ์จะถูกจาลองบน Cooja simulator 2.7 ที่สามารถ
จาลองเครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้ สาย รวมถึ งจาลองการทางานของอุปกรณ์
ฮาร์ ด แวร์ ป ระเภท Tmote Sky เพื่อ ที่ จ ะสามารถประยุก ต์ใ ช้ง านกับ
เครื อข่ายจริ ง ตารางที่ 1 เป็ นข้อมูลการตั้งค่าการทดสอบบนแบบจาลอง
Cooja โดยมี วตั ถุประสงค์ เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพของโพรโทคอล
RPL เมื่อโหนดเพื่อนบ้านมีการสูญหาย
ตารางที่ 1 การตั้งค่าพารามิเตอร์ บนแบบจาลองCooja
Factor
Value
Tmote Sky
Sensor motes
100 m x 100 m
Area
802.15.4
Physical Layer
ContikiMAC
MAC protocol
RPL
Routing Protocol
UDP
Transport Layer
Contiki OS
Operating System
10, 20
Number of nodes
0.5 packet/second
Data rate

การประเมิน ประสิ ทธิ ภาพการทางานของการเลื อกเส้นทาง
เมื่ อโหนดในเครื อข่ายเกิ ดการสู ญหาย คือความสามารถในการรับแพ็ค
เก็ตข้อมูลสาเร็ จในเครื อข่ายที่มีขนาด 100 เมตร x 100 เมตร แต่mote
เซ็ นเซอร์ ไร้ สายมีขอ้ จากัดในการสร้ างโทรโพโลยีได้เพียงขนาดเล็กไม่
เกิ น 40 โหนด การรั บส่ งข้อมูลทั้งหมดใช้ UDP เป็ นโพรโทคอลการ
รั บ ส่ งข้อมู ล ด้วยอัตราข้อมู ล เท่ ากับ 0.5 แพ็ค เก็ ตต่ อวิ น าที ไฟล์แ ละ
ฟังก์ชนั ที่มีส่วนสาคัญในการค้นหาเส้นทางของโพรโทคอลRPL ในการ
เลือกเส้นทางที่ดีที่สุดของกราฟเส้นทาง(DODAG) กรณี ที่เกิดการสู ญหาย
ของโหนด คือ rpl-config.h , rpl-of0.c, rpl-mhrof.c บนแบบจาลอง Cooja Simulator

4. การทดสอบการใช้ งาน
งานวิ จยั นี้ ไ ด้จาลองสถานการณ์ ก ารติ ด ตั้งเซ็ น เซอร์ ไร้ ส าย
Tmote sky ในอาคาร กาหนดอุปกรณ์ เป็ น 2 ประเภท คือ โหนดที่ทาหน้าที่
รวบรวมข้อมูล และโหนดที่ทาหน้าที่ส่งข้อมูลไปยังโหนดรวบรวมข้อมูล
เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสื่ อสารด้วย IPv6ในเครื อข่าย 6LowPAN
ที่ใช้ RPL ในการค้นหาเส้นทาง เมื่อโหนดเกิ ดการสู ญหาย รวมถึ งวิเคราะห์
ความหนาแน่ นที่เกิ ดขึ้นจากการส่ งRPL Control Message เมื่อเส้นทางใน
เครื อข่ายเกิดการเปลี่ ยนแปลง โดยช่องสัญญาณการทดสอบอยูท่ ี่ Channel 11
การทดลองที่ 1 กาหนดโหนดที่ทาหน้าที่รวบรวมข้อมูล จานวน 1 โหนด
(ID1) และโหนดที่ทาหน้าที่รับส่ งข้อมูล จานวน 10 โหนด (ID2 -ID11) และ
จากนั้นทาการจาลองสุ่ มการสูญหายของโหนด โดยการทดลองนี้ โหนดที่
เลือก คือโหนดID 8 ในเครื อข่าย 6LoWPAN ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 การจาลองการสูญหายของโหนดID 8
จากการทดลองวิเคราะห์แพ็คเก็ต Radio messages ในแบบจาลองCooja
โดยให้6LoWPAN Analyzer ในการแสดงข้อมูล RPL Control Message
เมื่ อเกิ ด การสู ญหายของโหนดID 8 ในเครื อข่าย พบว่ามี การส่ ง RPL
Control Message ในการสร้างDODAGใหม่ ซึ่ งส่ งผลต่อพลังงานบนตัว
Tmote Sky โหนดID 6 ในการสร้างเส้นทางที่ดีที่สุด ดังรู ปที่ 3 ในการคานวณ
Rank จากการเปรี ยบเทียบระยะทางของโหนดที่ต่างกัน ส่ งผลให้ค่าพลังงาน
การสร้างเส้นทางใหม่ของโหนดID 6ที่อยูใ่ กล้เคียงสู งขึ้นโดยเฉลี่ย 36 %
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รู ปที่ 3 ค่าพลังงานของโหนด Tmote Sky ที่มีการสูญหายของโหนดID 8
การทดลองที่ 2 กาหนดโหนดที่ทาหน้าที่รวบรวมข้อมูล จานวน 1 โหนด
(ID1) และโหนดที่ทาหน้าที่ รับส่ งข้อมูลจานวน 20 โหนด (ID3-ID22)
จากนั้นทาการจาลองสุ่ มการสูญหายของโหนด ID 16 ดังรู ปที่ 4

Tmote Sky บนเครื อข่าย 6LoWPAN ที่ใช้ IPv6 รวมถึงการศึกษาโพรโทคอลสาหรับการค้นหาเส้นทาง RPL จากการคานวณระยะทางเมื่อเกิ ดการ
สู ญ หายของโหนดในเครื อข่ า ย ซึ่ งสาเหตุ อ าจเกิ ด จากพลัง งานจาก
แบตเตอร์ รี่ที่ไม่เพียงพอหรื อการรบกวนของสัญญาณในสภาพแวดล้อม
จริ ง ซึ่ ง ผลจากการทดลองนั้น จากการวิ เ คราะห์ ก ารส่ งข้อ มู ล RPL
Control Message เมื่ อ มี ก ารสร้ า งเส้ น ทางใหม่ จะท าให้ โ หนดที่ อ ยู่
ข้างเคียงโหนดที่สูญหาย มีการบริ โภคพลังงานจากแบตเตอร์ รี่สูงขึ้น จาก
การทดลองที่ 1 และการทดลองที่ 2 เป็ น 36% และ25% ตามลาดับ
ซึ่ งขึ้ น อยู่ ก ับ ต าแหน่ ง ของโหนดที่ สู ญ หาย รวมถึ ง ได้ท าการส ารวจ
สภาพแวดล้อมจริ ง โดยนาอุปกรณ์ AirMagnet Spectrum XT มาตรวจสอบ
สภาพแวดล้อม ที่ มี สัญญาณรบกวนเกิ ด ขึ้ นตลอดเวลา เพื่อนาอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ Tmote Sky ไปติดตั้งในสถานที่จริ ง เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะ
ทาให้ประสิ ทธิ ภาพการทางานของอุปกรณ์ Tmote Skyลดลงต่อไป

เอกสารอ้ างอิง

รู ปที่ 4 การจาลองการสูญหายของโหนดID16
จากการทดลองพบว่ามี ความแตกต่างจากการทดลองที่ 1 ที่ มี
จานวนโหนดที่นอ้ ยกว่า และการสุ่ มการสู ญหายของโหนด ID16 อยูร่ ะหว่าง
กลางที่มีโหนดอื่นๆ ล้อมรอบ ส่ งผลต่อพลังงานการสร้างเส้นทางใหม่จาก
การคานวณ Rank พลังงานที่สูงขึ้นของโหนดข้างเคียงโดยเฉลี่ยที่ 25% ดังรู ปที่ 5

รู ปที่ 5 ค่าพลังงานของโหนด Tmote Sky ที่มีการสูญหายของโหนดID 16
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การศึกษาการนาเอาตัวเก็บประจุยงิ่ ยวดมาใช้ เก็บพลังงาน
The Adoption of Super Capacitor to Store Energy
สมเกียรติ ทองแก้ว มณเทียร เห็นเมือง พรพิมล จิตละเอียด เสกข์ ส่ างกานโหย่ ง และ ณัฐพงศ์ พันธุนะ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1381 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่ อ กรุ งเทพฯ โทรศัพท์ 02-836-3000 ต่อ 4150

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มี วตั ถุ ประสงค์เ พื่ อศึ ก ษาการน าเอาตัวเก็ บ ประจุ
ยิ่งยวดมาใช้เก็บพลังงานโดยในงานวิ จยั นี้ ใช้ตวั เก็บประจุยิ่งยวดขนาด
350 ฟารัด 2.7 โวลต์ มาใช้ในการทดลองเก็บพลังงานในรู ปแบบวงจร
อนุ กรม และทดสอบประสิ ทธิ ภาพของตัวเก็บประจุยิ่งยวดจากสถาบัน
มาตรวิทยาแห่ งชาติ (NIMT) ด้วยกระบวนการทดสอบตามมาตรฐานการ
วัดของบริ ษทั ผูผ้ ลิต 6 ขั้นตอน
คาสาคัญ: ตัวเก็บประจุยงิ่ ยวด,แบตเตอรี่

Abstract
This research aims to study removing the capacitor energy
storage used by extermination in this research using a capacitor, even the
size 350 Farad 2.7 Volt used to store energy in a trial format, serial circuit.
And performance test of super capacitor from national institute of
metrology (NIMT) by a process of measurement standards test
manufacturer 6 steps.
Keywords: super capacitor,battery

1. บทนา
พลังงานมีความสาคัญในการดาเนิ นชี วิตของมนุ ษย์ประกอบ
ไปด้ว ย เชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล ถ่ า นหิ น น้ า มัน ดิ บ ก๊ า ซธรรมชาติ และแร่
นิ ว เคลี ย ร์ ซ่ ึ งพลัง งานที่ ก ล่ า วมานั้น เป็ นพลัง งานที่ ใ ช้ แ ล้ว หมดไปไม่
สามารถน ากลับ มาใช้ ใ หม่ ไ ด้แ ละพลัง งานอี ก ประเภท คื อ พลัง งาน
หมุนเวียน เช่น พลังงานน้ า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชี ว
มวล พลังงานจากคลื่นในมหาสมุทร และพลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็ น
ต้น [1] พลัง งานที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น นั้น สามารถนาไปผลิ ตไฟฟ้ า ได้แ ต่
พลังงานไฟฟ้ าที่ ผลิ ตมาได้น้ ันต้องการระบบกัก เก็บรั กษาพลังงานที่ มี
ประสิ ทธิภาพ และเชื่อถือได้ในปั จจุบนั ในการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจะใช้
แบตเตอรี่ เป็ นตัวกักเก็บพลังงานเพราะเป็ นอุปกรณ์จดั เก็บพลังงานที่เป็ น
ที่ นิยมมากที่ สุดเนื่ องจากมี ต้นทุนต่ า การใช้งานอย่างกว้างขว้าง แม้ว่า
แหล่งพลังงานทดแทนจะเป็ นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่เป็ นอิสระ และเป็ น

มิตรต่อสิ่ งแวดล้อมแต่อย่างไรก็ตามพลังงานแสงอาทิตย์หรื อพลังงานลม
ก็ ไ ม่ เ ป็ นแหล่ ง พลัง งานที่ เ หมาะส าหรั บ การชาร์ จ แบตเตอรี่ เ นื่ อ งจาก
เอาต์พตุ ไม่น่าเชื่ อถือ และขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศเป็ นอย่างมาก
ระบบกักเก็บพลังงาน คือ ระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถ
แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็ นพลังงานในรู ปแบบอื่น ๆ เพื่อให้สามารถกักเก็บ
ไว้เพื่อการใช้งานในเวลาอื่นที่จาเป็ นโดยระบบกักเก็บพลังงานจะแปลง
พลังงานที่กกั เก็บไว้กลับมาเป็ นพลังงานไฟฟ้ าอีกครั้งเมื่อมีความต้องการ
ใช้ไฟฟ้ าระบบกักเก็บพลังงานนั้นมีหลากหลายรู ปแบบมีต้ งั แต่ขนาดเล็ก
ไปจนถึงขนาดใหญ่ สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทดังนี้ 1.ระบบกักเก็บ
พลังงานทางด้านพลังงานกล (Mechanical Energy Storage) เช่น โรงไฟฟ้ า
พลังงานน้ าแบบสู บกลับ 2.ระบบกักเก็บพลังงานด้วยไฟฟ้ า (Electrical
Energy Storage) เช่ น ตัวเก็ บ ประจุ ไ ฟฟ้ าเคมี เป็ นต้น 3. ระบบกัก เก็ บ
พลังงานทางด้านเคมี (Chemical Energy Storage) เช่ น 1.แบตเตอรี่ แบบ
ตะกัว่ กรด 2.แบตเตอรี่ ลิเธี ยมไอออน เป็ นต้น [1]
ระบบกักเก็บพลังงานที่ ผูว้ ิจยั สนใจ คื อ ตัวเก็บประจุยิ่งยวด
ห รื อ เ รี ย ก อี ก ชื่ อ ว่ า super capacitor ห รื อ ultra capacitor ห รื อ
electrochemical capacitor อุ ป กรณ์ ช นิ ด นี้ มี คุ ณ สมบัติ พิ เ ศษตรงที่ มี ค่ า
ความจุไฟฟ้ าสู งกว่าตัวเก็บประจุ อื่นๆ อี กทั้งยังสามารถชาร์ จประจุเ ต็ม
เพียง 1-10 วินาที วงจรชี วิต 1 ล้าน หรื อ 30,000 ชั่วโมง กาลังไฟสู งสุ ด
10,000 (W / kg) แรงดันไฟฟ้ า 2.3-2.8 โวลต์ เมื่ อเที ยบกับ แบตเตอรี่ ลิ
เธี ยมไอออนซึ่ งต้องใช้เวลาโดยเฉลี่ ย 10-60 นาที วงจรชี วิต 500 ขึ้ นไป
ก าลังไฟสู งสุ ด 1,000-3,000 (W / kg) แรงดัน ไฟฟ้ า 3.6 โวลต์ก ารเก็ บ
ประจุของตัวเก็บประจุยงิ่ ยวดจะใช้แรงไฟฟ้าสถิตระหว่างประจุต่างขั้วกัน
ขณะที่แบตเตอรี่ ทุกชนิ ดจะเก็บพลังงานโดยใช้ปฏิ กิริยาทางเคมี ซึ่ งเป็ น
ข้อ ดี ข องตัว เก็ บ ประจุ ยิ่ ง ยวดเพราะจะยื ด อายุก ารใช้ ง านได้น านกว่ า
แบตเตอรี่ [2] นอกจากนี้ ยงั สามารถใช้ในยานพาหนะไฟฟ้ าหรื อไฮบริ ด
เพื่อเพิ่มแรงบิดสู งสุ ดสาหรับรถยนต์ไฮบริ ด รวมถึงการใช้งานของเซลล์
เชื้ อเพลิ ง ดังนั้นจึ งเป็ นเรื่ องส าคัญมากที่ จะต้องท าความเข้าใจเกี่ ย วกับ
ลักษณะพิเศษของตัวเก็บประจุยิ่งยวด บทความนี้ จะนาเสนอการทดสอบ
ประสิ ท ธิ ภาพของตัวเก็ บประจุ ยิ่งยวดจากสถาบัน มาตรวิ ทยาแห่ งชาติ
(NIMT) และการทดสอบการเก็บพลังงานตัวเก็บประจุยิ่งยวดขนาด 2.7
โวลต์ 350 ฟารัด
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2. ผลงานวิจยั และทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 ตัวเก็บประจุยงิ่ ยวด (Super capacitor)

2.2 วงจรเสมือนของตัวเก็บประจุยงิ่ ยวด (Modeling of the
Super Capacitor)

ตัวเก็บประจุยงิ่ ยวด คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ประเภทหนึ่ง ที่
มีการทางานคล้ายกับคาปาซิ เตอร์ ซึ่ งคาปาซิ เตอร์ มีค่าความจุต่ามาใช้ใน
การปรั บความถี่ และการกรองความถี่ ข นาดตั้งแต่ พิ โคฟารั ด (pf) ไป
จนถึง ไมโครฟารัด (µF) ตัวเก็บประจุยิ่งยวดจะมี ค่าความจุที่มากกว่าคา
ปาซิเตอร์ มีหน่วยเป็ น ฟารัด (F) ตัวเก็บประจุยงิ่ ยวดประกอบไปด้วยแผ่น
โลหะสองแผ่นประกบกันด้วยระยะห่ างหนึ่ งทาหน้าที่ เ ป็ นขั้วไฟฟ้ าซึ่ ง
ขั้วไฟฟ้าทั้งสองจะถูกจุ่มอยูใ่ นสารอิเล็กโทรไลต์ที่แตกตัวมีท้ งั ประจุบวก
และประจุลบ การเก็บพลังงานโดยตัวเก็บประจุยิ่งยวดเมื่อขณะชาร์ จสาร
อิ เ ล็ก โทรไลต์ที่เ ป็ นสื่ อกระแสไฟฟ้ าที่ มี ไอออนประจุล บจะวิ่ งเข้า หา
อิเล็กโทรดขั้วบวก และไอออนประจุบวกภายในจะวิ่งเข้าหาอิ เล็กโทรด
ขั้วลบ โดยจะแทรกตัวเข้าไปฝั่งในพื้นผิวคาร์ บอนซึ่ งพื้นที่บนผิวคาร์ บอน
นี้ จะมีรูพรุ นเป็ นจานวนมากทาให้เก็บประจุได้มากเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่
แล้ว แบตเตอรี่ จะเก็บพลังงานโดยใช้ปฏิ กิริยาทางเคมี ส่ วนตัวเก็บประจุ
ยิ่งยวดจะเก็บพลังงานโดยใช้ประจุ ไฟฟ้ าสถิ ต ซึ่ งเป็ นข้อดี ข องตัวเก็บ
ประจุยงิ่ ยวดเพราะจะยืดอายุการใช้งานได้นานกว่าแบตเตอรี่

รู ปที่ 4 วงจรเสมือนตัวเก็บประจุยงิ่ ยวด
วงจรเสมื อนของตัวเก็บประจุยิ่งยวดมี 4 องค์ประกอบดังใน
รู ปที่ 4 ได้แก่ capacitance (C), series resistor (Rs), parallel resistor (Rp)
และseries inductor (L) ซึ่ งเรี ยกว่า equivalent series resistance (ESR) ใน
ระหว่างการชาร์ จ และดิสชาร์ จจะเกิดการสู ญเสี ยพลังงานเพราะมีค่าความ
ต้านทานภายในซึ่ งเป็ นความต้านทานขนาน Rp มีการสู ญเสี ยพลังงาน
เนื่ องจากการดิ ส ชาร์ จตัวเก็ บ ประจุ ยิ่ งยวดด้วยตัวเอง ในตัวเก็ บ ประจุ
ยิ่งยวด Rp ในทางปฏิ บตั ิสูงกว่า Rs มาก Rp จึงไม่จาเป็ นต้องคิ ดเพราะมี
ค่าที่นอ้ ยมาก [3]
ตัวเก็บประจุยิ่งยวดนั้นเป็ นตัวเก็บประจุที่ไม่เป็ นเชิ งเส้น โดย
ความจุจะถูกควบคุมด้วยแรงดันดังสมการที่ 1
(1)

C(u)= C0 + kc u

เมื่อ C0 คือ ความจุเริ่ มต้นซึ่งหมายถึงความจุของตัวเก็บประจุ
ไฟฟ้าสถิต
kc

รูปที่ 1 ลักษณะตัวเก็บประจุยงิ่ ยวดกาลังชาร์ จประจุ

คื อ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ซึ่ งหมายถึ ง ผลกระทบของการ

กระจายของชั้นไอออนในตัวเก็บประจุถา้ ตัวเก็บประจุยิ่งยวดทาการชาร์ จ
ที่แรงดัน U0
ความแตกต่างของศักย์ (V) คื อสัดส่ วนโดยตรงกับระยะห่ าง
ระหว่างแผ่น (D) กับความแรงของสนามไฟฟ้า (E)โดยความสัมพันธ์
V = E * d อัตราส่ วนของประจุ (Q) กับความต่างศักย์จะกาหนดค่าความจุ
ของตัวเก็บประจุดงั สมการที่ 2
C=

รูปที่ 2 ลักษณะตัวเก็บประจุยงิ่ ยวดกาลังชาร์ จประจุจนเต็ม

Q

(2)

V

หากจาเป็ นต้องใช้แรงดันไฟฟ้ าที่ สูงขึ้ นสาหรั บตัวเก็บประจุ
สามารถต่ ออนุ ก รมตัวเก็ บ ประจุ อย่างไรก็ ตามความต่ างศัก ย์จะลดค่ า
ความจุรวมของ Ceq เทียบเท่า กับ capacitance ของ n ตัวเก็บประจุแต่ละ
ตัวโดยความสัมพันธ์ดงั สมการที่ 3
Vmodule =V1 +V2 +…+Vn = Q (

รูปที่ 3 ลักษณะตัวเก็บประจุยงิ่ ยวดกาลังดิสชาร์ จประจุ

1
C1
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+

1
C2

…+

1
Cn

)

(3)
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1
Ceq

=

1
C1

+

1
C2

+…+

1
Cn

(4)

สถานะของประจุจะมี ค่าเท่ากันสาหรั บตัวเก็บประจุท้ งั หมด
ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ความจุของตัวเก็บประจุ Q1 = Q2 = Qn

3.ขั้นตอนการทดลอง
ขั้นตอนการทดลองจะแบ่ งออกเป็ น 2 การทดลอง 3.1การ
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพของตัวเก็ บประจุ ยิ่งยวดจากสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ (NIMT) 3.2 การทดสอบการเก็บพลังงานตัวเก็บประจุยงิ่ ยวด

ทางผูว้ ิจยั จึ งได้ทาการทดสอบตัวเก็บประจุยิ่งยวดขนาด 350
ฟารัด 2.7โวลต์ จานวน 1 ตัว และทดลองตามขั้นตอนจากบริ ษทั ผูผ้ ลิต 6
ขั้น ตอน ซึ่ งท าการทดสอบไว้ โ ดยใช้ แ รงดั น จากแหล่ ง จ่ า ยไฟฟ้ า
กระแสตรง 2.7 โวลต์ กระแสจ่ายสู งสุ ด 3 แอมป์ เมื่อแรงดันถึง 1 โวลต์
จึงหยุดจ่ายแรงดันเนื่ องจากกระแสตอนดิ สชาร์ จจ่ายกระแสสู งสุ ดถึง 35
แอมป์ เครื่ องมื อวัดกระแสทนกระแสได้สู งสุ ด 10 แอมป์ อาจทาให้
เครื่ องมือวัดเกิดความเสี ยหายได้ผลจากการทดลองดังรู ปที่ 7

3.1 การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของตัว เก็บ ประจุ ยิ่ง ยวดจาก
สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ (NIMT)
ขั้นตอนการทดสอบมี 6 ขั้นตอนดังนี้
- ขั้น ตอนที่ 1 (Open Circuit) 10 วิ น าที บัน ทึ ก เวลาในการ
ทดสอบกระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้า (t1, I1, V1)
- ขั้นตอนที่ 2 (Charge) อุปกรณ์กบั แรงดันไฟฟ้ าที่กาหนดไว้
บันทึกเวลาในการทดสอบกระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้า (t2, I2, V2)
- ขั้น ตอนที่ 3 (Open Circuit) 5 วิ น าที บัน ทึ ก เวลาในการ
ทดสอบกระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้า (t3, I3, V3)
- ขั้นตอนที่ 4 (Open Circuit) พัก 10 วินาที บันทึกเวลาในการ
ทดสอบกระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้า (t4, I4, V4)
- ขั้นตอนที่ 5 ให้ Discharge ให้มีแรงดันไฟฟ้าเหลือครึ่ งหนึ่ ง
เมื่ อ ครึ่ งหนึ่ งแล้ว ให้ บ ัน ทึ ก เวลาในการทดสอบกระแสไฟฟ้ า และ
แรงดันไฟฟ้า (t5, I5, V5)
- ขั้นตอนที่ 6 (Open Circuit) พัก 5 วินาที บันทึกเวลาในการ
ทดสอบกระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้า (t6, I6, V6)
และนาค่าแรงดันไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า และเวลา มาคานวณหา
ค่าความจุ , ค่าความต้านทานขณะชาร์จ และดิสชาร์จตัวเก็บประจุ [4]

รู ปที่ 6 อุปกรณ์การทดสอบ 6 ขั้นตอน

รู ปที่ 7 กราฟแรงดันและกระแสจากการทดลอง 6 ขั้นตอน

3.2 การทดสอบการเก็บพลังงานตัวเก็บประจุยงิ่ ยวด

รูปที่ 5 กราฟแสดงแรงดันและกระแส 6 ขั้นตอน
ที่มา: Maxwell Technologies, Inc.

การทดสอบการเก็ บ พลัง งานของตัว เก็ บ ประจุ ยิ่ งยวด โดย
น ามาต่ อวงจรครั้ งละ 1,2,3,4,5,6 ตัว แล้วได้ท าการทดสอบทั้งหมด 6
วงจร และนาผลที่ได้นามาเปรี ยบเทียบระยะเวลาในการชาร์ จประจุ และ
คายประจุ ผูว้ ิจยั จึ งขอยกตัวอย่างผลการทดลองมา 2 ตัวอย่าง คื อ วงจร
อนุกรม 2 ตัว และวงจรอนุกรม 6 ตัว โดยขั้นตอนการทดลองมีดงั นี้
1. จัดเตรี ยมอุปกรณ์ ในการทดลอง แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง,
มัลติมิเตอร์ วดั แรงดันไฟฟ้า, มัลติมิเตอร์ วดั กระแสไฟฟ้า, นาฬิกาจับเวลา
และกระดาษจดบันทึกผลการทดลอง
2. ต่อวงจรอนุกรม 2 ตัว และวงจรอนุกรม 6 ตัว
3. ทดลองการชาร์ จ และดิ ส ชาร์ จ ตัว เก็ บ ประจุ ยิ่ ง ยวด วัด
แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, เวลาชาร์จ และเวลาดิสชาร์จ
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4. บันทึกผลการทดลอง

รูปที่ 8 กราฟขณะชาร์จวงจรอนุกรม 2 ตัว

รูปที่ 9 กราฟขณะดิสชาร์จวงจรอนุกรม 2 ตัว

4. สรุป
1. จากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของตัวเก็บประจุยิ่งยวดจาก
สถาบัน มาตรวิ ท ยาแห่ งชาติ (NIMT) เพื่ อทดสอบตัวเก็ บ ประจุ ยิ่ ง ยวด
จานวน 1 ตัว วัดแรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, เวลาชาร์จ และเวลาดิสชาร์จ
นาผลการทดลองมาค านวณหาค่าความจุ ,ค่าความต้านทานขณะชาร์ จ
และค่าความต้านทานขณะดิสชาร์ จจากผลการทดลองค่าความจุขณะชาร์ จ
ตัวเก็บประจุยิ่งยวด 1 ตัว พบว่าค่าที่ ได้จากการคานวณมีค่าใกล้เคียงกับ
บริ ษทั ผูผ้ ลิต ซึ่งขณะดิสชาร์ จความจุมีค่ามาก ส่ วนค่าความต้านทานขณะ
ชาร์ จ และดิ สชาร์ จมีค่าน้อยใกล้เคียงกัน การทดสอบตัวเก็บประจุยิ่งยวด
ค่าที่ได้อาจคาดเคลื่ อนได้เนื่ องจากปั จจัยหลายอย่าง เช่ น ในการทดสอบ
อุณหภูมิในการทดลอง ควรอยู่ที่ 23 องศาเซลเซี ยส ± 2 องศา-เซลเซี ยส
กระแสขณะดิ สชาร์ จมีค่าสู งสุ ด 35 แอมป์ มัลติมิเตอร์ สาหรับวัดกระแส
สามารถทนกระแสสูงสุ ด 10 แอมป์ และการทดสอบควรทดสอบภายใน
ห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ
2. การทดสอบการเก็บพลังงานตัวเก็บประจุ ยิ่งยวดโดยการ
ชาร์ จและดิสชาร์ จ ตัวเก็บประจุยิ่งยวดขนาด 350 ฟารัด 2.7โวลต์ นามา
ต่อวงจรอนุ กรม โดยต่อวงจรครั้งละ 1,2,3,4,5,6 ตัว ผลการทดลองแสดง
การชาร์ จตัวเก็บประจุยิ่งยวดโดยมีแกน X แสดงค่าของเวลา (หน่วยเป็ น
นาที) และแกน Y แสดงค่าแรงดัน และกระแส (หน่วยเป็ น โวลต์, แอมป์ )
จะเห็นได้วา่ ในช่วงเวลาชาร์ จประจุของตัวเก็บประจุยิ่งยวดจากความจุ 0 –
100 % จะใช้เวลาประมาณไม่เกิ น 15 นาที แรงดันที่ ใช้ข้ ึนอยู่กบั จานวน
ตัวเก็บประจุยิ่งยวดที่นามาต่ออนุ กรม และกระแสที่ดิสชาร์ จใช้เวลานาน
เนื่ องจากขึ้นอยูก่ บั โหลดที่นามาใช้ในการทดลอง

5.เอกสารอ้ างอิง

รูปที่ 10 กราฟขณะชาร์จวงจรอนุกรม 6 ตัว

[1] สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. ระบบกักเก็บพลังงาน. สื บค้น
เมื่อ 15 มกราคม 2561, จาก http://www.thai-smartgrid.com
[2] Battery University Group. 2017. Supercapacitor Information.
[Only] Available: http://batteryuniversity.com
[3] Lars S. Hagvaag. 2017. Modeling, Control and Experimental
Testing of a Supercapacitor/Battery Hybrid System- Passive and
Semi-Active Topologi. [Only] Available: https://brage.bibsys.no
/xmlui/bitstream/handle/11250/188829/M_Thesis_L_H_Seim_Bra
ge.pdf?sequence=1
[4] Maxwell Technologies. 2015. Test Procedures for Capacitance,
ESR, Leakage Current and Self- Discharge Characterizations of
Ultracapacitors. [Only] Available: http://www.maxwell.com
/products/ultracapacitors/d-cell-series/documents
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การตรวจสอบแบบวิทศั น์ ชิ้นส่ วนประกอบชุ ดรางกระจกในรถยนต์
Vision Inspection for Window Regulator Component of Automotive
วิชัย พลเดช1 ผศ ดร.อนรรพพล แสนทน1
1

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบและข้อมูล วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสู ง สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุ ง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 083-8503752 E-mail: Wichai.p@thaisteelcable.com

The results indicate that this system has the ability to correctly
classification non-standard features.

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ ศึกษากระบวนการประกอบ carrier plate และ
การตรวจสอบของ Line Window Regulator โดยประยุกต์ใช้การ
ตรวจสอบวิทศั น์สาํ หรับระบบอัตโนมัติเพื่อการลดข้อผิดพลาดในของ
กระบวนการตรวจสอบอาจเกิดจากการตรวจสอบของคน ระบบนี้ ถูก
พัฒนาเพื่อคัดแยกชิ้นงานที่ได้มาตรฐานโดยใช้เทคนิ คการประมวลผล
ภาพร่ วมกับโปรแกรม Vision Builder Artificial Intelligence โดย
พัฒ นาอัล กอลิ ทึ ม เพื่ อ คัด แยกชิ้ น ส่ ว นปะกอบ งานวิ จ ัย นี้ เป็ นมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การปรั บ ปรุ งกระบวนการประกอบให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ นอี ก ทั้ งช่ ว ยป้ องกั น ความผิ ด พลาดของ
กระบวนการประกอบชิ้ น ส่ ว นประกอบชุ ด รางกระจกในรถยนต์
ผลลัพธ์แสดงถึ งระบบนี้ มีความสามารถการในการคัดแยกชิ้ นส่ ว น
ประกอบลักษณะต่างที่ไม่ได้มาตรฐานได้อย่างถูกต้อง

Keyword: vision inspection, car window regulator component,
automotive, template matching

1.บทนํา
กระบวนการผลิ ตของการประกอบ carrier plate Line
window regulator เป็ นอุปกรณ์เกี่ยวทําหน้าที่เลื่อนเปิ ดและปิ ดกระจก
ไฟฟ้ าในรถยนต์ ซึ่ ง ชิ้ น ส่ ว นสํา คัญ จะประกอบไปด้ว ย 3 ส่ ว น คื อ
guide rail มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง และ แครี่ เพต (carrier plate)
หลักการทํางานชุดรางกระจกในรถยนต์ มอเตอร์ ซ่ ึ งเป็ นส่ วนยืดจับกับ
กระจกไฟฟ้ าจะเชื่ อมต่อกับ แครี่ เพต เพื่อสั่งงานให้เลื่อนไปบนแกน
guide rail
ในกระบวนการผลิตก่อนการประกอบชิ้นส่ วนทั้งหมดเข้า
ด้ว ยกัน กระบวนการจะเริ่ ม จาก ประกอบชุ ด carrier plate
ประกอบด้วยชิ้นส่ วน แผ่นพลาสติกที่ผลิตโดยการฉี ดขึ้นรู ป, ตัวยึดจับ
ยางและแหวนโลหะสองชิ้น แหวนโลหะทั้ง 2 ชิ้นและclipper ยางถูก
กดลงในแผ่นพิมพ์แล้วถูกปั๊ มโดยกระบอกลม จากนั้นจะนําชิ้ นส่ วน
ประกอบทั้งหมดติดตั้งกับ แกน guide rail
อย่า งไรก็ ต ามกระบวนการประกอบชุ ด รางกระจกใน
รถยนต์ในปั จจุบนั ใช้แรงงานคนในการประกอบชิ้นส่ วน ซึ่ งอาจเกิด
ความผิดพลาดที่เกิดจากความเมื่อยล้าในขณะทํางาน ซึ่ งทําให้ชิ้นส่ วน
ประกอบไม่ได้มาตรฐานส่ งผลให้เกิดความสู ญเสี ยทางต้นทุนผลิตของ
บริ ษทั ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงสนใจการตรวจหาคุณภาพของ carrier plate
ด้ ว ยระบบวิ ท ัศ น์ อ ัต โนมัติ เ พื่ อ ลดความคัด แยกชิ้ น งานที่ ไ ม่ ไ ด้
มาตรฐานก่อนการประกอบ

คําสําคัญ: การตรวจสอบแบบวิทศั น์, ชิ้นส่ วนประกอบชุดรางกระจก,
การจับคู่แผ่นแบบ

Abstract
This paper studies the carrier plate assembly process and
the inspection of the Line Window Regulator by applying a visual
inspection for the automation system to reduce errors in the
validation process. This system was developed to classification
standard workpieces using image processing techniques with Vision
Builder Artificial Intelligence software. This paper aims to improve
the assembly process more efficiently and to prevent errors in the
assembly process of Window Regulator Component of Automotive.

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
561

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ ังที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand

ในขั้นตอนการหาค่าความแตกต่างระหว่าง Intensity ของ
Template กับ ภาพอินพุตในตําแหน่งที่ตรงกัน สมการที่จะนํามาใช้มี
ด้วยกันหลายรู ปแบบ แต่ในที่น้ ี ขอยกตัวอย่างสมการที่ง่ายและไม่
ซับซ้อนซึ่งก็คือ ผลรวมของค่าผลต่างกําลังสอง ดังแสดงในสมการที่ 2

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

2.1 เทคนิคในการแปลงความเข้ มแสงของภาพ
เทคนิ คในการแปลงความเข้มแสงของภาพเป็ นเทคนิ คที่
ง่ายที่สุดสําหรับการปรังปรุ งคุณภาพของภาพ[1] โดยจะใช้ฟังก์ชนั
การแปลงความเข้มแสง (Intensity Transfer Function)

,

ตัวอย่าง

ฟั งก์ชนั การแปลงความเข้มแสงแสดงในรู ปที่ 2 ฟั งก์ชนั เหล่านี้ใช้เพื่อ

, ,

, ,

,

,

,

(2)

โดยที่
T (x’, y’) คือ Template
I (x’, y’) คือ ภาพอินพุต
R (x’, y’) คือ ผลรวมของค่าผลต่างกําลังสองที่คาํ นวณได้

ทําการแปลงความเข้มแสง ดังแสดงในสมการที่ 1
g (x, y) = T(f(x, y)

∑

(1)

โดยที่

3. วิธีการดําเนินงานวิจัย

T คือ ฟังก์ชนั การแปลงความเข้มแสง

กระบวนการทํางานได้ออกแบบไดอะแกรมการทํางานของ

f (x, y) คือ ค่าความเข้มแสงขาเข้า

ระบบวิทศั น์เพื่อคัดแยกคุณภาพของชิ้นส่ วนประกอบสามารถแสดงดัง

g (x, y) คือ ค่าความเข้มแสงผลลัพธ์

ไดอะแกรมต่อไปนี้

2.2 การจับคู่แผ่ นแบบ
การจับคู่แผ่นแบบ [2] เป็ นวิธีการค้นหาตําแหน่งของวัตถุ
ที่เราสนใจในภาพ โดยการเทียบรู ปของวัตถุที่เราสนใจ (Template)
กับทุกๆบริ เวณในภาพที่ตอ้ งการค้นหาตําแหน่ง

ภาพที่ตอ้ งการค้นหา

ภาพวัตถุที่เราสนใจ

รูปที่ 1 ตัวอย่างรู ปภาพการจับคู่แผ่นแบบ
การจับคู่แผ่ นแบบมีข้นั ตอนดังนี้
Template จะถูกเลื่อนไปบนทุกพิกเซลของภาพอินพุตที่เรา
ต้องการ ยกเว้นบริ เวณขอบโดยรอบของภาพ ซึ่งบริ เวณขอบที่ยกเวน้น
นี้จะขึ้นอยูก่ บั ขนาดของ Template
ในขณะที่ Template วางตัวอยูบ่ นภาพอินพุต เราจะทําการ
คํานวณหาค่าความแตกต่างของค่า Intensity ของทุกๆพิกเซลที่อยูบ่ น
Template กับทุกๆพิกเซลของภาพอินพุตที่อยูต่ าํ แหน่งเดียวกัน
เมื่อ Template เคลื่อนที่ไปจนครบทัว่ ทั้งภาพอินพุตแล้ว
เราจะทําการหาค่าตํ่าที่สุดของค่าควาแตกต่างที่คาํ นวณได้

รูปที่ 2 ไดอะแกรมการประมวลผลภาพ
จากไดอะแกรมการทํางานรู ปที่ 2 ขั้นตอนการทํางานการ
ตรวจสอบมี ข้ นั ตอนดัง ต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 พนักงานทําการกดปุ่ ม
start เพื่อสั่งให้ระบบวิทศั น์ถ่ายรู ปภาพจากกล้องอุตสาหกรรมความ

ตําแหน่งของค่าตํ่าที่สุดที่หาได้ คือ ตําแหน่งหรื อบริ เวณใน
ภาพอินพุตที่มีวตั ถุเหมือนกับภาพ Template ที่เราใช้ในการค้นหา
นัน่ เอง

ละเอียด 4600x3200 และประมวลผลโดยการแปลงรู ปภาพเป็ น gray
level และขั้นตอนต่อไป Apply Threshold คือ เป็ นการกําหนดค่าช่วง
ขีดแบ่งเป็ น max – min สําหรับภาพที่มีความสว่างไม่สมํ่าเสมอ โดย

สมการทีใ่ ช้ ในการหาค่ าความแตกต่ าง
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การตั้งค่า Upper 175 , Lower 162 ขั้นตอนถัดมาจะใช้การการ Apply

4. ผลการทดลอง

Filter ซึ่ งเป็ นการกรองวัตถุที่ไม่สนใจออกจากรู ปภาพกําหนดให้

กระบวนการทดสอบได้นาํ ชิ้นส่ วนทําการประกอบเข้ากับ
carrier plate เพื่อจะตรวจสอบชิ้นส่ วนที่ประกอบได้ครบและชิ้นส่ วน
ที่ ป ระกอบไม่ ค รบ โดยการใช้วิ ช่ัน ในการตรวจสอบด้ว ยเทคนิ ค
Template Matching และได้ต้ งั เป้ าหมายของโครงการคื อสามารถ
ตรวจสอบชิ้นส่ วนที่ประกอบไม่ครบให้ได้ 100% ซึ่ งได้นาํ ชุดทดลอง
ต้นแบบของการพัฒนานี้นาํ ไปประยุกต์และนําไปใช้กบั สายการผลิตที่
ประกอบชิ้ นส่ ว นจริ งเป็ นระยะเวลา 4 เดื อน (เดื อนตุลาคม 17 –
มกราคม 18 ) ผลจากการทดลองตามระยะเวลาเป็ นไปตามเป๋ าหมาย
ของโครงการ ไม่ พ บข้อ บกพร่ อ งใด ๆ ที่ ส ายการผลิ ต ที่ ป ระกอบ
ชิ้นส่ วนจริ งและถูกส่ งออกไปยังกระบวนการถัดไป ตามรายละเอียด
ตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 4

kernel มีขนาด 5x5 และจากนั้นใช้เทคนิ ค Template Matching เพื่อ
ตรวจเช็คคุ ณภาพของชิ้ นส่ วนประกอบ carries plate และแสดง
ผลลัพธ์สถานะการตรวจสอบ
ขั้น ตอนการออกแบบอัล กอลิ ทึ ม ข้า งต้น ทางผู ้วิ จ ัย ได้
ประยุกต์ใช้โปรแกรม NI Vision builder เพื่อคัดแยกคุณภาพชิ้นงาน
โดยแบ่งออกเป็ น 2 สถานะ คือ ได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐาน โดย
พิจารณาจากองค์ประกอบการประกอบ carrier plate ดังรู ปภาพที่ 3

ตารางที่ 1 ผลการทดลองการใช้วชิ นั่ ตรวจสอบชิ้นงานบน carrier
plate ของเดือนตุลาคม 2560

รูปที่ 3 ตัวอย่างประกอบชิ้นส่ วน OK และ NG จากงานจริ ง
ชิ้นส่ วนที่ได้มาตรฐานจะพิจาณาจากความถูกต้อง3 บริ เวณ
บน carrier plate ซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่ วนดังต่อไปนี้คือ
1.ลูกยาง หรื อ Cushion Rubber จํานวน 1 ตัว
2.แหวน หรื อ Collar
จํานวน 2 ตัว
หลังจากได้ผลลัพธ์ของสถานะชิ้นส่ วนประกอบระบบจะ
ส่ งสัญญาณไปยังหุ่ นยนต์ที่ดาํ เนิ นหยิบชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานออก
จากระบบการผลิตต่อไป
ตารางที่ 2 ผลการทดลองการใช้วชิ นั่ ตรวจสอบชิ้นงานบน
carrier plate ของเดือนพฤศจิกายน 2560

เมื่ อทดสอบการประมวลผลภาพจากภาพถ่ายชิ้ นงานจริ ง
โดยโปรแกรม NI Vision builder พบว่าสามารถจําแนกชิ้นงานได้อย่าง
ถูกต้อง โดยสามารถแสดงรู ปภาพตัวอย่างผลลัพธ์การประมวลผลได้
ดังรู ปภาพที่ 4

รูปที4่ ตัวอย่างประกอบชิ้นส่ วน OK และ NG จากระบบวิทศั น์ที่
ออกแบบอัลกอริ ทึม
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ตารางที่ 3 ผลการทดลองการใช้วชิ น่ั ตรวจสอบชิ้นงานบน

6.กิตติประกาศ

carrier plate ของเดือนธันวาคม 2560

ขอขอบคุ ณอาจารย์ผูค้ วบคุ มงานวิจ ยั ครั้ งนี้ ข้าพเจ้า รู ้ สึ ก
ซ า บ ซึ้ ง ใ น ค ว า ม อ นุ เ ค ร า ะ ห์ จ า ก อ า จ า ร ย์ ที่ ไ ด้ แ น ะ นํ า แ ล ะ
ขอขอบพระคุ ณ เป็ นอย่า งสู ง นอกจากนี้ ผูว้ ิ จ ัย ต้อ งขอขอบพระคุ ณ
บริ ษทั ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) ที่ได้กรุ ณาให้ทุนการศึกษาและ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สาํ หรับผูว้ จิ ยั เพื่อทําการวิจยั ในงานนี้ สุ ดท้ายนี้ขา้ พเจ้า
ขอกราบขอบพระคุ ณเป็ นอย่างสู ง บิ ดา มารดาและครอบครัว ทําให้
ข้าพเจ้าสามารถทํางานวิจยั นี้สาํ เร็ จลุล่วงเป็ นอย่างดี
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ตารางที่ 4 ผลการทดลองการใช้วชิ นั่ ตรวจสอบชิ้นงานบน
carrier plate ของเดือนมกราคา 2561

5. สรุ ปผลการทดลอง
ระบบวิ ท ั ศ น์ ที่ ไ ด้ อ อกแบบอั ล กอริ ทึ ม เพื่ อ ปรั ง ปรุ ง
กระบวนการการตรวจสอบชิ้นส่ วนประกอบชุดรางกระจกในรถยนต์
ร่ ว มกับ หุ่ น ยนต์เ พื่ อ ตรวจสอบชิ้ น งานที่ ไ ม่ ไ ด้ม าตรฐาน ซึ่ งจาก
ผลลัพ ธ์ ต ารางที่ 1-4 จะเห็ น ได้ว่ า ในการตรวจสอบชิ้ น งานโดยใช้
ระบบวิทศั น์สามารถตรวสอบจับชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานรวมทั้งหมด
188 ชิ้ น จากการผลิ ต ชิ้ น งานทั้ง หมด 95,940 ชิ้ น การประยุก ต์ใ ช้
วิธีการนี้ สามารถตรวจสอบได้อย่างแม่นยําและมีประสิ ทธิ ภาพสู ง ทํา
ให้ไม่มีของเสี ยและงานเคลมไปถึงลูกค้าได้ 100% และสามารถขยาย
ผลไปยังผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกันได้ เพื่อทําการปรับปรุ งกระบวนการให้
สามารถแข่งขันได้พร้อมกับเป็ นการพัฒนาสู่เทคโนโลยี
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บทคัดย่อ
บทความวิจ ัย นี้ น าเสนอการประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบรู้ จ าเสี ยง
ภาษาไทย เพื่อจาเสี ย งชื่อเพลงไทย โดยใช้หลักการของระบบโครงข่าย
ประสาทเที ย ม (ANN) และ การค านวณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ เซปสตรั ม
(MFCC) เพื่อ สั่ง การให้เ ปิ ดเพลงในฐานข้อ มูล ประกอบด้วยฐานข้อ มูล
เป็ นเพลง 50 เพลง ผ่านโปรแกรม Media player ผลที่ได้จากการทดสอบ
พบว่าความถูกต้องแม่นยา ได้ถึง 73.75% ของฐานข้อมูลทั้งหมด

ได้ ห ลากห ล าย ซึ่ งระบบรู้ จ านั้น ก็อ ยู่ ใ นส่ วนห นึ่ งขอ งศ าส ตร์
ปัญญาประดิษฐ์เช่นกัน
ระบบรู้จา (Recognition System) นั้นเป็ นเทคโนโลยีที่กาลังใช้
กันอย่างแพร่ หลาย ณ เวลานี้ ซึ่ งในประเทศไทยนั้นได้มีงานวิจยั ในด้านนี้
มากกว่า 20 ปี แล้ว แต่ในส่ วนของการใช้ง านยังไม่เป็ นที่แพร่ หลายจึงได้
เล็งเห็นการที่เราจะนาระบบรู้จานี้ไปประยุกต์ใช้งานจริ งได้

2. การออกแบบ
คาสาคัญ: ระบบโครงข่ายประสาทเทียม, ค่าสัมประสิ ทธิ์เซปสตรัม, เพลง
ABSTRACT
This paper presents applied concepts of speech recognition
in order to recognize Thai song titles and play a recognized song via
Media player program. In this paper, we utilize concepts of Mel
Frequency Cepstrum Coefficients (MFCC) and also Artificial Neural
Network (ANN). We test our designed-algorithm with data sets of 50
Thai song titles. The results is of 73.75% accuracy.

การหาตัวแทนของสัญ ญาณเสี ย งเพื่อ นาไปเรี ย นรู้ ในระบบ
โค รงข่ า ยประส าทเที ย ม โดยก ารออกแบ บนั้ นจะท าการเตรี ยม
สัญ ญาณเสี ย งเบื้อ งต้น เพื่ อ ปรับสั ญญาณเสี ย งอิน พุ ตที่เ ข้ามาให้ อ ยู่ ใน
รู ปแบบที่เหมาะสมก่อ น จากนั้นจะทาการดึง คุณลักษณะเด่น โดยแต่ละ
เสี ยงจะมีความพิเศษที่แตกต่างกันที่ส ามารถทาให้หูของมนุษย์น้นั ได้ยิน
เสี ย งที่แตกต่างกันเหล่านี้ไ ด้ ต่อ มาจะทาการเลือ กคุณลักษณะเด่นของ
สัญญาณเสี ยงพูด โดยการปรับพารามิเตอร์เพื่อเตรี ยมคุณลักษณะเด่นของ
สัญญาณให้เป็ นคุณลักษณะเด่นของสัญญาณที่ดีสาหรับการจาแนกรู้จาใน
โครงข่ายประสาทเทียมสามารถแสดงกระบวนการทางานทั้ง หมดได้ดงั
รู ปที่ 2.1

Keyword: Artificial Neural Network, Mel Frequency Cepstrum
Coefficients, Music

1. บทนา
การพัฒ นาเทคโนโลยี ต่ าง ๆ ได้มุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารสร้ า งสิ่ ง
อานวยความสะดวกให้กบั มนุษย์ ซึ่ง เทคโนโลยีที่เรี ยกว่า ปัญญาประดิษ ฐ์
(Artificial Intelligence) [1] หรื อ เรี ย กว่า เอไอ (AI) ก็เ ช่ น เดี ย วกัน AI
หมายถึงความฉลาดเทีย มที่สร้ างขึ้นให้กบั สิ่ งที่ไ ม่มีชีวิต ปัญญาประดิษ ฐ์
เป็ นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็ นหลัก และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั ศาสตร์ในด้านอื่น ๆได้อีก ซึ่ ง AI นั้นเป็ น
การเรี ย นรู้ เกี่ย วกับกระบวนการการคิด การกระทา การให้เ หตุผ ล การ
ปรับตัว หรื อการอนุมานและการทางานของสมอง สามารถนาไปใช้งาน

รู ปที่ 2.1 บล็อกไดอะแกรมการทางานของระบบรู้จาเสี ยง
2.1 การเตรี ยมสัญญาณเสี ยงเบื้องต้น
2.1.1 Recording
โดยเราจะทาการบันทึกสัญญาณเสี ย ง ผ่านไมโครโฟนซึ่ งถูก
Sampling ด้วยความถี่ 44.1 kHz ขนาด 16 บิต ซึ่ งไฟล์เสี ยงที่ได้จะถูกเก็บ
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เป็ นไฟล์นามสกุล .wav (Wave Format) และเป็ นระบบเสี ยงแบบ Mono
โดยบันทึกเสี ย งชื่อ เพลงทั้ง หมด 50 เพลง โดยแบ่ง ออกเป็ น 1 พยางค์,
2 พยางค์, 3 พยางค์, 4 พยางค์อย่างละ 10 เพลง, และกลุ่มเพลง 5 พยางค์
ขึ้นไป 10 เพลง โดยสามารถแสดงตัวอย่างชื่อเพลงตามตารางดังนี้
ตารางที่ 1 ตัวอย่างชื่อเพลง
เพลง
ชื่อเพลง
ศิลปิ น
พยางค์
1
เหงา
Peacemaker 1
ฟรี เบิร์ด
2
คอย
1
สุ ชาติ ชวางกูล 2
3
ใจรัก
Zeal
4
สองรัก
2
ไมโคร
5
จาฝังใจ
3
Bodyslam
6
แสงสุ ดท้าย
3
พราว
7
เธอคือความฝัน
4
อัสนี-วสันต์
8
ได้อย่างเสี ยอย่าง
4
Lipta
9
ถ้าฉันเปลี่ยนใจเธอได้
5 ขึ้นไป
เบิร์ด ธงไชย 5ขึ้นไป
10
ด้วยรักและผูกพัน
2.1.2 AC-Coupling
ในส่ วนนี้จะเป็ นการขจัดสัญญาณที่มีองค์ประกอบความถี่เท่ากับ 0 Hz ทิ้ง
หรื อ ก็คือ “สัญญาณไฟตรง”
2.1.3 Pre-Emphasis และ Amplitude Normalization
นาสั ญ ญาณมาท าการผ่านวงจรกรองความถี่สู ง ผ่ าน (High Pass Filter
ชนิ ด First Order FIR Filter) ซึ่ ง มี ฟั ง ก์ช ัน ถ่ ายโอน (TransferFunction)
และ กาหนดให้ แ อมพลิจู ดของสัญ ญาณเสี ย งที่ผ่ านฟั ง ก์ช ัน ถ่ายโอน
ข้างต้นแล้วมีค่าสู งสุ ดไม่เกิน ระหว่าง +1 และ -1
2.1.4 Endpoint Detection
โดยกระบวนการนี้จะเป็ นกระบวนการที่ตดั เอาคาที่เป็ นเฉพาะ
สัญญาณเสี ยงจริ ง ๆ เท่านั้น สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ
2.1.4.1 ส่ วนที่ใช้สาหรับการตัดคา
โดยการตัดคานั้นส าหรับเสี ย ง 1 พยางค์และ 2 พยางค์จะใช้
วิธีการตัดหัวและตัดท้ายคาของสัญญาณเสี ยง แต่กรณีที่เป็ น 3 พยางค์ข้ ึน
ไปจะใช้การตัดคาแบบแยกพยางค์ โดยใช้วธิ ีการตัดคาสัญญาณเสี ยงด้วย
วิธีหาค่าพลังงานแบบ Absolute Energy จากสมการที่ 2.1
(2.1)

ตั ด สิ น ใจนี้ จะ ใช้ ค่ าก าร ตั ด สิ น ใจแ บ บ อั ต โ น มั ติ (Automatic
Thresholding) โดยจะกาหนดค่าการตัดสิ นใจเริ่ มต้นเป็ นดังสมการที่ 2.2
(2.2)
โดยค่าการตัดสิ นใจเริ่ ม ต้นเป็ นค่าที่ได้จากการทดลองสาหรับ
ค่าที่ต่าทีส่ ุ ดที่เป็ นไปได้ในการตัดระหว่างคาเพื่อแบ่งพยางค์ของคากรณี ที่
มี 2 พยางค์ข้ ึนไป ซึ่ ง หลักการของค่าการตัดสิ นใจแบบอัตโนมัติ จะทา
การเพิ่มค่าทีละ 0.05 จากค่าเดิม จานวนทั้งหมด 60 ครั้ง โดยความยาวของ
คาจะเพิ่มขึ้นเป็ นไปอย่างนัย ส าคัญ ซึ่ ง ผลสุ ดท้ายจะทาการเลือ กค่าการ
ตัดสิ นใจที่ทาให้ความยาวของคามีค่ามากที่สุ ด และจะนาค่านี้ไ ปทาการ
ออกแบบกรอบการตัดสัญญาณ โดยจะมีค่ามากสุ ดที่ 1 และน้อ ยสุ ดที่ 0
ซึ่งกรอบสัญญาณถูกออกแบบโดยสมการที่ 2.3และตัวอย่างในรู ปที่ 2.3
(2.3)

รู ปที่ 2.3 กรอบสัญญาณที่ทาการตัดคา
2.1.4.2 ส่ วนที่ใช้สาหรับการตรวจสอบพยางค์
การตรวจสอบพยางค์จะเป็ นไปตามสมการที่ 2.4
(2.4)
โดยสมการจะเป็ น การนาค่ าในแต่ ละต าแหน่ง ของสมการ
กรอบสัญญาณมาลบกัน ต่อมานาผลลัพธ์ที่ได้ห าค่า Absolute แล้วนาค่าที่
ได้ม าตรวจสอบว่ามีกี่ตาแหน่ ง ที่ ให้ค่ าผลลัพ ธ์เ ป็ น 1 ต่ อ มาเมื่ อ ได้ค่ า
จานวนตาแหน่ ง ที่ ไ ด้เกิด ขึ้น แล้วให้ น ามาหารด้วย 2 ก็จะเป็ นจานวน
พยางค์ของคานั้น ๆเมื่อ ตรวจสอบพยางค์และปรับปรุ ง ความผิ ดพลาดที่
เกิดจากการตัดคาแล้วจะนาแต่ละพยางค์ที่ไ ด้ไ ปทาการรู้จา (แยกพยางค์
รู้ จาส าหรับ 3 พยางค์ข้ ึ นไป) เพื่ อ เป็ น การเพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพให้ ร ะบบ
แสดงตัวอย่างในรู ปที่ 2.4 และผลลัพธ์ในรู ป 2.5

โดย คือ จานวนเฟรม
โดยจะทาการแบ่ง ข้อ มูลเป็ นเฟรมซึ่ง แต่ละเฟรมนั้นมีขนาด
ข้อมูลเท่ากับ 200 ข้อมูลและไม่เกิดการซ้อ นทับ (Overlap) กันของแต่ละ
เฟรม และเมื่อได้ค่าแล้ว จึงจะหาขอบเขตของแต่ละสัญญาณเสี ยง ทาได้
โดยการใช้ ค่ า การตัด สิ นใจ (Thresholding Value) ซึ่ งการใช้ ค่ า การ

รู ปที่ 2.4 เปรี ยบเทียบกรอบสัญญาณใหม่กบั สัญญาณเสี ยง
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ต่อมานาสัญญาณเสี ยงที่ผ่านการแปลงดิส ครี ตฟูเรี ย ร์แล้วไป
ผ่านฟิ ลเตอร์แบงค์ที่ทาการแปลงกลับสเกลเมล
ซึ่งผลลัพ ธ์จะเป็ นการคานวณหาค่าเฉลี่ย (Average Spectrum)
รอบความ ถี่ ก ลาง(Center Frequency) ข องฟิ ล เตอร์ โดยฟิ ลเตอ ร์
สามเหลี่ ย มนี้ จ ะเป็ นฟิ ลเตอร์ ช นิ ด แบนด์พ าสฟิ ลเตอร์ ซึ่ ง การสร้ า ง
ฟิ ลเตอร์ แบงค์น้ จี ะเป็ นไปตามสมการที่ 2.8

รู ปที่ 2.5 สัญญาณที่เป็ นผลลัพธ์จากการตัดพยางค์
2.2 การดึงคุณลักษณะเด่นของสัญญาณเสี ยง
โดยสัญญาณเสี ยงพูดแต่ละเสี ย งนั้นจะมีความพิเศษของแต่ละ
สั ญ ญ าณเสี ยงที่ พู ดอ ยู่ ในขั้น ตอนนี้ จึ ง ต้ อ งห าความ พิ เ ศ ษ ขอ ง
สัญญาณเสี ยงนั้น ๆ เพื่อ จะจาแนกความแตกต่างของแต่ละสัญญาณเสี ย ง
และจะเป็ นตัวแทนของสัญญาณเสี ย งพูดที่มีจานวนข้อมูลปริ มาณมาก ๆ
ให้ มี ป ริ มาณข้อ มู ล ที่ น้ อ ยลง โดยใช้ ค่ า ที่ เ รี ย กว่า “ค่ า สั ม ประสิ ทธิ์
เซปสตรัมบนสเกลเมล” ซึ่งค่าสัมประสิ ทธิ์ที่วา่ นี้จะสามารถอธิบายความ
ไม่เป็ นเชิงเส้น (Non-Linearity) ของการรับรู้ของหูมนุษย์ได้ดี
2.2.1 Pre-Processing for MFCC
ทาการแบ่งข้อมูลของสัญญาณออกเป็ นเฟรม ซึ่ งมีท้ งั หมด N
ตัวอย่าง โดยจะกาหนดให้แต่ละเฟรมมีขนาดเท่ากับ 256 แซมเปิ ล และทา
การเลื่อนกรอบเฟรมทีละ 128 แซมเปิ ล ถ้าเฟรมสุ ดท้ายมีขนาดแซมเปิ ล
น้อยกว่า 256 แซมเปิ ลให้ทาการตัดเฟรมนั้นทิ้งไป
2.2.2 แฮมมิ่งวินโดว์ และ Power Spectrum
นาสั ญ ญาณเสี ย งที่ ไ ด้แต่ ล ะเฟรมไปทาการคู ณ กับแฮมมิ่ ง
วินโดว์ โดยเพื่อต้องการให้สัญญาณเสี ยงในแต่ละเฟรมมีลกั ษณะเป็ นคาบ
และต่อเนื่อง ในตาแหน่งจุดเริ่ มต้นของเฟรมและจุดปลายของเฟรม และ
นาเสี ย งแต่ละเฟรมมาท าการวิเ คราะห์โ ดยใช้ส เปกตรัม เชิง กาลัง ของ
สัญญาณเสี ยงในโดเมนความถี่ จึงใช้การแปลงฟูเรี ยร์ดว้ ยวิธี Fast Fourier
Transform (FFT) ซึ่ งจะท าให้ ก ารแป ล งฟู เรี ย ร์ น้ ั น ท าไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้นและรวดเร็วขึ้น
2.2.3 Mel Spectrum & Mel-Scale Filterbank
การจะค่าสเปคตรัมบนสเกลเมลนั้นจะต้องทาการเปลี่ยนสเกล
ทางความถี่ธรรมดาซึ่ ง เป็ นสเกลเชิง เส้ นให้เ ป็ นสเกลเมลก่อ น ซึ่ ง เป็ น
สเกลแบบไม่เชิงเส้น ดังสมการที่ 2.5
(2.5)
โดยขั้นตอนแรกนาค่าความถี่บนแกนความถี่ปกติไ ปแทนลง
บนสมการสเกลเมลข้างต้นก่อ น หลัง จากนั้นทาการแปลงกลับสเกลเมล
ดังสมการที่ 2.6
(2.6)

(2.8)
จะกาหนดจานวนฟิ ลเตอร์ แบงค์ท้ งั หมด 12 ฟิ ลเตอร์ (m =
1,2,3,…,12) ซึ่งเป็ นค่าที่นิยมใช้ในงานทางด้านรู้จาเสี ยง
2.2.4 Logarithm
ถูกนาไปผ่านฟังก์ชนั ลอการึ ทึมเพื่อให้สเปกตรัมเชิงกาลังของ
เฟรมสัญญาณเสี ยงอยู่บนสเกลลอการิ ทึม
2.2.5 กระบวนการหาค่าสัมประสิ ทธิ์เซปสตรัมบนสเกลเมล
ในขั้นตอนที่ ผ่ า นมาจะน าผลลัพ ธ์ ม าหาค่ า สั ม ประสิ ทธิ์
เซปสตรัมบนสเกลเมล ด้วยการแปลงโคซายน์แบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete
Cosine Transform) ดังสมการที่ 2.9
(2.9)
โดยที่
C คือ จานวนสัมประสิ ทธิ์เซปสตรัม, M คือ จานวนของฟิ ลเตอร์แบงค์
การแปลงโคซายน์แบบไม่ต่อเนื่อง (DCT) เป็ นการแปลงแบบ
Orthogonal ที่มีฟั ง ก์ชนั โคโซน์เ ป็ นฐาน ซึ่ งมักจะนาไปประยุกต์ใช้ง าน
สัญญาณเสี ยง
2.3 การเลือกคุณลักษณะเด่นของสัญญาณเสี ยง
เมื่ อ ผ่ า นส่ วนของกระบวนการดึ ง คุ ณ ลัก ษณะเด่ น ของ
สัญญาณเสี ยงด้วย MFCC ทาให้ไ ด้ค่า ค่าสัมประสิ ทธิ์เซปสตรัมบนสเกล
เมลทั้ง 12 ค่ามาแล้ว ทาเลือ กคุณลักษณะเด่นของสัญญาณเสี ยง ซึ่ งจะมี
การปรับปรุ ง สัมประสิ ทธิ์ ที่เป็ นตัวแทนของเสี ยงที่ส่งผลให้คุณภาพของ
คุณ ลักษณะเด่นของสัญญาณเสี ย งนั้นให้มีความแตกต่าง เพื่อ ส่ ง ผลให้
ระบบรู้จามีประสิ ทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น
ในขั้น ตอนสุ ดท้ายจะนาค่าสัมประสิ ทธิ์ เซปสตรัมบนสเกล
เมล ค่าสัมประสิ ทธิ์เ ดลต้าและค่าสัมประสิ ทธิ์ดบั เบิล -เดลต้า มาเรี ย งต่อ
กันตามลาดับโดยจะเป็ นตัวแทนของเสี ย งนั้น ๆ เข้าสู่ ร ะบบโครงข่ าย
ประสาทเทียมเพื่อจาแนกข้อมูลต่อไป
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2.4 การออกแบบโครงข่ายประสาทเทียมการรู้จาเสี ยง
จะกาหนดพารามิเ ตอร์ ของระบบดัง นี้ กาหนดอินพุตโหนด
เท่ากับ 4320 โหนด จานวนโหนดในชั้นซ้อนเร้น เท่ากับ 30 โหนด และ
เอาต์พุตโหนดจานวน 10 โหนด กรณีที่เป็ น 5 พยางค์จะมีจานวนเอาต์พุต
โหนด เท่ากับ 6 โหนดและ 6 พยางค์จะมีเอาต์พุตโหนด 4 โหนด ผลลัพ ธ์
ที่ได้ของเอาต์พุตโหนดของแต่ละพยางค์ที่ทาการประมวลผลในโครงข่าย
ประสาทเทียมจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ซึ่ง ในโครงข่ายประสาทเทียมจะ
แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนด้วยกันคือ ส่ วนสาหรับการรู้จา และส่ วนสาหรับการ
จาแนก ในส่ วนสาหรับการจาแนกสามารถอธิ บายได้ดงั รู ปที่ 2.10 โดยค่า
เอาต์พุตโหนดในแต่ละโครงข่ายประสาทเทียมตามแต่ละพยางค์ จะนาค่า
เอาต์พุตโหนดที่ได้ที่ตาแหน่งเดียวกันทุกระบบโครงข่ายประสาทเทีย ม
นั้น ๆ มารวมกัน แล้วหารด้วยจานวนพยางค์ จากนั้นจะได้ผ ลลัพ ธ์ของ
เอาต์พุตโหนดรวมที่ มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ต่อมาทาการตรวจสอบว่าที่
ตาแหน่งใดของเอาต์พุตโหนดของโครงข่ายประสาทเทียมนั้น ๆ มีค่ามาก
ที่สุด ให้ที่ตาแหน่งของเอาต์พุตโหนดนั้นเปิ ดไฟล์เพลงที่ตอ้ งการเป็ นต้น

รู ปที่ 3.2 สัญญานเสี ยงคาว่า จาฝังใจ โดยผ่าน Pre-Processing

รู ปที่ 3.3 ค่าสัมประสิ ทธิ์เซปสตรัมบนสเกลเมลเฟรมที่ 10 ของคาว่า “ใจ”

รู ปที่ 3.4 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ที่จะถูกนาไปเรี ยนรู้ ในระบบรู้จา

รู ปที่ 2.10 กระบวนการจาแนกของระบบโครงข่ายประสาทเทียมของ
ระบบรู้จาเสี ยง

3. ผลการทดสอบและทดสอบประสิ ทธิภาพของระบบ
เปรี ยบเทียบระหว่างสัญญาณที่บนั ทึก เมื่อผ่านกระบวนการ
Pre-Processingโดยแสดงในรู ป 3.1 และ 3.2 จากนั้นเป็ นผลการทดสอบ
หลังผ่านกระบวนการ Feature Extraction ในรู ป 3.3 และ Feature
Selection ในรู ป 3.4

ในที่ น้ ีจะทาการทดสอบโดยใช้เสี ยงผู้ชายและผู้ห ญิ ง 2 คน
โดยพูดคนละ 2 ครั้งต่อ 1 เพลง ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของผูช้ าย และ ผูห้ ญิง
พยางค์ ผูช้ ายคนที่ 1 ผูช้ ายคนที่ 2 ผูห้ ญิงคนที่ 1 ผูห้ ญิงคนที่ 2
1
85 %
85 %
90 %
85 %
2
55 %
60 %
55 %
55 %
3
75 %
90 %
100 %
90 %
4
85 %
70 %
90 %
80 %
5 ขึ้นไป 25 %
85 %
65 %
50 %

4. สรุป
กระบวนการของระบบการรู้จาชื่อเพลงโดยใช้โครงข่าย
ประสาทเทียมแบบแพร่ กลับ ระบบรู้จาชื่อเพลงนั้นใช้วธิ ีการหาค่าสัมประ
สิ ทธ์เซปสตรัมบนสเกลเมล ซึ่งผลการทดลองปรากฎว่าประสิ ทธิภาพของ
ระบบรู้จาเสี ยงอยู่ที่ 73.75%

เอกสารอ้างอิง
[1]

รู ปที่ 3.1 สัญญานเสี ยงคาว่า จาฝังใจ

Y. LeCun, B. Boser, J.S. Denker, D. Henderson, R. Howard,W.
Hubbard,and L. Jackel. “Handwritten digit recognition with a
back-propagation network” Proc. Advances in Neural
Information Processing Systems, 1990. pp. 399
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บทคัดย่อ

1. บทนา

บทความวิจ ัย นี้ น าเสนอระบบในการตรวจจับ การล้ม [1]
สาหรับผูป้ ่ วยหรื อผูส้ ู งอายุที่ตอ้ งมีการสังเกตทางการแพทย์ ซึ่งจะทาการ
จาแนกอิริยาบถโดยใช้เซนเซอร์ความเร่ ง และมีการประยุกต์ใช้โครงข่าย
ไร้ ส ายด้วยเทคโนโลยีซิ กบี [2] เพื่อ ระบุตาแหน่ง ของผู้ใช้ มีการนาค่า
ความแปรปรวนของก าลัง สั ญ ญาณ [3] มาใช้ใ นการหาค่ าน้ าหนัก ที่
เหมาะสมสาหรับแต่ละเซนเซอร์อา้ งอิง เพื่อเพิ่ม ความแม่นย าในการระบุ
ตาแหน่ง มีการใช้การจัดกลุ่มแบบเคมีน [4] ในการจัดกลุ่มข้อ มูล เพื่ อ
ระบุ ต าแหน่ ง อย่างหยาบ ก่อ นที่ จะใช้ส มการระยะยู ค ลิ ดเพื่ อ ระบุ
ตาแหน่ ง ของเป้ าหมาย มี การออกแบบอุ ปกรณ์ ให้อ ยู่ในรู ป หัวเข็มขัด
รวมถึง มี การแสดงผลลัพ ท์ก ารระบุต าแหน่ง และจาแนกอิริ ย าบถบน
คอมพิวเตอร์

ปั จ จุบ ัน คนไทยเสี ย ชี วิต จากการพลัด ตกหกล้ม สู ง ถึ ง ปี ละ
1,600 คน ซึ่ งเป็ นสาเหตุกาตายอันดับสองในกลุ่มของการบาดเจ็บโดยไม่
ตั้ง ใจ (Unintentional) รองจากการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุทางถนน โดย 1
ใน 3 พบว่าการเกิดอุบตั ิเ หตุในผู้สูง อายุ มักมีส าเหตุจากความเสื่ อ มและ
การถดถอยของร่ างกาย เมื่อหกล้มกระดูกจึงเกิดการแตกหรื อหักได้ง่าย
ระบบการตรวจจับการล้ม การจาแนกอิริ ย าบถและการระบุ
ตาแหน่งภายในอาคารโดยอาศัยเทคโนโลยีโครงข่ายเซนเซอร์ไร้ สาย ใน
ส่ วนของการจาแนกอิริ ยาบถจะทาการจาแนกอิริย าบถออกเป็ น 9 อย่าง
คือ นัง่ , นอน, ยืน, วิ่ง , เดิน, ล้มซ้าย, ล้มขวา, ล้มหน้า และล้มหลัง โดย
การนาค่าความเร่ ง จากเซนเซอร์ความเร่ ง 3 แกนมาคานวณเพื่อ จาแนก
อิริ ย าบถต่ างๆ และในส่ วนการระบุ ตาแหน่ง ในอาคารอาศัย การวัดค่ า
กาลังสัญญาณมาทาการคานวณเพื่อระบุตาแหน่งอย่างคร่ าวๆ

คาสาคัญ: เทคโนโลยีซิกบี, การจัดกลุ่มแบบเคมีน, ระยะยูคลิด

2. การออกแบบระบบการตรวจจับการล้ม

Abstract
This paper presents a fall detection [1] for the patient or
elderly are required for medical observation or accident prevention.
That detect the movements by the Accelerometer and proposes an
application of Wireless Sensor Network based on Zigbee Technology
[2] for identifying the positions of the user. Variance of RSSI [3] will be
applied to search the optimal weights for each reference sensor node
and use in order to obtain more accuracy for positioning estimation.
Kmeans clustering [4] will be applied to cluster Received Signal
Strength Indicator (RSSI) vector into several classes for coarse
positioning estimation. Euclidean distance equation is used for identify
the positions of the user. The device is designed as a belt buckle.
Results are displayed on computer software.

ระบบตรวจจับการล้ม จาแนกอิริย าบถและการระบุตาแหน่ง
ภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีซิกบีที่ออกแบบมีบลอคไดอะแกรมแสดงดัง
รู ปที่ 1 ตัวอุปกรณ์ถูกออกแบบให้อยู่ในรู ปหัวเข็มขัด ซึ่ งประกอบไปด้วย
Zigbee, Arduino Nano และเซนเซอร์ GY-61 โดยตัวอุปกรณ์จะทาหน้าที่
อ่านค่ากาลัง สัญ ญาณจากเซนเซอร์ อ ้างอิง ทั้ง 5 เซนเซอร์ ทาหน้าที่ รับ
ความเร่ งจากการเคลื่อ นไหว รวมถึง ส่ ง ข้อ มูลเหล่านี้ไ ปยัง คอมพิวเตอร์
และสุ ดท้ายคอมพิวเตอร์จะทาหน้าที่รับและวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง อิริ ยาบถ
และการระบุ ตาแหน่ง รวมถึง แสดงผลบนซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ โดย
ภาพรวมของระบบแสดงดังรู ปที่ 2

รูปที่ 1 ระบบตรวจจับการล้ม การจาแนกอิริยาบถและการระบุตาแหน่ง

Keywords: Zigbee Technology, Kmeans clustering, Euclidean distance
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5. ตรวจดูเงื่อนไข โดยทาซ้ าในหัวข้อที่ 3 และ 4 ไปจนกระทัง่
ไม่มี การเปลี่ย นต าแหน่ ง ของกลุ่ ม (กลุ่ มคงที่ ) หรื อ จนกระทั่ง เข้าถึ ง
ค่าสู งสุ ดของปริ มาณข้อมูลที่มี หรื อ ผลรวมทั้งหมดของระยะห่างสาหรับ
ข้อมูลคลัสเตอร์ปัจจุบนั น้อ ยกว่าทุกครั้ง ที่ผ่านมา ขั้นตอนต่างๆ สามารถ
เขียนผังงานได้ดงั รู ปที่ 3

รูปที่ 2 ภาพรวมของระบบ

2.1 การแบ่ งกลุ่มให้ กบั ข้ อมูล
การจัดกลุ่มข้อ มูลเพื่อลดขั้นตอนกระบวนการในการคานวณ
โดยใช้วิธีการเคมีน กรณี ที่ไม่มีแบ่งกลุ่มในการระบุตาแหน่ง จะต้องหา
Euclidean Distance ระหว่างค่ากาลังสัญญาณที่วดั ได้กบั ค่ากาลังสัญญาณ
ของพื้นที่อา้ งอิงทุกๆพื้นที่ ซึ่งจะต้องใช้ข้นั ตอนในการคานวณทั้งหมด 22
ขั้นตอน ในบทความวิจยั นี้กาหนดให้แบ่ง เป็ น 4 กลุ่มพื้นที่ เมื่อ ผลลัพ ธ์
จากการแบ่งกลุ่ม ไม่เกิดการย้ายกลุ่มแล้ว จะเป็ นการสิ้ นสุ ดกระบวนการ
ด้วยวิธีการเคมีน
วิธีการเคมีนจะมีการทางานหลายๆ รอบ (Iteration) โดยในแต่
ละรอบจะมีการรวมชุดข้อ มูลที่เหมือนหรื อคล้ายกัน ให้ไปอยู่ ในกลุ่มใด
กลุ่ ม หนึ่ ง เดี ย วกัน การพิ จารณาว่าข้อ มู ลใดที่ ค ล้า ยกัน ก็โ ดยการวัด
ระยะห่ างจากค่ าของข้อ มู ล กับ ค่ ากลางของกลุ่ ม โดยใช้ ส มการที่ 1
Euclidean Distanceโดย aj เป็ นค่ าก าลัง สั ญ ญาณแต่ ล ะตัว และ bj เป็ น
ค่าเฉลี่ยของกาลังสัญญาณ
d  a, b    j 1  a j  b j 
k

2

รูปที่ 3 ผังงานของวิธีการเคมีน

2.2 การหาค่ านา้ หนักและการระบุตาแหน่ ง
ในขั้นตอนแรกจะทาการหาค่าความแปรปรวนของค่ากาลัง
สัญญาณ ของเซนเซอร์อา้ งอิง A, B, C, D, และ E จากสมการที่ 2

(1)

จากนั้นเลือ กนาข้อ มู ลนั้น จัดไว้ในกลุ่ม ใดที่ ไ ด้ค่าระยะทาง
ยูคลิดน้อ ยที่สุ ด แล้วคานวณค่ากลางของกลุ่ม ใหม่ จะทาเช่นนี้จนกระทัง่
ค่ากลางของกลุ่มไม่เปลี่ยนแปลง หรื อครบจานวนรอบที่กาหนดไว้ โดย
ขั้นตอนทั้งหมดสามารถเขียนเป็ นข้อได้ดงั นี้
1. กาหนดค่าจานวนกลุ่มข้อ มูล ที่ต้อ งการแบ่ง (set k) ก็คื อ
จานวนข้อ มูล ทั้ง หมดที่ จะน ามาแบ่ง สรรออกเป็ นกลุ่ม ๆ นั้นต้อ งการ
แบ่งเป็ น k กลุ่ม
2. สุ่ ม กลุ่ม ข้อ มูล เริ่ ม ต้นมาจานวนเท่ากับ ค่ากลุ่ม ที่ต้อ งการ
แล้วนาข้อมูลนั้นไปเฉลี่ยเพื่อนามาเป็ นค่า centroid เริ่ มต้น
3. กระบวนการจัด หมวดหมู่ ด้วยการตรวจสอบทุ กค่ าใน
ข้อ มูลทั้งหมดว่าข้อ มูลใดมีค่าใกล้เคียงกับค่า centroid ใด แล้วให้จดั เข้า
อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
4. คานวนค่า centroid โดยภายหลังข้อมูลทุกตัวถูกจัดเข้ากลุ่ม
แล้วให้คานวณหา centroid ของกลุ่มใหม่

Var 

 x   

2

(2)

N

จากนั้นจึงนาไปหาค่าน้ าหนักส าหรับแต่ละเซนเซอร์อ ้างอิง
จากสมการที่ 3 เพื่อนาไปใช้ในการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการระบุตาแหน่ง
ภายในอาคาร
Wm 

1
Varm
M
 m1 1Varm

(3)

ในส่ วนการระบุตาแหน่งจะใช้วธิ ี เปรี ยบเทียบระยะทางยุคลิด
ของข้อ มูลที่วดั ได้กบั ค่าเซนทรอยของแต่ละกลุ่ม โดยอาศัย สมการที่ 4
และ 5 เพื่อ ทาการระบุตาแหน่ง อย่างหยาบ จากนั้นนาข้อ มูล ที่วดั ได้ม า
เปรี ย บเที ย บระยะทางยุคลิดกับข้อ มูล ทุกข้อ มูล ในกลุ่ม นั้นอีกครั้งด้วย
สมการ WDF ดังสมการที่ 6 เพื่อทาการระบุตาแหน่งภายในอาคาร
distn  xn , yn    m 1  rm  rssin ,m 
M
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 x, y   min distn  xn , yn 
distn  xn , yn    m 1Wm  rm  rssin , m 
M

(5)
2

(6)

2.3 การตรวจจับการล้ม และการจาแนกอิริยาบถ
กระบวนการที่ใช้ในการตรวจจับการล้มและจาแนกอิริ ยาบถ
ต้องมีอินพุตซึ่ งก็คือ ข้อ มูลความเร่ ง ในแนวแกน x, y และ z จากผู้ที่ส วม
ใส่ เข็มขัดด้วยอัตราการสุ่ ม ตัวอย่างเท่ากับ 10 เฮิร์ ต หลัง จากนั้นจะถู ก
ประมวลผลแล้วได้ผลลัพธ์เป็ นอิริยาบถของบุคคล ณ เวลานั้น ระบบที่ใช้
ในการประมวลผล มีลาดับขั้นตอนการทางานดังรู ปที่ 4

หมายเลข 2 คือ อิริ ยาบถที่ร ะบบประมวลผลได้ โดยตัวอย่าง
จากรู ปที่ 5 ระบุวา่ ขณะนี้เป้าหมายกาลังเดินอยู่
หมายเลข 3 เป็ นส่ วนที่ใช้ในการเชื่อ มต่อกับพอร์ต USB โดย
ปุ่ ม Connect ใช้สาหรับเชื่อมต่อกับพอร์ต และปุ่ ม Start ใช้สาหรับเริ่ มการ
รับข้อมูล
หมายเลข 4 คือส่ วนของการปรับเปลี่ย นค่าความแรงสัญญาณ
อ้างอิงที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล เนื่องจากปัญหาสภาพแวดล้อมภายในอาคาร

รูปที่ 5 แอพพลิเคชัน่ สาหรับตรวจจับการล้ม จาแนกอิริยาบถและระบุ
ตาแหน่งภายในอาคาร
รูปที่ 4 ลาดับขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลความเร่งทั้ง 3 แกน
ในขั้นตอนการใข้ง านจริ ง ขั้นแรกจะเปรี ย บเทีย บค่ าความ
แปรปรวนของข้อมูลความเร่ งแกน x ที่วดั ได้กบั ค่าความแปรปรวนอ้างอิง
เพื่อตัดสิ นใจว่าอยู่นิ่งหรื อไม่ ถ้าเงื่อนไขเป็ นจริ ง จะเปรี ยบเทียบค่าความ
แปรปรวนนั้นอีกครั้งกับค่าความแปรปรวนอ้างอิง ที่ส องว่าเป็ นการเดิ น
หรื อ การวิง่ ถ้าเงื่อ นไขไม่เป็ นจริ ง ตั้งแต่การเปรี ยบเทีย บความแปรปรวน
ในครั้ งแรก ค่ า ความเร่ ง ทั้ง 3 แกนที่ ว ดั ได้จ ะถู ก น าไปเปรี ย บเที ย บ
ระยะทางยุ คลิ ดกับ ความเร่ ง อ้างอิง ของแต่ ละอิริ ย าบถที่เ หลือ โดยใช้
สมการที่ 3 และ 4 เพื่อระบุอิริยาบถ

3. การทดสอบระบบการตรวจจับการล้ม
อุปกรณ์ฝั่งประมวลผลและ
แสดงผล

อุปกรณ์เป้าหมาย

เซนเซอร์อา้ งอิง

2.4 หน้ าต่ างผู้ใช้ งาน (GUI)
การแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ถือ เป็ นส่ วนที่จาเป็ น
อย่างมาก โดยเฉพาะการแสดงผลที่ทาให้ผู้ใช้ง านสามารถเข้าใจได้ง่ าย
ในที่น้ ผี จู้ ดั ทาได้เลือกที่จะใช้การแสดงผลโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ซึ่ ง พัฒ นาขึ้ นเองด้วยโปรแกรม Visual Studio ดัง ในในรู ป ที่ 5 โดยใน
กรอบสี แดงแต่ละกรอบมีสมบัติดงั นี้
หมายเลข 1 คื อ การระบุ ตาแหน่ ง ภายในชั้น 3 ของภาควิช า
วิศ วกรรมโทรคมนาคม แสดงผลด้วยการกระพริ บเป็ นสี่ เหลี่ยมสี ชมพู
โดยตัว อย่างจากรู ปที่ 5 ระบุ ว่าบุคคลนั้นอยู่ ที่ตาแหน่ ง บล็อ กทางเดิ น
หมายเลข 5 ส่ วนด้านขวามือ เป็ นการระบุค่าความแรงสัญญาณที่โ หนด
เป้าหมายอ่านได้จากสถานีต่างๆ 5 สถานี มีหน่วยเป็ น -dBm

รูปที่ 6 อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทดลอง
ผลลัพ ธ์ จ ากการระบุ ต าแหน่ ง ด้ว ยวิธี ก ารที่ ไ ม่ มี ก ารถ่ ว ง
น้าหนักมีผ ลลัพ ธ์ถูกต้อ งคิดเป็ นร้ อยละ 85.45 ส่ วนผลลัพ ธ์จากการระบุ
ตาแหน่ง ด้วยวิธีการที่มีการถ่วงน้ าหนักมีผ ลลัพ ธ์ถูกต้อ งคิดเป็ นร้อ ยละ
90.90 จะเห็นได้วา่ การระบุตาแหน่ง ด้วยวิธี การที่มีการใช้การถ่วงน้าหนัก
นั้นมีความแม่นยาสู งกว่า และเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการระบุตาแหน่ง
ภายในอาคาร ค่าความแปรปรวนของกาลังสัญ ญาณในแต่ละเซนเซอร์
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รวมถึงค่าน้าหนักที่คานวณได้สาหรับแต่ละเซนเซอร์ ดัง ตารางที่ 1 และ
ตารางที่ 2 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ค่าความแปรปรวนของกาลังสัญญาณในแต่ละเซนเซอร์
ค่าความ
ค่าความ
ค่าความ
ค่าความ
ค่าความ
แปรปรวน แปรปรวน แปรปรวน แปรปรวน แปรปรวน
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ
Sensor A Sensor B Sensor C Sensor D Sensor E
177.25
149.7025 149.5124 173.4132
134.126
ตารางที่ 2 ค่าน้าหนักที่คานวณได้สาหรับแต่ละเซนเซอร์
ค่านา้ หนัก ค่านา้ หนัก ค่านา้ หนัก ค่านา้ หนัก
ของ
ของ
ของ
ของ
Sensor A Sensor B Sensor C Sensor D
0.1750
0.2072
0.2075
0.1789

ค่านา้ หนัก
ของ
Sensor E
0.2313

ผลลัพ ธ์ที่ไ ด้จากการเก็บค่าความแปรปรวนดัง ในตารางที่ 3
ซึ่งค่าความแปรปรวนที่ต่าที่สุดทั้งของการเดินและการวิง่ จะถูกนาไปเป็ น
ค่าความแปรปรวนอ้างอิงสาหรับการเปรี ยบเทียบเพื่อประมวลผลอิริยาบถ
เดินและวิง่
ตารางที่ 3 ค่าความแปรปรวนขณะเดินและวิง่ ของกลุ่มตัวอย่าง
บุค เพศ อายุ
น้า
ส่ วนสู ง ความแปรปรวนของ
คล
(ปี )
หนัก
(cm)
ความเร่ งแกน x
(kg)
เดิน
วิง่
1 ชาย 23
56.4
168
224.13 477.70
2 ชาย 22
68.3
175
273.82 1160.62
3 ชาย 22
70.5
171
205.24 942.98
4 หญิง 22
47.4
167
328.63 428.56
5 หญิง 22
55.2
163
194.52 536.44
6 หญิง 23
53.8
166
217.54 436.93
7 ชาย 19
63.3
174
306.62 713.78
8 ชาย 21
77.9
179
267.79 924.38
9 ชาย 22
53.4
166
413.96 1012.24
10 ชาย 21
66.4
171
237.97 621.53
ค่าต่าสุ ด
194.52 428.56
ผลลัพ ธ์ จากการวัด ค่ าแรงดัน เฉลี่ ย ทั้ง 3 แกน จากบุ ค คล
ทดสอบผูช้ ายและผูห้ ญิง 10 คน และค่าความเร่ งเฉลี่ย ทั้ง 3 แกนที่คานวณ
ได้ สาหรับแต่ละครั้งในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ค่าความเร่ งเฉลี่ยแต่ละแกนสาหรับแต่ละอิริยาบถ
ค่าแรงดันเฉลีย่ (v) / ความเร่ งเฉลีย่ (g)
อิริยาบถ
แกน x
แกน y
แกน z
ล้มหน้า 1.60 0.68 2.02 0.20 2.86 -0.76
ล้มหลัง 1.35 0.97 2.00 0.22 1.78 0.48
ล้มซ้าย
1.88 0.36 2.70 -0.58 2.31 -0.13
ล้มขวา
1.68 0.59 1.87 0.38 2.34 -0.17
นอน
1.84 0.41 2.07 0.14 2.06 0.16
ยืน
2.19 0.01 2.25 -0.06 2.17 0.03
นัง่
1.88 0.36 2.13 0.08 2.07 0.15
จากผลการทดสอบทั้ง หมดระบบนี้ มีค วามถู กต้อ งในการ
ตรวจจับการล้ม และการจ าแนกอิริ ย าบถทั้ง หมด 855 ครั้ง ซึ่ ง คิดเป็ น
ร้อยละ 95

3. สรุป
ระบบตรวจจับการล้ม/จาแนกอิริ ยาบถที่ได้จดั ทาและทดสอบ
ภายในอาคารพื้นที่จริ ง ที่มีสิ่ง กีดขวาง ผลการทดสอบการระบุตาแหน่ง
ด้วยวิธีการที่ไม่มีการถ่วงน้าหนักมีความแม่นยาคิดเป็ นร้อยละ 85.45 และ
ผลการทดสอบการระบุ ต าแหน่ ง ด้วยวิธี ที่ มี ก ารถ่ วงน้ าหนักมี ค วาม
แม่นย าคิดเป็ นร้ อ ยละ 90.90 จะเห็นได้วา่ การใช้การถ่วงน้ าหนักให้ กบั
เซนเซอร์อา้ งอิง สามารถเพิ่มความแม่นย าในการระบุตาแหน่งได้ ในส่ วน
ของการตรวจจับการล้มและจาแนกอิริ ย าบถ ระบบนี้มีความแม่นยาใน
การจาแนกอิ ริ ย าบถต่ างๆ คื อ ยื น นั่ง นอน เดิ น วิ่ง ล้ม ซ้ าย ล้ม ขวา
ล้มหน้า และล้มหลังคิดเป็ นร้อยละ 95
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การออกแบบและสร้ างท่ ออิมพีแดนซ์ สาหรั บการวัดการดูดซับของวัสดุทางเสี ยง
Design and Implementation of an Impedance tube for absorption measurement of acoustic materials.
พัสกร กิมาวะหา วงศธร วงศ์ ววิ ัฒนะศรี และ ศรวัฒน์ ชิวปรีชา
หลักสู ตรวิศวกรรมดนตรี และสื่อประสม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุ ง เขตลาดกระบัง กรุ งเทพฯ 10520 E-mail: sorawat@telecom.kmitl.ac.th

บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบและทดลองสร้าง
ท่อ อิมพีแดนซ์ส าหรับการตรวจวัดค่าสัม ประสิ ทธิ์ ของการดูดซับเสี ย ง
ของวัสดุ และได้นาความรู้ที่เคยศึกษามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบตัว
อุปกรณ์ และ เขี ย นโปรแกรมส าหรับใช้ง านร่ วมกับอุป กรณ์ โดยเริ่ ม
ศึ ก ษาทฤษฎี จ ากมาตรฐาน ISO 10534-2:2001 และมาตรฐาน ASTM
e1050-98 ซึ่ง ในขั้นตอนแรก จะกล่าวถึง วิธีการสร้างท่ออิมพีแดนซ์ โดย
การคานวณระยะและขนาดต่างๆอ้างอิง จากสมการภายในมาตรฐานและ
ผลงานวิจยั ที่เกี่ย วข้อ ง จากนั้นได้ทาการคานวณระยะและขนาดของท่อ
เพื่อปรับใช้ตามความเหมาะสมโดยคานึง จากช่วงความถี่ที่สนใจในการ
วัด และในขั้นตอนต่อ ไปจะคานวณค่าสัม ประสิ ทธิ์ การดูดซับเสี ย งผ่าน
ท่อ อิมพี แดนซ์ โดยรับ ค่า จาก ไมโครโฟน 2 ตัวเพื่ อ น ามาหาฟั ง ก์ช ั่น
ส่ งผ่าน จากนั้นนาฟังก์ชนั่ ส่ งผ่านมาคานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์การดูดซับ
เสี ยงของวัสดุแต่ละประเภท โดยจะนาค่าที่ได้รับผ่านไมโครโฟน 2 ตัวมา
วิเคราะห์ผ่านโปรแกรมแมทแลปเพื่อแสดงผลลัพธ์ผ่านกราฟของฟังก์ชนั่
ส่ ง ผ่ าน กราฟของค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ ของการสะท้ อ นและกราฟของ
สัมประสิ ทธิ์ของการดูดซับเสี ยงของวัสดุ
ค าส าคัญ : ท่ อ อิ ม พี แ ดนซ์ , มาตรฐาน ISO 10534-2:2001, มาตรฐาน
ASTM, วัสดุทางเสี ยง
Abstract
The objective of this project is design and implementation of
an impedance tube for measurement an absorption coefficient of
acoustic materials. An impedance tube is designed and MATLAB is
used for software implementation to analyze absorption coefficients
using 2 microphones technique in order to obtain a transfer function
based on ISO10534-2:2001 standard. First step, choose a frequency
range for 2 microphones spacing calculation. Then, install 2
microphones on hardware of impedance tube with calculated spacing,
including calculation of the length of tube, diameter of tube and spacing

between speaker and microphones. Last step, design a program for
analysis in order to obtain the transfer function, reflection coefficient
and absorption coefficient. The results of absorption coefficient for
testing materials are shown in graphs.
Keywords: Impedance tube, ISO 10534-2:2001 standard, ASTM
standard, Acoustic materials.

1. บทนา
การออกแบบห้อ งหรื อ โรงงานต่างๆให้ ไ ด้มาตรฐาน ตาม
กฎหมายกาหนด เราไม่ส ามารถออกแบบเพียงเพราะว่าสวยงาม เสี ยงเป็ น
อีกหนึ่งปั จจัย ในการสร้างห้องที่มีคุณภาพ ผลลัพ ธ์ของการทาห้องแต่ละ
ห้องจะมีลกั ษณะของเสี ยงที่ต่างกันออกไป บางห้องอาจจะมีเสี ยงสะท้อ น
หรื อ บางห้องอาจจะไม่สะท้อ นเลยในที่น้ ปี ั จจัย ที่ทาให้ผลลัพธ์เป็ นเช่นนี้
เนื่อ งจากการใช้วสั ดุที มีคุณ สมบัติที่แตกต่างกันในการก่อ สร้ าง ฉะนั้น
การที่ จะออกแบบสถานที่ ต่างๆการรู้ คุณ สมบัติว่าวัส ดุ ชิ้น นั้น ๆมีก าร
สะท้อ นอย่างไรหรื อมีการดูดซับอย่างไรจึงเป็ นสิ่ ง ที่ส าคัญส าหรับการ
ออกแบบ

2. การออกแบบ
2.1 การออกแบบตัวอุปกรณ์ ของท่ ออิมพีแดนซ์
ก าหนดช่ ว งความถี่ ที่ ต้อ งการจะตรวจสอบวัส ดุ โ ดยท่ อ
อิมพีแดนซ์ โดยการออกแบบระยะห่ างของไมโครโฟน ระยะห่ างของ
ลาโพง ออกแบบตู้ลาโพง กาหนดขนาดของท่อ ให้ ตอบสนองกับ ช่วง
ความถี่ ที่ ต้อ งการจะวัด โดยท่ อ อิ ม พีแ ดนซ์ โดยอ้างอิ ง สมการมาจาก
มาตรฐาน ISO 10534-2:2001
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2.2 ออกแบบโปรแกรมสาหรับประมวลผลผ่าน Matlab

รูปที่ 1 ขนาดและระยะของท่ออิมพีแดนซ์
จากรู ปที่ 1 แสดงให้เ ห็นถึงระยะห่างไมโครโฟนทั้ง 2 ระยะ
ซึ่งในการวัดค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการดูดซับของวัสดุตอ้ งใช้ไมโครโฟน 2
ตัวในการวัด เมื่อนาไมโครโฟนไปวางที่ตาแหน่งที่ 1 และ ตาแหน่ง ที่ 3
ซึ่ ง มี ร ะยะห่ าง 214 มิ ลลิ เ มตร จะทาให้ส ามารถตรวจวัดค่าได้ในช่ว ง
ความถี่ต่า ( 100 Hz – 700 Hz )
เมื่อนาไมโครโฟนไปวางที่ตาแหน่งที่ 2 และ ตาแหน่งที่ 3 ซึ่ ง
มีระยะห่าง 50 มิลลิเมตร จะทาให้สามารถตรวจวัดค่าได้ในช่วงความถี่สู ง
( 700 Hz – 2400 Hz )

การออกแบบโปรแกรมส าหรับการตรวจวัดค่าสัมประสิ ทธิ์
ของการดูดซับจะออกแบบโดยโปรแกรม matlab ซึ่งจะนาค่าที่ได้รับจาก
ไมโครโฟน 2 ตัว มาผ่าน interface เพื่อนาสัญญาณ digital มาคานวณผ่าน
สมการที่ทาการเขียนผ่าน matlabโดยปล่อยสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ผ่าน
simulinks และให้ simulinks เป็ นตัวบันทึกสัญญาณจากไมโครโฟน
จากนั้น สัญ ญาณที่ไ ด้จากไมโครโฟนทั้ง 2 ตัวเป็ นสมการ
ส าหรับการหาฟั ง ชัน่ ส่ ง ผ่าน H12 โดยผ่านกการคานวณ cross spectrum
หาร auto spectrum และน า H 12 ไปหาค่ าสั มประสิ ท ธิ์ การสะท้อ นของ
เสี ยง

(1)
เมื่อ H12
S
X1
K0

คือ transfer functionของวัสดุที่เราสามารถวัดค่าได้
คือ ระยะห่างระหว่างไมโครโฟน 2
คือ ระยะห่างระหว่าง sample ไปจนถึงไมโครโฟนที่อยู่ไกล
คือ wave number

จากนั้นนาค่าสัมประสิ ทธิ์ การสะท้อนมาหาสัมประสิ ทธิ์การ
ดูดซับผ่านสมการ
(2)
เมื่อ α คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์การดูดซับเสียง
R คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์การสะท้อน

รูปที่ 2 ลูกสู บสาหรับใส่ วสั ดุและวัดขนาดของวัสดุ
จากรู ปที่ 2 แสดงให้เ ห็นถึงท่อส่ วนหลัง มีไ ว้เพื่อ ใส่ วสั ดุและ
วัดขนาดความหนาของวัสดุ

และสุ ด ท้ายหลัง จากท าการเขี ย นโค้ด เพื่ อ หาผลลัพ ธ์ แ ละ
แสดงผลลัพ ธ์ ข องผ่ านกราฟ จากนนั้น สร้ าง Graphic user interface
เพื่อให้ง่ายสาหรับการใช้งาน

รูปที่ 4 Graphic user interface
รูปที่ 3 อุปกรณ์ท่ออิมพีแดนซ์
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ทาการเปรียบเทียบผลลัพธ์ค่าสัมประสิ ทธิ์ดูดซับเสี ยงทีไ่ ด้จาก
ท่อที่สร้างขึ้น เปรียบเทียบกับผลลัพธ์ค่าสัมประสิ ทธิ์ดูดซับเสี ยงอ้างอิง
ของวัสดุของทั้งสองชนิดว่ามีความใกล้เคียงกันเท่าไหร่ และเพื่อให้เห็น
แนวโน้มผลลัพธ์ลกั ษณะของกราฟ
ทีไ่ ด้จากท่อที่สร้างขึ้นเทียบกับ
ผลลัพธ์อา้ งอิงของวัสดุท้งั สองชนิด

3. ผลลัพธ์

รูปที่ 5 แสดงค่าค่าสัมประสิ ทธิ์ดูซบั เสี ยง ของท่อเปล่าในช่วงความถี่ 100
ถึง 700

รูปที่ 9 แสดงค่าดูดซับเสียงของโฟมสี ดาช่วงความถี่ 100-700 Hz

รูปที่ 6 แสดงค่าค่าสัมประสิ ทธิ์ดูซบั เสี ยง ของท่อเปล่าในช่วงความถี่ 600
ถึง 2400
จากรู ปกราฟข้างต้นแสดงให้เห็นถึงสัม ประสิ ทธิ์ของการดูด
ซับเสี ยงของท่ออิมพีแดนซ์โดยไม่มีวสั ดุอ ยู่ในนั้น ผลลัพธ์แสดงให้เห็น
ว่ามีการดูดซับไม่เกิน 0.1 แสดงว่าเสี ยงมีการสะท้อนได้มากในท่อ

รูปที่ 10 แสดงค่าดูดซับเสียงของโฟมสี ดาช่วงความถี่ 700-2400 Hz

รูปที่ 7 โฟมสี ดา
รูปที่ 11 แสดงค่าแสดงค่าดูดซับเสี ยงอ้างอิงของโฟมสี ดา
จากผลลัพธ์ที่ได้จากท่อที่สร้างขึ้นเทียบกับผลลัพธ์อา้ งอิงของ
วัส ดุ จะเห็ น ได้ว่าลัก ษณะของกราฟในช่ ว งความถี่ 100-2400 Hz มี
แนวโน้มที่คล้ายกัน
รูปที่ 8 โฟมสีเงิน
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ออกมาเกือบ 0 เราอาจจะได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ดูดซับเสี ยงทีค่ ล้ายคลึงกับ ค่า
ผลลัพธ์อา้ งอิงของวัสดุชนิดที่สอง

4. สรุป
งานวิจยั ในครั้งนี้ทาการออกแบบและสร้างท่ออิมพีแดนซ์
สาหรับตรวจวัดค่าสัมประสิ ทธิ์การดูดซับของวัสดุ
ซึ่งเป็ นการสร้าง
อุปกรณ์และโปรแกรมสาหรับประมวลผล งานวิจยั นี้สามารถตรวจสอบ
วัสดุได้ในช่วงความถี่ต้งั แต่ 100 Hz ไปจนถึง 2400 Hz โดยการตรวจสอบ
ต้องตัดวัสดุออกมาเป็ นทรงกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเป็ น
79
มิลลิเมตรและสามารถนาไปพัฒนาต่อเพื่อตรวจสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ช่วง
ความถี่มากกว่า 2400 Hz ด้วยการสร้างตัวอุปกรณ์ท่อให้มีขนาดรัศมีเล็ก
ลง และกาหนดระยะไมโครโฟนให้ใกล้กนั มากขึ้น การตรวจสอบวัสดุ
และนามาเทียบกับมาตรฐานพบว่ามีลกั ษณะของกราฟผลลัพธ์ที่มี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันซึ่งผลลัพธ์อาจไม่ตรงกัน

รูปที่ 12 แสดงค่าดูดซับเสียงของโฟมสี เงินช่วงความถี่ 100-700 Hz

5. กิตติกรรมประกาศ
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รูปที่ 13 แสดงว่าดูดซับเสี ยงของโฟมสี เงินช่วงความถี่ 600-2400 Hz
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รูปที่ 14 แสดงค่าแสดงค่าดูดซับเสี ยงอ้างอิงของโฟมสีเงิน
จากผลลัพธ์ที่ได้จากท่อที่สร้างขึ้นเทียบกับผลลัพธ์อา้ งอิงของ
วัสดุ จะเห็นได้วา่ ลักษณะของกราฟในช่วงความถี่ 100-2400 Hz มี
ลักษณะที่คล้ายกัน เนื่องจากการวัดค่าสัมประสิ ทธิ์ดูดซับเสี ยงจากท่อที่
สร้างขึ้นโดยที่ไม่มีวสั ดุ วัดค่าได้ต่ากว่า 0.1 ประมาณ 0.05 เมื่อนาวัสดุ
ชนิดที่สองใส่ เข้าไป วัดค่าสัมประสิ ทธิ์ดูดซับเสี ยงได้ ประมาณ 0.1 จาก
ผลลัพธ์น้ แี สดงให้เห็นว่า หากท่อที่สร้างขึ้นมีการวัดค่าของท่อที่ไม่มีวสั ดุ
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การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ รับส่ งข้ อมูลบนมาตรฐาน TETRA
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บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้นาเสนอข้อ มู ลเกี่ย วกับ การศึ กษาและพัฒนา
อุป กรณ์ รับส่ งข้อมูล บนเทคโนโลยี ร ะบบวิทยุควบคุมด้วยซอฟท์แวร์
ที่ต้ งั อยู่ บ นมาตรฐาน Terrestrial Trunked Radio (TETRA) โดยการน า
ม าต ร ฐ าน TETRA ม าป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ Universal Software Radio
Peripheral (USRP) ซึ่ ง เป็ นหนึ่ง ในเทคโนโลยี ระบบวิทยุที่ควบคุมด้วย
ซอฟท์ แ วร์ รวมไปถึ ง การออกแบบระบบและผลการประยุ ก ต์ ใ ช้
มาตรฐาน TETRA โดยใช้ซอฟท์แวร์ MATLAB @Simulink
คาสาคัญ: TETRA, ระบบวิทยุที่ควบคุมด้วยซอฟท์แวร์ , USRP

Abstract
This paper will present information about the studies of
transceiver product that uses SDR technology based on Terrestrial
Trunked Radio (TETRA) standard by applying TETRA standard for use
on Universal Software Radio Peripheral (USRP) which is one of many
platform of SDR technology including the system design and the result
with MATLAB @Simulink software.
Keywords: TETRA, Software Defined Radio (SDR), USRP

1. บทนา
ปั จจุ บนั เทคโนโลยีท างด้านการสื่ อ สารถู กพัฒ นาขึ้น อย่า ง
รวดเร็ว จากการที่เทคโนโลยีเกีย่ วกับระบบวิทยุควบคุมด้วยซอฟท์แวร์ถกู
นามาใช้ง านอย่างแพร่ ห ลาย เกิด การศึ ก ษาพัฒ นาอย่างกว้างขวางใน
หลากหลาย platform ส่ งผลให้การศึกษาในบทความวิจยั นี้เกิดขึ้น
อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาคือ NI USRP-2920 ซึ่งเป็ น Platform
ที่เป็ นที่นิยมในด้านการศึกษาในปั จจุบนั โดยทางผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึ กษา
และพัฒนาโดยการออกแบบระบบรับส่ งข้อ มูลทั้งในภาคส่ งและภาครับ
ด้วยซอฟท์แวร์ MATLAB @Simulink รวมไปถึง การเข้ารหัส และการ
ถอดรหัสตั้งแต่ตน้ ทางไปถึงปลายทาง และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

2. การออกแบบระบบในการประยุก ต์ ใช้ ม าตรฐาน TETRA
บน NI USRP-2920
TETRA คือมาตรฐานระบบวิทยุสื่อ สารดิจิตอล ถูกพัฒนาโดย
European Telecommunications Standardization Institute (ETSL) โ ดย ที่
โครงสร้างภายในถูกออกแบบมาเพื่อ ใช้งานในองกรณ์สาธารณะที่มีความ
ปลอดภัยของข้อมูลสู ง และถูกออกแบบให้ครอบคลุ มทั้งเสี ยงและข้อมูล
ในการสื่ อสาร
การออกแบบระบบในการประยุกต์ใช้มาตรฐาน TETRA บน
NI USRP-2920 จาเป็ นที่จะต้องกาหนดคุณลักษณะของระบบให้ตรงตาม
มาตรฐานทั้งในภาคส่ งและภาครับ ซึ่ งได้กาหนดคุณสมบัติโดยคร่ าวของ
ระบบดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณสมบัติโดยคร่ าวของระบบตามมาตรฐาน TETRA
อัตราข้อมูล
36 kbps
Modulation Technique
Pi/4 DQPSK
Carrier Frequency
450 MHz
Transmit & Receive Gain
10 dB
ในส่ วนของข้อ มู ล ที่ ใ ช้รั บ ส่ งในระบบจะเป็ นข้ อ ความ
ตัว อักษรที่ มี การเข้ารหัส ถอดรหัส จากต้น ทางจนถึ ง ปลายทาง โดย
ข้อ ความตัวอัก ษรที่ ใช้คื อ ค าว่า I Love KMITL ตามด้ว ยตัวเลข 00 ไป
จนถึง 15 และวนกลับไปที่ 00 ใหม่ เพื่ อที่ ในฝั่ ง รับจะสามารถเห็นการ
เปลี่ ย นแปลงของข้ อ มู ล ที่ ส ามารถรั บ ได้ ก ารทดสอบระบบในการ
ประยุกต์ใช้มาตรฐาน TETRA บน NI USRP-2920 แสดงดังในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 ขณะทดสอบระบบ
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จากรู ป ที่ 4 Constant Barker Code ถู ก น ามาใช้เ พื่ อ ก าหนด
ค่าคงที่ ใช้เ ป็ น Header ให้ ก บั ข้อ มู ล บล็อ ก Data Type Conversion ถู ก
นามาใช้เพื่อแปลงชนิดของข้อมูลและปรับขนาดของเอาต์พุตโดยสามารถ
กาหนดได้โดย Block parameter ภายใน

รู ปที่ 2 การออกแบบ Simulink block สาหรับภาคส่ง
จากรู ปที่ 2 ภายในบล็อ ก Bits generation เป็ น กระบวนการ
เข้ ารหั ส ของสั ญ ญาณเบสแบนด์ (baseband) ซึ่ งมี ก ารมอดู เ ลตแบบ
DQPSK โดยใช้บล็อก DQPSK Modulator Baseband โดยปรับค่า Phase
rotation ให้เท่ากับ pi/4 โดยอัตราการส่ ง ข้อ มูลหลัง จากข้อมูลผ่านบล็อ ก
DQPSK Modulator Baseband จะเท่ ากับ 18 kSymbol/sec บล็อ ก Raised
Cosine Transmit Filter ถู กน ามาใช้ในการ Upsample และ จัด รู ป Pulse
เพื่ อ ลดการเกิ ด Inter Symbol Interference (ISI) โดยปรั บ ค่ า Output
samples per symbol ให้ มี ค่ า เท่ า กับ 8 เมื่ อ ข้ อ มู ลผ่ า น Raised Cosine
Transmit Filter อัต ราการส่ ง ข้อ มู ลจะเท่ ากับ 144 kSample/sec บล็อ ก
SDRu Transmitter ถู ก น ามาใช้เพื่ อ ส่ ง ข้อ มู ล ไปยัง อุ ป กรณ์ USRP ใน
ภาครับ โดยปรับ Center frequency ให้ เท่ากับ 450 MHz Transmit Gain
เท่ากับ 10 dB โดยภายในบล็อก Bits Generation มี subsystem ดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 5 การออกแบบ Simulink block สาหรับภาครับ
จากรู ป ที่ 3.14 บล็อ ก SDRu Receiver ถู ก น ามาใช้เ พื่ อ รั บ
ข้อมูลจาก USRP ในภาคส่ ง โดยปรับค่า Center frequency ให้มีค่าเท่ากับ
450 MHz และกาหนด Sample time เท่ากับ 1/2304000 เพราะฉะนั้นอัตรา
การรับข้อ มูลจะเท่ากับ 2.304 MSample/sec ค่า Receive Gain เท่ากับ 10
dB Subsystem ของบล็อก Receiver แสดงดังรู ปที่ 6

รู ปที่ 6 Subsystem ของบล็อก Receiver
รู ปที่ 3 subsystem ของบล็อก Bits Generation
จาก รู ปที่ 3 บล็ อ ก Matrix Concatenate ถู ก น าม าใช้ เ พื่ อ
เชื่อมต่อสัญญาณข้อมูลอินพุตประเภทเดียวกันเพื่อสร้างสัญญาณเอาต์พุต
ต่อเนื่องและสามารถเลือกโหมดอาร์เรย์แบบเวกเตอร์หรื อหลายมิติ บล็อก
Unipolar Barker Code นามาใช้เพื่อ สร้ าง header ให้ข้อ มูลที่ตอ้ งการส่ ง
บล็อก Scrambler เป็ น การปรับสมดุลให้ก บั บิต 0 และ บิ ต 1 ไม่ให้อ ยู่
ติดกันมากเกินไป เพื่อป้องกันความเสี ยหายให้กบั เครื่ อ งส่ งจากการที่ตอ้ ง
ส่ งบิต 1 หรื อบิต 0 ติดกันนานๆ

รู ปที่ 7 Subsystem ของบล็อก Data decoding

รู ปที่ 4 Subsystem ของ Unipolar Barker Code

จากรู ปที่ 6 บล็อ ก Frame Conversion ใช้เ พื่อ ตั้ง ค่า sampling
mode ของสัญญาณเอาต์พุตโดยปรับ Sampling mode of output signal ให้
เป็ น Frame-based บล็อ ก Raised Cosine Receive Filter ถูก นามาใช้เ พื่ อ
Downsample ข้อมูลก่อนที่จะถูกนาไปสู่ กระบวนการในการตัดสิ นใจบิต
ข้อ มู ล บล็ อ ก Unbuffer ถู ก น ามาใช้เ พื่ อ แปลง frame ให้ เ ป็ น scalar
samples ในอัต ราที่ สู ง กว่า Subsystem ของบล็อ ก Data Decoding เป็ น
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กระบวนการในการถอดรหัสข้อ มูลที่รับได้จากภาคส่ ง Subsystem ของ
บล็อก Barker code Symbol Generation แสดงดังรู ปที่ 8

ในภาคส่ ง และภาครับ สามารถแสดงผลสั ญญาณในโดเมน
ของความถี่ไ ด้ โดยใช้บล็อ ก Spectrum Analyzer ซึ่ ง จุดที่ ใช้ Spectrum
Analyzer วัดทั้ง ในภาคส่ ง และภาครับ แสดงได้ดงั รู ปที่ 11 และรู ปที่ 12
ตามลาดับ

รู ปที่ 8 Subsystem ของ Barker code Symbol Generation

รู ปที่ 11 Simulink Block แสดงจุดวัดสัญญาณในภาคส่ งโดยใช้ Spectrum
Analyzer

รู ปที่ 9 Subsystem ของ Phase Ambiguity Correction & Demodulation
จากภาคส่ ง ได้มี การน า Barker Code มาใช้เ ป็ น Header ของ
ข้อ มู ล ดัง นั้นภาครับ จึง ต้อ งสร้ าง Barker code เพื่ อ ใช้ห า Header ของ
ข้อ มู ลที่ รั บ ได้ ดัง นั้นค่ าคงที่ ที่ ถ ผุ ดสร้ างโดยบล็อ กพารามิ เตอร์ ข อง
Barker Code จึง ต้องเหมือ นกับค่าที่กาหนดในภาคส่ ง ภายหลัง จากการ
ถอดรหัสข้อมูลเรี ยบร้อย บิตข้อมูลทั้งหมดจะทาการ Descramble เอาแต่
บิตข้อมูลออกมาและบิตข้อมูลจะถูกแปลงจากบิตเป็ นรหัส ASCII เพื่อ
แสดงเป็ นตัวอักษรที่รับได้

รู ปที่ 12 Simulink Block แสดงจุดวัดสัญญาณในภาครับโดยใช้ Spectrum
Analyzer

3. ผลการทดสอบระบบการประยุกต์ ใช้ มาตรฐาน TETRA บน
NI USRP-2920
Constellation ของข้อมูลในภาคส่ งและภาครับ แสดงได้ดงั รู ป
ที่ 13 สเปตรับของข้อมูลแสดงได้ดงั รู ปที่ 14 และรู ปที่ 15 ตามลาดับ และ
ข้อ ความตัวอักษรที่รับได้จากภาครับ ถูกแสดงผ่าน Command window
ของ MATLAB แสดงดังรู ปที่ 16

รู ปที่ 10 Probe ที่นามาตรวจสอบหาอัตราการส่ งข้อมูล
โดยที่ วิธี ก ารค านวณหาอัต ราการส่ ง ข้อ มู ล (bit rate) จาก
บล็อก Probe สามารถแสดงได้ตามสมการที่ (1)
bit / s 

W
T

(1)

โดยที่ W แทนความกว้างของข้อมูลเท่ากับ 200 และ T แทน
ช่วงเวลาต่อหนึ่ง sample เท่ากับ 0.0055545 s เมื่อแทนค่าลงในสมการที่
(1) จะได้อตั ราการส่ งข้อมูลเท่ากับ 36 kbps

รู ปที่ 13 Constellation ของข้อมูลในภาคส่ งและภาครับ ตามลาดับ
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จากรู ปที่ 13 Constellation ของข้อ มูลในภาคส่ ง และภาครับ มี
จุดบน Constellation 8 จุด แสดงให้เ ห็ นว่าการรับ ส่ ง ข้อ มู ลเป็ นไปตาม
ทฤษฏีการส่ ง ข้อมูลโดยใช้วธิ ีการมอดูเ ลต แบบ Pi/4-DQPSK และจุดบน
Constellation ภาคส่ งดูมีประสิ ทธิภาพกว่าภาครับ

จุดเริ่ มต้นเล็กๆ ในการศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์รับส่ งข้อมูลในระบบวิทยุ
ควบคุ มด้ว ยซอฟท์แวร์ เพื่ อ ประโยชน์ท างด้านการสื่ อ สารในอนาคต
ต่อไป

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ดร.สมรั กษ์ เพชรชาตรี ผู้จ ัดการฝ่ ายวิจยั และ
พัฒนา บริ ษ ทั กสท. โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ที่ให้คาปรึ กษาและ
ความร่ วมมือในการศึกษาและพัฒนาในครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง
[1] Michael Rice, Digital Communications: A Discrete-time
Approach, 1st ed., New Jersey: Pearson/Prentice Hall, 2009, pp.
351-427.
[2] ETSI Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data
(V+D); Part 2: Air Interface (AI), EN 300 392-2, 2007-09
[3] Stefan Nagel, Dennis Epple, Friedrich K. Jondral, “Implementing
the TETRA Physical Layer on Lyrtech’s SFF SDR Development
Platform,” in proceedings of the SDR ’08 Technical Conference
and product Exposition, Institut für Nachrichtentechnik,
Universität Karlsruhe (TH), Germany, 2008, pp. 1-2.

รู ปที่ 14 สเปกตรัมของข้อมูลในภาคส่ง

รู ปที่ 15 สเปกตรัมของข้อมูลในภาครับ
จากรู ปที่ 14 และ 15 แสดงสเปกตรัมของข้อมูลในฝั่งส่ งและฝั่ ง
รับ จะสั ง เกตเห็น ได้ว่าช่ วงความถี่ข องสเปกตรัม มีค วามใกล้เ คีย งกัน
ส่ ง ผลให้ ส ามารถยื นยัน ได้ว่าช่ว งความถี่ข องข้อ มูล ที่ส่ ง และรับ มีค่ า
ใกล้เคียงกัน

รู ปที่ 16 ข้อความตัวอักษรที่ภาครับถอดรหัสออกมาได้

4. สรุป
จากผลการทดลองระบบการรั บ ส่ งข้อ มู ล ทั้ง ภาคส่ ง และ
ภาครับในหลายๆส่ วนเช่น Constellation และสเปกตรัมของข้อ มูล เป็ น
ต้น สามารถสรุ ปผลได้ว่า การศึ กษาและประยุกต์ใช้มาตรฐาน TETRA
บนอุป กรณ์ NI USRP-2920 โดยใช้ซ อฟท์แ วร์ MATLAB @Simulink
สามารถออกแบบระบบทั้งในภาคส่ งและภาครับให้ส ามารถรับส่ ง ข้อมูล
ที่ เ ป็ น Text ค าว่า “I Love KMITL” ได้จ ริ ง บทความวิจ ัย นี้ เป็ นเพี ย ง
10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
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อุปกรณ์ สาหรับติดตามและระบุตาแหน่ งบุคคล
Tracking and Locating Device for Person
นุชนาถ สั ตย์ วนิ ิจ 1 และ ศุ ภชัย มีลือการ 2
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1

has three objectives. Firstly, for developing the wearable device for

บทคัดย่ อ
โครงงานพัฒ นาอุ ป กรณ์ ส าหรั บ ติ ด ตามและระบุ ต าแหน่ ง
บุคคล มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ที่ให้บุคคลสวมใส่ ที่สามารถส่ ง
พิกดั ปั จจุบนั ของบุคคล ตรวจสอบว่าบุคคลนั้นยังคงอยูภ่ ายในบ้าน หรื อ
ภายในระยะที่กาหนด สามารถติ ดตามพิกดั ปั จจุบนั ของบุคคล และแจ้ง
เตือนในกรณี ที่บุคคลออกห่ างจากรัศมีของบ้านเกิ นระยะทางที่ต้ งั ไว้ โดย
จะแบ่งสถานะของที่อยูข่ องบุคคลออกเป็ น 3 สถานะ ดังนี้ 1. บุคคลอยูใ่ น
บ้าน ในสถานะนี้ อุปกรณ์ ตอ้ งสามารถติ ดต่ อกับ Beacon ที่ ติด ตั้งไว้ใ น
บ้านได้อย่างน้อย สองตัวจึ งจะถื อว่าอยู่ในสถานะนี้ 2. บุค คลออกนอก
บ้าน แต่ยงั คงอยู่ในบริ เวณบ้าน สถานะนี้ อุปกรณ์ จะสามารถติ ด ต่ อกับ
Beacon ที่ติดตั้งไว้ในบ้านได้น้อยกว่าหนึ่ งตัว อุปกรณ์จะส่ งตาแหน่ งของ
อุปกรณ์ ไปยัง Server เพื่อตรวจสอบระยะห่ างระหว่างพิกดั ของบ้านกับ
พิกดั ของอุปกรณ์ โดยที่ สถานะนี้ จะมี ระยะห่ างไม่ เกิ น 100 เมตร โดย
อุปกรณ์จะส่ งพิกดั ของอุปกรณ์ไปยัง Server ทุก ๆ 30 วินาที พร้ อมทั้งส่ ง
เสี ยงแจ้งเตือนที่ตวั อุปกรณ์ 3. บุคคลออกนอกบ้าน สถานะนี้ อุปกรณ์จะ
สามารถติดต่อกับ Beacon ที่ติดตั้งไว้ในบ้านได้น้อยกว่าหนึ่ งตัว อุปกรณ์
จะส่ งตาแหน่งของอุปกรณ์ไปยัง Server เพื่อตรวจสอบระยะห่ างระหว่าง
พิกดั ของบ้านกับพิกดั ของอุปกรณ์ โดยที่สถานะนี้ จะมีระยะห่ างเกิ น 100
เมตร โดยอุปกรณ์ จะส่ งพิ ก ัดของอุ ปกรณ์ ไปยัง Server ทุ ก ๆ 10 วินาที
พร้อมทั้งส่งเสี ยงแจ้งเตือนที่ตวั อุปกรณ์
อุป กรณ์ ส าหรั บ ติ ดตามและระบุ ตาแหน่ งบุ ค คล จะท างาน
ร่ วมกับแอปพลิเคชันที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยมีการรับ-ส่ งข้อมูลในรู ปแบบ
JSON ผ่าน Web Service
คาสาคัญ: อุปกรณ์สาหรับติดตาม, การระบุตาแหน่ง

Abstract
This project aims to develop the device for tracking and
locating the important person such as elder or Alzheimer’ s patients. It

person which able to locate the current location of person. Secondly, for
verifying person still in appropriate places. And thirdly, when person
exit from specify places, the device can notify to the related person.
From the third reason, this alarming of the device which is divided into
three level. First, the device can connect the beacons which are not least
two of the beacons. Second, the device can connect one beacon and
person who wear the device still in the proper areas which is not too
much 100 meters, the device will send the information to the server
every 30 minutes and have sound alert on the device. And third, the
device cannot connect the beacon that means person is going out the
proper area. The device will be alarming every 10 seconds
This device will have worked with mobile application that is
developed for the device. The information is send by JSON format.
Keywords: tracking device, locating person

1. บทนา
ในปั จจุบนั ข่าวการหายตัวไปของบุคคลต่างๆ มักปรากฏบน
หน้าหนังสื อพิมพ์ หรื อสื่ อต่างๆเป็ นจานวนมาก ซึ่งผูท้ ี่หายไปมักเป็ นกลุ่ม
ของบุคคลที่สามารดูแลตัวเองได้น้อ ย เช่ น เด็ก ผูส้ ู งอายุ หรื อผูป้ ่ วยโรค
สมองเลื่ อม โดยการหายตัวไปมักจะหายออกไปจากบ้าน โดยที่ ผูด้ ู แ ล
ไม่ ไ ด้ รั บ รู ้ ช่ ว งเวลาที่ ห ายไป ส่ ง ผลให้ ก ารติ ด ตามเป็ นไปได้ อ ย่ า ง
ยากลาบาก และอาจเกิ ดปั ญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย เช่ น การประสบ
อุบตั ิเหตุ หรื อร้ายแรงถึงขั้นเสี ยชี วิต
ท าให้ ผู้จ ัด ท า มี แ นวคิ ด ในการหาวิ ธี ป้ อ งกั น โดยการน า
อุป กรณ์ ติ ด ตามใช้ใ นการติ ด ตามและระบุ ต าแหน่ ง และน ามาใช้งาน
ร่ วมกับแอปพลิ เคชันที่ พฒั นาขึ้น เพื่อให้ผูด้ ูแลสามารถติดตามเฝ้าระวัง
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บุคคลเหล่านั้นได้ แต่อุปกรณ์ติดตามโดยส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั นั้นมีราคา
ค่ อ นข้า งสู ง และมี ฟั ง ก์ ชั น การใช้ ง านบางอย่ า งที่ เกิ น ความจ าเป็ น
จนเกินไป
จากที่กล่าวมาข้างต้น เป็ นมูลเหตุให้ผพู ้ ฒั นามีความต้องการที่
จะสร้ า งอุ ป กรณ์ เพื่ อ ให้ ค นในครอบครั ว สามารถติ ด ตาม และระบุ
ตาแหน่งได้อย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิ เคชันในกรณี ที่เกิ ดเหตุฉุกเฉิ นใด ๆ
ก็ ต าม ซึ่ งอุ ป กรณ์ ค วรมี ราคาที่ ไ ม่ สู งมาก และมี ฟั งก์ ชั น การใช้ งานที่
เหมาะสม

2. ทฤษฎีและงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 Bluetooth
คือ ระบบการสื่ อสารของอุปกรณ์อิเล็กโทนิ คแบบสองทางที่
ใช้เทคนิ ค การส่ งคลื่ น วิท ยุระยะสั้น (Short-Range Radio Links) ในการ
ติ ด ต่ อ สื่ อสารระหว่ า งอุ ป กรณ์ ต่ า งชนิ ดกั น โดยปราศจากการใช้
สายสัญญาณเชื่อมต่อ
โดยการทางานของ Bluetooth จะใช้สัญญาณวิทยุความถี่ สูง
2.4 GHz. ระยะท าการของ Bluetooth จะอยู่ที่ 5-10 เมตร โดยมี ร ะบบ
ป้ อ งกัน โดยใช้ ก ารป้ อ นรหั ส ก่ อ นการเชื่ อ มต่ อ และ ป้ อ งกัน การดัก
สัญ ญาณระหว่างสื่ อ สาร โดยระบบจะสลับ ช่ อ งสั ญ ญาณไปมา จะมี
ความสามารถในการเลือกเปลี่ยนความถี่ที่ใช้ในการติดต่อเองอัตโนมัติ
หลักของ Bluetooth จะถูกออกแบบมาเพื่อใช้กบั อุปกรณ์ ที่ มี
ขนาดเล็ก เนื่ องจากใช้การขนส่ งข้อมูลในจานวนที่ไม่มาก อย่างเช่ น ไฟล์
ภาพ, เสี ยง, แอพพลิเคชัน่ ต่าง ๆ และสามารถเคลื่ อนย้ายได้ง่าย ขอให้อยู่
ในระยะที่กาหนดไว้เท่านั้น นอกจากนี้ ยงั ใช้พลังงานต่า กิ นไฟน้อย และ
สามารถใช้งานได้นาน

2.2 Wearable Technologies

รู ปที่ 1 Wearable Technologies
คื อ อุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นรู ป แบบที่ ส ามารถพกพาได้
สะดวกหรื อสวมในไว้ในร่ างกายอย่างสม่าเสมอตลอดเวลาหรื อเป็ นระยะ

เวลานาน โดยไม่ เป็ นอุป สรรคต่อการเคลื่ อนไหวของร่ างกายหรื อการ
ดาเนิ นชี วิตประจาวัน อุปกรณ์ น้ ี จะท าหน้าที่ เสมื อนคอมพิวเตอร์ ขนาด
เล็กที่สามารถเก็บข้อมูลจากร่ างกายมนุษย์ เช่ น อุณหภูมิของร่ างกาย อัตรา
การเต้นของหัวใจ ฯลฯ และนาข้อมูลที่ได้น้ นั ไปวิเคราะห์

2.3 Global Positioning System (GPS)
คือ ระบบระบุตาแหน่งบนโลก ซึ่งสามารถบอกตาแหน่งพิกดั ,
ความเร็ วและเวลา โดยใช้ วิธี ก ารค านวณตาแหน่ งพิ ก ัด ภู มิ ศ าสตร์ ข อง
อุปกรณ์รับสัญญาณ จากค่าตาแหน่งพิกดั จากดาวเทียมที่โคจรอยูร่ อบโลก
ที่ ส่งผ่านสัญญาณนาฬิ ก ามายังโลก ซึ่ งคาว่า GPS นั้น ย่อมาจาก Global
Positioning System
องค์ประกอบหลักของ GPS จะประกอบไปด้วย 3 ส่ วน คือ
• ส่ วนอวกาศ (Space segment)
เป็ นส่ วนที่ อยูบ่ นอวกาศ ประกอบด้วยดาวเทียม 24 ดวง โดยมี
21 ดวง แบ่งเป็ น 6 วงโคจร วงโคจรละ 4 ดวง อยูส่ ู งจากพิ้นดิ นประมาณ
20,200 กิโลเมตร ทาหน้าที่ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุจากอวกาศ
• ส่ วนสถานี ควบคุม (Control segment)
ประกอบไปด้วยสถานี ภาคพื้นดิ นที่ ควบคุ มระบบ ที่ กระจายอยู่
ตามส่ วนต่าง ๆ ของโลก
• ส่ วนผูใ้ ช้ (User segment)
ประกอบด้วยเครื่ องรับสัญญาณ หรื อเครื่ องรับ GPS ซึ่ งมีหลาย
ขนาด สามารถพกพาติดตัวหรื อ จะติดไว้ในรถ เรื อ เครื่ องบินก็ได้
หลักการทางานของ GPS จะคานวณระยะทางระหว่างดาวเทียม
กับ เครื่ อ งรั บ GPS ซึ่ งจะต้องใช้ระยะทางจากดาวเที ยมอย่างต่ า 3 ดวง
เพื่อให้ได้ตาแหน่ งที่แน่ นอน ซึ่ งเมื่อเครื่ อง GPS สามารถรับสัญญาณจาก
ดาวเทียมได้ 3 ดวงขึ้นไปแล้ว จะมีคานวณระยะทางระหว่างดาวเทียมถึ ง
เครื่ องรับ GPS
ประโยชน์ของ GPS นั้นมี มาก ยกตัวอย่างเช่ น การวางแผนการ
เดิ น ทางหลี ก เลี่ ยงเส้ น ทางที่ ไ ม่ ส ะดวกเพื่ อ ประหยัด ค่ าใช้ จ่ ายในการ
เดิ น ท างและสามารถค าน วณ ค่ า ใช้ จ่ า ยใน การเดิ น ท างได้ อ ย่ า ง
สะดวกสบาย ในด้านธุ รกิ จ ขนส่ ง ระบบน าทาง GPS สามารถท าให้
ผูป้ ระกอบการตรวจสอบการเดินทางของรถขนส่ งสิ นค้าได้อย่างทันทีเมื่อ
เกิดปั ญหาขึ้น
โดยทั่ ว ไปแล้ ว เทคโนโลยี GPS เป็ นเทคโนโลยี ที่ มี อ ยู่ ใ น
โทรศัพท์มือถือ ทาให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบนาทาง GPS ได้ง่ายมาก
ขึ้น แต่ ก ารน าไปใช้ก็ ข้ ึ น อยู่กบั ความสามารถของ Software และระบบ
GPS ในอุปกรณ์น้ นั ๆ ด้วยว่าจะมีประสิ ทธิภาพมากน้อยขนาดไหน

2.4 แอปพลิเคชันสาหรับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์
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เป็ นโครงงานในการพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับผูป้ ่ วยโรคอัล
ไซเมอร์ (Application for Patients with Alzheimer’s Disease) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
•
เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ที่ให้ผปู้ ่ วยโรคอัลไซเมอร์
สวมใส่ สาหรับส่ งพิกดั ปั จจุบนั ของผูป้ ่ วย
•
เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคอัลไซเมอร์
ให้สามารถติดตามพิกดั ปั จจุบนั ของผูป้ ่ วย และแจ้งเตือนใน
กรณี ที่ผปู้ ่ วยออกห่ างจากรัศมีของบ้านเกินระยะทางที่ต้ งั ไว้
•
เพื่อพัฒนาเกมทบทวนความจาสาหรับผูป้ ่ วยโรคอัลไซเมอร์
•
เพื่อนพัฒนาแอปพลิเคชันคัดกรองผูป้ ่ วยโรคอัลไซเมอร์
สาหรับบุคคลทัว่ ไป

4. ผลการทดสอบระบบ
4.1 การรับพิกดั GPS ของผู้สวมใส่ อุปกรณ์
ตารางที่ 1 แสดงตาแหน่งที่อุปกรณ์รับได้ เทียบกับตาแหน่งที่ใช้ในการ
ทดสอบ
Location
Soi Mu Ban Mueang Thong Thani Khrongkan Popular Condo,
Tambon Ban Mai, Amphoe Pak Kret, Chang Wat Nonthaburi
11120, Thailand

3. ภาพรวมของระบบ

รู ปที่ 2 ภาพรวมการทางานของระบบ
โครงสร้ างภาพรวมของระบบ อุ ป กรณ์ จ ะค้น หาสัญ ญาณ
Bluetooth จาก Beacon ในบริ เวณรอบรัศมี ถ้าสามารถค้นหา iBeacon เจอ
ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ระบบก็ถือว่าผูส้ วมใส่ อยู่ในบ้าน ซึ่ งจะไม่มี การแจ้ง
เตื อนใดๆ ไปยังผูด้ ู แ ล แต่ ห ากการเชื่ อมต่ อกับ Beacon น้ อยกว่า 2 ตัว
อุปกรณ์จะใช้สญ
ั ญาณ GSM ในการส่ งพิกดั GPS ปัจจุบนั ของอุปกรณ์ไป
ให้ Server ทราบ แล้ว Server จะตรวจสอบว่าพิกดั GPS ที่ได้รับนั้น ยังอยู่
ในบริ เวณรั ศมี ที่ ผู้ดูแ ลก าหนดไว้ห รื อไม่ ถ้ายังอยู่ใ นบริ เวณระบบจะ
จัดเก็บพิกดั GPS ทุก ๆ 30 วินาที แต่ถา้ ไม่ระบบจะจัดเก็บพิกดั GPS ทุก
ๆ 10 วินาทีพร้อมส่ งเสี ยงแจ้งเตือน และจะมี ระบบหลังบ้านที่จะนาพิกดั
GPS ดังกล่ าวมาปั ก หมุ ด ลงแผนที่ บ น Google Maps หรื อ Apple Maps
บนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของผูด้ ูแล แล้วก็จะสัง่ การ Alarm ไป
ยังตัวของอุปกรณ์ดว้ ย

Latitude Longitude
13.916467 100.551071

ครังที่
1

Latitude
13.915767

Longitude
100.550872

Distance (km.)
0.081

2

13.915914

100.550949

0.063

3

13.916084

100.551040

0.043

4

13.916039

100.55101

0.048

5

13.916110

100.551048

0.040

6

13.916142

100.551063

0.036

7

13.916187

100.551086

0.031

8

13.916204

100.551094

0.029

9

13.916213

100.551094

0.028

10

13.916438

100.551078

0.003

Average

0.040

4.2 การแจ้ งเตือนสถานะของแบตเตอรี่ และสถานะการเปิ ด-ปิ ด
ของอุปกรณ์
ตารางที่ 2 แสดงการแจ้งเตือนของสถานะของแบตเตอรี่
ปริมาณของแบตเตอรี่
น้อยกว่า 20 %
มากกว่าหรื อเท่ากับ 20 %

การแจ้ งเตือน
มีการแจ้งเตือน
ไม่มีการแจ้งเตือน

4.3 การติดต่อสื่ อสารกับ Beacon
ตารางที่ 3 แสดงการติดต่อสื่ อสารกับ Beacon
การติดต่ อสื่ อสารกับ iBeacon
การทางานของอุปกรณ์
สามารถติดต่อกับ iBeacon
ไม่มี
ได้อย่างน้อย 2 ตัว
สามารถติดต่อกับ iBeacon อุปกรณ์จะส่ งพิกดั GPS ไปให้
ได้นอ้ ยกว่า 2 ตัว
Server แล้วรอการตรวจสอบว่า
อุปกรณ์อยูใ่ นสถานะไหน เพื่อ
ทาการแจ้งเตือน
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การทางานของ Server
ไม่มี
Server จะตรวจสอบพิกดั แล้ว
ส่ งสถานะของอุปกรณ์กลับไป
ยังอุปกรณ์
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ส่ งพิกดั ของอุปกรณ์ไปยัง Server ทุก ๆ 30 วินาที พร้อมทั้งส่ งเสี ยงแจ้ง
เตือนที่ตวั อุปกรณ์ 3) ผูส้ วมใส่ อุปกรณ์ออกนอกบ้าน สถานะนี้อุปกรณ์จะ
สามารถติ ด ต่ อ กั บ Beacon ที่ ติ ด ตั้ง ไว้ใ นบ้ า นได้ น้ อ ยกว่ า หนึ่ งตัว
อุ ป กรณ์ จ ะส่ ง ต าแหน่ ง ของอุ ป กรณ์ ไ ปยัง Server เพื่ อ ตรวจสอบ
ระยะห่ างระหว่างพิกดั ของบ้านกับพิกดั ของอุปกรณ์ โดยที่สถานะนี้ จะมี
ระยะห่ างเกิ น 100 เมตร โดยอุ ป กรณ์ จ ะส่ ง พิ ก ัด ของอุ ป กรณ์ ไ ปยัง
Server ทุกๆ 10 วินาที พร้อมทั้งส่ งเสี ยงแจ้งเตือนที่ตวั อุปกรณ์

4.4 การส่ งเสียงการแจ้ งเตือน
ตารางที่ 4 แสดงการแจ้งเตือนของอุปกรณ์ต่อหุ การณ์ต่างๆ
ประเภทการแจ้ งเตือน การตรวจสอบสถานะ
ผูป้ ่ วยอยูภ่ ายในบ้าน
สามารถติดต่อกับ
iBeacon ได้อย่างน้อย
2 ตัว
ผูป้ ่ วยอยูภ่ ายใน
สามารถติดต่อกับ
บริ เวณบ้าน
iBeacon ได้นอ้ ยกว่า 2
ตัวและพิกดั GPS มี
ระยะห่างไม่เกิน 100
เมตร
ผูป้ ่ วยอยูน่ อกบริ เวณ
สามารถติดต่อกับ
บ้าน
iBeacon ได้นอ้ ยกว่า 2
ตัวและพิกดั GPS มี
ระยะห่างเกิน 100
เมตร

การแจ้ งเตือน
ไม่มี

เวลาการแจ้ งเตือน
ไม่มี

มี

ทุกๆ 30 วินาที

มี

ทุกๆ 10 วินาที
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ระบบควบคุมเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าด้ วยเสี ยงผ่ านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ มือถือ
Electronic devices Control System by Using Mobile Phone application
อานนท์ ผ่ องรัศมีเพ็ญ1 จิรวรรณ เจริญสุ ข1 สาธิต ศาลางาม1 กิตติยา บุญมีรอด1
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199 ม.6 ต.ทุ่งสุ ขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 038-352813 E-mail: phongrusamepane.a@ku.th

บทคัดย่อ

งานวิจยั นี้ ได้พฒั นาระบบควบคุมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้าน
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ที่ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อควบคุมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ภายในบ้านโดยที่ผูใ้ ช้งานไม่จาํ เป็ นต้องอยู่บา้ นตลอดเวลา และสามารถ
สั่งงานเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านได้ในระยะไกล การทํางานของระบบ
เริ่ มจากผูใ้ ช้งานต้องการสั่งเปิ ดหรื อปิ ด หรื อตรวจสอบสถานะการทํางาน
ของเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ภายในบ้า น ผู ้ใ ช้ ง านเปิ ดแอพพลิ เคชั่น ควบคุ ม
เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ าจากโทรศัพ ท์มื อ ถื อ แอพพลิ เคชั่น จะทําการตรวจสอบ
สถานะปั จจุบนั ของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าแต่ละชนิ ดและแจ้งสถานะดังกล่าวให้
ผูใ้ ช้งานทราบผ่านหน้าจอของแอพพลิเคชัน่ ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกสัง่ งาน
ได้ 2 วิ ธี คื อ สั่ ง งานด้ ว ยการกดปุ่ มเปิ ดหรื อปิ ดบนหน้ า จอของ
แอพพลิ เคชั่น หรื อสั่งงานด้วยเสี ยง โดยผูใ้ ช้งานต้องกดปุ่ มเลื อกคําสั่ง
เสี ยงและพูดคําสั่งที่ตอ้ งการให้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าทํางานนั้น แอพพลิเคชัน่
บนโทรศัพท์มือถือจะทําการติดต่อกับเครื่ องเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ เพื่อส่ งคําสั่ง
ไปยังเครื่ องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ผใู ้ ช้งานต้องการ ผ่านการเชื่อมสัญญาณ
เครื อข่ายแบบไร้สายภายในบ้านผ่านบอร์ด ESP8266 หรื อ NODE MCU
คําสําคัญ: การควบคุมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า, แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือ,
การสัง่ งานด้วยเสี ยง

Abstract

This research has developed a system for controlling
electrical devices by using mobile application. To control the electrical
devices, the user does not need to stay home all the time and can control
these devices from long distances. First, user want to turn on or turn off
or monitor the electrical devices of his home, thus he launches this
mobile application. Then, this application checks status of each
electrical devices and shows these status to user via application screen.
There are two ways to controls devices. First, user presses the on/off
button on the application's screen. Or user pressed the voice command
and speaks the command that the appliance should work. The mobile

application communicates with the web server. To send orders to the
target electrical devices that users need to control through wireless
home networking by ESP8266 boards or NODE MCU.
Keywords: electrical devices controller, mobile application, voice
command

1. บทนํา

ในปั จจุบนั เทคโนโลยีได้เข้าถึงชี วิตประจําวันได้ง่ายขึ้น ไม่ว่า
จะเรื่ องการอํานวยความสะดวกในการควบคุมสิ่ งต่างๆให้เป็ นไปอย่างที่
ใจต้องการ รวมถึ งสามารถควบคุ มเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านโดยที่ ไม่
จําเป็ นต้อ งอยู่บ ้านตลอดเวลา ซึ่ งการที่ ส ามารถสั่ งงานเครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า
ภายในบ้านได้ในระยะไกล จึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับคนวัยทํางานที่ไม่ค่อย
มีเวลาอยูก่ บั บ้าน หรื อในชัว่ โมงเร่ งด่วนที่คนส่ วนมากมักลืมที่จะสํารวจ
ความเรี ย บร้ อ ยภายของบ้า นในตอนเช้า โดยเฉพาะหากครอบครั ว มี
ผูส้ ู งอายุอาศัยอยูภ่ ายในบ้านตามลําพัง หรื อมีสัตว์เลี้ยงอยูภ่ ายในบ้าน ซึ่ ง
ระบบควบคุมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าด้วยเสี ยงนี้ สามารถจะอํานวยความสะดวก
ในการใช้งานเครื่ องใช้ไฟฟ้ าให้กบั ผูส้ ู งอายุและดูแลสัตว์เลี้ยงในขณะที่
เจ้าของไม่ได้อยูบ่ า้ นอีกด้วย
งานวิจยั นี้ จึ งได้พ ฒ
ั นาระบบควบคุ ม เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ าภายใน
บ้านผ่ านแอพพลิ เคชั่น ที่ ใช้ง านบนโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ โดยเลื อ กวิ ธี ก าร
ควบคุ ม เครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ าได้ 2 วิ ธี ได้ แ ก่ สั่ ง งานด้ ว ยการกดปุ่ มใน
แอพพลิ เคชั่ น และสั่ ง งานด้ว ยเสี ย งผ่ า นแอพพลิ เคชั่น หลัง จากนั้ น
แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือจะสัง่ งานเครื่ องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านตาม
คําสั่งที่ได้รับผ่านกล่องรับสัญญาณที่ได้ทาํ การเชื่ อมต่อกับเครื อข่ายแบบ
ไร้สายภายในบ้านไว้

2. งานและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 งานทีเ่ กีย่ วข้ อง

ปั จ จุ บ ัน อุ ป กรณ์ Internet of Things หรื อ IotT เริ่ ม มี ให้ เห็ น
และสามารถนํามาทดลองใช้งานได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่นมีบริ ษทั ที่ทาํ การ
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ผลิตอุปกรณ์ควบคุมการเปิ ดปิ ดไฟฟ้ าที่เรี ยกว่า Smart Switch ที่สามารถ
สัง่ งานผ่านระบบเครื อข่ายออกมาสู่ ทอ้ งตลาดกันอยูบ่ า้ ง หนึ่งในนั้นได้แก่
SONOFF ซึ่งผลิตโดยบริ ษทั Shenzhen Sonoff Technologies Co.,Ltd. ใน
ประเทศจี น ซึ่ งผูใ้ ช้งานสามารถควบคุ ม สั่งงาน สวิตซ์ น้ ี ผ่านเครื อข่ าย
อินเทอร์ เน็ตได้จากที่ ใดก็ได้ในโลกนี้ ที่สามารถเข้าสู่ ระบบเครื อข่ายได้
โดยสามารถควบคุ ม สั่ ง งานผ่า นแอพพลิ เคชัน บนโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ได้
ตัวอย่างแอพพลิเคชัน่ เช่น EWeLink ซึ่ งเป็ นแอพพลิเคชัน่ หนึ่ งที่สามารถ
ใช้ควบคุมได้กบั Smart Devices ที่หลากหลาย

3. การออกแบบและการพัฒนาระบบ
3.1 ภาพรวมการทํางานของระบบ

ระบบควบคุมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าด้วยเสี ยงผ่านโทรศัพท์มือถือมี
ภาพรวมการทํางานของระบบแสดงดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 1 เครื่ องหมายการค้าของ Smart Switch ชื่อ SONOFF
ทั้งนี้ หากสามารถเพิ่มรู ปแบบการควบคุมสั่งงานอุปกรณ์ดว้ ย
การใช้เสี ยงพูดของมนุ ษย์ได้อีกทางเลือกหนึ่ งด้วยก็จะเพิ่มความสะดวก
ให้กบั ผูใ้ ช้งานมากขึ้นไม่นอ้ ย
ศู น ย์เทคโนโลยีอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ
(NECTEC) ได้มีโครงการพัฒนาคลาวด์แพลตฟอร์ มที่ มีชื่อว่า NETPIE
ขึ้นเพื่อให้บริ การในการเชื่ อมต่อสื่ อสารระหว่างอุปกรณ์ ในเครื อข่ายใน
รู ปแบบ IoT ซึ่งเป็ นเรื่ องที่กาํ ลังได้รับความสนใจในปั จจุบนั

2.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

งานวิจยั [1] เป็ นการพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์แบบไร้สาย
โดยสั่งการผ่านเว็บบราวเซอร์ ซ่ ึ งต้องมีการป้ อนที่อยู่ของเว็บไซต์ ซึ่ งทํา
ให้การควบคุมสั่งงานแต่ละครั้งไม่ค่อยสะดวกและต้องใช้เวลามาก แต่ถา้
สามารถควบคุมผ่านแอพพลิเคชันก็เป็ นการลดเวลาและเพิ่มความสะดวก
มากขึ้น
งานวิจยั [2] เป็ นการพัฒนาระบบควบคุมแบบไร้สายที่ใช้การ
เชื่ อ มต่ อ ผ่านเทคโนโลยีบ ลู ทู ธ หรื อ IEEE 802.15.1 Standards ซึ่ งยังมี
ข้อจํากัดเรื่ องระยะทางโดยผูค้ วบคุมต้องอยูใ่ นบริ เวณเดียวกันกับอุปกรณ์
ที่ ต้อ งการควบคุ ม และต้อ งปราศจากสิ่ งกี ด ขวางระหว่างผูค้ วบคุ ม กับ
อุปกรณ์เป้าหมาย
งานวิจยั [3] เป็ นระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าผ่านบอร์ ดอาดูอิ
โน แบบไร้สายที่ทาํ การรับส่ งสัญญาณผ่านโมดู ลซิ กบี ร่ วมกับรี เลย์ใน
การควบคุ ม การเปิ ดหรื อ ปิ ดไฟ และทําการเปรี ยบเที ยบการทํางานกับ
ระบบควบคุมแบบใช้สาย แต่อย่างไรก็ตาม โปรโตคอลซิ กบีน้ นั ยังไม่ได้
รับความนิ ยมมากเพียงพอจึงยังไม่มีการใช้งานกันอย่างแพร่ หลายมากนัก
ต่ างจากโปรโตคอล wifi หรื อ IEEE 802.11 standards ซึ่ ง ได้รับ ความ
นิ ย มมากกว่าและอาจกล่ าวได้ว่าเกื อ บทุ กบ้านมี ก ารใช้งานกัน อยู่แล้ว
ทั้งสิ้ น

รู ปที่ 2 ภาพรวมการทํางานของระบบ
เริ่ มต้นการทํางานโดยผูใ้ ช้งานที่มีความต้องการสัง่ เปิ ดหรื อปิ ด
หรื อ ตรวจสอบสถานะของเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ภายในบ้ า น ทํา การเปิ ด
แอพพลิเคชัน่ ควบคุมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าจากโทรศัพท์มือถือ แอพพลิเคชัน่ จะ
ทําการเชื่ อมต่อกับ NetPIE Server เพื่อสร้างการเชื่ อมต่อกับ Node MCU
ที่ เชื่ อ มต่ อ อยู่กับ อุ ป กรณ์ ภ ายในบ้าน และร้ อ งขอให้ มี ก ารตรวจสอบ
สถานะปั จจุบนั ของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าแต่ละชนิ ดแล้วนําค่าที่ได้มาแสดงให้
ผูใ้ ช้งานทราบผ่านหน้าจอของแอพพลิ เคชั่น ซึ่ งตัวอย่างหน้าจอแสดง
สถานะเปิ ดหรื อปิ ดการใช้งานเครื่ องใช้ไฟฟ้าแสดงดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 หน้าจอแสดงสถานะเปิ ดหรื อปิ ดการใช้งาน
เมื่ อ ผู ้ใ ช้ ง านต้อ งการสั่ ง เปิ ดหรื อ หรื อ ปิ ดเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า
ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกสั่งงานวิธีใดวิธีหนึ่ งจาก 2 วิธี คื อ สั่งงานด้วยการ
กดปุ่ มเปิ ดหรื อปิ ดบนหน้าจอของแอพพลิเคชัน่ หรื อสัง่ งานด้วยเสี ยง โดย

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
586

บทความวิจัย

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand
ผู ้ ใ ช้ ง าน ต้ อ งกดปุ่ มเลื อ กคํ า สั่ ง เสี ยงและพู ด คํ า สั่ ง ที่ ต้ อ งการให้
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าทํางาน ซึ่ งคําสั่งเสี ยงดังกล่าวผูใ้ ช้สามารถตั้งค่าคําสั่งได้
ด้วยตนเองโดยการพิมพ์ขอ้ ความคําสั่ง เช่น ปิ ดปั๊มนํ้า, เปิ ดพัดลม, ปิ ดไฟ
หน้าบ้าน เป็ นต้น โดยหน้าจอแสดงการตั้งค่าเสี ยงคําสั่งของแอพพลิเคชัน่
แสดงดังรู ป 4

2) MIT App Inventor 2 online ใช้สาํ หรับพัฒนาแอพพลิเคชันบน
โทรศัพท์มือถือ โดยไม่ตอ้ งเขียน Source code เพื่อใช้ในการควบคุมการ
เปิ ด/ปิ ดไฟ ซึ่งโปรแกรมนี้แบ่งการทํางานเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ การ
ออกแบบหน้าจอติดต่อผูใ้ ช้งาน (User interface) และส่ วนบล็อกคําสัง่
ของแอพพลิเคชันที่เป็ นลักษณะการลากวางต่อกับแบบจิ๊กซอว์
3) NETPIE เป็ นส่ วนการกําหนดรายละเอียดอุปกรณ์ที่ตอ้ งการ
เชื่อมต่อบนเซิ ร์ฟเวอร์เพื่อใช้เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
กับ Node MCU และแอพพลิเคชัน่ ที่ทาํ งานบนโทรศัพท์มือถือ
4) ระบบปฏิบตั ิการ Android รุ่ น 6.4

รู ปที่ 5 เว็บไซต์ http://explore.appinventor.mit.edu/ai2/#

รู ปที่ 4 หน้าจอตั้งค่าข้อความเสี ยงคําสัง่ ในแอพพลิเคชัน่
หลังจากที่แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือได้รับคําสั่งแล้วจะ
ทํา การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเสี ยงที่ ผู ้ใ ช้ ง านพู ด สั่ ง งาน เมื่ อ
แอพพลิเคชัน่ ตรวจสอบว่าถูกต้องและตรงกับคําสั่งเสี ยงที่ได้มีการตั้งค่า
ไว้แล้วนั้น แอพพลิ เคชั่น บนโทรศัพ ท์มือ ถื อ จะทําการติ ดต่ อ กับ เครื่ อ ง
เซิ ร์ฟ เวอร์ NETPIE เพื่ อ ส่ งคําสั่งไปยังเครื่ อ งใช้ไฟฟ้ าภายในบ้าน เมื่ อ
NETPIE ได้รั บ คําสั่ ง แล้ว จะส่ ง คํา สั่ ง ไปยัง Node MCU ที่ เชื่ อ มต่ อ กับ
เครื อข่ายแบบไร้สายภายในบ้านและสั่งให้ ทํางานตามคําสั่งที่ได้รับ ใน
ขณะเดี ย วกัน ก็ จ ะส่ งค่ า สถานะล่ า สุ ดของแต่ ล ะอุ ป กรณ์ ก ลั บ มาที่
แอพพลิ เ คชั่ น บนโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เพื่ อ แสดงสถานะปั จจุ บ ั น ของ
เครื่ องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านดังกล่าว

3.2 การออกแบบส่ วนของฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์ แวร์
3.2.1.ส่ วนของฮาร์ ดแวร์

1) บอร์ด ESP8266 หรื อ NODE MCU เป็ นโหนดชนิดหนึ่งของ
Arduino
2) โทรศัพท์มือถือที่รองรับระบบปฏิบตั ิการ Android รุ่ น 6.4

3.2.2 ส่ วนของซอฟต์ แวร์

1) ภาษาซี ใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมควบคุมและกําหนดคําสัง่ เปิ ด
หรื อปิ ดการทํางานของเครื่ องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้กบั บอร์ด ESP8266

4. ผลการทดสอบ

จากการพัฒนาทั้งส่ วนของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ของระบบ
ควบคุมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าด้วยเสี ยงผ่านแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือ ได้
ทําการทดสอบการควบคุ ม เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ าภายในบ้านจํานวน 3 ชนิ ด
ได้แ ก่ โคมไฟ ปั๊ ม นํ้า และพัด ลมดู ด อากาศ และได้แ บ่ ง รู ป แบบการ
ควบคุ มเครื่ องใช้ไฟฟ้ าเป็ น 3 รู ปแบบ ได้แก่ เปิ ดการใช้งาน ปิ ดการใช้
งาน และแสดงสถานะการใช้งานของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าแต่ละชนิ ด จากผล
การทดลองพบว่ า การสั่ ง งานด้ว ยการกดปุ่ มเปิ ดหรื อ ปิ ด และแสดง
สถานะการใช้งานบนหน้าจอของแอพพลิ เคชั่น พบว่าเครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า
ทํา งานและแสดงสถานะได้ ถู ก ต้ อ งตามที่ ผู ้ใ ช้ ง านสั่ ง ผ่ า นหน้ า จอ
แอพพลิ เคชัน่ บนโทรศัพท์มือถื อ ส่ วนการสั่งงานเครื่ องใช้ไฟฟ้ าแต่ละ
ชนิ ด ด้วยเสี ย ง โดยผูใ้ ช้งานต้อ งกดปุ่ มเลื อ กคําสั่งเสี ยงและพู ด คําสั่งที่
ต้องการให้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าทํางานนั้น เครื่ องใช้ไฟฟ้ าแต่ละชนิ ดทํางาน
ถูกต้อง โดยความยาวเฉลี่ยของคําสั่งที่บนั ทึ กเพื่อสั่งงานเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
4.5 คํา เช่ น “เปิ ดเครื่ องปั๊ มนํ้า” “ปิ ดหลอดไฟ” “เปิ ดพัดลมดู ดอากาศ”
เป็ นต้น
การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพทางเวลาของการสั่งให้เครื่ อ งใช้
ไฟฟ้ า ทํา งาน พบว่ า เวลาเฉลี่ ย ที่ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า จะทํา ตามคํา สั่ ง จาก
แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือมีความล่าช้า 4.50 วินาที ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั
ปั จ จัย ทางด้า นการติ ด ต่ อ สื่ อสารระหว่ า งแอพพลิ เคชั่ น กับ NETPIE
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Server และคุ ณถาพสัญญาณที่ เชื่ อมต่อเครื อข่ายแบบไร้สายภายในบ้าน
กับบอร์ด ESP8266 จะส่ งผลต่อระยะเวลาที่ใช้ในการควบคุมสัง่ งานด้วย

5.สรุ ป

ผลการดําเนิ น งานของการควบคุ ม เครื่ อ งใช้ไฟฟ้ าด้วยเสี ย ง
ผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีการทํางานร่ วมกันของทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ระบบนี้ สามารถสั่ ง งานเครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า ภายในบ้า นระยะไกลโดยมี
การเชื่ อ ม ต่ อ ผ่ า น เค รื อ ข่ ายแบ บ ไร้ ส ายและแอ พ พ ลิ เค ชั่ น บ น
โทรศัพ ท์มื อ ถื อ เพื่ อ การควบคุ ม สั่งงานการทํางานเครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ าผ่าน
เครื อข่ า ย โดยผู ้ใ ช้ ง านสามารถสั่ ง งานด้ ว ยการกดปุ่ มบนหน้ า จอ
แอพพลิ เ คชั่ น หรื อสั่ ง งานด้ ว ยเสี ยงตนเองผ่ า นแอพพลิ เ คชั่ น บน
โทรศัพท์มือถือ ที่มีการเชื่ อมต่อสัญญาณโทรศัพท์มือถื อของตนเองกับ
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตก็จะสามารถสั่งงานเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านจาก
ระยะไกลได้
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บทคัดย่ อ
งานวิ จยั นี้ นี้ น าเสนอโรงเรื อนปลู ก ผัก สวนครั วด้วยแสงแอลอี ดี
แสดงผลผ่านระบบเครื อข่ าย ควบคุ มความเข้มของแสง การรดน้ า ให้
เพียงพอกับปริ มาณที่พืชต้องการพร้อมบันทึกข้อมูลแสดงผลทางหน้าเว็บ
บราวเซอร์ มี โรงเรื อ นขนาด 50x80x100 เซนติ เมตร ควบคุ มอุ ป กรณ์
โมดู ลและเซนเซอร์ ภายในโรงเพาะปลู กใช้บอร์ ด Arduino Mega 2560
ประมวลผลหลัก บอร์ ด NodeMCU ทาหน้าที่ ส่งข้อมูล ทางเครื อข่าย ใช้
บอร์ ด Raspberry Pi 3 ทาหน้าที่เป็ นเซิ ร์ฟเวอร์ สาหรับบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับ ไปแสดงผลบนหน้าเว็บบราวเซอร์
การทดสอบการ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วนแรก เป็ นการทดสอบ
การวัดเซนเซอร์ ของเครื่ องกับเครื่ องมื อวัดค่า และเปรี ยบเที ยบค่ าความ
ส่ อ งสว่างจากการค านวณกับ ค่ าความสว่างของหลอดไฟแอลอี ดี การ
เปรี ยบเทียบเซนเซอร์ วดั ค่าแสงของเครื่ องกับเครื่ องวัดแสง รุ่ น ETP 307
มีค่าความผิดพลาด 7% ส่ วนที่สอง เป็ นส่ วนของการทดลองการปลูกพืช
ภายในเครื่ องเปรี ยบเที ยบกับการปลู กพืชแบบธรรมชาติ ในการทดลอง
การปลู ก พื ช ได้ท าการปลู ก ผัก ด้ ว ยกัน 2 ชนิ ด คื อ ผัก กาดหอมและ
ผัก บุ้งจี น โดยใช้เวลาในการทดลองปลู ก 4 สัป ดาห์ ในการปลู ก พื ช
ภายในเครื่ องจะให้แสงสว่างที่ 1,800 ลักซ์ เป็ นเวลา 15 ชัว่ โมงต่อวัน จาก
ผลการทดลอง ผักบุง้ จีนและผักกาดหอมที่ปลูกภายในเครื่ องจะโตเร็ วกว่า
การปลูกตามธรรมชาติถึง 2 เท่า
คาสาคัญ: โรงเรื อนปลูกผักสวนครัว, แอลอีดี, ระบบเครื อข่าย

Abstract
This paper presents the vegetable greenhouse with LED via
network system. The light intensity and the water system can be
controlled and monitored on web page. The greenhouse is built with 50
centimeters of the height, 80 centimeters of the width and 100
centimeters of the length. The Arduino Mega 2560 is programmed to
control the devices and the sensor modules. NodeMCU is used to
submit data to the network system. The Ra spberry Pi 3 is operated to

be the server for recording and processing data that can be monitored on
the web page.
The experiment is divided to be two parts. The first
experiment is the comparison results between the measurement result of
the modules and the standard instrument. The comparison of the light
sensor with lux meter (ETP 307) is 7% error. The second part
experiment is the comparison to grow the vegetables in the proposed
greenhouse and the normal planting.The vegetables consist of two types
that are lettuce and morning glory. The green house is controlled to
provide 1,800 lux of the light for 15 hours per day. The time to
experiment for planting is 4 weeks. The lettuce and morning glory can
be grown faster than the normal planting is 2 times.
Keywords : Vegetable Greenhouse, LED , Network system

1. บทนา
การเพาะปลู กพืชผลทางเกษตรกรรมจะมี ค่าของตัวแปรของ
ธรรมชาติที่ใช้ใน การสังเคราะห์ แสงของพื ช ได้แก่ ความเข้มของแสง
ความเข้ม ของก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ อุ ณ หภู มิ ออกซิ เจน น้ า ธาตุ
อาหาร เกษตรกรไม่สามารถควบคุมสิ่ งที่เกิ ดจากธรรมชาติได้ นอกจากนี้
ความต้องการของเกษตรกรในการปลูกพืชนอกฤดูกาล ในสภาวะอากาศ
ที่ เ กิ ด ความแปรปรวนจากสภาวะโลกร้ อ น ส่ ง ผลให้ แ สงแดดตาม
ธรรมชาติ ค่าความ เข้มแสง ความยาวของคลื่ นแสงไม่แน่ นอนขึ้ นและ
ส่ งผลเสี ยหายต่อพืชที่ เกษตรกรเพาะปลูกได้ นักวิจยั บางกลุ่มได้นาแสง
เทียมโดยใช้ LED [1] เข้ามาพัฒนาการปลูกพืช เพื่อให้สามารถสังเคราะห์
แสงได้โดยไม่ตอ้ งใช้แสงจากธรรมชาติ สามารถออกแบบความสว่างของ
แสง ความถี่ ข องแสงและสี ต ามที่ ต้อ งการได้ มี แ สงสว่ า งมากและ
ประหยัด พลังงาน สามารถน าแสงจาก LED นี้ ไปใช้ ง านการเร่ ง การ
เจริ ญเติบโตของพืชได้หลายเท่าตัวในระบบปิ ด [2]
ปี 2552 ปั ญ ญา มัฆ ะศร [3] ได้ท าวิ จ ัย เรื่ อง เครื่ องต้น แบบ
แหล่งกาเนิ ดแสงเทียม สาหรั บการปลูกต้นไม้ดว้ ยระบบการควบคุมการ
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เปิ ดและปิ ดแสงแบบอัตโนมัติออกแบบวงจรควบคุม LED ควบคุม 2 ชุด
โดยใช้แสงสี แดงและสี น้ าเงินความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร และ 660 นา
โนเมตร โดยนาไปใช้กบั ต้นพลู ด่างทาให้ใบของพลู ด่างเจริ ญเติ บ โต ปี
2560 [4] ชานนท์ ลาภจิ ตร ได้วิจยั ผลของหลอดไฟแอลอี ดีสีข าว แดง
และน้ าเงิน ต่อการเจริ ญเติบโตของผักบุง้ จีนที่ปลูกในระบบอะควาโพนิ ค
โดยงานวิจยั ที่กล่าวมายังไม่มีระบบควบคุมการทางาน การเก็บข้อมูลของ
แสง อุณหภูมิ ความชื้น และแสดงผล
ผูว้ ิจยั มีแนวคิดทาโรงเรื อนขนาดเล็กหรื อเครื่ องต้นแบบในการ
ปลูกผักด้วยแสงจาก LED ที่ช่วยกระตุน้ การเจริ ญเติบโตของพืชได้เร็ วขึ้น
ที่สามารถปลูกในพื้นที่ ไม่มาก แสงน้อยหรื อไม่มีแสงเลย สามารถปลู ก
ผักได้และสามารถกระตุน้ ให้พืชมีการเจริ ญเติบโตได้เร็ วขึ้น แล้วนาผลที่
ได้มาวิเคราะห์ แ ละสรุ ปผล ลงในฐานข้อมูล เป็ นแนวทางในการปลู ก
พืช ผัก โดยใช้จากหลอดไฟ LED และที่ สามารถพัฒ นาเพื่ อเพิ่ มผลผลิ ต
ในทางเกษตรได้ต่อไป

การแสดงผลหน้ า เว็บ หลัก ของเครื่ องดัง รู ป ที่ 2 โดยจะแบ่ ง
ออกเป็ น 4 ส่ วน ส่ วนที่ 1 คื อ สถานะท างานของเครื่ อง ประกอบด้วย
ความเข้มแสง สถานะหลอดไฟ LED ON/OFF อุณหภูมิภายในโรงเพราะ
ปลู ก ความชื้ น ของดิ น ปลู ก และสถานะท างานของ Springer ON/OFF
ส่ วนที่ 2 แสดงตารางการตั้งค่าที่ได้ต้ งั ไว้ ประกอบไปด้วย แสงมาตรฐาน
เวลาการเปิ ด-ปิ ดไฟ ความชื่ นมาตรฐาน และช่ วงเวลาการรดให้น้ า ส่ วนที่
3 คือ Show log เมื่อคลิกที่ปุ่ม Show log จะแสดงตารางข้อมูลที่บนั ทึ กไว้
ที่ฐานข้อมูล ส่ วนที่ 4 คื อ ส่ วนแสดงหน้าเว็บย่อย ประกอบไปด้วย หน้า
เว็บหลัก หน้าเว็บข้อมูลผัก หน้าเว็บโปรไฟล์และหน้าออกจากระบบ

2. การศึกษาและออกแบบระบบ
2.1 การออกแบบระบบการทางาน
การออกแบบระบบของโรงเรื อนปลู ก ผัก สวนครั วเร่ งการ
เจริ ญเติบโตด้วยแสงแอลอีดีแสดงผลผ่านระบบเครื อข่าย เพื่อให้สามารถ
ใช้แ ป้ น ตั้งค่าควบคุ ม ระบบต่ างจากผูใ้ ช้ งาน เช่ น ตั้งค่ าวัน ที่ แ ละเวลา
ปัจจุบนั การตั้งค่าระยะเวลาการให้แสง การตั้งค่าระดับความเข้มของแสง
และการตั้งค่าระยะเวลาการให้น้ า โดยมีเซนเซอร์ คอยตรวจวัดความเข้ม
แสงจากหลอด LED เซนเซอร์ วดั ความชื้ นในดิ น ปลู ก พื ช เซนเซอร์ วดั
อุณหภูมิ แล้วนาไปประมวลผลโดยใช้ Arduino Mega 2560 เพื่อควบคุม
การให้ แ สงจากหลอด LED ควบคุ ม การให้ น้ ากับ ต้นพื ช พร้ อมแสดง
ข้อมูลออกทางจอ LCD 20x4 และส่ งข้อมูลผ่านบอร์ ด NodeMCU แบบ
ไร้ สายไปยัง Raspberry Pi 3 ทาหน้าที่เป็ นฐานข้อมูล ในการจัดเก็บการ
ข้อมูล พัฒ นาขึ้นโดยใช้ภาษา Apache, MySQL, Python , PhpMyadmin
ดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 2 ส่ วนการแสดงผลผ่านเว็ปบราวเซอร์

2.1 การออกแบบชุดให้ แสงสว่ าง LED
เนื่ องจากหลอด LED High Power กาลังงาน 1 Watt แต่ละสี
ใช้แรงดันที่ แต่ต่างกัน ในที่น้ ี จะใช้หลอด LED ขนาด 1 W สี แดง และ สี
น้ าเงิ น ในอัต ราส่ ว น 3 : 2 โดยใช้ ชุ ด ละ 20 หลอด จ านวน 2 ชุ ด มี
ระยะห่ าง 40 ซม. จากฐานยาว 80 ซม. โดยออกแบบช่ วงระยะการตก
กระทบจาก P1 ถึง P9 ช่ องละ 10 ซม. เพื่อให้แสงตกกระทบทัว่ ถึ งดังรู ป
ที่ 3

รู ปที่ 3 การออกแบบแสงที่ตกกระทบในโรงเรื อน

รูปที่ 1 ภาพรวมระบบการทางาน
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3. ผลการทดสอบ
ผลการทดสอบแบ่งเป็ น 4 ส่ วนคือ ส่ วนแรกเป็ นการเปรี ยบเทียบ
ระหว่างอุปกรณ์ วดั อุณหภูมิเทอร์ โมมิ เตอร์ กับ เซนเซอร์ วดั อุณหภู มิ ที่
ออกแบบไว้ โดยได้ท าการเปรี ยบเที ยบและเก็ บ ข้อมู ล ดังรู ป ที่ 4 มี ค่ า
ความผิดพลาด 0.2 % มีความใกล้เคียง

จากเซ็ น เซอร์ วดั แสงกับ การออกแบบค่าความสว่างของแสง มี ค่าความ
ผิดพลาดถึง 12% รู ปที่ 6 เป็ นการเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการ
วัดของเซ็นเซอร์ รับแสงและเครื่ องวัดแสง มี ค่ าความผิ ดพลาดอยู่ที่ 7%
โดยรวมสามารถควบคุมความสว่าง 3 ระดับ คือ 500 Lux , 1000 Lux แสง
สว่างได้สูงสุ ดที่ 1800 Lux

รูปที่ 4 การเปรี ยบเทียบระหว่างอุปกรณ์วดั อุณหภูมิเทอร์ โมมิเตอร์ กับ
เซนเซอร์วดั อุณหภูมิที่ออกแบบไว้

รู ปที่ 6 เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการวัดของเซ็นเซอร์ รับแสง
และเครื่ องวัดแสง

ส่วนที่สองเป็ นการเปรี ยบเทียบระหว่างอุปกรณ์วดั ความชื้ น กับ
เซนเซอร์ วดั ความชื้ นที่ ออกแบบไว้ โดยได้ทาการเปรี ยบเที ยบและเก็ บ
ข้อมูล ดังรู ปที่ 5 เก็บข้อมูลช่วง 6.00 น. มีค่าความผิดพลาด 4 % และเก็บ
ข้อมูลช่วง 16.00 น. มีค่าความผิดพลาด 2 %

สุ ดท้ า ยเป็ นส่ วนของการทดสอบการปลู ก พื ช ภายในเครื่ อง
เปรี ยบเทียบกับการปลูกพืชแบบธรรมชาติในรู ปที่ 8 การทดลองการปลูก
พืชได้ทาการปลูกผักด้วยกัน 2 ชนิ ด คือ ผักกาดหอมและผักบุง้ จีน ในการ
ปลูกพืชภายในเครื่ องจะให้แสงอยูท่ ี่ระดับ 1,800 ลักซ์ กาหนดระยะเวลา
ให้แสงที่ 15 ชัว่ โมงต่อวัน ใช้ระยะในการเพาะปลูก 4 สัปดาห์ โดยปลูก
แบบธรรมชาติคู่กนั โดยให้น้ าในเวลาเดียวกันคือ 6.00 น.และ 16.00 น.

รูปที่ 5 การเปรี ยบเทียบระหว่างอุปกรณ์วดั ความชื้น
กับเซนเซอร์ วดั ความชื้นที่ออกแบบไว้

รู ปที่ 7 เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการปลูกโดยใช้เครื่ อง
และการปลูกแบบธรรมชาติ

ส่วนที่สามเป็ นการทดสอบการวัดแสง โดยใช้เครื่ องมือวัดค่าที่ใช้
งานทัว่ ไปและตัวรับรู้วดั แสง นามาเปรี ยบเทียบค่าความส่ องสว่างจากการ
ค านวณ ค่าความสว่างของหลอดไฟ LED ที่ ได้ออกแบบไว้วดั เป็ นจุด
ตั้งแต่ตาแหน่งวัด P1 ถึง P9 ระยะห่ างระหว่างจุด 10 ซม.
การวัด ค่ าแสงของเครื่ อ งกับ เครื่ อ งวัด แสง รุ่ น ETP 307 กับ การ
ออกแบบค่าความสว่างของแสง มี ค่าความผิดพลาด 7% และการวัดค่ า

จากผลการทดลองการปลูกผักบุง้ จีนภายในเครื่ องจะโตเร็ วกว่าการ
ปลูกแบบธรรมชาติ 2 เท่า และจากผลการทดลองผักกาดหอมในเครื่ อง
ความสู งของลาต้นผักกาดหอมจะโตเร็ วกว่าการปลูกแบบธรรมชาติ 2 เท่า
และมี ขนาดใบที่ ยาวกว่า 2 เท่า จะเห็ นได้จากการเปรี ยบเทียบในรู ปที่ 8
โดยวัดจากขนาดต้นและใบมาเฉลี่ ย โดยช่ วงการปลู กในเวลา 4 สัปดาห์
เท่ากัน
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[4] ชานนท์ ลาภจิตร, “ผลของหลอดไฟแอลอีดีสีขาว แดง และน้ าเงิน
ต่อการเจริ ญเติบโตของผักบุง้ จีนที่ปลูกในระบบอะควาโพนิ ค,”
วารสารพืชศาสตร์สงขลานคริ นทร์ . ปี ที่ 4. ฉบับที่ 2, 2560, หน้า.
26-32.

รูปที่ 7 วัดจากขนาดต้นและใบมาเฉลี่ย โดยช่วงการปลูก
ในเวลา 4 สัปดาห์

4. สรุป
การออกแบบระบบโรงเรื อนปลูกผักสวนครัวด้วยแสง LED นั้น
พื ช จะได้รับ แสงที่ ส ม่ าเสมอและสามารถก าหนดเวลาให้ แ สง ให้ น้ า
ควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมความชื้นได้ตามความต้องการของพืชแต่ละชนิ ด
โดยมี ค่าความผิดพลาดที่ สามารถยอมรั บได้ ไม่ เกิ น 10 % โดยผลการ
ทดสอบทั้งชุดอุปกรณ์ใส่ ขอ้ มูลตามที่ตอ้ งการเพื่อควบคุมความชื้ นในดิ น
อุณหภูมิ แสง ในระบบปิ ดแสดงผลผ่านระบบเครื อข่าย โดยสามารถเฝ้า
ระวังระบบเพื่อควบคุมเร่ งการเจริ ญเติบโตของพืชได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นที่สนับสนุนงานวิจยั สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี

เอกสารอ้ างอิง
[1] นภัทร วัจนเทพินทร์ และไชยยันต์ บุญมี, “ไดโอดเปล่งแสงสี อะไร
เหมาะสมกับการปลูกพืช”วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ปี ที่ 25 ฉบับที่ 1 ,2560 , หน้า. 158-176.
[2] Artiwan Shotipruk, Peter B. Kaufman and Henry Y. Wang, “
Conceptual Design of LED-Based Hydroponic Photobioreactor
for High-Density Plant Cultivation” Biotechnol. Prog, Vol 25 ,
No.6 ,1999 , PP. 1058-1064.
[3] ปัญญา มัฆะศร, “เครื่ องต้นแบบแหล่งกาเนิ ดแสงเทียม สาหรับการ
ปลูกกต้นไม้ดว้ ยระบบการควบคุมการเปิ ดและปิ ดแสงแบบ
อัตโนมัติ ” การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่ งชาติครั้งที่ 5
พลังงานทดแทนและความมัน่ คงทางอาหารเพื่อมนุษยชาติ.โรงแรม
อุบลอินเตอร์เนชัน่ แนล จ.อุบลราชธานี , หน้าที่. 321-328,
กรกฎาคม 2552.
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การตรวจสอบการเกิดอัคคีภัยจากพฤติกรรมการใช้ กระแสไฟฟ้ า
Fire investigation from electric current used behaviors
กระดาษทราย สันตะวงศ์ ชินวัฒน์ เอกกลาง ประจวบ อินระวงศ์ วุฒิชัย สง่างาม1
1
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถนนสุรนารายณ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา 30000 อีเมล์ wutichai@rmuti.ac.th

บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ นาเสนอการตรวจสอบการเกิ ดอัคคีภยั โดยทาการ
ตรวจสอบบันทึกพฤติกรรมการใช้ปริ มาณกระแสไฟฟ้ า โดยใช้บอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดุยโน่ ที่ทาหน้าที่เป็ นตัวกลางในการเชื่ อมต่อ
ตัวตรวจวัดและคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูล
โดยมีหลักการทางานคือบอร์ ดอาดุยโน่ จะอ่านค่ากระแสและ
ค่าอุณหภูมิจากตัวตรวจวัด แล้วจัดเก็บค่าปริ มาณกระแสที่ใช้งานทุกๆ 10
นาที ในสภาวะปกติ และทุกๆ 1 วินาที ในสภาวะผิดปกติ เข้าสู่ เซิร์ฟเวอร์
ฐานข้อมูล ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต จากการทดสอบกับภาระทางไฟฟ้ า
ประเภทเครื่ องปรั บอากาศ ระบบสามารถอ่ านค่ ากระแสไฟฟ้ าจากตัว
ตรวจวัด ในสภาวะปกติ ไม่ เกิ น 5 แอมป์ และสามารถอ่ านกระแสใน
สภาวะผิ ด ปกติ เมื่ อ กระแสมากกว่ า 5 แอมป์ โดยค่ าที่ ว ัด ได้ จ ากตัว
ตรวจวัดมีความถูกต้อง 98.30 เปอร์เซ็นต์

ปั จจุบนั โลกมีการเปลี่ ยนแปลงและพัฒนามากขึ้น ซึ่งก็เป็ นผล
มาจากการที่ มนุ ษย์นาเอาเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเข้ามาใช้ ไม่ว่าจะ
เป็ นอุปกรณ์ หรื อเครื่ องมื อใช้สอยนั้นก็มีความทันสมัยมากขึ้น ซึ่ งก็รวม
ไปถึงการตรวจสอบย้อนหลังเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆหรื อภัยพิบตั ิไปแล้ว
ที่ผ่านมาในอดีตการจดบันทึกข้อมูลค่าต่างๆ จะต้องใช้มนุษย์
เป็ นผูท้ ี่คอยจดบันทึกข้อมูลเป็ นระยะๆและระหว่างการจัดเก็บเอกสารที่
จดบัน ทึ ก ข้อ มู ล ข้ อ มู ล อาจสู ญ หาย หรื อ อาจไม่ ต่ อ เนื่ อ งท าให้ ก าร
ตรวจสอบไม่สมบูรณ์
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงมีแนวคิดในการออกแบบเครื่ องบันทึก การ
ใช้กระแสไฟฟ้ าและอุณหภูมิ เพื่อจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ย้อนหลังในกรณี เกิ ดอัคคีภยั โดยที่ค่ากระแสไฟฟ้ากับอุณหภูมิที่วดั ได้จะ
ถู กจัดเก็บ ไว้ที่ เชิ ฟเวอร์ ฐานข้อมูล โดยผ่านบอร์ ดไมโครคอนโทรเลอร์
อาดูยโน่ที่มีการเชื่ อมต่อผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต

คาสาคัญ: อาดุยโน่ , อัคคีภยั , ฐานข้อมูล

Abstract
This paper presents the fire investigation by monitoring the
behavior of electricity uses. Arduino microcontroller board was used to
connect between sensors and computer database system. In principle,
currents and temperatures was read by the microcontroller from sensors
and record current values every 10 minutes in normal conditions and
every 1 second in abnormal cases. These data was sent to database
server via internet network. From the test with the electrical load in
normal condition, air conditioner, the system could read current from
sensor up to 5 A. In abnormal case, it could detect current when the
current over 5 A. The measured value from the detector was 98.30
percent accuracy.
Keywords: arduino , fire, database

2. ทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
2.1 บอร์ ดอาดูยโน่
บอร์ ดอาดุ ยโน่ เป็ นบอร์ ด ไมโครคอนโทรเลอร์ ตระกู ล เอวี
อาร์ (AVR) ซึ่ งเป็ นบอร์ ดที่ มี ราคาไม่แพง และผูใ้ ช้งานสามารถกาหนด
ชุ ด ค าสั่ ง ด้ ว ยภาษาซี ที่ ส ามารถควบคุ ม ขาอิ น พุ ท หรื อเอาท์ พุ ท ใน
โครงงานนี้ เลื อกใช้บอร์ ดอาดุ ยโน่ ยูโน (UNO) พร้ อมด้วยบอร์ ด บอร์ ด
อีเทอร์เน็ต เพื่อใช้เชื่ อมต่อมกับเครื อข่ายอินเตอร์ เนต
2.2 ตัวตรวจวัด
2.2.1 ตัวตรวจจับวัดกระแสไฟฟ้า
วงจรตรวจจับวัดกระแสไฟฟ้าที่ ใช้ ดังแสดงในรู ปที่ 1 โดยใช้
ตัวตรวจจับ วัด กระแสไฟฟ้ า รุ่ น SCT-013-020A พิ ก ัด การตรวจจับ วัด
กระแสโหลดสู งสุด 20 แอมป์ ทาการคล้องกับวงจรไฟฟ้ า ซึ่ งตัวตรวจจับ
วัดกระแสไฟฟ้ าให้สัญญาณออกมาเป็ นกระแสไม่ส ามารถนาไปต่อกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดุยโน่ ได้โดยตรง จึงต้องแปลงให้ เป็ นแรงดัน
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ก่อน โดยทาการต่อความต้านทานเข้ากับตัวตรวจจับวัดกระแสไฟฟ้าแล้ว
ให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดุยโน่ วัดแรงดันที่ตกคร่ อมตัวต้านทาน

การเก็บข้อมูลทั้งหมดลงในไฟล์เพียงไฟล์เดี ยว ท าให้ ทางานได้รวดเร็ ว
และมี ค วามยื ด หยุ่ น นอกจากนั้ นแต่ ล ะตารางที่ เก็ บ ข้ อ มู ล สามารถ
เชื่ อมโยงเข้าหากันทาให้สามารถรวมหรื อจัดกลุ่มข้อมูลได้ตามต้องการ
โดยอาศัยภาษา SQL ที่เป็ นส่ วนหนึ่งของโปรแกรม MySQL ซึ่ งเป็ นภาษา
มาตรฐานในการเข้าถึ งฐานข้อมูล MySQL ซึ่ งการจัด เก็ บ ข้อมู ล ภายใน
ระบบฐานข้อมู ลสามารถช่ วยแก้ปั ญหาของการประมวลผลด้วยระบบ
ไฟล์ได้
โครงสร้างฐานข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลจะมีคุณลักษณะ
เรี ยงลาดับดังแสดงในตารางที่ 1

รู ปที่ 1 วงจรตรวจจับวัดกระแสไฟฟ้า
ค่ า ที่ ไ ด้จ ากตัว ตรวจวัด กระแสไฟฟ้ า นั้ นจะสามารถอ่ า น
ค่ากระแสอยู่ใ นช่ วงตั้งแต่ 0 ถึ ง 20 แอมป์ แต่ ข นาดแรงดัน ที่ ส่ งเข้าสู่
ไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดุยโน่ จะมีขนาด 0 ถึง 1 โวลต์
2.2.2 ตัวตรวจจับวัดอุณหภูมิ
วงจรตรวจจับ วัด อุ ณ หภู มิ ที่ ใ ช้ ดังแสดงในรู ป ที่ 2 โดยใช้
อุปกรณ์ตรวจจับวัดอุณหภูมิ รุ่ น DHT 21 ทาการวัดอุณหภูมิ ซึ่ งอุปกรณ์
ตรวจจับวัดอุณหภูมิเชื่ อมต่อด้วยสัญญาณเพียงเส้นเดี ยวแบบสองทิศทาง
ใช้แ รงดันไฟเลี้ ยง 3.3 โวลต์ สามารถวัดอุณ หภูมิได้ในช่ วง - 40 ถึ ง 80
องศาเซลเซี ยส โดยใช้ขาเชื่ อมต่อ 3 ขา ได้แก่ VCC GND และ SDA ใน
การอ่านข้อมูลค่าอุณหภูมิแต่ละครั้งจะอ่านข้อมูล 16 บิต

ชื่อฟิ ลด์

ชนิดข้อมูล

ความหมาย

ID

int

ลาดับที่

current
temp
data

double
double
timestamp

ค่ากระแสไฟฟ้า
ค่าอุณหภูมิ
วันที่และเวลา

ID คือลาดับที่
current คือค่ากระแสไฟฟ้า
temp คือค่าอุณหภูมิ
data คือวันที่และเวลา

รู ปที่ 2 วงจรตรวจจับวัดอุณหภูมิ
2.2.3 ฐานข้ อมูล MySQL
MySQL เป็ นโปรแกรมระบบสาหรับจัดการฐานข้อมูล โดย
ท าหน้าที่ เก็ บ ข้อ มู ล อย่างเป็ นระบบ รองรั บ ค าสั่ ง SQL เป็ นเครื่ อ งมื อ
สาหรับจัดเก็บข้อมูลที่ตอ้ งใช้ร่วมกับเครื่ องมือหรื อโปรแกรมอื่น เพื่อให้
ได้ระบบงานที่รองรับความต้องการของผูใ้ ช้ซ่ ึ งตัวโปรแกรมถูกออกแบบ
ให้ สามารถทางานได้บนระบบปฏิ บตั ิการที่หลากหลาย และเป็ นระบบ
ฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ท (Open Source) จึงนิยมนามาใช้งานจานวนมาก
โดยที่ MySQL เป็ นระบบจัด การฐานข้ อ มู ล แบบ เชิ งสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง
ฐานข้อมูลแบบนี้ จะทาการเก็บข้อมูลทั้งหมดในรู ปแบบของตารางแทน

รู ปที่ 3 วงจรรวมโครงการ

3. การออกแบบการวัดค่ า
วงจรรวมของการวัด ค่ า แสดงในรู ป ที่ 3 โดยใช้ อุ ป กรณ์
ตรวจจับวัดอุณหภูมิ รุ่ น DHT 21 ทาการวัดอุณหภูมิจะอ่านค่าออกมาใน
รู ป แบบดิ จิท ลั ส่ งข้อมู ล ให้ ก ับ บอร์ ด อาดุ ยโน่ โดยขาที่ เชื่ อมต่ อมี 3 ขา
ได้แก่ ขา VCC ต่อเข้ากับไฟเลี้ยง 3.3 โวลต์ของบอร์ ดอาดู ยโน่ ขา SDA
ต่อเข้ากับอินพุตดิจิทลั 2 ของบอร์ ดอาดุยโน่ ขา GND ต่อเข้ากับขา GND
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ของบอร์ ดอาดุยโน่ และอุปกรณ์ ตรวจจับวัดกระแสไฟฟ้ า รุ่ น SCT-013020A ทาการวัดกระแสไฟฟ้ าจะอ่ านค่ าออกมาในรู ปแบบอนาล็ อกส่ ง
ข้อมูลให้กบั บอร์ ดอาดุยโน่ โดยขาที่ เชื่ อมต่อมี 3 ขา ได้แก่ ขา VCC ต่อ
เข้ากับไฟเลี้ ยง 5 โวลต์ของบอร์ ดอาดุยโน่ ขาสัญญาณต่อเข้ากับอินพุต
อนาล็อก A1 ของบอร์ ดอาดุยโน่ ขา GND ต่อเข้ากับขา GND ของบอร์ ด
อาดุยโน่ จากนั้นบอร์ ดอาดุ ยโน่ จะทาการประมวลผลแล้วส่ งข้อมูลผ่าน
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ตไปเก็บบันทึกยังฐานข้อมูล

องศาเซเลเซี ย ส แล้ ว ท าการอ่ านค่ า อุ ณ หภู มิ จ ากเครื่ อ งวัด อ้างอิ ง และ
เครื่ องวัดที่ใช้

3. การทดสอบตัวตรวจวัด
3.1 การทดสอบตัวตรวจวัดกระแสไฟฟ้า
ในการทดสอบตัวตรวจวัดระแสไฟฟ้ า จะใช้กบั ภาระโหลดที่ปรับค่า
ดังรู ปที่ 4 โดยให้ แ รงดันคงที่ ที่ 230 โวล์ ท และทาการปรับลดตัวต้าน
รู ปที่ 5 การทดสอบวัดค่าอุณหภูมิ

เพื่อให้กระแสไฟฟ้าตามที่ตอ้ งการคือ เริ่ มต้นที่ 2 แอมป์ จนถึ ง 14 แอมป์
เพิ่มทีละ 2 แอมป์

จากการทดสอบ พบ ว่ า มี เ ครื่ องวั ด อุ ณ หภู มิ ที่ น ามาใช้ มี ค่ า ความ
คลาดเคลื่อน 0.38 เปอร์เซ็นต์
4. การทดสอบใช้ งานจริง
การทดสอบโดยการนาเครื่ องบันทึกกระแสและอุณหภูมิไปติดตั้ง
กับตูจ้ ่ายไฟย่อยของตึก 18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่มี
การใช้โหลดส่ วนใหญ่เป็ นเครื่ องปรับอากาศ โดยทาการติดตั้งเพื่อส่ งค่า
กระแสไฟฟ้ า กับ ค่ าอุ ณ หภู มิ ผ่ านเครื อ ข่ ายอิ น เทอร์ เน็ ต ไปบัน ทึ ก ยัง
ฐานข้อมูล โดยมีค่ากระแสไฟฟ้าและอุณหภูมิที่เก็บบันทึกดังนี้

รู ปที่ 4 วงจรทดสอบตัวตรวจวัดกระแสไฟฟ้า
จากการทดสอบ ค่าความเที่ยงตรงของตัววัดกระแสไฟฟ้ าขณะจ่ายโหลด
ความต้านทาน พบว่ามี ค่ าความคลาดเคลื่ อ นเพี ยง 1.7 เปอร์ เซ็ น ต์ เมื่ อ
เทียบกับ เครื่ องมือวัดแคมป์ มิเตอร์ รุ่ น UT204A

4.1 การวัดและบันทึกค่ากระแสไฟฟ้ า
การบันทึกค่ากระแสไฟฟ้ าโดยเครื่ องบันทึกกระแสและอุณหภูมิ
โดยจะแบ่ ง ช่ ว งการวัด กระแสไฟฟ้ าเป็ น 3 ช่ ว ง คื อ ช่ ว งที่ 1 จะเปิ ด
เครื่ อ งปรั บ อากาศจานวน 1 เครื่ อ ง ช่ วงที่ 2 จะเปิ ดเครื่ อ งปรั บ อากาศ
จานวน 2 เครื่ อง และช่ วงที่ 3 จะเปิ ดเครื่ องปรับอากาศจานวน 3 เครื่ อง
แสดงในรู ปที่ 6

3.2 การทดสอบตัวตรวจวัดอุณหภูมิ
ในการทดสอบตัววัด อุ ณ หภู มิ น้ ัน ค่ าที่ ว ดั ในแต่ ล ะครั้ งจะใช้ ต ัววัด
อ้างอิงคือ เครื่ องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด รุ่ น AZ-8868 ทาการวัดควบคู่
เพื่อเปรี ยบเทียบ
การทดสอบโดยการติดตั้งตามรู ปที่ 5 เพื่อหาค่าความผิดพลาดในการ
วัดค่าอุณหภูมิ โดยติดตั้งไว้ภายในกล่ องแล้วใช้ไดร์ เป่ าผมเป่ าเข้าไปใน
กล่องเพื่อให้อุณหภูมิมีการเปลี่ ยนแปลง ตั้งแต่ 35 องศาเซลเซี ยล ถึง 80

รู ปที่ 6 กราฟแสดงการบันทึกค่ากระแสไฟฟ้ า
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จากรู ปที่ 6 กราฟแสดงการบันทึ กค่ากระแสไฟฟ้ า แบ่งช่ วง
การวัดกระแสไฟฟ้าเป็ น 3 ช่ วง จะเห็ นได้วา่ ในช่ วงที่ 1 ค่ากระแสไฟฟ้าที่
ทาการวัดเฉลี่ยได้ 7 แอมแปร์ และในช่วงที่ 2 ค่ากระแสไฟฟ้าที่ทาการวัด
เฉลี่ยได้ 15 แอมแปร์ และในช่ วง 3 นั้นจะเป็ นค่า 21 ซึ่ งค่า 21 นั้นคือค่าที่
ถูกกาหนดไว้บนั ทึกเมื่อกระแสไฟฟ้าเกิน 20 แอมแปร์
4.2 การวัดและบันทึกค่ าอุณหภูมิ
การบันทึกค่าอุณหภูมิโดยเครื่ องบันทึกกระแสและอุณหภูมิ
โดยจะท าการวัด อุ ณ หภู มิ ภ ายในตู ้จ่ า ยไฟย่ อ ยจากเวลา 14:43:46 ถึ ง
16:17:17 เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาทีแสดงในรู ปที่ 7
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รู ปที่ 7 กราฟแสดงการบันทึกค่าอุณหภูมิ
จากรู ปที่ 7 กราฟแสดงการบันทึกค่าอุณหภูมิ จะเห็ นได้ว่าค่า
อุณหภูมิที่ทาการวัดนั้นค่าค่อยๆลดลงเนื่ องตูจ้ ่ายไฟย่อยติดตั้งอยูใ่ นห้องที่
มีเครื่ องปรับอากาศ ซึ่งระยะเวลาที่บนั ทึกเฉลี่ย 29.5 วินาที

4. สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
จากการทดสอบการวัดและส่ งค่ากระแสไฟฟ้ ากับค่าอุณหภูมิ
ผ่ า นเครื อข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต จัด เก็ บ เข้ า เซิ ร์ ฟ เวอร์ ฐ านข้ อ มู ล โดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดุ ยโน่ จะเห็ น ว่าการทางานของโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นมานั่นสามารถส่ งค่ ากระแสไฟฟ้ ากับค่าอุ ณหภูมิจากอุปกรณ์
ตรวจจับวัดกระแสไฟฟ้ ากับอุปกรณ์ตรวจจับวัดอุณหภูมิเข้าสู่ เซิ ร์ฟเวอร์
ฐานข้อ มู ล ได้ โดยค่ าที่ ต รวจวัด มี ค วามแม่ น ยาในการอ่ านข้อ มู ล จาก
อุปกรณ์ตรวจวัดถึง 98.30 เปอร์เซ็นต์
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หลอดไฟ LED สาหรับแปลงปลูกไม้ ดอกพืชวันสั้นโดยใช้ เทคนิคการปรับความส่ องสว่ างของแสงสี แดง
LED Bulbs for Short day Flowerer Plants Using the Red Light luminosity Adjustment Technique
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บทคัดย่อ

1. บทนา

บทความนี้ นาเสนอการสร้ างหลอดไฟ LED สาหรับแปลงปลูกไม้
ดอกพืชวันสั้นจานวน 5 หลอด โดยใช้เพาเวอร์ LED สี แดงร่ วมกับสี ขาว
แต่ ล ะหลอดมี จ านวน LED สี ข าว 6 ดวงที่ ก ระแส 300 mA และ LED
สี แดงทั้ง 4 ดวงของแต่ละหลอดมีค่ากระแส 100, 150, 200, 250, 300 mA
ตามลาดับ เพื่อปรับค่ าความส่ องสว่างของแสงสี แดง หลอดไฟ LED มี
ความสู ง 16 ซม. กว้าง 15.5 ซม. ประกอบร่ วมกับวงจรสวิตชิ่ งเพาเวอร์
ซัพพลายและขั้วหลอด E27 เพื่อให้สะดวกใช้งานร่ วมกับไฟฟ้า 220 Vac
ผลการทดสอบเมื่ อ ติ ด ตั้งที่ ร ะดับ ความสู ง จากพื้ น 100 ซม. พื้ น ที่
ขนาด 100 ×100 ซม. วัดค่ าความเข้มแสงได้มากกว่า 40 lx ใช้กาลังงาน
ไฟฟ้าเท่ากับ 11 W มีค่าความเข้มแสงมากกว่าหลอดตะเกียบขนาด 14 W
และเมื่อเปิ ดใช้งานหลอดไฟ LED นาน 180 นาที มีการแผ่ความร้อนที่ไม่
ส่ งผลต่อการเจริ ญเติบโตของไม้ดอกพืชวันสั้น และพบว่าหลอดไฟ LED
ที่ ปรับกระแสของ LED สี แดงที่ 150 mA มีค่าความส่ องสว่างที่ มีผลต่ อ
การเจริ ญเติบโตของต้นและทาให้เกิ ดตาดอกของไม้ดอกพืชวันสั้นมาก
ที่สุด ทาให้ช่วยลดต้นทุนและเวลาในการผลิตของเกษตรกรลงได้
คาสาคัญ : ความเข้มแสง, ค่าความส่ องสว่าง, แอลอีดี

การปลูกไม้ดอกที่เป็ นพืชวันสั้น (Short day plants) เช่น เบญจมาศ
ดอกดาวกระจาย [1] ซึ่ งในช่ วงสร้ างการเจริ ญ เติ บ โตทางลาต้น ของไม้
ดอกพื ชวัน สั้ น จะต้องได้รับ ช่ ว งแสง (Light Duration) นานกว่าช่ วงวัน
วิกฤติ (Critical day length) ที่ มีเวลาประมาณ 12-14 ชั่วโมง โดยถ้าช่ วง
แสงสั้นกว่าช่วงวันวิกฤติไม้ดอกพืชวันสั้นจะเริ่ มเกิดตาดอกและติดดอก
ทั้งที่ลาต้นยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ ทาให้ได้ดอกที่ มีคุณภาพไม่ดี เกษตรกรจะ
ให้แสงสว่างเพิ่มเติมโดยใช้หลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์ (Compact
fluorescent bulbs) หรื อ หลอดตะเกี ยบขนาด 11-18 วัตต์ โดยให้ มีความ
เข้มแสง (Light intensity) ที่ พ้ืนแปลงปลู กประมาณ 40-100 ลักซ์ (Lux :
lx) ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความสม่าเสมอของความเข้มแสง ดังแสดงในรู ปที่ 1

Abstract
This paper presents the created 5 LED bulbs for short day flowerer
plants. The LED bulbs has 6 white power LEDs at 300 mA, and 4 red
power LEDs with current at 100, 150, 200, 250 and 300 mA
respectively, for adjusting red light illuminates. The LED bulbs have 16
cm high and 15.5 cm wide with E27 head for compatible to use with
220 Vac, including switching power supply.
Form experiment, installed height away from ground 100 cm, the
light intensity has a more 40 lx per square meter with 11 W power,
which higher than 14 W compact fluorescent bulb. Power on the LED
bulbs for 180 minutes, the heat radiation do not affect the growth of
short day flowerer plants. It was found that LED bulb with red LEDs at
150 mA is the best choice that affect on the growth and flowering of the
short day flowerer plants, which can reduce cost and times for growers.
Keywords : Light intensity, Illuminates, Light Emitting Diode (LED)

รู ปที่ 1 การให้แสงในช่วงกลางคืนสาหรับการปลูกดอกดาวกระจาย
การให้ แ สงสว่ างเพิ่ ม เติ ม ในการปลู ก บนเนื้ อ ที่ 1 ไร่ เมื่ อ ใช้ห ลอด
ตะเกี ยบขนาด 14 W ติ ดตั้งที่ ระยะห่ างระหว่างแถว 150 ซม. และแต่ละ
หลอดห่ างกัน 200 ซม. ใช้หลอดจานวน 494 หลอด (26 แถว×19 หลอด)
เปิ ดนาน 3 ชั่วโมง ใช้ไฟฟ้ าวันละประมาณ 21 หน่ วย ดังนั้น ถ้าหากใน
ระหว่างการให้แสงสว่างเพิ่มเติ มแล้วสามารถจัดคุณภาพแสงให้กบั พืช
ด้วยแสงจาก LED ที่ มีสเปกตรัมใกล้เคียงกับหลอดใส้ [3] จะช่วยเร่ งการ
เจริ ญเติบโตของลาต้นให้มีความสู งเร็ วขึ้น จึงใช้จานวนวันน้อยลงได้

2. การปลูกดอกดาวกระจาย
ดอกดาวกระจายเป็ นไม้ดอกพืชวันสั้น โดยในช่วงการสร้างลาต้นจะ
มีความต้องการช่วงแสงในวันหนึ่ งๆ นานกว่าช่วงวันวิกฤติ ดังนั้นในช่วง
นี้ เกษตรกรจึ งให้แสงสว่างเพิ่ มเติ มแก่ ดอกดาวกระจายเพื่ อ ให้ เกิ ดการ
สร้ า งล าต้น ให้ ส มบู ร ณ์ ก่ อ น และจากที่ พื ช สามารถดู ด กลื น แสงได้ดี
ในช่ วงแสงสี น้ าเงินที่ ความยาวคลื่นประมาณ 420 - 460 นาโมเมตร และ
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ในช่ วงแสงสี แดงที่ ความยาวคลื่ นประมาณ 630 – 660 นาโนเมตร ที่ จะ
ช่วยส่ งเสริ มการงอกของเมล็ดและการสร้างลาต้นของพืช [2]
จากการเก็บ ข้อ มู ล จากหมู่ บ้า นหนองเขี ยว ตาบลดอนแก้ว อ าเภอ
แม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ เกษตรกรปลูกดอกดาวกระจายเป็ นแปลงปลูก
และให้แสงแก่ดอกดาวกระจายในช่ วงการเจริ ญเติบโตของลาต้นโดยใช้
หลอดตะเกี ยบขนาด 14 W ติ ดตั้งให้ห ลอดไฟสู งจากพื้ นดิ น 100 - 120
ซม. ให้แสงในช่วงเวลา 18.00 - 21.00 น. รวมทั้งวันดอกดาวกระจายต้อง
ได้รับแสงไม่น้อยกว่า 14 ชัว่ โมง เป็ นระยะเวลา 28 - 30 วัน หรื อให้ได้
ความสู งของลาต้นประมาณ 50-80 ซม. ทาให้มีตน้ ทุนในการผลิตและใช้
ระยะเวลาในการให้แสงสว่างเพิ่มเติมแก่ดอกดาวกระจายค่อนข้างนาน

หลอดไฟ LED ที่ มีกระแสของ LED สี แ ดงที่ 100, 150, 200, 250, 300
mA เป็ นหลอดที่ 1 - 5 ตามลาดับ หลอดที่ 6 เป็ นสี แดงอย่างเดียว
12.36 V

R1

R3

R2

LED 1

LED 5

LED 7

LED 2

LED 6

LED 8

LED 3

LED 9

LED 4

LED 10

รู ปที่ 4 วงจรของหลอดไฟ LED

3. การวัดความเข้ มแสง
การวัดความเข้มแสงเฉลี่ยแบบพื้นที่สาหรับการติดตั้งหลอดในแปลง
ปลูกดอกดาวกระจาย โดยที่หลอดไฟถูกติดตั้งเป็ นแถวเดียว (Single Row
of Individual Luminaires) กลางแปลงปลูก และระยะห่ างของการติ ดตั้ง
หลอดไฟฟ้ ามี ลักษณะที่ แน่ น อนซ้ าๆ กัน สามารถวัดแสงในจุ ดที่ เป็ น
ตัวแทนของพื้นที่ ที่มีแสงตกกระทบในลักษณะเดียวกัน แสดงดังรู ปที่ 2
และนาผลมาคานวณหาความเข้มแสงเฉลี่ยตามสมการที่ (1)
P1

P2

P10
P5

P12
P7

0.75 cm

11.5 cm

1.5 cm

P3
1.5 cm

P11

P4

R1 = 5 , 1W
R3 = 23 , 5W
R2 = 30 , 2W ; 100mA
R2 = 20 , 2W ; 150mA
R2 = 15 , 2W ; 200mA
R2 = 12 , 2W ; 250mA
R2 = 10 , 2W ; 300mA
LED1-6 = TL1F1-NW0, L
LED7-10 = SPNovaLED-1

P6

100 cm

1.5 cm

รู ปที่ 5 ตาแหน่งการวางหลอดแอลอีดี

P13
P8
100 cm

P9

ขั้วหลอด E27

4.5 cm

รูปที่ 2 ตาแหน่งการวัดเพื่อหาความเข้มแสงของหลอดไฟ
LIav 

P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10  P11  P12  P13
13

เมื่อ

(1)

16 cm
11.5 cm

LIav
ค่าความเข้มแสงเฉลี่ยของหลอดไฟ
P1,…, P13 ค่าความเข้มแสงที่วดั ในแต่ละจุด

4. การสร้ างหลอดไฟ LED
รู ปที่ 6 ขนาดของโครงสร้างของหลอดไฟ LED

แผนผังของหลอดไฟ LED ที่สร้างขึ้น แสดงในรู ปที่ 3
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง
INPUT : 140 - 240 Vac
OUTPUT : 12.36 Vdc, 2A

จากรู ปที่ 6 เป็ นหลอดไฟ LED ที่ประกอบสาเร็จ โดยเลือกใช้ PCB
แบบ 2 หน้าแล้วเชื่อมด้วยโลหะกลวงเพื่อช่วยระบายความร้อนภายในตัว
หลอด ประกอบร่ วมกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบสวิตชิ่งพร้อมกับ
ฝาครอบกันน้ าค้างและน้ าฝน

วงจรหลอดไฟ LED

รูปที่ 3 แผนผังของหลอดไฟ LED
เลือกใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงแบบสวิตชิ่ งที่ รองรับค่าแรงดัน
อินพุต 140 ถึง 240 Vac มีแรงดันเอาต์พุต 12.36 Vdc, 2 A และต่ อวงจร
ตามรู ป ที่ 4 ใช้ LED สี ข าวเบอร์ TL1F1-NW0, L มี แ รงดัน ตกคร่ อ ม
รวมทั้ ง 4 ดวงเท่า กับ 10.84 V ที ่ ก ระแส 300 mA และ LED สี แ ดง
เบอร์ SPNovaLED-1 มี แ รงดัน ตกคร่ อ มรวมทั้ง 4 ดวงเท่ า กับ 9.4 V
และออกแบบการวางบนแผ่น PCB ดังรู ปที่ 5 ตามลาดับ และกาหนดให้

5. ผลการทดสอบ
การทดสอบความเข้มแสงของหลอดไฟ LED ทั้ง 5 หลอดในระยะ
พื้นที่ 100100 ซม. เมื่อติดตั้งที่ระดับความสู ง 100 ซม. โดยทาการวัดค่า
ความเข้ม แสงด้ว ยมิ เตอร์ ว ดั ความความเข้ม แสง TENMARS TM-202
จานวน 13 จุดตามตาแหน่ งในรู ปที่ 2 พบว่าหลอดไฟ LED ทั้ง 5 หลอด
นั้น มี ค่าความเข้มแสงเฉลี่ ยมากกว่า 40 lx ซึ่ งมากกว่าค่ าความเข้มแสง
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เฉลี่ยของหลอดตะเกียบขนาด 14 W และใช้กระแสไฟฟ้าเท่ากับ 50 mA
ดังรู ปที่ 7 เมื่อนามาคานวณหากาลังงานไฟฟ้าที่ใช้ได้เท่ากับ 11 W

รู ปที่ 10 สเปกตรัมที่กระแสของ LED สี ขาว 300 mA และสี แดง 100 mA

รูปที่ 7 การวัดหาค่ากระแสที่ใช้ของหลอดไฟ LED

รู ปที่ 11 สเปกตรัมที่กระแสของ LED สี ขาว 300 mA และสี แดง 200 mA

รูปที่ 8 การจัดเตรี ยมเพือ่ วัดค่าความเข้มแสงและการติดตั้งหลอดไฟ LED
รู ปที่ 12 สเปกตรัมที่กระแสของ LED สี ขาว 300 mA และสี แดง 300 mA

รูปที่ 9 ค่าความเข้มแสงของหลอดไฟ LED และหลอดตะเกียบ 14 W
รู ปที่ 8 เป็ นการทดสอบความสามารถในการส่ องสว่างและอุณหภูมิ
ของการแผ่ความร้อนเมื่อเปิ ดใช้งานต่อเนื่ องเป็ นเวลามากกว่า 180 นาที
พบว่าทั้ง 5 หลอด นั้นค่าความเข้มแสงจะมีค่าลดลงตามระยะเวลาในการ
เปิ ดใช้งานประมาณ 1-5 lx ทั้งนี้ ค่าความเข้มแสงในทุกๆ ตาแหน่งการวัด
ยังคงมีค่ามากกว่า 40 lx ดังรู ปที่ 9 และจากการวัดอุณหภูมิที่ระยะห่ าง 5
และ 20 ซม. จากด้า นหน้ า หลอดไฟ LED เปรี ยบเที ย บกับ อุ ณ หภู มิ
สภาพแวดล้อมมีความสู งกว่าประมาณ 1 °C ดังนั้นหลอดไฟ LED ทั้ง 5
หลอดสามารถใช้งานได้ดีตามระยะเวลาและมีการแผ่ความร้อนไม่สูงมาก
ผลการทดสอบวัดสเปกตรัมของแสงเมื่อปรับค่าความส่ องสว่าง โดย
ใช้ Ocean optics spectrometer usb4000 ในการวัดและทดสอบได้ปรับให้
มีกระแสของ LED สี ขาวที่ 300 mA และปรับกระแสของ LED สี แดงที่
100, 200 และ 300 mA ได้ผลการทดสอบดังรู ปที่ 10 - 12 ตามลาดับ

รู ปที่ 13 การติดตั้งหลอดไฟ LED ในแปลงปลูกดอกดาวกระจาย

รู ปที่ 14 การให้แสงสว่างด้วยหลอดไฟ LED ในแปลงปลูก
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รู ปที่ 13 และ 14 เป็ นการทดสอบหลอดไฟ LED บนแปลงปลูกของ
เกษตรกรที่ ห มู่ บ้านหนองเขี ย ว ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ ริ ม จัง หวัด
เชียงใหม่ เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเจริ ญเติบโตของลาต้น โดยมีการให้แสง
ในช่ วงเวลา 18.00 – 21.00 น. เป็ นระยะเวลา 30 วัน โดยทาการวัดความ
สู งของการเจริ ญเติบโตของลาต้นดอกดาวกระจายทุก ๆ 3 วัน และแสดง
ความสู งได้ดงั รู ปที่ 15 - 18 ตามลาดับ

รูปที่ 15 ความความสูงของดอกดาวกระจายที่ให้แสงระยะเวลา 30 วัน

6. สรุ ป
หลอดไฟ LED ที่ ส ร้ างขึ้ น นี้ มี ต้นทุ น ประมาณ 450 บาท สามารถ
นาไปใช้แทนหลอดตะเกียบที่ เกษตรกรใช้อยู่ โดยที่ หลอดไฟ LED ให้
ค่าความเข้มแสงเพียงพอที่ดอกดาวกระจายต้องการ ซึ่ งมีค่าความเข้มแสง
ทุกจุดการวัดสู งกว่าค่าความเข้มแสงเฉลี่ยของหลอดตะเกี ยบขนาด 14 W
โดยใช้ ก าลัง งานไฟฟ้ า น้ อ ยกว่ า 3 W ต่ อ หลอด หรื อ ใช้ไ ฟฟ้ า วัน ละ
ประมาณ 16.3 หน่ ว ย ส าหรั บ พื้ น ที่ ป ลู ก 1 ไร่ ลดลงจากการใช้ห ลอด
ตะเกี ยบขนาด 14 W ประมาณ 4.7 หน่ วยต่อวัน ประกอบกับที่ หลอดไฟ
LED มีการจัดคุณภาพแสงที่ พืชต้องการเพื่อช่ วยในการเจริ ญเติ บโตของ
ลาต้นได้เร็ วขึ้นทาให้ลดจานวนวันในการให้แสงเพิ่มเติมลง 3-6 วัน ทา
ให้ช่วยลดต้นทุนและเวลาในการผลิตของเกษตรกรลงได้ และหลอดไฟ
LED มีการแผ่ความร้อนไม่สูงมาก ทาให้สามารถใช้งานที่ระดับความสู ง
ใกล้กบั ต้นดอกดาวกระจาย เพือ่ ให้ได้ความเข้มแสงที่เพียงพอได้

7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณนายประสิ ทธิ์ คาแล เกษตรกรปลูกดอกดาวกระจายและ
เบญจมาศหมู่ บ้านหนองเขี ยว ต าบลเหมื อ งแก้ว อ าเภอแม่ ริม จังหวัด
เชียงใหม่ ที่ใด้ให้รายละเอียดและอานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล

เอกสารอ้ างอิง

รูปที่ 16 การติดตั้งหลอด LED ให้กบั แปลงปลูก

[1] กรมส่ งเสริ มการเกษตร “การปลูกเบญจมาศ ,”
http://www.servicelink.doae.go.th/webpage/book%20PDF/flower/
f010.pdf.
[2] ภิญโญ พานิชพันธ์ “การสังเคราะห์ดว้ ยแสง,”
http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/photosynthesis/
[3] มานัส สุ นนั ท์ และนิพนธ์ เลิศมโนกุล “การเปรี ยบเทียบความเข้มแสง
ในการให้แสงสว่างสาหรับการปลูกเบญจมาศ” การประชุมวิชาการ
เครื อข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5
(EENET 2013)

รูปที่ 17 ความสู งของดอกดาวกระจายในวันที่ 15

รู ป ที่ 18 ความสู ง ของดอกดาวกระจายและเริ่ ม ออกดอก
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ระบบตรวจสอบการเข้ าชั้นเรียนผ่าน Smart Phone
Classroom Attendance System
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บทคัดย่ อ
โครงงานระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรี ยน เป็ นระบบที่ช่วยในการ
จัดการข้อมูลการเข้าชั้นเรี ยนของนักศึกษา โดยระบบจะแบ่งการทางาน
ออกเป็ น 2 ส่วนคือ อาจารย์และนักศึกษา โดยใช้งานผ่านรู ปแบบเว็บแอป
พลิเคชันและ แอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์
การทางานในส่วนของอาจารย์ ผูใ้ ช้สามารถจัดการข้อมูลรายวิชา
กลุ่มเรี ยน และรายชื่อนักศึกษาได้ เพิ่มรายชื่ อนักศึกษาจากไฟล์ Excel
ตรวจสอบข้อมูลการเข้าชั้นเรี ยนประจาวัน ตรวจสอบข้อมูล การเข้าชั้น
เรี ยนของนักศึกษาทั้งหมดในกลุ่มเรี ยน
และการทางานในส่ วนของ
นักศึกษา ผูใ้ ช้สามารถเข้าร่ วมกลุ่มเรี ยนด้วยตัวเองได้ ตรวจสอบข้อมูล
การเข้าชั้นเรี ยนของตัวเองได้ เช็คชื่อด้วย QR Code เช็คชื่อด้วย Tag NFC
มีแจ้งเตือนเมื่อนักศึกษาขาดเรี ยนจนใกล้หมดสิ ทธิ์สอบ หรื อหมดสิ ทธิ์
สอบ
โครงงานได้มีการทดสอบการใช้งานของระบบโดยการทดสอบการ
ใช้งานของระบบผลออกมาว่าระบบทุกระบบสามารถใช้งานได้ตาม
ขอบเขตที่วางไว้ โดยระบบจะรองรับการใช้งานบนเบราว์เซอร์ Google
Chrome, Mozilla Firefox และแอนดรอยด์เวอร์ชนั 4.1 ขึ้นไป

Abstract
Classroom Attendance System is system for help manage
information about class attendance. This system has 2 parts, teacher and
students. This system supports for use on web application and application
on android mobile.
The first part for teachers. User can manage information about the
subject, such as add class sections, add the students name list and import
name list from Excel file, check daily class attendance and all section
class attendance. The second part for students. User can join a class
section by themselves. They can check attendance by scan QR Code or
Tag NFC, check them attendance records. And the system has warning
status when student be not eligible for the exam.
The system has tested. The result is that it can work in the scope.
The system supports for use on Google chrome, Mozilla Firefox and
Android version 4.1 or higher.

1.

บทนา

เนื่ องจากปั จจุบนั การตรวจสอบการเข้าชั้นเรี ยนของนักศึกษาด้วยใบ
รายชื่ อยังมี ขอ้ เสี ยเกิ ดขึ้นอยู่ ยกตัวอย่างเช่ น การจะต้องเสี ยเวลาในการ
เรี ยกชื่ อนักศึกษาเพื่อตรวจสอบว่าเข้าชั้นเรี ยนหรื อไม่และบันทึกลงในใบ
รายชื่ อที่ละคนจนกว่าจะครบทั้งห้องก็ตอ้ งใช้เวลา ทาให้เสี ยเวลาในการ
เรี ยนการสอนไปอย่างน้อย 10 – 15 นาที หรื อมากกว่านั้น กรณี ที่มีการ
เรี ยนการสอนต่ อ เนื่ อ ง อาจารย์จ าต้อ งท าการเผื่ อ เวลาในการปล่ อ ย
นักศึกษาเพื่อไปเรี ยนวิชาถัดไปอีกประมาณ 5 นาที เมื่ อรวมกับเวลาใน
การเช็คชื่ อและการปล่อยนักศึกษา ทาให้เวลาในการเรี ยนการสอนลดลง
ส่ งผลให้การเรี ยนการสอนต้องเร่ งรี บขึ้น
NFC [1] เป็ นเทคโนโลยีในการสื่ อสารไร้ สายในระยะประมาณ 4
เซนติ เ มตรโดยมี ค วามรวดเร็ วในการเชื่ อมต่ อและเทคโนโลยีน้ ี ได้ถูก
นาเข้ามาใช้ในโทรศัพท์มือถื อ Android บางรุ่ นแล้ว โดย NFC สามารถ
นามาประยุกต์ใช้เป็ นตัวเก็บข้อมูลขนาดเล็กเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลหรื อ
คาสั่งการทางานต่างๆ ของโทรศัพท์มือถื อ เมื่อนามาประยุกต์ใช้กบั แอป
พลิเคชันทาให้เราสามารถเก็บข้อมูลได้
QR Code [3] เป็ นบาร์โค้ด 2 มิติชนิดหนึ่ง ที่เป็ นการแปลงข้อมูลให้
มีลกั ษณะเป็ นแท่งสี่ เหลี่ยมสี่ ดาหลายขนาดแตกต่างกันไป มีพ้นื หลังสี ขาว
สามารถบรรจุขอ้ มูลไว้ได้หลายประเภท เช่ น ตัวอักษร ตัวเลข เว็บไซต์
URL เป็ นต้น อีกทั้ง Smart Phone ส่ วนใหญ่ยงั มีแอปพลิเคชันที่สามารถ
อ่าน QR Code ได้ ทาให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆ
ได้
เพื่ อ ช่ ว ยให้ ป ระหยัด เวลาในการเช็ ค ชื่ อ เพื่ อ ให้ ท้ งั อาจารย์แ ละ
นักศึกษามีเวลาในการเรี ยนการสอนเพิ่มมากขึ้น แล้วยังมีระบบรายงาน
ผลทั้งบนแอปพลิเคชันบน Android และหน้าเว็บไซต์ที่คานวณวันที่ขาด
และวันที่มาสายของนักศึกษามาให้เรี ยบร้ อยแล้วและนักศึกษาสามารถ
เข้าสู่ ระบบเพื่อตรวจสอบการเข้าชั้นเรี ยนของตัวเองได้โดยไม่จาเป็ นต้อง
รอสอบถามจากอาจารย์ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบการเข้า
ชั้นเรี ยนและนาข้อมูลการเข้าชั้นเรี ยนไปใช้ต่อไป

2. ทฤษฎีและงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 Android การเขียนและอ่ าน Tag NFC
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การเขียนและอ่าน Tag NFC เพื่อใช้งานสาหรับการเช็คชื่ อนั้น
โทรศัพท์แอนดรอยด์น้ นั ๆ ต้องรองรับการใช้งานระบบ NFC ด้วย
ขั้นตอนการเริ่ มสร้างฟั งก์ชนั่ การเขียนและอ่าน Tag NFC มีดงั นี้
1. เปิ ดไฟล์ AndroidManifest.xml เพิ่ม Permission เข้าไป เพื่อเปิ ดการใช้
งานระบบ NFC

รูปที่ 1 ตัวอย่างการเพิ่ม Permission
2. สร้างไฟล์ MainActivity.java

รู ปที่ 2 ตัวอย่างการสร้างตัวแปร NFC
เริ่ มด้วยการประกาศตัวแปร NFC และตรวจสอบว่าอุปกรณ์รองรับ
NFC หรื อไม่ และเมื่อมีการอ่าน Tag NFC จะเรี ยกใช้เมธอด
readFromIntent

รู ปที่ 4 Code การเขียน Tag NFC
เมื่อมีมีการเขียน Tag NFC จะทาการเรี ยกใช้เมธอด write ภายในเมธ
อด write จะทาการเรี ยกใช้ เมธอด createRecord เพื่อใช้ในการแปลงความ
ข้อความให้เป็ นข้อมูลที่สามารถเขียนลง Tag NFC ได้และคืนค่าให้ เมธ
อด write ในการเขียนลง Tag NFC
2.2 PHPMailer
PHPMailer เป็ น Class ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อส่ งอีเมลล์ โดยสามารถส่ ง
เมลล์ได้โดยไม่เข้าไปอยูใ่ น Junk แล้วยังสามารถแทรกไฟล์ไปกับอีเมล
ได้ดว้ ย
ตัวอย่างการเขียนโค้ดส่ งเมลล์ดว้ ย PHPMailer

3. Code การอ่าน Tag NFC

รูปที่ 3 Code การอ่าน Tag NFC
เมื่อมีการเรี ยกใช้เมธอด readFromIntent จะทาการอ่านข้อมูลจาก
Tag NFC และตรวจสอบว่ามีขอ้ มูลจาก Tag NFC หรื อเป็ น Tag NFC ที่
สามารถอ่านได้หรื อไม่ แล้วนาไปแปลงเป็ นข้อความและนาไปแสดงใน
เมธอด buildTagViews
4. Code การเขียน Tag NFC

รู ปที่ 5 ตัวอย่างการเขียนโค้ดส่ งเมลล์ดว้ ย PHPMailer
โหลด library ของ PHPMailer และทาการเรี ยกใช้แล้วทาการ
แก้ไขข้อมูลดังต่อไปนี้
1. Username เป็ นเมลของเซิ ร์ฟเวอร์ หรื อเมลที่ใช้ในการส่ ง
2. Password เป็ นรหัสผ่านของเมลที่ใช้ส่ง
3. setFrom เป็ นเมลและชื่อเมลที่จะแสดงในเมล
4. addAddress เป็ นเมลปลายทางที่จะส่ งไป
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5. Subject เป็ นหัวข้อของเมล
6. msgHTML เป็ นเนื้อหาภายในเมลล์
2.3 การส่ ง SMS ผ่าน SMS Gateway
SMS Gateway คื อ ผูใ้ ห้ บริ ก ารส่ งข้อความ (SMS) ผ่านเว็บ ไซต์
โดยผูใ้ ช้งานสามารถส่ งข้อความได้โดยผ่านช่ องทาง API ที่ทางเว็บไซต์
ได้เตรี ยมไว้ให้ ทาให้คุณสามารถเขี ยนโปรแกรมติ ดต่อได้อย่างง่ายดาย
เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผูใ้ ช้งาน โดยที่ ผูใ้ ห้ บริ การจะคิด
ค่าบริ การต่อการส่ ง 1 SMS อยูท่ ี่ไม่เกิ น 1 บาท โดยที่หลายๆเจ้าเปิ ดให้
เราสามารถใช้โค้ดจากเว็บของเราส่ งค่าบางอย่างเข้าไปยังเซิ ร์ฟเวอร์ ของผู ้
ให้บริ การ ด้วยวิธีการ GET หรื อ POST ไปยัง URL ที่ผูใ้ ห้บริ การระบุ
อาจจะมีโค้ดตัวอย่างเป็ นฟั งก์ชนั่ ให้เอามาใช้กนั ได้เลย บางผูใ้ ห้บริ การก็
ให้แค่รูปแบบ URL มา
ตัวอย่างการใช้งาน Code API
1. โหลด API การส่งข้อความจากเว็บไซต์ของผูใ้ ห้บริ การ SMS Gateway
2. ตัวอย่างโค้ดที่ใช้ในการส่ ง SMS

รูปที่ 6 ภาพแสดงตัวอย่างการเขียนโค้ดที่ใช้ในการส่ ง SMS
จากรู ป ที่ 6 เริ่ มต้น เรี ยกใช้ ค ลาส thsms ซึ่ งเป็ น API จากทางผู้
ให้ บ ริ ก ารและท าการระบุ username และ password ที่ ส มัค รจากทางผู้
ให้ บริ ก าร SMS Gateway จากนั้นเรี ยกใช้ฟังก์ชั่น getCredit ในการเช็ค
จานวนครั้งที่เราสามารถส่ ง SMS ได้ และเรี ยกใช้ฟังก์ชนั่ send ในการส่ ง
SMS จากในภาพตัวอย่าง ‘0000’ คือชื่ อผูส้ ่ งที่จะแสดงใน SMS ซึ่ งทางผู้
ให้ บริ ก าร SMS Gateway จะมี ชื่ อที่ เ รี ยกใช้ได้ห รื อในบางผูใ้ ห้ บ ริ ก าร
สามารถระบุชื่อผูส้ ่ งเองได้ ถัดมาคือหมายเลขที่ตอ้ งการส่ งข้อความ และ
ข้อความที่ตอ้ งการส่งตามลาดับ

รู ปที่ 7 ภาพรวมของระบบ
1. ผูใ้ ช้งานประเภทอาจารย์ใช้ในการ
1.1 จัดการข้อมูลรายวิชาและรายชื่อนักศึกษา
1.2 สร้าง Tag NFC และ QR Code เพื่อให้นกั ศึกษาใช้เช็คชื่อ
2. ผูใ้ ช้งานประเภทนักศึกษาใช้ในการ
2.1 เข้าร่ วมรายวิชา โดยใช้รหัสเข้าร่ วมรายวิชาที่ได้จากอาจารย์
2.2 นักศึกษาที่ใช้ Android จะทาเช็คชื่ อเข้าชั้นเรี ยนด้วย การอ่าน
Tag NFC
2.3 นักศึกษาที่ใช้ Smart Phone อื่นๆ จะทาการเช็คชื่ อด้วย QR
Code
1.3.4 ตรวจสอบข้อมูลการเข้าชั้นเรี ยน และรับการแจ้งเตือนเมื่อ
ตนเองขาดเรี ยนจนใกล้หมดสิ ทธิ์สอบ
ใช้ MySQL ในการจัดการกับฐานข้อมูลและใช้ HTML และ PHP ในการ
ติดต่อกับฐานข้อมูล

4. ผลการทดสอบระบบ
4.1 ส่ วนในการเพิม่ ข้ อมูล

รู ปที่ 8 หน้าจอสาหรับเพิ่มรายวิชา

3. ภาพรวมของระบบ
ผูใ้ ช้งานจะแบ่งออกเป็ นอาจารย์และนักศึกษาโดยสามารถใช้งานได้ผา่ น
หน้าเว็บไซต์ที่พฒั นาด้วยภาษา HTML,HTML5,PHP และแอปพลิเคชัน
บนแอนดรอยด์ที่พฒั นาด้วยภาษา JAVA

อาจารย์จ าเป็ นต้อ งเพิ่ ม รายวิ ช า กลุ่ มเรี ยนก่ อน เพื่ อให้ นัก ศึ ก ษา
สามารถเข้าร่ วมรายวิชาและเช็คชื่ อได้
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รู ปที่ 9 หน้าจอสาหรับจัดการกลุ่มเรี ยนและรายวิชา
หน้าหลักสาหรับจัดการและดูขอ้ มูลของรายวิชา กลุ่มเรี ยน และ
รายชื่อนักศึกษา รวมถึงสามารถเข้าไปดูรายชื่อคนที่เช็คชื่อประจาวันได้
ด้วย

รู ปที่ 11 หน้าจอแจ้งเตือนหมดสิ ทธิ์สอบ
ตัวอย่างหน้าจอการแจ้งเตือนสาหรับนักศึกษาที่ขาดเรี ยนจนใกล้
หมดสิ ทธิ์สอบ หรื อหมดสิ ทธิ์สอบ

4.2 ส่ วนในการดูข้อมูลการเข้ าชั้นเรียน

5. สรุป
ระบบนี้ แ บ่ งผูใ้ ช้ออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ อาจารย์, นัก ศึ ก ษา ผลการ
ดาเนิ นงานเป็ นไปตามแผนงานที่ ได้วางไว้ ผลการดาเนิ นงานเป็ นที่ น่ า
พอใจ ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้จากคอมพิวเตอร์ ทุกเครื่ องที่เชื่ อมต่อ
กั บ อิ น เตอร์ เน็ ต ผ่ า นบราวเซอร์ ต่ า งๆโดยที่ อ ยู่ ที่ ใ ช้ เ ข้ า ถึ ง ได้ คื อ
www.smartatcheck.com

รู ปที่ 9 หน้าจอสาหรับให้นกั ศึกษาดูขอ้ มูลการเข้าชั้นเรี ยนของตัวเอง

เอกสารอ้ างอิง

หน้าจอสาหรับให้นกั ศึกษาตรวจสอบข้อมูลการเข้าชั้นเรี ยนได้ดว้ ย
ตัวเองรวมถึงสามารถเข้าร่ วมรายวิชาได้จากหน้านี้
4.3 ส่วนของการเช็คชื่ อ

[1]

NFC Tools สื บค้นจาก:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wakdev.wdnfc
&hl=th [1 กุมภาพันธ์ 2560]

[2]

NFC Easy Connect สื บค้นจาก:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconn
ect&hl=th [1 กุมภาพันธ์ 2560]

[3]

QR Code สื บค้นจาก:
https://www.marketingoops.com/news/tech-update/what-is-qrcode/ [1 กุมภาพันธ์ 2560]

[4]

NFC สื บค้นจาก: https://tech.mthai.com/mobiletablet/24218.html [1 กุมภาพันธ์ 2560]

[5]

รู ปที่ 10 หน้าจอเช็คชื่อด้วย Tag NFC และ QR Code
ตัวอย่างหน้าจอที่ใช้สาหรับเช็คชื่ อเข้าชั้นเรี ยนโดยการอ่าน Tag
NFC หรื อ QR Code สาหรับและทาการตรวจสอบและบันทึกข้อมูล

QR Reader สื บค้นจาก:
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.scan.android.cli
ent&hl=th [1 กุมภาพันธ์ 2560]
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ระบบจัดการและแจ้ งข้ อมูลผู้ป่วยด้ วยเทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดีผ่านอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ ง(IoT)
Management System and Reporting of Patients with RFID Technology Through the Internet of
Thing(IoT).
ยศินทร์ ชิวปรีชา , กมล บุญล้อม, อธิคม ศิริ, เสกสรรค์ วินยางค์ กลู
ศูนย์ความเชี ยวชาญเฉพาะทางคลืนไมโครเวฟและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หมู่ ถนน พหลโยธิ น อ. เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์: ต่อ E-mail: yasin.chi@crru.ac.th

บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั ผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลนันมีการเข้าและออกเป็ นจํานวน
มากและในห้องพักฟื นแผนกอุบตั ิเหตุนนผู
ั ป้ ่ วยจะทําการเข้าและออกใน
แต่ละวันอยูต่ ลอดเวลาทําให้การเก็บข้อมูลรู ปแบบเดิมโดยการจดบันทึก
เป็ นไปด้วยความยากลําบากดังนันผูว้ ิจยั จึงคิดระบบจัดการและแจ้งข้อมูล
ผูป้ ่ วยด้วยอาร์ เอฟไอดีผ่านอิ นเทอร์ เน็ตของสรรพสิ ง(IoT) เป็ นระบบที
ช่วยแก้ปัญหาของการเก็บข้อมูลผูป้ ่ วยและสามารถแสดงข้อมูลของผูป้ ่ วย
โดยใช้เทคโนโลยี RFID เข้ามาประยุกต์โดยระบบจะประกอบไปด้วยเว็บ
แอปพลิ เคชัน ทีมี ไว้จดั การข้อมูลของผูป้ ่ วยและข้อมูล การรักษา เครื อง
อ่านอาร์ เอฟไอดี และ Tag สายรัดข้อมื ออาร์ เอฟไอดีเอาไว้สําหรับสวม
ใส่ ให้กบั ผูป้ ่ วยโดยจะทําการแจ้งข้อมูลผูป้ ่ วยผ่านทางหน้าจอมอนิ เตอร์ ที
ติดตังไว้กบั เตียงผูป้ ่ วย ด้วย Raspberry PI จากการทดลองประสิ ทธิ ภาพ
การทํางานของอุ ป กรณ์ แ ละระบบจัด การและแจ้งข้อ มู ล ผู ้ป่ วยพบว่ า
สามารถแจ้งข้อมูลผูป้ ่ วยทีมีความถูกต้องในระหว่างการรักษา โดยทําการ
ทดลองระยะในการอ่านของเครื องอ่าน Tag สายรัด ข้อมื ออาร์ เอฟไอดี
จากการทดลองพบว่าระยะในการอ่านทีดี ทีสุ ดคือ . เซนติเมตรส่ วน
การทดลองความถูก ต้องของข้อมูล คิด เป็ น เปอร์ เซ็ นต์และมีก ารทํา
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจ
ในระดับมากได้ค่าเฉลี ยอยูท่ ี . สามารถประยุกต์ใช้งานการแจ้งข้อมูล
ในด้านอืนได้ในอนาคต
คําสําคัญ: การจัดการข้อมูล, ระบบแจ้งข้อมูล, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ ง

patient information and patient information can be displayed by using
RFID technology, introduced by the system consists of the Web
application that manages the patient's data and information.
Transmission treatment RFID reader and Tag wristband RFID for wear,
with the patient by patient information via the monitor that is installed
with the patient's bed. Raspberry with PI performance trials of the
device, and data management and inform the patients found that can
inform patients during treatment. By experimenting with a range of
wristband Tag reader RFID trial found that the reading distance is best
3.75 cm section of experimental accuracy of information representing
98 percent and has been surveys of satisfied users the system user
satisfaction level average 4.32. applications with other information in
the future.
Keywords: Data Management, information system, Internet of Thing

. บทนํา

ปั จจุบนั ปั ญหาการจัดการข้อมูลของผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลนัน
ยังเป็ นรู ปแบบการจดบันทึกประจําวันลงสมุดบันทึก และในการเข้าออก
ของผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลนันจะมีการเปลียนแปลงตลอดเวลาซึงจะทําให้

Abstract
Currently, patients in the hospital are in and out a lot, and in
the recovery room accident, then the patient will perform in and out
each day, constantly makes data storage format by taking note of
possible with great difficulty, so researchers thought of management
and notification of creditors. Patient information with RFID over the
Internet of things (IoT) is a system that solves the problem of storing

รู ปที ระบบจัดการและแจ้งข้อมูลผูป้ ่ วย
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เกิ ดความยุง่ ยากและความผิดพลาดในการจัดการข้อมูลผูป้ ่ วย
เมื อมี การเปลี ยนแปลงหรื อย้ายตําแหน่ งเตียงของผูป้ ่ วยก็จะยิงทําให้เกิ ด
โอกาสทีข้อมูลจะเกิดความผิดพลาดมากยิงขึน อันเนื องมาจาก โดยปกติ
ทัวไปพยาบาลจะทําการเปลี ยนผลัด เข้าเวรประจําวัน และจะทําการดู
บัน ทึ กจากสมุดบัน ทึกประจําวันหากมีการเปลี ยนที อยู่ห รื อตําแน่ งของ
เตี ยงผูป้ ่ วยจะทําให้เกิดความสับสนและผิดพลาดได้ จากปั ญหาดังกล่าว
ผูว้ ิจยั จึ งมี แนวคิ ดทีจะพัฒ นาระบบจัดการและแจ้งข้อมูลผูป้ ่ วยด้วยอาร์
เอฟไอดี ผ่านอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ ง(IoT)เพือแก้ไขปั ญหาดังกล่าวจึง
ทําการออกแบบระบบเพือเพิมประสิ ทธิ ภาพของระบบ ดังแสดงในรู ปที
รู ปแบบการทํางานของระบบจัดการและแจ้งข้อมูลผูป้ ่ วยด้วยอาร์เอฟไอดี
อินเทอร์ เน็ ตของสรรพสิ ง(IoT) เริ มจากเมือพยาบาลทําหน้าทีเก็บข้อมูล
ของผูป้ ่ วย เช่น ประวัติของผูป้ ่ วย อายุ เพศ ชื อ นามสกุล แพทย์ผูท้ าํ การ
รักษา อาหารทีต้องทานยารักษาโรคประจําตัว อุณหภูมิประจําวัน เป็ นต้น
ซึ งข้อมูลทังหมดนี มีความจําเป็ นต่อผูป้ ่ วยทีเข้ามาทําการรักษามาก จึงมี
ความสําคัญและสามารถต้องเรี ยกดูได้ตลอดเวลา จากนันพยาบาลจะทํา
การกรอกข้อมูลประจําวันทีได้บนั ทึกลงในโปรแกรมเว็บแอปพลิ เคชัน
และจะถู ก บั น ทึ ก ลงระบบฐานข้ อ มู ล บนคอมพิ ว เตอร์ เ ซิ ร์ ฟ เวอร์
(Computer Server) และองค์ ป ระกอบของระบบที ฝั งเตี ย งผู้ป่ วยจะมี
อุปกรณ์ แสดงข้อมูล เป็ นหน้าจอมอนิเตอร์ สาํ หรับแสดงข้อมูลผูป้ ่ วยและ
เครื องอ่านอาร์ เอฟไอดี RC522 วงจรอ่าน ติ ด ตังไว้ที ด้านข้างเตี ยงของ
ผูป้ ่ วย และในตัวผูป้ ่ วยจะถูก ติ ด ตัง Tag สายรั ด ข้อมื ออาร์ เอฟไอดี บน
ข้อ มื อ ของผู ้ป่ วย และเมื อแพทย์ห รื อพยาบาลต้อ งการทราบข้อ มู ล
ประจําวันและประวัติของผูป้ ่ วยก็สามารถนํา Tag สายรัดข้อมืออาร์ เอฟ
ไอดี ทําการอ่านกับเครื องอ่านอาร์ เอฟไอดี RC522 ระบบจะแสดงข้อมูล
ของผูป้ ่ วยแสดงขึนบนจอมอนิ เตอร์ ขนาด 7นิว

2. ทฤษฎีและหลักการทํางาน

รู ปที 2 ไดอะแกรมระบบ

เมื อทําการเริ มโปรแกรมระบบจะทําการรับ ID โดยใช้เครื อง
อ่านอาร์ เอฟไอดีอา่ น ID จาก Tag สายรัดข้อมืออาร์ เอฟไอดีแล้วทําการส่ ง
ID ไปทีระบบฐานข้อมูลของเซิ ร์ฟเวอร์ เพือมาทําการตรวจสอบหาข้อมูล
ของผูป้ ่ วยถ้ามีขอ้ มูลจะทําการแสดงข้อมูลของผูป้ ่ วยผ่านทางจอมอนิ เตอร์
ถ้า ไม่ มี จ ะทําการแสดงข้อ ความ ID ยังไม่ ไ ด้ถู ก ลงทะเบี ย นผ่ านทาง
จอมอนิเตอร์และจบการทํางาน ดังแสดงในรู ปที 3
เริ ม

รับข้อมูล ID จากสายรัด
ข้อมื อ

ทําการส่ ง ID ไปตรวจสอบทีระบบ
ฐานข้อมูลของเซิ ร์ฟเวอร์

ไม่จริ ง

ตรวจสอบว่า ID มีอยู่ในระบบ
ฐานข้อมูลจริ งหรื อไม่

จริ ง

ทําการนํา ID ทียังไม่ได้ลงทะเบียนมาใช้
งาน

ทําการนําข้อมูลทีตรงกับ ID มาใช้ง าน

แสดงข้อความ “ID ยัง
ไม่ได้ลงทะเบียน” บน
จอมอนิ เ ตอร์

แสดงข้อมูลบน
จอมอนิ เ ตอร์

จบ

รู ปที 3 แผนผังการทํางานระบบ
หลักการทํางานของระบบจัดการและแจ้งข้อมูลผูป้ ่ วยด้วยอาร์
เอฟไอดี ผ่านอิ น เทอร์ เน็ ต ของสรรพสิ ง(IoT) ดังแสดงในรู ป ที 2 การ
ทํางานของระบบประกอบไปด้วยส่ วนต่าง ๆในการทํางานดังนี ทําการ
อ่าน Tag สายรัด ข้อมืออาร์ เอฟไอดี ด้วยเครื องอ่านอาร์ เอฟไอดี RC522
โดยใช้ เทคโนโลยี RFID ทํางานที ย่า นความถี HF 13.56 MHz จะใช้
หลักการคู่ควบแบบเหนี ยวนํา (Inductive coupling) ซึงเกิดจากการอยูใ่ กล้
กันของขดลวดจากเครื องอ่านทีกําลังทํางานและสายอากาศของป้ าย ทํา
ให้ เกิ ด การถ่ ายเทพลังงานจากเครื องอ่านไปยังป้ ายผ่านสนามแม่ เหล็ก
ไฟฟ้ าทีเกิดขึนเมือไมโครชิ พได้รับพลังงานก็จะทํางานตามทีได้ตงค่
ั าไว้
โดยเครื องอ่านจะรับรู้ได้จากสนามแม่เหล็กทีส่ งมาจากป้ าย จากหลักการ
ทํางานแบบคู่ควบเหนี ยวนํา [1] และทําการส่ งข้อมูลไปยัง Raspberry Pi 3
ด้วยการเชื อมต่ อ แบบ (SPI Interface) ซึ งเขี ยนโปรแกรมควบคุ ม การ
ทํางานผ่าน (Python IDE) เมื อ Raspberry Pi 3 ได้รับ ID จากเครื องอ่าน
อาร์ เอฟไอดี จะทําการส่ ง ID ไปยังระบบฐานข้อมูล ของเซิ ร์ฟเวอร์ เพื อ
ตรวจสอบหาข้อมูลของผูป้ ่ วยและนําข้อมูลของผูป้ ่ วยมาแสดงผ่านทาง
จอมอนิ เตอร์ โดยส่ งผ่านทางอินเทอร์ เน็ตที ย่านความถี . GHz (Wi-Fi)
รั บ ส่ งข้อ มู ล โปรโตคอลแบบ TCP/IP สามารถสั งงานควบคุ ม ใช้ง าน
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อุ ป กรณ์ ผ่านทางเครื อ ข่ ายอิ น เทอร์ เน็ ต [2] โดยระบบฐานข้อ มู ล ของ
เซิ ร์ฟเวอร์ ได้ใช้ MySQL ทําหน้าทีเป็ นทังตัวฐานข้อมูลและระบบจัดการ
ฐานข้ อ มู ล ของเซิ ร์ ฟ เวอร์ [3] ซึ งมี ก ารจัด การข้ อ มู ล ผ่ า นหน้ า เว็ บ
แอปพลิ เ คชั นโดยใช้ Laravel PHP Framework มาทํา การพัฒ นาเว็ บ
แอปพลิ เคชั นโดยใช้ ห ลั ก การทํา งานแบบ Model-View-Controller
(MVC) เป็ นสถาปั ต ยกรรมซอฟต์แ วร์ (software architecture) ที มี ก าร
แบ่ ง แยกระบบออกเป็ น ส่ ว นหลัก ดั ง นี ส่ ว นที ทํา งานติ ด ต่ อ กั บ
Database จัด การข้อ มู ล เข้า-ออก เพื อนําไปประมวลผล (Data model)
ส่วนของการแสดงผลทาง Web browser อยูใ่ นรู ปแบบของ HTML ซึ งนํา
ข้อมูลทีได้มาจาก Model มาแสดงผล และส่ วนของการประมวลผลหลัก
ติ ด ต่ อ กับ Web browser (user action) เพื อส่ ง ต่ อ ให้ Model หรื อ View
ทํางานต่อไป [4]

3. วิธีการทดลองและกระบวนการทํางานของระบบ
กระบวนการทํางานของระบบเริ มต้นจากการติดตังอุปกรณ์ทาํ
การติดตังอุปกรณ์บริ เวณเตียงของผูป้ ่ วย ดังแสดงในรู ปที 4

รู ปที 6 หน้าเว็บไซต์ส่วนบันทึกข้อมูลการรักษาของผูป้ ่ วย
หลังจากทําการบัน ทึ ก ข้อ มูล ผูป้ ่ วยและข้อ มู ล การรั ก ษาเรี ยบร้ อยแล้ว
ผูป้ ่ วยทีมี Tag สายรัดข้อมืออาร์ เอฟไอดีทาํ การสแกนทีเครื องอ่าน เครื อง
อ่านจะทําหน้าทีส่ ง ID ทีได้จาก Tag สายรัดข้อมืออาร์เอฟไอดีของผูป้ ่ วย
ไปยังระบบฐานข้อมูลเพือตรวจสอบ ID ให้ตรงกับผูป้ ่ วยแล้วทําการแจ้ง
ข้อมูลของผูป้ ่ วยและข้อมูลการรัก ษา ในช่ วงเวลาที แพทย์ท าํ การตรวจ
หรื อมาทําการรักษาผูป้ ่ วย แพทย์จะสามารถตรวจสอบด้วยว่าข้อมูลนันมี
ความถูกต้องหรื อไม่ ดังแสดงในรู ปที 7

รู ปที 4 การติดตังอุปกรณ์บริ เวณเตียงผูป้ ่ วย
เมือทําการติดตังอุปกรณ์ทีเตียงผูป้ ่ วยเรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที
พยาบาลจะทําหน้าที บัน ทึ ก ข้อ มู ล ผู้ป่ วยและข้อมู ล การรั ก ษาผ่ านเว็บ
แอปพลิเคชันเพือบันทึกลงบนระบบฐานข้อมูล ดังแสดงในรู ปที 5 และ
รู ปที6

รู ปที 7 หน้าจอมอนิ เตอร์แจ้งข้อมูลของผูป้ ่ วยและข้อมูลการรักษา

4. ผลการทดลอง

รู ปที 5 หน้าเว็บแอปพลิเคชันส่วนบันทึกข้อมูลของผูป้ ่ วย

วิธีการทดลองของระแบบจัดการและแจ้งข้อมูลผูป้ ่ วยด้วยอาร์
เอฟไอดีผา่ นโครงข่ายอินเทอร์เน็ตสรรพสิ ง(IoT) ทําการทดลองระยะใน
การอ่านค่า ID จาก Tag สายรัดข้อมืออาร์ เอฟไอดีดว้ ยเครื องอ่านอาร์ เอฟ
ไอดี RC522 ครัง โดยวัดในระยะ – . เซนติเมตร จากการทดลอง
ระยะในการอ่านของเครื องพอว่าได้ค่าเฉลี ย ได้จากสมการที 1 และได้
ค่าเฉลียจากการทดลองเท่ากับ 3.75 เซนติเมตร เป็ นระยะทีดีทีสุ ดในการ
อ่าน ดังแสดงในตารางที
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ตารางที 1 การทดลองระยะทีอ่านได้
การทดลอง
ระยะทีอ่านได้
(ครังที)
(เซนติเมตร)
3.5
1
3.8
2
3.7
3
3.8
4
3.9
5
3.6
6
3.9
7
3.7
8
3.8
9
3.8
10
จากการทดลองความถูกต้องของข้อมูลแต่ละครังในการอ่าน
ค่า ID จาก Tag สายรัดข้อมืออาร์เอฟไอดี โดยมีขอ้ มูลของผูป้ ่ วยอยู่
คนและทําการอ่านค่าคนละ
ครังรวมเป็ น
ครังซึงคิดเป็ น
เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของข้อมูล เปอร์เซ็นต์และมีค่าความผิดพลาด
เป็ น เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในรู ปที

รู ปที จํานวนการทดลองความถูกต้องของข้อมูล
จากการทําการทดสอบให้ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลจากวิ ท ยาลัย
เชี ยงราย คนและเจ้าหน้าที ของศูน ย์สุ ขภาพ คนทําการให้ใช้งาน
ระบบ พบว่าระบบจัด การและแจ้งข้อ มู ล ผู้ป่ วยด้วยอาร์ เอฟไอดี ผ่าน
อินเทอร์เน็ตสรรพสิ งของ(IoT) อยูใ่ นเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับมาก มี
ค่าเฉลียอยูท่ ี . ดังแสดงในตารางที
ค่าประสิ ทธิภาพ =
S = จํานวนครังทีทําการทดลอง
E = ระยะทีอ่านได้รวม

(1)

ตารางที แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ งานระบบ
ระดับความพึง พอใจ
รายการประเมิน

5
มากทีสุ ด

4
มาก

3
ปานกลาง

2
น้ อย

1
น้ อยทีสุด

1.ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ

16

14

20

-

-

2.ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอัก ษรบนจอภาพ

20

26

4

-

-

3.ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรตัวอักษรบนจอภาพ

21

25

4

-

-

4.ความเหมาะสมในการใช้สีข องตัวอัก ษรและรู ปภาพ

20

24

6

-

-

5.ความเหมาะสมในการใช้ข อ้ ความเพืออธิ บายสือความหมาย

27

21

2

-

-

6.ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรื อรู ปภาพในการสือความหมาย

17

30

3

-

-

7.ความเป็ น มาตรฐานเดี ยวกัน ในการออกแบบหน้าจอภาพ

22

16

12

-

-

8.การกําหนดรหัสผูใ้ ช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผ ้เู ข า้ ใช้ระบบ

28

17

5

-

-

9.การตรวจสอบสิ ทธิก ่อนการใช้งานของผู้ใช้ร ะบบในแต่ละระดับ

22

24

4

-

-

10.การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ ผูใ้ ช้ไ ด้อย่างถูกต้อง

19

28

3

-

-

ค่าเฉลียความพึงพอใจเท่ากับ 4.32
แปลผล มีค วามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

5. สรุป

จากการทดลองระบบจัดการและแจ้งข้อมูลผูป้ ่ วยด้วยอาร์เอฟ
ไอดีผา่ นโครงข่ายอินเทอร์ เน็ตสรรพสิ ง(IoT) ในระยะการอ่านของเครื อง
อ่านอาร์ เอฟไอดี 3.75 เซนติ เมตร สามารถได้ระยะการอ่าน Tag สายรัด
ข้อมื ออาร์ เอฟไอดี ที ดี ที สุ ดจากการทดสอบและเหมาะสมต่อการติดตัง
และจากการทดลองความถูกต้องของข้อมูลผูป้ ่ วยในการอ่านค่าซึ งมีความ
ถู ก ต้องของข้อมู ล คิ ด เป็ น เปอร์ เซ็ น ต์ ระบบจัด การและแจ้งข้อ มู ล
ผูป้ ่ วยด้วยอาร์เอฟไอดี ผ่านโครงข่ายอินเทอร์ เน็ตสรรพสิ ง(IoT) นี จะช่วย
อํานวยความสะดวกและเป็ นประโยชน์แก่ผูใ้ ช้งานระบบทัง แพทย์และ
พยาบาล จะช่ วยลดความยุง่ ยากในการจัดการเอกสารข้อมูลของผูป้ ่ วยจาก
การสํารวจการทดลองการใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมาก

. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี สําเร็ จลุล่วงได้ ภายใต้การสนับ สนุ น ทุ น
วิ จ ัย จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการการวิ จ ัย แห่ ง ชาติ รหั ส
โครงการ
ทุนงบประมาณแผ่นดินประจําปี
เอกสารอ้างอิง
[1] วิ ไ ล ลั ก ษ ณ์ . ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ RFID. http://rfiddatacom.blogspot.com/2008/09/rfid_2832.html. ( กุ ม ภาพั น ธ์
2561)
[2] NECTEC ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ งชาติ.
เทคโนโลยี IoT . https://www.nectec.or.th/innovation/innovationsoftware/netpie.html. ( กุมพาพันธ์ )
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บทคัดย่ อ
ปั ญหาการสูญหายและการติดตามครุ ภณั ฑ์ในโรงพยาบาล
เกิ ด ความล่ าช้าในการตามหาครุ ภ ัณ ฑ์ เพื อใช้งานในเวลาเร่ ง ด่ ว น
ระบบบันทึกการเข้าออกครุ ภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์ดว้ ยเทคโนโลยีอาร์
เอฟไอดี แบบระยะทางไกลผ่านโครงข่ายอินเตอร์ เน็ ตของสรรพสิ ง
(IoT) มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื อแก้ปั ญ หาการสู ญ หายของครุ ภ ัณ ฑ์ ท าง
การแพทย์ เพือลดระยะเวลาในการติดตามครุ ภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์ ใน
บทความนี ได้น ําเสนอการประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีอิน เตอร์ เน็ ตของ
สรรพสิ ง(IoT) มาใช้ ร่ วมกับ เทคโนโลยีอ าร์ เอฟไอดี โดยระบบ
ประกอบด้วยเว็บ ไซต์ในการจัดการข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ เครื องอ่านบัต ร
อาร์ เอฟไอดี บัตรอาร์ เอฟไอดี สําหรับติ ดกับ ครุ ภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์
จากการออกแบบและทดลองระบบพบว่าสามารถช่วยลดการสู ญหาย
และลดเวลาในการตามหาครุ ภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์ โดยทําการทดลอง
ระยะในการอ่ า นของเครื องอ่ านบัต รอาร์ เอฟไอดี แ ละทดลองหา
อัตราเร็ วในการอ่านบัตร จากการทดลองพบว่าระยะในการอ่านของ
เครื องอ่านบัตรอาร์ เอฟไอดีในระยะความสู ง เมตร และอัตราเร็ วใน
การเข็นผ่านเครื องอ่านบัตรอาร์เอฟไอดี ไม่ควรเกิน . เมตรต่อวินาที
ซึงมีค่าความแม่นยําในการอ่านบัตรและมีความถูกต้องในการบันทึก
ข้อมูลเฉลียเท่ากับ เปอร์ เซ็นต์

RFID Card Reader RFID tags for attaching to medical supplies. The
design and experimental system was found to help reduce the loss
and reduce the time needed to find medical supplies. The RFID
reader reads the readout period and reads the card reading speed.
The experiments showed that the reading distance of the RFID card
reader and the passing speed should not exceed 0.8 meters per
second. The accuracy of card reading and data recording is 100
percent.
Keywords: RFID, Tracking system, Medical device

. บทนํา

ปั จจุบ ัน ปั ญ หาการสู ญ หายและการติ ด ตามครุ ภ ัณ ฑ์ ใ น
โรงพยาบาลในประเทศไทยเกิ ด ขึ นเป็ นจํา นวนมาก เช่ น ความ
ต้องการใช้งานครุ ภณ
ั ฑ์ในเวลาเร่ งด่วนแต่ตอ้ งทําการค้นหาเนื องจาก
มี ก ารนําครุ ภ ัณ ฑ์ ท างการแพทย์ไปใช้งานแล้วไม่ น ํากลับ มาเก็ บ ที
ตําแหน่ งเดิ มทําให้เกิดปัญหาการสู ญหายของครุ ภณ
ั ฑ์และความล่าช้า
ในการติ ด ตามนํามาใช้งาน การแก้ปั ญ หาในเบื องต้น ได้มี ก ารนํา
ครุ ภณ
ั ฑ์มารวมไว้ทีห้องเก็บและมีการจดบันทึกการใช้งานทางสมุด
บันทึกซึงใช้แรงงานคนและระบบทียังไม่ดีพอทําให้ยงั เกิดปั ญหาการ
สูญหายของครุ ภณั ฑ์

คําสําคัญ: อาร์เอฟไอดี, ระบบติดตาม, ครุ ภณั ฑ์ทางการแพทย์

Abstract

A Data Recording system for Medical Durable Articles
Using Long Length RFID Technology through Internet of thing
(IoT) is designed to solve the problem of the loss of medical
supplies. To reduce the time to track medical supplies. This article
introduces the use of Internet technology (IoT) to use with RFID
technology. The system consists of a web site to manage the data.

รู ปที 1 ระบบบันทึกการเข้าออกครุ ภณั ฑ์
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งานวิจยั เกี ยวกับ ระบบจัด การและระบบควบคุ ม โดยใช้
เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีในปั จจุบนั มีมากขึน เช่น การแสดงตัวตนและ
ระบุตาํ แหน่งรถไฟฟ้าโดยใช้อาร์เอฟไอดี [1] การประยุกต์ใช้ อาร์เอฟ
ไอดีกบั การควบคุมยานพาหนะเข้า-ออก กรณี ศึกษาโรงเรี ยนจ่าอากาศ
[2] การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี ในงานห้องสมุด [3]
การใช้เทคโนโลยีอ าร์ เอฟไอดี สําหรั บ ติ ด ตามข้อมูล สุ นัข จรจัด ใน
มหาวิทยาลัย [4] ซึ งมี งานวิจยั ได้พูดถึ งข้อดี ขอ้ จํากัดของเทคโนโลยี
อาร์ เอฟไอดี มี ข ้อ ได้เ ปรี ยบและเหมาะสมมากกว่า เมื อเที ย บกับ
เทคโนโลยี บ าร์ โ ค้ ด เช่ น ระบบบั ต รแท็ ค อาร์ เ อฟไอดี ส ามารถ
เปลี ยนแปลงข้อมู ล ได้แ ต่ ระบบบาร์ โค้ด ไม่ ส ามารถเปลี ยนแปลง
ข้อมูลได้จึงทําให้ประหยัดต้นทุนมากกว่าระบบบาร์ โค้ด และระบบ
อาร์เอฟไอดีสามารถอ่านวัตถุทีกําลังเคลือนทีได้ สามารถอ่านทีข้อมูล
ได้ไกลได้พร้ อมกัน หลายข้อมูล มากกว่าระบบบาร์ โค้ด ที จะนํามา
ประยุกต์ใช้ในงานวิจยั
ดังนันผูว้ ิจยั จึ งมี แ นวคิ ด สร้ างระบบบัน ทึ ก การเข้าออก
ครุ ภ ัณ ฑ์ ท างการแพทย์ด้ ว ยเทคโนโลยี อ าร์ เ อฟไอดี แบบระยะ
ทางไกลผ่านโครงข่ ายอิ น เตอร์ เน็ ต ของสรรพสิ ง(IoT) เพื อทําการ
แก้ปั ญ หาดัง กล่ าวและเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพของระบบด้ ว ยการนํ า
เทคโนโลยีอ าร์ เอฟไอดี ร ะยะไกลมาทําการติ ด ตังและทําการเก็ บ
ข้อมูล การนําครุ ภณ
ั ฑ์เข้าและออกจากห้องเก็ บ ครุ ภณ
ั ฑ์แ ละทําการ
เชื อมต่อระบบผ่านโครงข่ายอิ นเตอร์ เน็ตของสรรพสิ ง(IoT) และส่ ง
ข้อมูลไปเก็บยังเซิ ฟเวอร์ เพือทําการบันทึ กเวลาการเข้าและออกของ
ครุ ภณ
ั ฑ์ทาํ ให้สามารถบอกถึงตําแหน่งทีอยูข่ องครุ ภณ
ั ฑ์ แผนก เวลา
เข้าออก ทําให้งา่ ยต่อการติดตามและป้องกันการสูญหายของครุ ภณั ฑ์

ระยะไกลใช้ความถี สู งในการสื อสารทีความถี ย่าน 900 เมกะเฮิ รตซ์
ระยะการอ่าน – 5 เมตรโดยอุปกรณ์อาร์ เอฟไอดีจะเชื อมต่อผ่านสาย
มาตรฐาน RS232 ส่งข้อมูลแบบ UART ให้กบั บอร์ดไมโครคอนโทน
เลอร์ (Arduino Uno) และส่ งข้อมูลแบบ TTL ให้ กลับ บอร์ ด ไมโครคอนโทนเลอร์ (NodeMCU) ทีมีโมดูลไวไฟ(ESP8266) ทีใช้ในการ
เชื อ ม ต่ อ อิ น เต อ ร์ เน็ ต ที ย่ า น ค วาม ถี 2.4GHz (WiFi)ซึ งเขี ยน
โปรแกรมควบคุมการทํางานผ่านโปรแกรม (Arduino IDE) เมือได้รับ
ข้อมูลจากอุปกรณ์อาร์เอฟไอดีจะทําการส่ งข้อมูลผ่านโพรโทคอลทีซี
พี (TCP) ไปยัง ไปยังเซิ ฟเวอร์ ทีมีระบบจัดการฐานข้อมูล(MySQL)
และเว็บเซิ ฟเวอร์ ซึ งมีระบบจัดการข้อมูลผ่านหน้าเว็บแอพพลิ เคชัน
โดยใช้ Laravel PHP Framework มาพัฒ นาเว็ บ แอพพลิ เ คชั นใน
รู ปแบบของสถาปั ตยกรรมซอฟแวร์ (MVC) ที แบ่งออกเป็ น ส่ วน
หลัก ๆ ได้แก่ ส่ วนของการติด ต่อกับ ระบบฐานข้อมูล (Data model)
ส่ ว นของการติ ด ต่อ กับ ผู้ใ ช้งาน (User interface) และส่ วนของการ
ประมวนผลหลัก (Control Logic) และสามารถตรวจสอบเวลาเข้า
ออกและสถานทีของครุ ภณั ฑ์ผา่ นทางหน้าเว็บแอพพลิเคชัน

3. วิธีการดําเนินงานและการทดลอง

วิธี ก ารดําเนิ น งานสามารถอธิ บ ายการทํางานของระบบ
บันทึกการเข้าออกครุ ภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์ดว้ ยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
แบบระยะทางไกลผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ ง(IoT)

. ทฤษฎีและหลักการทํางาน

รู ปที 3 อุปกรณ์ระบบบันทึกเวลาเข้าออก

รู ปที 2 ไดอะแกรมระบบ
หลัก การทํางานของระบบบัน ทึ ก การเข้าออกครุ ภ ัณ ฑ์
ทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี แบบระยะทางไกลผ่าน
โครงข่ายอินเตอร์ เน็ตของสรรพสิ ง (IoT) จากรู ปที การทํางานของ
ระบบประกอบไปด้วยส่ วนการทํางานดังนี อุปกรณ์อาร์ เอฟไอดีแบบ

จากรู ป ที ขันตอนการทํางานของสิ งประดิ ษฐ์จะเริ ม
จาก นํ า Tag RFID ย่ า น UHF ที ความถี 900MHz ทํ า การติ ด ตั งที
ครุ ภณ
ั ฑ์ในตําแหน่งด้านนอกเพือให้สามารถอ่านข้อมูลของครุ ภณ
ั ฑ์
ได้ง่ าย จากนันทําการนําครุ ภ ัณ ฑ์ ท าํ การลงทะเบี ยนในระบบโดย
โปรแกรมในระบบจะเป็ นเว็บ แอพพลิ เคชัน และมี ฐ านข้อ มู ล ใน
ระบบและทําการลงทะเบี ยนเพือทําการเก็บ ข้อมูลลงในฐานข้อมูล
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และนําเครื องอ่านอาร์ เอฟไอดี ไว้ในระยะ 2.5 เมตร ดังรู ปที 6 ซึ งหา
ความเร็ วจากเวลาทีทําการบันทึกดังตารางที 1 โดยใช้สมการที 1
24
22

จํา นวนครังการอ่า น

เพือให้ระบบสามารถรู้ จาํ ครุ ภณ
ั ฑ์ได้ เมือทําการลงทะเบี ยนครุ ภณ
ั ฑ์
ในฐานข้อมูลเสร็ จสิ นและเริ มการใช้งานระบบ โดยระบบจะติดตัง
อุปกรณ์อาร์ เอฟไอดีไว้ทีตําแหน่งด้านบนของประตูทางเข้าออกของ
ห้ อ งเก็ บ ครุ ภั ณ ฑ์ และจะทํ า การส่ งคลื นความที ย่ า น 900MHz
ตลอดเวลาเพือรอรับ การอ่านข้อมูลจาก แท็ก สติ กเกอร์ ในช่ วงเวลา
ของการอ่านในทุก 200 มิลลิ วินาที เมือมีการนําครุ ภณ
ั ฑ์เข้าออกผ่าน
จากประตูห้องครุ ภณ
ั ฑ์ระบบจะได้รับ ไอดี ข องครุ ภณ
ั ฑ์และทําการ
บัน ทึ ก ค่าเวลาที ครุ ภณ
ั ฑ์ช นิ ดนี เข้าออก เมื อทําการอ่านค่ าไอดี ข อง
ครุ ภณ
ั ฑ์ระบบจะส่ งข้อมูลผ่านโครงข่ายอิ น เตอร์ เน็ ต ของสรรพสิ ง
(IoT) ไปยังเซิ ฟเวอร์ โดยบอร์ ด ไมโครคอนโทนเลอร์ มี โมดู ล ไวไฟ
(ESP8266) ทําการส่ งข้อมูลและทําหน้าทีสังการ อุปกรณ์อ่านอาร์ เอฟ
ไอดี (UHF RFID READER) เพือควบคุมการอ่านข้อมูลของ อุปกรณ์
อาร์ เอฟไอดี ระบบสามารถบอกตําแหน่ งล่าสุ ด ทีครุ ภณ
ั ฑ์อยู่ เมือมี
การติ ด ตังตัวอุป กรณ์ อาร์ เอฟไอดี ในแผนกต่างๆที ครุ ภณ
ั ฑ์จะต้อง
นําไปใช้ซึ งจะเอาค่าเวลาสุ ด ท้ายที ทําการอ่านได้แ ละบอกแผนกที
ครุ ภณั ฑ์อยูไ่ ด้เพือง่ายต่อการติดตามผ่านหน้าเว็บไซต์ดงั รู ปที

20

20

20
18

18

17

16
14
12
10
1 เมตร

2 เมตร

3 เมตร

ระยะในการอ่า น

4 เมตร

รู ปที การทดลองระยะความสูงในการอ่านบัตร

รู ปที 6 การทดลองหาความเร็ ว
ตารางที บันทึกเวลาการเข็นจากจุดแรกไปจุดทีสอง
เวลาเฉลีย
(วินาที)

รู ปที เว็บแอพพลิเคชันระบบบันทึกข้อมูลครุ ภณั ฑ์
ในการทดลองทําการติดตังอุปกรณ์อาร์ เอฟไอดีในระยะ
ความสูงทีแตกต่างกัน การทดลองทําการติดตังอุปกรณ์อาร์เอฟไอดี
ในระยะความสูงทีแตกต่างกัน โดยทําการทดลอง ครังแล้วเปลียน
หาค่าระยะความสู งทีเหมาะสมทีสุดสําหรับการอ่านของอุปกรณ์อาร์
เอฟไอดีในระยะ – 4 เมตรทีกําหนดซึงค่าระยะความสูงทีเหมาะสม
สามารถดูได้ตามรู ปที
จากรู ปที ในการทดลองทําการติดตังอุปกรณ์อาร์ เอฟ
ไอดี ในการหาระยะความสู งที เหมาะสมสําหรับ ติดตังคือระยะ เมตรได้นาํ ระยะความสู งในการอ่านมาทําการทดลองหาค่าความเร็ ว
ในการเข็ น ครุ ภ ัณ ฑ์ ที ติ ด แท็ ก สติ ก เกอร์ ผ่า นเครื องอ่ า นบัต รโดย
กําหนดระยะในการทดลองจากจุดแรกถึ งจุดทีสองระยะทาง 5 เมตร

ช้ ามาก
ช้ า
ปกติ
เร็ว
เร็วมาก

8.33
6.51
4.98
3.41
2.08

ความเร็วเฉลีย
(เมตร/วินาที)
0.6
0.7
1
1.4
2.4

(1)
เมือ
v คือ อัตราเร็ ว หน่วยเป็ น เมตรต่อวินาที
s คือ ระยะทาง หน่วยเป็ น เมตร
t คือ เวลา หน่วยเป็ น วินาที
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4. ผลการทดลอง
วิธีการทดลองของระบบระบบบันทึกการเข้าออกครุ ภณั ฑ์
ทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี แบบระยะทางไกลผ่าน
โครงข่ายอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ ง(IoT) ทดลองระยะทางในการอ่าน
บัตรของเครื องอ่าน 20 ครัง ในระยะความสู งที กําหนด 1 - 4 เมตร
แสดงระยะในการอ่านบัตรทีดีทีสุ ดและเหมาะสมสําหรับการติดตัง
คื อ เมตร ผูท้ ดลองได้น ําระยะในการอ่ านบัต รมาทําการทดลอง
ความเร็ วในการเข็นครุ ภณ
ั ฑ์ทีติ ดแท็กสติกเกอร์ ผ่านเครื องอ่านบัตร
โดยกําหนดระยะในการทดลอง เมตร นําเครื องอาร์ เอฟไอดี ไว้ใน
ระยะ . เมตร ทําการทดสอบการเข็นผ่าน รอบ ทําการจับเวลาใน
การเดินในระยะ เมตร อัตราเร็ วในการเข็นทีได้ความเร็ วในการเข็น
ช้ามาก . เมตรต่อวิน าที ช้า . เมตรต่อวิน าที ปกติ . เมตรต่อ
วินาที เร็ ว . เมตรต่อวินาที เร็ วมาก . เมตรต่อวินาที และจํานวน
ครังในการอ่านด้วยอัตราเร็ วต่างๆดังรู ปที
22

20

. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั เรื องระบบบัน ทึ ก การเข้าออกครุ ภ ัณ ฑ์ท างการ
แพทย์ดว้ ยเทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี แบบระยะทางไกลผ่านโครงข่าย
อินเตอร์ เน็ตของสรรพสิ ง(IoT) นีสําเร็ จลุล่วงได้ ภายใต้การสนับสนุน
ทุนวิจยั จากสํานักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่ งชาติ รหัสโครงการ
663807 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจําปี 61

เอกสารอ้างอิง

20

20

19

18
16

จํานวนครังการอ่าน

หาค่าความเร็ วในการเข็นครุ ภณ
ั ฑ์ทีติดแท็กสติกเกอร์ ผ่านเครื องอ่าน
บัตร จึงมี ระยะความสู ง เมตร เป็ นระยะการอ่านบัตรทีดีทีสุ ดจาก
การทดสอบและเหมาะสมต่อการติดตัง และอัตราเร็ วในการเข็น .
และ . เมตรต่อวิน าที ซึ งพบว่าระยะความสู งในการติ ดตังเครื อง
อ่านบัตรอาร์ เอฟไอดีทีเหมาะสมควรไม่เกิ น 2 เมตรและอัตราเร็ วใน
การเข็นครุ ภณ
ั ฑ์ผ่านเครื องอ่านบัตรอาร์ เอฟไอดี ทีเหมาะสมควรไม่
เกิน . เมตรต่อวินาที จึงทําให้มีค่าความแม่นยําในการอ่านบัตรและ
มีความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล

14
12
10
8
6

รู ปที จํานวนครังในการอ่านด้วยอัตราเร็ ว
จากรู ปที อัตราเร็ วที สามาตรอ่านได้ดีคื อ การเข็น ช้ามาก . และ
เข็ น ช้ า . เมตรต่ อ วิ น าที ส ามารถอ่ า นได้ ครั ง คิ ด เป็ น
เปอร์เซ็นต์ เข็นปกติ . เมตรต่อวินาที มีค่าผิดพลาด ครัง คิดเป็ น
เปอร์ เซ็ นต์ เข็นเร็ ว . เมตรต่อวินาทีวินาที มีค่าผิดพลาด ครัง คิด
เป็ น เปอร์ เซ็นต์ เข่น เร็ วมาก . เมตรต่อวินาที มีค่าผิดพลาด
ครัง คิดเป็ น เปอร์ เซ็นต์ ของการอ่าน

[1] ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เรื ออาการเอก ดร.ประโยชน์ คําสวัสดิ .การ
แสดงตัวตนและระบุตาํ แหน่งรถไฟฟ้าโดยใช้ RFID. สาขาวิชา
วิ ศ วก รรม โท รค ม น าค ม สํ า นั ก วิ ช าวิ ศ วก รรม ศ าส ต ร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี . นครราชสี มา
[2] เรื ออากาศเอก รุ่ งกิจ กมลกลาง. ( ). การประยุกต์ใช้ RFID
กับการควบคุมยานพาหนะเข้า-ออก กรณี กรณี ศึกษาโรงเรี ยนจ่า
อากาศ. วิ ท ยาศาส ตร์ ม ห าบั ณ ฑิ ต (บ ริ ห ารเท คโน โล ยี
สารสนเทศ) โครงการร่ วมระหว่างคณะบริ หารธุรกิจและสานัก
การศึ ก ษาระบบสารสนเทศ สถาบัน บัณ ฑิ ต พัฒ นาบริ ห าร
ศาสตร์. กรุ งเทพมหานคร
[3] สิ รยาภรณ์ ผาลาวรรณ , สุ รพล ฤทธิ รวมทรั พ ย์. ( ). การ
ประยุก ต์ใช้งานเทคโนโลยี RFID ในงานห้องสมุด . โรงเรี ยน
มหิ ดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน). นครปฐม
[4] นพพล ชูศรี , ภัทรหทัย ณ ลําพูน. การใช้เทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี
สําหรับติดตามข้อมูลสุนขั จรจัดในมหาวิทยาลัย.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่

5. สรุปผลการทดลอง

ระบบบัน ทึ ก การเข้า ออกครุ ภ ัณ ฑ์ ท างการแพทย์ด้ว ย
เทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี แบบระยะทางไกลผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต
ของสรรพสิ ง(IoT) ความถู ก ต้องในการบัน ทึ ก ข้อมูล ขึ นอยู่กบั การ
อ่านค่าของเครื องอ่านบัตรอาร์ เอฟไอดี ซึงสามารถอ้างอิ งได้จากการ
ทดลองระยะการอ่านของเครื องอ่านบัตรอาร์เอฟไอดี และการทดลอง
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ระบบแจ้ งเตือนความชื นและแรงดันออกซิเจนภายในโรงพยาบาลโดยใช้ เทคโนโลยีอนิ เตอร์ เน็ตของสรรพสิ ง(IoT)
An Oxygen Alarm System Inside the Hospital use Technology Internet of Things (IoT).
นริ นทร ไชยชมภู, ภูริทตั โกเสนตอ , กมล บุญล้อม, อธิคม ศิริ, ธนาวุฒิ ธนวาณิ ชย์, กฤตกรณ์ ศรี วนั นา, ภูมิพงษ์ ดวงตัง, เสกสรรค์ วินยางค์กูล
ศูนย์ความเชี ยวชาญทางคลืนไมโครเวฟและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย
หมู่ ถนน พหลโยธิ น อ. เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์: 053-776395 ต่อ 111 E-mail: jame3363@gmail.com, besdre007@hotmail.com

บทคัดย่ อ

ในโรงพยาบาล จะมีท่อส่ งออกซิ เจนซึ งออกซิ เจนจะถูกส่ งไป
ยัง ห้ อ งผู้ป่ วยในแต่ ล ะแผนก ปั ญหาที เกิ ด ขึ นจากระบบเดิ ม ของ
โรงพยาบาลพบว่าการตรวจสอบแรงดันและความชื นในท่อออกซิ เจนมี
ผลต่อผูป้ ่ วยและเครื องมือแพทย์อาจจะเกิด ตะกรัน หรื อเกิดสนิ ม ซึ งเป็ น
สาเหตุทาํ ให้เกิดการผุพงั และสร้างความเสี ยหายต่อครุ ภณั ฑ์ทางการแพทย์
ได้ ทางผูว้ ิจยั จึงได้สร้ างระบบแจ้งเตือนความชื นและแรงดันออกซิ เจน
ภายในโรงพยาบาลโดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตของสรรพสิ ง(IoT)ซึ ง
ประกอบด้ ว ย สวิ ต ช์ ค วามดั น อากาศแบบดิ จิ ต อล (Digital Pressure
Switch) เป็ นตัววัด แรงดัน ของออกซิ เจนในท่ อออกซิ เจนทําการส่ งค่ า
เอาต์พุตเป็ นค่าลอจิก เซ็ นเซอร์ วดั ความชื นในอากาศ (Humidity Sensor)
เป็ นโพรบทีอยูใ่ นท่อ เป็ นตัววัดความชื นให้ค่าเอาต์พตุ เป็ น อนาล็อก และ
ใช้ เซ็ น เซอร์ ป รั บ ปรุ งคุ ณ ภาพแรงดัน (Pressure Regulator) ซึ งเป็ นตัว
ปรับการปล่อยแรงดันออกซิ เจนเพือปรับแรงดันออกซิ เจนให้เหมาะสม
กับการใช้งานโดยถูกเชื อมต่อเข้ากับ ESP8266 ที พอร์ ต Digital I/O เพือ
วัด ค่ าเพรสเชอร์ ว่าอยู่ใ นระดับ ที สู งหรื อ ตํา และ Analog I/O ซึ งวัด ค่ า
Humidity สู งหรื อตํา เมื อทําการวัดค่ าแล้วจะส่ งข้อมู ล ไปยัง Serverโดย
ผ่าน TCP/IP Protocol ที พอร์ ต 0 และแสดงผลการแจ้งเตื อนผ่านเว็บ
เบราว์เซอร์ ที อัป เดตสถานะแบบตลอดเวลา จากผลการทดลองหา
ประสิ ทธิ ภาพ ของระบบแจ้งเตือน สามารถบอกได้ว่ามีความเร็ วในการ
แจ้งเตื อนผ่านเว็บเบราว์เซอร์ มีเวลาเฉลี ยเท่ากับ . วินาที มี ระยะใน
การแจ้งเตือนสู งสุ ดเท่ากับ เมตร ซึ งสามารถนําไปประยุคใช้งานกับ
การแจ้งเตือนในระบบอืนได้ในอนาคต
คําสําคัญ: สวิตช์ความดันอากาศแบบดิจิตอล, เซ็นเซอร์ปรับปรุ งคุณภาพ
แรงดัน, เซ็นเซอร์วดั ความชื นในอากาศ

Abstract

In the hospital there will be an oxygen pipeline where the
oxygen will be sent to the patient's room in each department the
problems arising from the hospital's original system found that the
pressure and humidity monitoring in the oxygen pipe affects the patient
and the medical devices may have a slag or rust that causes damage to

the medical device the researcher has created a humidity and oxygen
pressure alert system within the hospital by using the technology
Internet of thing (IOT), which consists of a digital pressure gauge is
used to measure the oxygen pressure in an oxygen pipe , dempster
sending the output as a logic sensor to measure humidity in the air,the
probe in the duct is a humidifier, providing an analogue pressure,
regulator output which regulates the oxygen pressure release. It is
connected to the ESP8266 at the digital I / O port for high and low
pressure readings and Analog I / O which measure high or low
humidity. When measured, it sends data to the server via the TCP / IP
protocol at port 80 and display the status of the notification via the
server's updated real-time status. From performance results of the
notification system Can be told that the speed of notification through the
web server. The average is 3.59 seconds with a maximum notification
distance of 12 meters, which can be used to alert other systems in the
future.
Keywords: Digital Pressure Switch, Humidity Sensor, Pressure
Regulator

. บทนํา

ปั จจุ บ ั น ปั ญหาที เกิ ด ขึ นในในโรงพยาบาล จะมี ท่ อ ส่ ง
ออกซิ เจนซึ งออกซิ เจนจะถูกส่ งไปยังห้องผูป้ ่ วยในแต่ละแผนก ปั ญหาที
เกิ ด ขึนจากระบบเดิ ม ของโรงพยาบาลพบว่าการตรวจสอบแรงดัน และ
ความชื นในท่อออกซิ เจนมี ผลต่อผูป้ ่ วยและเครื องมือแพทย์อาจจะเกิ ด
ตะกรั น หรื อเกิ ด สนิ ม ซึ งเป็ นสาเหตุท าํ ให้ เกิ ดการผุพงั และสร้ างความ
เสี ยหายต่อครุ ภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์ได้ ซึ งในกรณี หากมีความชื นมากอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาโรคปอดบวมกับตัวผูป้ ่ วยและหากมีแรงดันทีน้อยเกินไป
อาจทําให้เกิดภาวะขาดออกซิ เจนกับผูป้ ่ วยได้ ดังนันผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดใน
การแก้ปั ญหาโดยสร้ างระบบแจ้งเตื อนความชื นและแรงดัน ออกซิ เจน
ภายในโรงพยาบาลโดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตของสรรพสิ ง(IoT) เพือ
แก้ปัญหาในกรณี หากพบว่ามีแรงดันทีน้อยหรื อมีความชื นทีสูง
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จากรู ป ที ESP8266 ทําการอ่านค่ าเซ็ นเซอร์ วดั ความชื นใน
อากาศ (Humidity Sensor) และดิ จิตอล เพรสเชอร์ เพือทําการตรวจสอบ
ความผิดปกติ ดังนี
1. เซ็ น เซอร์ ว ัด ความชื นในอากาศ (Humidity Sensor) [2] ซึ งเป็ น
ความชื นสัม พัท ธ์ เพื ออ่ านค่ าความชื น จากนันทําการส่ งข้อ มู ล ไปยัง
ESP8266
2. สวิต ช์ ค วามดัน อากาศแบบดิ จิต อล (Digital Pressure Switch) [3] ทํา
หน้าทีวัดแรงดันออกซิ เจน ซึ งได้ค่าเอาต์พุตเป็ นค่าลอจิก จากนันทําการ
ส่ งข้อมูลไปยัง ESP8266 เมือ ESP8266 รั บค่าจากเซ็ นเซอร์ ทงสองเสร็
ั
จ
ESP8266 ทํ า การส่ งข้ อ มู ล ไปยัง เซิ ร์ ฟ เวอร์ ( Server)ผ่ า นโครงข่ า ย
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ ง [4]

รู ปที ไดอะแกรมการทํางานของระบบ
โดยระบบประกอบไปด้วย ตัววัด แรงดัน ของออกซิ เจนใน
ท่อออกซิ เจนทําการส่ งค่าเอาต์พุตเป็ นค่าลอจิก เซ็นเซอร์ วดั ความชื นใน
อากาศ เป็ นโพรบที อยู่ใ นท่ อ เป็ นตัว วัด ความชื นให้ ค่ าเอาต์พุ ต เป็ น
เซ็ น เซอร์ ป รั บ ปรุ งคุณ ภาพแรงดัน (Pressure Regulator) ซึ งเป็ นตัวปรั บ
การปล่อยแรงดันออกซิเจนเพือปรับแรงดันออกซิ เจนให้เหมาะสมกับการ
ใช้งานโดยถู ก เชื อมต่อเข้ากับ ESP8266 ที พอร์ ต Digital I/O เพือวัด ค่า
เพรสเชอร์ว่าอยูใ่ นระดับทีสู งหรื อตํา และ Analog I/O ซึ งวัดค่า Humidity
สู งหรื อตํา เมือทําการวัดค่าแล้วจะส่ งข้อมูลไปยัง Serverโดยผ่าน TCP/IP
Protocol ทีพอร์ ต และแสดงผลการแจ้งเตือนผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์

เริ มต้น

ปกติ

ตรวจสอบค่าความชืนและ
ค่าแรงดันออกซิเจน
ผิดปกติหรื อไม่

ผิดปกติ

ทําการค่าสถานะแจ้งเตือนผิดปกติ
มาใช้งาน

ทําการค่าสถานะปกติ มาใช้งาน

แสดงผลการแจ้งเตือน

. ทฤษฎีและหลักการทํางาน
เริ มต้น

จบการทํางาน

โหนดเอ็มซียูทาํ การอ่านค่า
จากเซนเซอร์ ทงหมด
ั

เซนเซอร์ วดั ความชืน

อ่านค่า

รู ปที แผนผังการทํางานของเซิร์ฟเวอร์(Server)

ดิจิตอล เพรสเชอร์

โหนดเอ็มซียู
รับข้อมูลจากเซนเซอร์

อ่านค่า

จากรู ปที แผนผังการทํางานของของเซิ ร์ฟเวอร์ เริ มต้นจาก
การรั บ ข้อ มู ล จากโมดู ล (ESP8266) มาเก็ บ ไว้ใ นฐานข้อ มู ล [4] โดย
เครื องมื อ ที ทํา การติ ด ตังด้ ว ยคื อ Laravel และ Xampp ใช้ จ ํา ลองเป็ น
Server และใช้ภาษา MySQL [5] ทําเป็ นระบบฐานข้อมูล จากนันทําการ
ตรวจสอบข้อมูลว่าค่าความชื นและค่าแรงดันออกซิเจนผิดปกติหรื อไม่ถา้
เกิดการผิดปกติเซิร์ฟเวอร์ทาํ การแจ้งเตือนสถานะทีหน้าเว็บเบราว์เซอร์

โหนดเอ็มซียูทาํ การส่ งข้อมูลค่าความชืน
และค่าแรงดันออกซิ เจนไปตรวจสอบที
ฐานข้อมูลในเซิ ฟเวอร์

3. กระบวนการทํางานของระบบ
จบการทํางาน

รู ปที แผนผังการทํางานของ ESP8266

วิธี ก ารดําเนิ น งานสามารถอธิ บ ายการทํางานของระบบแจ้ง
เตือนความชืนและแรงดันออกซิเจนภายในโรงพยาบาลโดยใช้เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตสรรพสิ ง(IoT)
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เซิ ร์ฟเวอร์ เพือทําการตรวจสอบค่าความชื นและแรงดัน ออกซิ เจนปกติ
ของความชื นอยู่ ใ นช่ ว งตังแต่ %Rh ถึ ง %Rh และค่ า แรงดั น
ออกซิ เจนปกติ อ ยู่ใ นช่ วง . Bar ถึ ง . Bar ถ้าค่าความชื นและค่ า
แรงดัน ออกซิ เจนอยู่ตากว่
ํ าค่าปกติ เซิ ร์ฟ เวอร์ จะส่ งการแจ้งเตื อนผ่าน
โครงข่ายอินเตอร์เน็ตสรรพสิ งไปยังหน้า เว็บเบราว์เซอร์ของ Admin

4. วิธีการทดลองและผลการทดลอง
จากรู ปที การทํางานของฮาร์ ดแวร์ ระบบแจ้งเตือนความชื น
และแรงดันออกซิ เจนภายในโรงพยาบาล ดังนี ปล่อยออกซิ เจนผ่านท่อวัด
ความชื นโดยใช้ เ ซ็ น เซอร์ เซ็ น เซอร์ ว ัด ความชื นในอากาศ DHT11
(Humidity Sensor) เพื ออ่ า นค่ า ความชื นในออกซิ เ จนและใช้ โ มดู ล
ESP8266 เป็ นตัวกลางในการส่ งข้อมูลไปยังเซิ ร์ฟเวอร์เมือออกซิ เจนไหล
ผ่านท่อวัดความชื นจะเข้าสู่ Pressure Filter ซึ งทําหน้าทีดักความชื นหรื อ
นําในออกซิ เจนหลังจากนันออกซิเจนไหลผ่านสวิตช์ความดันอากาศแบบ
ดิ จิต อล (Digital Pressure Switch) ทําหน้าที วัด แรงดัน ออกซิ เจนโดยใช้
ESP8266 เป็ นตัวกลางในการประมวลผลและส่งค่าข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์
และทํา การควบคุ ม แรงดั น (Pressure Regulator) เพื อควบคุ ม แรงดัน
ออกซิเจนให้อยูใ่ นค่าปกติ

วิธีการทดลองของระบบระบบแจ้งเตือนความชื นและแรงดัน
ออกซิ เจนภายในโรงพยาบาลโดยใช้เทคโนโลยีอิน เตอร์ เน็ ตสรรพสิ ง
(IoT) โดยการทดลองระยะเวลาการแจ้ง เตื อ นความชื นและแรงดั น
ออกซิเจน จํานวน ครังโดยมีคาบความดันของระบบออกซิ เจน -3 kn
และความชื น -100 % Rh จากผลการทดสอบเพือทําการลดแรงดันให้
ตํากว่า Bar และความชื นทีน้อยกว่า % Rh จะได้ผลการแจ้งเตือน
การทดลองระยะเวลาในการแจ้งเตือน

6
ระยะเวลาทีแจ้งเตือน (วินาที)

รู ปที ไดอะแกรมฮาร์ดแวร์ของระบบ
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รู ปที การทดลองระยะเวลาในการแจ้งเตือน
จากรู ปที 6 แสดงระยะเวลาในการแจ้งเตือนในแต่ละรอบ ผู้
ทดลองได้นาํ ระยะในการแจ้งเตือนในแต่ละครังมาทดลองความเร็ วใน
การแจ้งเตือนไปยังหน้าเว็บไซต์ ทําการทดสอบ 10 รอบ โดยการจับเวลา
รู ปที ไดอะแกรมซอร์ ฟแวร์ของระบบ

ตารางที แสดงความสามารถในการส่ งข้อมูลผิลพลาดในระยะทางต่างๆ
ระยะ (เมตร)
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จากรู ป ที 5 ทําการติ ดตังอุปกรณ์ กบั ท่อออกซิ เจนในห้ องที มี
การใช้ออกซิ เจนของโรงพยาบาล เพือที จะอ่านค่าความชื นและแรงดัน
ออกซิ เจนของแต่ละห้องได้ง่ายต่อการตรวจสอบและแจ้งเตือนจากนันทํา
การลงทะเบี ยน ห้ อ ง อาคาร และอุ ป กรณ์ ในระบบ โดยโปรแกรมใน
ระ บ บ จ ะ เป็ น Web server ที เขี ยน ด้ ว ย Web Programming แ ล ะ มี
ฐานข้อมูลในระบบแล้วทําการลงทะเบียนเพือเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล
ให้ระบบสามารถรู้ อาคารและห้ องได้ เมือทําการลงทะเบี ยนอุปกรณ์ใน
ฐานข้อ มู ล เสร็ จ สิ นและเริ มการใช้ ง านระบบ เซ็ น เซอร์ ว ดั ความชื น
(DHT11) และสวิต ช์แรงดัน ออกซิ เจน (Pressure Switch) ทําการอ่านค่ า
โดยใช้โมดู ล ESP8266 รั บค่าทีอ่านได้จากเซ็นเซอร์ จารนันทําการส่ งค่า
ความชื นและแรงดันออกซิ เจนผ่านโครงข่ายอินเตอร์ เน็ตสรรพสิ ง ไปยัง

ข้อผิดพลาดของการส่งข้อมูล
ไม่ผดิ พลาด
ไม่ผดิ พลาด
ไม่ผดิ พลาด
ไม่ผดิ พลาด
ไม่ผดิ พลาด
ไม่ผดิ พลาด
ผิดพลาด
ผิดพลาด
ผิดพลาด
ผิดพลาด
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จากตารางที ได้ท ําการลดลองระยะทางจากตัว ระบบวัด
ความชื นและแรงดันออกซิ เจนส่ งข้อมูลเข้าเซิ ร์ฟเวอร์ ระยะการส่ งข้อมูล
โดยไม่ผิดพลาดคือระยะ - เมตร จะเห็นได้ว่าในระยะทีมากกว่า
เมตร จะมี ค่าความผิด พลาดในการส่ งข้อมูล เนื องจากใช้ค อมพิวเตอร์
โน้ตบุก๊ เป็ นตัวกลางในการปล่อย Wi-Fi ซึงมีระยะในการทํางาน เมตร

5. สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองระบบแจ้งเตือนความชื นและแรงดันออกซิเจน
ภายในโรงพยาบาลโดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสรรพสิ ง(IoT) ทดลอง
ระยะเวลาการแจ้งเตื อ น ครั ง ได้ค่ า เฉลี ยเท่ า กับ . วิ น าที และ
ระยะทางในการส่ งข้อมูลโดยไม่ผิดพลาดจะอยู่ในช่ วง - เมตร เป็ น
ระยะทีดีทีสุดจากการทดสอบและเหมาะสมต่อการติดตัง

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จัย เรื องระบบแจ้งเตื อ นความชื นและแรงดัน
ออกซิ เจนภายในโรงพยาบาลโดยใช้เทคโนโลยีอิน เตอร์ เน็ ต
ของสรรพสิ ง(IoT)สําเร็จลุล่วงได้ ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจยั
จากสํานักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่ งชาติ รหัสโครงการ
668366 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจําปี
รู ปที หน้าเว็บไซต์แจ้งเตือนระบบ
จากรู ป ที คื อหน้ าเว็บ ไซต์แ สดงผลข้อมู ล ที ถู ก ส่ งมาจาก
ระบบ ถ้าระบบมีความผิดพลาดจะแจ้งเตือนเป็ นสถานะอักษรสี แดง

รู ปที เครื องวัดความชื นและแรงดันออกซิเจน

เอกสารอ้างอิง
[1] การเก็บข้อมูลจาก NodeMCU Esp ลงใน ฐานข้อมูล Database
MySQL (Arduino to database).
แหล่งทีมา:https://www.9arduino.com/article/46/การเก็บข้อมูล
(5 กุมพภาพันธ์ ).
[2] Data sheet เกียวกับ สวิตช์ความดันอากาศแบบดิจิตอล. SMC
Global Contract Manufacturing แหล่งทีมา:
http://www.smcthai.co.th/catalogue/zise30a-a.pdf (5 กุมภาพันธ์
2560).
[3] DevBun. Internet Of Things (IoT) คื อ อ ะ ไ ร แ ห ล่ ง ที ม า :
blog.sogoodweb.com/Article/Detail/59554 (5 กุมพภาพันธ์ ).
[4] ปิ ยะดนัย วิเคียน. ความรู้เบืองต้นเกียวกับระบบฐานข้อมูล.
แหล่งทีมา:https://krupiyadanai.wordpress.com/2015/05/21/ความรู้
เบืองต้นเกียว/. ( กุมภาพันธ์ ).
[5] Mindphp. xampp คือ. http://mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2637xampp-คืออะไร.html. (7 กุมภาพันธ์ ).

จากทีรู ปที เป็ นเครื องวัดความชื นและแรงดันออกซิ เจนซึงจะต้องนําไป
ติด ไว้ในแต่ละห้ องที มี ท่อส่ งออกซิ เจนภายในอาคารโรงพยาบาลอย่าง
น้อย ห้องละ เครื อง
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การตรวจสอบและจัดเก็บข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้ าแบบเรียลไทม์ โดยระบบคลาวด์
Real-Time Power Monitoring and Data Collection Based on Cloud System
พัฒน์ พงษ์ อ่อนตา1 รวิท ลิม้ ตระกูล1 ปกรณ์ เสรีเผ่าวงษ์ 1 สุ วรรณี ปันยศ1 ณรงค์ เมตไตรพันธ์ 1
1
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
99 หมู่ 10 ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 โทรศัพท์ 053-723979 E-mail: mettripun_n@hotmail.com, psereepulvong@gmail.com

the voltage and current consumption in the 3-phase electric power
system at an accuracy of 98% and 94% respectively.

บทคัดย่ อ
บทความนี้ น าเสนอการออกแบบและพัฒ นาเครื่ องวัด
พลังงานไฟฟ้ า 3 เฟส โดยทาการวัดค่าพลังงานไฟฟ้ าในระบบ 3 เฟส 4
สาย ที่พิกดั แรงดัน 230 V ความถี่ 50 Hz ซึ่ งสามารถวัดค่าแรงดันไฟฟ้ า
กระแสไฟฟ้า กาลังไฟฟ้าโดยใช้เซ็นเซอร์ SCT-013 และเซ็นเซอร์ Single
Phase Voltage เป็ นตัวรั บค่าแล้วส่ งไปยังบอร์ ดอาดู อิโน่ เพื่อประมวลผล
และส่ งค่าพลังงานที่ วดั ได้ให้ บ อร์ ด ราสเบอรี่ พาย ผ่านทางสาย USB
Cable แล้วเก็บข้อมูลไว้ในหน่ วยความจาภายในเครื่ องและส่ งต่อให้ กบั
ระบบคลาวด์เพื่อเก็บข้อมูล แล้วจากนั้นจึงนาข้อมูลดังกล่าวมาแสดงผล
แบบเรี ยลไทม์มาในรู ปแบบกราฟผ่านหน้าเว็บไซต์ ผลการทดสอบการ
ท างานของตรวจสอบและจัด เก็ บ ข้อ มู ล การใช้ พ ลัง งานไฟฟ้ า แบบ
เรี ยลไทม์โดยระบบคลาวด์ พบว่าเครื่ องมือที่นาเสนอสามารถวัด รวมทั้ง
ค านวณหาค่ าพลัง งานไฟฟ้ าได้ แ ก่ แ รงดัน ไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า และ
กาลังไฟฟ้าได้ในระบบไฟฟ้ า 3 เฟสได้ตามที่มีการกาหนดไว้ โดยมีความ
แม่นยาเฉลี่ ยร้อยละ 98.87 ในการวัดแรงดันไฟฟ้ าและความแม่นยาอยู่ที่
เฉลี่ยร้อยละ 94.61 ในการวัดกระแสไฟฟ้า
ค าส าคัญ : Smart Grid, Internet of Thing, Real-Time Power Monitoring,
Cloud System

Abstract
In this paper, we presents the design and development of a
power meter that measures the electrical energy of a 3-phase, 4-wire
system at 230 V, 50 Hz. The current and voltage consumption can be
measured by SCT-013 and single phase voltage sensors. The measured
data will be sent to Arduino board for processing. The processed data
will be store into Rasberry Pi memory via USB cable and then it will
later be sent to the cloud system. The data in the cloud system can be
real-time represent in form of a line graph on a website. The
experimental results showed that the proposed technique can measure

1. บทนา
ปั จจุบนั ในศตวรรษที่ 20 นี้ ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวหน้า
หลากหลายซึ่ งมี ส่วนสาคัญต่อการดารงชี วิตของมนุ ษย์ โดยเทคโนโลยี
ต่างๆต้องมีพลังงานเพื่อใช้เป็ นตัวขับเคลื่ อนการใช้งาน นั้นก็คือพลังงาน
ไฟฟ้า ซึ่งความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามีมากขึ้นเรื่ อยๆตามเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้าขึ้นอย่างไม่จากัด พลังงานไฟฟ้าที่ใช้กนั ในปั จจุบนั ได้มาจากการ
ผลิ ต ของโรงไฟฟ้ ารู ป แบบต่ างๆ เช่ น โรงไฟฟ้ า พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์
โรงไฟฟ้ าพลังงานน้ า โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ โรงไฟฟ้ าถ่ านหิ น
และยังมี ก ารผลิ ตในรู ป แบบอื่ นๆ อนึ่ งประเทศไทยพลังงานไฟฟ้ าส่ วน
ใหญ่ได้ผลิ ตมาจากโรงไฟฟ้ าพลังงานน้ าจากเขื่อนและโรงไฟฟ้ าถ่านหิ น
ซึ่ งจากที่ กล่ าวข้างต้นการผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าทั้งสองมี ทรั พยากรที่ จากัด
และในภาคเหนื อพึ่ งพลังงานไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าถ่ านหิ น มากที่ สุ ด [1]
และมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามีมากขึ้นเรื่ อยๆอย่างไม่จากัด
ระบบตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูลการใช้งานไฟฟ้ าสามเฟสร่ วมกับ
ระบบคลาวด์ที่นาเสนอนี้ ประกอบด้วยชุ ดอุปกรณ์ เซ็นเซอร์ สาหรับวัด
กระแสและแรงดั น ไฟฟ้ า ท าหน้ า ที่ ใ นการส่ ง ข้ อ มู ล กระแสและ
แรงดันไฟฟ้าให้กบั ชุดบอร์ ดอาดูอิโน่ เพื่อนาไป หาค่ากระแสไฟฟ้ าและ
กาลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้ไป โดยที่ขอ้ มูลที่ได้จากการคานวณจะถูกส่ งไปยัง
บอร์ ดราสเบอรี่ พาย ที่ ใช้เป็ นเซิ ร์ฟเวอร์ ในการเก็บข้อมูล และแสดงผล
ค่ าที่ ได้ผ่ านเว็บ แอปพลิ เคชั่น โดยสามารถเปิ ดได้ทุ ก เบราว์เซอร์ โดย
เครื่ องมือที่นาเสนอนี้ จะบันทึกค่าพลังงานด้วยหน่ วยบันทึกข้อมูลภายใน
เครื่ องฯ โดยจะทาการบันทึกค่าพลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้ไปในทุกๆ 5 วินาที
และสามารถเรี ยกดูค่าพลังงานไฟฟ้ าในภายหลังได้ ซึ่ งผูใ้ ช้อาจนาค่าการ
ใช้งานไฟฟ้ าดังกล่าวไปวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้พลังงานไฟฟ้ าในภาพรวม
หรื อแต่ละเฟสได้ โดยระบบจะถูกนาไปทดลองใช้สารวจ และเก็บข้อมูล
การใช้ พ ลัง งานไฟฟ้ า ณ ชั้ น 4 อาคารวิ ศ วกรรมโยธา มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในเบื้องต้น
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2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 กรณี ศึ ก ษาการตรวจวัด ก าลังไฟฟ้ าที่ เกิ ดจากแผงโซล่ า
เซลล์โดยสมาร์ ทมิเตอร์ [4] สร้ างอุปกรณ์ วดั ค่ากระแส แรงดัน และจาก
แผงโซล่าเซลล์ เพื่อเป็ นต้นแบบและขยายผลในการพัฒนาสาธิ ตการใช้
โซล่ าเซลล์เพื่ อน าเทคโนโลยีระบบสื่ อสาร ไร้ ส าย (Wireless) ในการ
ส่ งผ่านข้อมูลในการศึ กษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบชุ ดวัดค่าพารามิ เตอร์
เซลล์ แสงอาทิตย์โดยส่ งผ่านสัญญาณไร้สาย จะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
Arduino Mega 2560 เป็ นตัว ประมวลผลค่าของแรงดัน กระแส ที่รับเข้า
มา แล้วส่ งข้อมูลออกไปยัง Module X-Bee ซึ่ งเป็ นโมดูลที่ ส่ งสัญญาณไร้
สาย (Wireless) โดยจะติ ดอยู่กบั บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ในภาคส่ ง
และในภาครั บ ก็จะมี ModuleX-Bee เช่ น เดี ยวกัน ซึ่ งจะท าให้ รับ - ส่ ง
ข้อมูลระหว่างภาคส่ งกับภาครั บได้โดยส่ งสัญญาณด้วยความถี่ 2.4 GHz
ส่งข้อมูลในระยะไม่เกิน 100 เมตร และในด้านภาครับ Module X-Bee จะ
ต่ออยู่กบั บอร์ ด Arduino Uno ซึ่ งเป็ นอุ ปกรณ์ ต่อพ่วงระหว่างโมดู ล กับ
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้แสดงผล
2.2 ระบบวัดและจัดเก็ บข้อมูล การใช้พลังงานไฟฟ้ าแบบไร้
สาย[5] โครงการนี้ จดั ทาขึ้ นเพื่ อทาการศึ ก ษา, สร้างเครื่ องมือวัด และ
จัด เก็ บ ข้ อ มู ล การใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า แบบไร้ ส าย เครื่ องมื อ วัด นี้ มี
ส่ วนประกอบหลัก 2 ส่ วนคื อ 1) อุปกรณ์ ที่ใช้ในการวัดและส่ งแบบไร้
สาย 2) อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับข้อมูลแบบไร้สาย และแสดงผล เครื่ องมือนี้
มีหลักการทางานคือ ทาการวัดค่ากาลังไฟฟ้ าแล้วส่ งข้อมูลไปยังอุปกรณ์
รับข้อมูลแบบไร้สาย จากนั้นนาข้อมูลไปหาค่าพลังงานแล้วแสดงผลทาง
จอคอมพิวเตอร์ ข้อดีที่ได้จากเครื่ องมือวัดนี้ คือ ไม่ตอ้ งมีการจดบันทึกค่า
พลังงานไฟฟ้ า เนื่ องจากเครื่ องมื อวัดนี้ จะส่ งข้อมู ลและเก็บค่ าที่ ได้จาก
คานวณ ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดทาเครื่ องมือนี้ คือ เครื่ องมือนี้ สามารถวัด
ค่ากาลังไฟฟ้าได้สูงสุด 255 วัตต์
2.3 ระบบควบคุ ม เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ าในอาคาร[6] เป็ นการ
พัฒนาระบบควบคุ มเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในอาคาร (Home Automation) ขึ้ น
เพื่อให้ผูใ้ ช้สามารถควบคุมตรวจสอบ และวางแผนการใช้งานอุปกรณ์
เครื่ อ งใช้ไฟฟ้ าต่ างๆ ได้โดยง่ ายโดยระบบควบคุ ม เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ าใน
อาคารจะถูกออกแบบให้ผูใ้ ช้สามารถตรวจสอบสถานะ หรื อ สั่ง เปิ ด ปิ ด หรื อ ต้องโปรแกรมการเปิ ด - ปิ ดเครื่ องใช้ไฟฟ้าตามความต้องการได้
ผ่านทางเว็บแอพพลิเคชัน่ โดยผูจ้ ดั ทาจะออกแบบระบบให้ประกอบไป
ด้ว ย Master, Slave และ Web Server โดยผู ้ใ ช้ จ ะเข้ามาสั่ ง การควบคุ ม
ระบบผ่ า นทางทาง Web Application ที่ ถู ก ติ ด ตั้ งอยู่ บ น Web server
(Raspberry Pi) ซึ่ ง Web server จะส่ งต่อคา สั่งต่าง ๆ ไปให้ Master ที่จะ
ทาหน้าที่ ส่งต่อสัญญาณผ่านทาง WirelessNetwork ไปที่ Slave ที่ จะถู ก
ติดตั้งอยูท่ ี่สวิตซ์หรื อปลัก๊ ของอุปกรณ์ไฟฟ้ าให้ทาตามคาสัง่ ต่าง ๆ ที่ผใู ้ ช้
สั่งการอุปกรณ์ไฟฟ้านั้น ซึ่ งหากเป็ นอุปกรณ์ บางอย่างที่ ตอ้ งควบคุมด้วย
รี โมทคอนโทรล เช่ น เครื่ องปรับอากาศ ก็จะมี Module พิเศษที่สามารถ

ส่ งสัญญาณแทนรี โมทได้ นี้ จะช่ วยให้ใช้สามารถควบคุมการใช้ไฟฟ้าใน
อาคารบ้านเรื อนได้อย่างง่ายดายและช่วยลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองได้
อย่างมาก
2.4 ระบบควบคุ ม ไฟฟ้ าไร้ ส ายผ่ า นเว็ บ บราวเซอร์ [ 7]
โครงงานระบบควบคุ มไฟฟ้ าไร้ ส ายผ่านเว็บ บราวเซอร์ มีวตั ถุ ป ระสงค์
เพื่ อ สร้ า งและ ออกแบบการควบคุ ม การเปิ ด - ปิ ดของอุ ป กรณ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าเพื่อให้ผใู ้ ช้งานมีความสะดวกต่อการ ดารงชี วิตโดยผูจ้ ดั ทา
ได้ออกแบบการจาลองเครื่ องใช้ไฟฟ้าในรู ปแบบของหลอดไฟ 3 สถานี
ล่ ะ อุ ป ก รณ์ เค รื่ องใช้ ไ ฟ ฟ้ า ซึ่ งส ามารถ ควบ คุ ม การเปิ ด - ปิ ด
เครื่ องใช้ไฟฟ้าการแจ้งสถานะ การทางานตั้งเวลาในการควบคุมการเปิ ด ปิ ดเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและแสดงปริ ม าณการใช้ ไฟฟ้ าผ่ านทาง Web Page
ระบบควบคุมไฟฟ้าไร้ สายผ่านเว็บบราวเซอร์ น้ ีมีส่วนประกอบทั้งหมด 2
ส่ วนคื อ ส่ วน ของ Software โดยส่ วนของ ARM9[2] เป็ นส่ วนควบคุ ม
การทางานของ แบบจาลองเครื่ องใช้ไฟฟ้ าโดยรั บค่า สั่งในการควบคุ ม
การทางานมาจาก Access Point ผ่านมายัง Wireless USB ส่ วน Software
จะใช้ภาษาระดับสูงในการเขียนโปรแกรมควบคุมการ ทางานของ ระบบ
ควบคุมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าไร้สายผ่านเว็บบราวเซอร์ โดยตัวโปรแกรมจะเก็บ
ไว้ที่ Server เมื่ อผูใ้ ช้จะท าการเข้าใช้ระบบ ระบบจะมี ส่ วนรั ก ษาความ
ปลอดภัยของระบบโดยให้ทาการ Login เมื่อ Login เสร็ จเรี ยบร้อยจะเข้า
สู่ ห น้ า Web Page ที่ ใ ช้ในการควบคุ ม ระบบไฟฟ้ า ซึ่ งการควบคุ มการ
ทางานจะรั บ ข้อมู ล จาก ผูใ้ ช้ระบบควบคุ มผ่านหน้า Web Page เมื่ อรั บ
ข้อ มู ล แล้ ว ระบบจะส่ ง ค่ า สั่ ง ข้อ มู ล ให้ ก ับ Access Point ค าสั่ ง ตัว รั บ
สัญญาณ Wireless USB แล้วก็จะทาการส่ งคาสั่งข้อมูลผ่านไปยัง ARM9
เพื่ อ ควบคุ ม การท างานของ Relay ที่ เ ป็ นสวิ ต ช์ อ ัต โนมัติ ควบคุ ม
เครื่ องใช้ไฟฟ้าให้สามารถเปิ ด - ปิ ดได้

3. วิธีการออกแบบและสร้ างระบบทีน่ าเสนอ

รู ปที่ 1 ผังการออกแบบระบบที่นาเสนอ
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3.1 ผังการออกแบบระบบที่นาเสนอ
รู ปที่ 1 แสดงถึงผังการออกแบบโครงร่ างของชุ ดอุปกรณ์ การวัดและการ
ส่ งข้อมูลโดยการประกอบวงจรวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้ าเข้ากับอาดู อิ
โน่ ชุ ดวงจรจะใช้เซ็ นเซอร์ วดั กระแสขนาด 100A ลงไปเพื่อเป็ นตัววัด
กระแสไฟฟ้าแรงสู งร่ วมกับเซ็นเซอร์ วดั แรงดันฟ้าขนาด 220 V เพื่อนาไป
คานวณหาค่าต่างๆ ได้แก่ ค่ากาลังไฟฟ้ า แรงดัน และกระแสไฟฟ้ า แล้ว
ส่ งไปยัง ราสเบอรี่ พาย[3] ที่ ใ ช้ เป็ นเซิ ร์ ฟ เวอร์ ใ นการเก็ บ ข้อ มู ล และ
แสดงผลค่าที่ ได้ โดยการแสดงผลจะออกมาในรู ปแบบของกราฟ เก็ บ
ข้อมูลที่วดั ได้ลงฐานข้อมูลแบบเรี ยลไทม์ และการเขียนโปรแกรม อาดูอิ
โน่ IDE เพื่อควบคุมการทางานของเซ็ นเซอร์ และการส่ งของมูลแบบไร้
สาย การเขียนโปรแกรมบน Python IDE จะเป็ นการทางานบนราสเบอรี่
พาย ที่จะทาการแสดงผลและเก็บข้อมูล ส่ วนการแสดงผลจะพัฒนาด้วย
ภาษา PHP เพื่อให้เว็บแอปพลิเคชัน่ สามารถเปิ ดได้ทุกเบราว์เซอร์ รวมถึง
สามารถการเก็บข้อมูลให้มีความถูกต้องเที่ยงตรงมากที่สุด
3.2 การออกแบบการเชื่ อมต่อระหว่าง Sensor อาดูอิโน่ และราสเบอรี่ พาย
การท างานจะเริ่ มจากเลื อ ก Mode จากการกด Keypad ส่ ว นของการ
ทางานจะถูกควบคุมโดยอาดูอิโน่ จะสั่งการตาม Mode ที่ ต้ งั ไว้ หลังจาก
นั้นเซ็นเซอร์ จะส่ งค่าของการวัดต่างๆ และการทางานไปยังอาดูอิโน่ เพื่อ
แสดงผล Mode ที่หน้าจอ LCD หลังจากนั้น และค่าจากการวัดต่างๆ จะ
ถูกส่ งต่อไปยังราสเบอรี่ พาย เพื่อทาการเก็บค่าลงฐานข้อมูล พร้ อมทั้งนา
ค่ าที่ ไ ด้รั บ มาแสดงผลบนเว็บ บราวเซอร์ โดยบล็ อ กไดอะแกรมการ
ออกแบบแสดงไว้ใน รู ปที่ 2

รู ปที่ 3 การออกแบบการเชื่ อมต่อระบบคลาวด์
จากรู ปที่ 3 เป็ นการออกแบบการเชื่ อมต่อระบบคลาวด์เบื้ องต้นโดยเช่ า
ระบบจากผูใ้ ห้บริ การ จากนั้นทาการสร้ างฐานข้อมูลสาหรับบันทึกไฟล์
จากเครื่ องมือวัด โดยเครื่ องมือวัดจะส่ งข้อมูลผ่านทาง ไฟล์ PHP ที่ทาการ
เชื่ อ มต่ อฐานข้อมู ล ดังกล่ าวไว้ ข้อมู ล ในฐานข้อ มู ล จะถู ก เรี ยกออกมา
แสดงผลโดยเว็ บ แอพพลิ เ คชั่ น และผู ้ใ ช้ ง านสามารถดาวน์ โ หลด
ไฟล์ขอ้ มูลออกมาเป็ น Excel ได้

4. ผลการทดลอง
4.1 การออกแบบการทดลอง
จากรู ป ที่ 4 เป็ นการแสดงหลัก การหาค่ าจากเซ็ น เซอร์ วดั กระแสและ
แรงดันไฟฟ้าเบื้องต้น โดยในการวัดจะใช้ค่ากาลังไฟฟ้ าที่ต่างๆกันที่ 300
600 900 1200 1500 และ 1800 วัตต์ตามล าดับ และแต่ละกาลังไฟฟ้ าที่
ทดลองเราจะวัด 5 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ยของผลการทดลอง

รูปที่ 2 การออกแบบบล็อกไดอะแกรมฮาร์ ดแวร์ เบื้องต้น
3.3 การออกแบบการบันทึกข้อมูลบนระบบคลาวด์

รู ปที่ 4 ภาพแสดงผังการหาค่าจากเซ็ นเซอร์ วดั กระแสและแรงดันไฟฟ้ า
เบื้องต้น
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4.2 ผลการทดลอง
ตารางที่ 1 สรุ ปค่าความแม่นยาของเซ็นเซอร์ วดั แรงดันไฟฟ้า
ลำดับเฟส

1
2
3
รวมเฉลี่ย

เดิมจากโรงงานผลิ ตคือร้อยละ 2 เมื่อนาไปเทียบเครื่ องมือวัดที่มาตรฐาน
กล่าวได้วา่ มีความถูกต้องน้อยกว่าอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน

อุปกรณ์ ที่ใช้วดั แรงดันไฟฟ้ ำและค่ำควำมแม่นยำ
เฉลี่ย
(ร้อยละ)
Clamp meter
3 Phase meter
VC3266L+
99.81
98.72
99.76
98.70
99.71
99.20
99.76
98.87

5. สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลอง ระบบการตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน
ไฟฟ้ าสามเฟสร่ วมกับระบบคลาวด์ ระบบฯจะวัดแรงดันไฟฟ้ าได้แม่นยา
ร้ อยละ 98.87 และในส่ วนของการวัดกระแสไฟฟ้ าจะมี ค่าความแม่นยา
ร้อยละ 94.61 เมื่อนาไปเทียบเครื่ องมือวัดที่มาตรฐาน ระบบที่นาเสนอยัง
มี ค วามถู ก ต้องน้อยกว่า จึ งเหมาะส าหรั บ ใช้ในงานที่ ไม่ ต้องการความ
ละเอี ยดและความถู ก ต้องสู ง แต่ต้องการดู ผลลัพธ์แ บบฉับ พลัน ทัน ใด
เวลาไหนก็ได้ เช่ น เครื่ องวัดไฟฟ้ าที่ ติดตั้งกับตูค้ วบคุ มไฟฟ้ าและงานที่
ต้อ งการมอนิ เตอร์ ค่ าไฟฟ้ าอย่างสม่ าเสมอ ซึ่ งค่ าพลังงานไฟฟ้ าที่ ถู ก
จัด เก็ บ เอาไว้ส ามารถน าไปวิ เคราะห์ ห าช่ ว งเวลาการใช้ งานไฟฟ้ าใน
ช่ ว งเวลาต่ างๆ เพื่ อ น าข้อ มู ล ที่ ได้ไปใช้ เป็ นแนวทางเริ่ ม ต้น ในการใช้
บริ หารการพลังงานไฟฟ้าในอาคารดังกล่าวให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น

ตารางที่ 2 สรุ ปค่าความแม่นยาของเซ็นเซอร์ วดั กระแสไฟฟ้า
ลำดับเฟส
1
2
3
รวมเฉลี่ย

อุปกรณ์ ที่ใช้วดั กระแสไฟฟ้ ำและค่ำควำมแม่นยำ
3 Phase meter
94.83
94.53
94.47
94.61

เอกสารอ้ างอิง

ค่ากระแสอ้างอิง Clamp meter VC3266L+

รูปที่ 5 ภาพหน้าการใช้งานไฟฟ้าทั้ง 3 เฟส แบบเรี ยลไทม์

รูปที่ 6 ภาพหน้าการใช้งานไฟฟ้าเฉพาะเฟสที่ 3 แบบเรี ยลไทม์
จากผลการทดลองในตารางที่ 1 -2 และ รู ปที่ 5-6 พบว่าตรวจสอบและ
จัด เก็ บ ข้อ มู ล การใช้ พ ลัง งานไฟฟ้ า แบบเรี ย ลไทม์ โ ดยระบบคลาวด์
สามารถวัดแรงดันไฟฟ้ าได้แม่นยาโดยเฉลี่ ยร้ อยละ 98.87 และในส่ วน
ของการวัดกระแสไฟฟ้ าจะมี ค่าความแม่นยาโดยเฉลี่ ยร้อยละ 94.61 ซึ่ ง
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็ นผลมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบที่มีช่วง
การวัดที่สูงเกินไปนามาวัดในช่ วงต่า จากค่าความผิดพลลาดของอุปกรณ์
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[2] เอกชัย มะการม, เรี ยนรู้เข้าใจใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล
AVR ด้วย Arduino สานักพิมพ์ อีทีที ปี พ.ศ. 2552 หน้า 1-3 ISBN
974-63822-5-0
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ระบบนับเม็ดยาโดยใช้ เทคนิคการประมวลผลภาพ
Tablet counting system using image processing technique
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ นาเสนอการพัฒนาระบบนับเม็ดยาโดยใช้เทคนิ ค
การประมวลผลภาพ ด้ ว ยกระบวนการ multiple thresholding บน
คุณลักษณะของเนื้ อสี (hue) ในการเลื อกเม็ดยาที่สนใจออกจากพื้นหลัง
การทดสอบใช้ตวั อย่างเม็ดยาทั้งหมด 6 รู ปแบบซึ่ งมี 3 รู ปร่ างคือ วงกลม
วงรี และสี่ เหลี่ ยมจัตุรัสจานวนรู ปแบบละ 2 ขนาดที่ แตกต่างกัน พบว่า
เมื่อทดสอบเม็ดยาที่มีความสมบูรณ์ทางกายภาพ ระบบรายงานผลการ
เปรี ยบเทียบความสมบูรณ์ของเม็ดยาทดสอบกับข้อมูลเม็ดยาชนิ ดเดียวกัน
ที่ ป้อนไว้เป็ นฐานข้อมูลก่ อนหน้าอยู่ระหว่าง 92.11-96.61 เปอร์ เซ็ นต์
และให้ผลการนับได้อย่างถู กต้อง ในทางตรงกันข้ามเมื่อทดสอบระบบ
ด้วยเม็ดยาที่แตกหักนั้นให้ผลความสมบูรณ์อยูท่ ี่ 71.64 - 85.33 เปอร์เซ็นต์
และเมื่อนาค่าที่น้อยที่ สุดที่ ยอมรั บได้ถึงความสมบูรณ์ ของเม็ดยาแต่ละ
รู ปแบบใช้สาหรับการตัดสิ นใจเพื่อตรวจนับพบว่าระบบไม่นบั เม็ดยาที่มี
ค่าความสมบูรณ์ ที่น้อยกว่าค่ าดังกล่ าว อย่างไรนั้นระบบนี้ จาเป็ นต้อง
ควบคุ มสภาวะแสงและระยะห่ างระหว่ า งกล้อ งและเม็ดยาให้ มี ค วาม
ใกล้เคียงกันเพื่อลดความคลาดเคลื่ อนในการอ่านค่าสี และขนาดของเม็ด
ยาตามลาดับ
ค าสาคัญ : การประมวลผลภาพ, การตรวจนับเม็ดยา, การตรวจจับบน
พื้นฐานคุณลักษณะของสี

Abstract
This research presented the development of tablet counting system using
image processing technique. The tablets were separated from the
background by using a multiple-thresholding process based upon hue
feature. The experiment, six type of tablets were used including with two
sizes of three shapes: circles, ovals, and squares. The result was found
that the complete physical tablet was tested, the system reported the
results of comparison with the same tablet data according to the
previously entered data at 92.11-96.61% with the accurate counting. On

the contrary, the system was tested with a broken tablet, the result showed
71.64 – 85.33%. This value was used for making a decision in the tablet
counting. The system did not count the tablet that has a physical
completeness lower than a benchmark. However, this system needs to
control the light conditions and the distance between the camera and the
tablet to be similar to reduce the color-reading errors, and size of tablets,
respectively.
Keywords: image processing, medicine tablet detection, detection based
on color feature

1. บทนา
การตรวจนั บ เม็ ด ยาเป็ นขั้ นตอนหนึ่ งในการควบคุ ม
กระบวนการผลิ ตในอุตสหากรรมยา การตรวจนับเม็ดยามี หลายวิธีเช่ น
การใช้หลักการสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า โดยใช้การเคลื่ อนที่แบบจานหมุน
ลาเลียงเม็ดยา เป็ นต้น [1] นอกจากนี้ การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ
ของเม็ด ยายังมี ค วามสาคัญ เช่ น การตรวจสอบคุ ณลัก ษณะของรู ป ร่ าง
ขนาดและสี
เทคโนโลยีการประมวลผลภาพเป็ นเทคโนโลยีหนึ่ งที่นิยมใช้
ในการตรวจจับและตัดสิ นใจแทนมนุษย์ดงั ที่เห็นในการตรวจจับการทา
ผิดกฏจราจรหรื อแม้แต่การตรวจจับหาใบหน้า รวมไปถึ งการใช้ในการ
ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ [2] ซึ่งให้ความแม่นยาและรวดเร็ วแก่ผใู ้ ช้
ผู้วิ จ ัย จึ ง ได้น าเทคโนโลยี ดั ง กล่ า วมาประยุก ต์ใ ช้ ใ นการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพทางกายภาพของเม็ด ยาและตรวจนับ จ านวน โดย
สามารถนาไปใช้ในการตรวจสอบจานวนและคุณภาพได้ในเวลาเดี ยวกัน
ระบบนี้ยงั มีความคล่องตัวในการทดสอบรู ปแบบของเม็ดยาที่หลากหลาย
ทาให้ ล ดเวลาสาหรั บ การพัฒนาซอฟแวร์ ใหม่ เพื่ อให้ เ หมาะกับ เม็ดยา
ชนิ ด หนึ่ งๆ ท าให้ อุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่ อ มสามารถ
นาไปใช้กบั กระบวนการผลิ ตได้ และช่ วยยกระดับการควบคุมคุณภาพ
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ของการผลิตตลอดจนการบรรจุยาให้มีคุณภาพ และยังเป็ นการประหยัด
ค่าจ้างแรงงานคน [3]

2. วิธีการดาเนินงานวิจยั
งานวิจยั นี้ ใช้การประมวลผลภาพสาหรับการนับจานวนและ
ตรวจสอบคุณภาพของเม็ดยา โดยมี ข้ นั ตอนในการวิจยั รวม 3 ขั้นตอน
หลัก คื อ 1. การน าเข้า ภาพเม็ ด ยาที่ ต้อ งการตรวจสอบ 2. การแยก
คุณลักษณะที่สาคัญ ประกอบด้วย รู ปร่ าง ขนาด และคุ ณลักษณะทางสี
จากภาพถ่ายเม็ดยาที่นาเข้ามา 3. นาคุ ณลักษณะดังกล่ าวมาประมวลผล
เพื่อการเปรี ยบเทียบคุณลักษณะทางรู ปร่ าง สี ขนาดของเม็ดยา เพื่อ ใช้
ตัดสิ นใจและประเมินคุณภาพทางกายภาพของเม็ดยานั้นๆ ซึ่ งเมื่อระบบ
ได้ทาการตรวจสอบและพบว่าเม็ดยาเม็ดนั้นมีคุณภาพทางกายภาพสู งกว่า
ที่กาหนด ระบบจะนับเม็ดยาดังกล่าว

2.1 การเก็บภาพเม็ดยาจากกล้ องเว็บแคมและการปรับปรุงภาพ
การศึกษานี้ใช้กล้อง Webcam ยีห่ ้อ Logitech รุ่ น C920 สาหรับ
การถ่ายภาพเม็ดยาโดยกาหนดระยะห่ างจากกล้อง webcam กับเม็ดยาที่
ระดับความสู ง 12 เซนติเมตร ซึ่ งได้เก็บภาพภายในกล่องทึบแสงเพื่อใช้
ในการควบคุมสภาวะแสง

2.2 การแยกคุณลักษณะทีส่ าคัญ
เนื่ องจากภาพที่ได้อยูใ่ นระบบสี RGB (Red- Green-Blue) ทา
ให้ ยากแก่ การแยกส่ วนที่ สนใจ [4] ซึ่ งเป็ นเม็ดยาออกจากพื้น หลังด้วย
วิธีก าร thresholding บนพื้นฐานของตรวจจับ สี [5] ดังนั้นภาพที่ น ามา
วิ เ คราะห์ จึ ง ได้น าเข้า สู่ ก ารแปลงระบบสี เ ป็ น HSV (Hue-SaturationValue) โดยแสดงคงามสัมพันธ์การเปลี่ยนระบบสี ดงั สมการที่ 1-3 [6]
𝑉 = max (𝑅, 𝐺, 𝐵)

(1)

𝑆 = 𝑉−min (𝑅, 𝐺, 𝐵) 𝑉

(2)

0 , if V = min(R, G, B)
(60° ×
𝐻=

𝐺−𝐵
𝑉−min(𝑅,𝐺,𝐵)
𝐵−𝑅

60° ×
{

60° ×

+ 360°) mod 360°, if V = R

𝑉−min(𝑅,𝐺,𝐵)
𝑅−𝐺
𝑉−min(𝑅,𝐺,𝐵)

+ 120°) , if v = G

(3)

เมื่ อ แปลงภาพเป็ นระบบสี HSV แล้ ว ภาพนั้ น ได้ น าเข้า สู่
กระบวนการ multiples thresholding เพื่อแยกเม็ดยาออกจากพื้นหลังหรื อ
กล่าวอีกนัยคือการค้นหาและตรวจจับเม็ดยา โดยทาการประมวลผลบน
เนื้ อหาภาพชั้นเนื้ อสี (Hue)
𝑜

0 𝑖𝑓 𝑇 (𝑙𝑜𝑤)≤ 𝑝𝑖𝑗 < 𝑇(ℎ𝑖𝑔ℎ)
𝑖𝑗 = {
1 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

(4)

โดย 𝑜𝑖𝑗 และ 𝑝𝑖𝑗 แทนความเข้มของพิก เซลบนภาพผลลัพธ์และภาพ
ต้นฉบับ บนพิกดั แบบสองมิติที่ i j ใดๆ ตามลาดับ ให้ 𝑇 (𝑙𝑜𝑤) แสดงถึง
ค่าขีดเปลี่ยน (thresholding) ที่ขอบล่างและสาหรับ 𝑇(ℎ𝑖𝑔ℎ) ที่ขอบบน
ภายหลังจากกระบวนการดังกล่ าวจะให้ภาพผลลัพธ์ที่ได้อยู่
ในระบบสี แบบ binary โดยพิกเซลที่มีสีขาวเป็ นเม็ดยาที่ สนใจซึ่ งจะมี ค่า
ความเข้มของพิกเซลเท่ากับ 1 และสี ดาเป็ นส่ วนที่ไม่สนใจมีค่าเท่ากับ 0

2.3 การวิเคราะห์ คุณภาพของเม็ดยา
เมื่ อทาการวิเคราะห์ คุณลักษณะต่างๆ และผ่านกระบวนการ
multiples thresholding แล้ว จากนั้นทาการประมวลผลหาค่าความกว้าง,
ความยาว และพื้ น ที่ ข องเม็ด ยา โดยได้เ ก็ บค่ าต้น แบบของเม็ด ยาที่ ไ ด้
มาตรฐานเพื่อใช้ใ นการเปรี ยบเที ยบด้วยการหาผลต่ า งค่ าความกว้า ง,
ความยาว และพื้ น ที่ ข องเม็ ด ยาที่ ต้อ งการเปรี ยบเที ย บ จากนั้น น าค่ า
ดังกล่ าวมาใช้ในการคานวณหาเปอร์ เซ็ นต์ค วามสมบูรณ์ ข องเม็ด ยาดัง
สมการที่ 4
เปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์ =

∑(ผลต่างของความกว้าง ความยาวและพื้นที่)
3

(4)

เมื่ อ ท าการค านวณตามสมการที่ (4) แล้ว ระบบจะน าค่ า
ดัง กล่ า วใช้ ส าหรั บ เปรี ย บเที ย บในกรณี ที่ เ ม็ ด ยาไม่ ไ ด้ม าตรฐานด้ ว ย
เช่ นกันเพื่อให้การประเมิ นนั้นมี ความสมบูรณ์ โดยหากเม็ดยาที่ ทาการ
ตรวจสอบมีค่าอยูใ่ นช่วงที่ยอมรับได้ ระบบจะนับเม็ดยานั้นแต่หากไม่จะ
ไม่นบั จานวน

+ 240°) , if v = B

โดย H, 𝑆 และ 𝑉 แทนค่าความเข้มของพิกเซลในชั้นภาพของเนื้ อสี ความ
เข้มของสี และความสว่างของสี ในระบบสี แบบ HSV ตามลาดับ ค่า 𝑅, 𝐺
และ 𝐵 แทนค่าความเข้มของพิกเซลในชั้นภาพของสี แดง เขียวและน้ าเงิน
ของระบบสี แบบ RGB

3. ผลการศึกษา
3.1 การหาค่ าต้ นแบบเม็ดยาทีม่ คี วามสมบูรณ์
ผูว้ ิจยั ได้ทดลองวัดความกว้าง ความยาวและพื้นที่ของเม็ดยา
ต้นแบบเม็ดยาทั้ง 6 รู ปแบบ เพื่อหาค่าเฉลี่ ยของความกว้าง ความยาว เม็ด
ยาแต่ ล ะตัวอย่างในหน่ วยของพิก เซล สาหรั บใช้ในการประเมินความ
สมบูรณ์ของเม็ดยาในเชิ งกายภาพ ได้ค่าดังตารางที่ 1

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
622

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand

ตารางที่ 1 ค่าความกว้าง ความยาว และพื้นมาตรฐานของเม็ดยาทั้ง 6
รู ปแบบที่ใช้ในการทดลอง
ความกว้าง ความยาว
พื้นที่
รู ปแบบ
(พิกเซล)
(พิกเซล) (พิกเซล²)
1
32.7
33.6
842.7
2
54.7
59
2565.85
3
82.4
86
5617.1
4
43.2
85
3192.75
5
50.6
108
3820.25
6
73
71
4716.35
เมื่อได้ทาการทดสอบระบบที่ พฒั นาขึ้ นด้วยเม็ดยาที่ มีสภาพ
ทางกายภาพสมบูรณ์เทียบกับค่ามาตรฐาน พบว่าค่าเม็ดยาตัวอย่างที่ นามา
ทดสอบมี ผ ลต่ า งความสมบู ร ณ์ มากและน้อ ยที่ สุด ที่ 28.85 และ 3.391
ตามล าดับ โดยค่ า มากที่ สุ ด นั้น พบในรู ป แบบที่ 2 และ น้อ ยที่ สุ ด ใน
รู ปแบบที่ 4 โดยค่าความคลาดเคลื่ อนดังกล่ าวนั้นอาจเกิ ดจากความไม่
คงที่ของแสงซึ่ งแม้ได้ทาการทดลองในสภาวะควบคุมแสง แต่เป็ นปกติที่
ภาพที่ได้จากกล้องในแต่ละครั้งที่ จบั ภาพอาจมี ความเข้มของพิกเซล ที่
แตกต่ า ง ดั ง นั้ นเมื่ อ ได้ น าภาพที่ เ กิ ด ปรากฏการณ์ ดั ง กล่ า วเข้ า สู่
กระบวนการ multiples thresholding ความเข้มของพิกเซลที่ แตกต่างกัน
นั้นอาจตกอยู่ในช่ วงที่ จะให้การแปลผลเป็ นส่ วนของพื้นหลังของภาพ
แทนที่จะเป็ นเม็ดยา โดยผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 2

รู ปแบบที่ 1 (71.64%) และ 4 (85.33%) ตามลาดับ และนาค่าความสมบูรณ์
ของเม็ดยาที่ไม่ได้มาตรฐานของแต่ละรู ปแบบไปใช้ในการประเมินหรื อ
ตรวจสอบคุณภาพของเม็ดยา โดยหากค่าความสมบูรณ์ของเม็ดยาที่กาลัง
ตรวจสอบนั้นมีค่าต่ ากว่าหรื อเท่ากับค่าความสมบูรณ์ของเม็ดยาที่ ไม่ ได้
มาตรฐาน ระบบจะไม่ตรวจจับและไม่นบั เม็ดยาเม็ดนั้นแต่หากสู งกว่าค่า
ดังกล่าวจะตรวจจับพร้อมแสดงค่าความสมบูรณ์และนับจานวน
ตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเม็ดยาที่ไม่ได้มาตรฐาน
ความกว้าง ความยาว
พื้นที่
ความสมบูรณ์
รู ปแบบ
(พิกเซล) (พิกเซล) (พิกเซล²) ของเม็ดยา (%)
1
21.4
31.5
471.55
71.64
2
62
60
2840
76.94
3
69.2
82.6
4248.05
84.37
4
42.2
70.8
2395.1
85.33
5
52.2
80.2
2873.5
82.03
6
61.2
66.4
3089.85
80.96
เมื่ อทาการตรวจสอบเม็ด ยาสามชนิ ด พร้ อมกัน พบว่า มี การ
ตรวจสอบและนับจานวนได้ถูกต้อง เมื่อปรากฏเม็ดยาที่มีสภาพที่สมบูรณ์
ทางกายภาพ (รู ป ที่ 1) และเมื่ อปรากฏเม็ดยาที่ ต่ ากว่าค่ าความสมบูรณ์
มาตรฐาน ระบบจะไม่ตรวจจับและนับเม็ดยาดังที่กล่าวไปในข้างต้น โดย
ผลการทดลองแสดงดังรู ปที่ 2

ตารางที่ 2 ความกว้าง ความยาว และพื้นที่ ข องเม็ดยาทั้ง 6 รู ป แบบที่
ทดลองตรวจสอบ
ความกว้าง ความยาว
พื้นที่
ความสมบูรณ์
รู ปแบบ
(พิกเซล) (พิกเซล) (พิกเซล²) ของเม็ดยา (%)
1

32.8

32

737.3

92.968%

2

62

60

2840

91.42%

3

79.4

84

5346

95.393%

4

44.8

85.8

3102.1

96.609%

5

43.8

105

3535.4

92.108%

6

72.2

69.8

4245.35

95.189%

รู ปที่ 1 ผลการตรวจสอบเม็ดยาตัวอย่างที่มีความสมบูรณ์ทางกายภาพ 3
รู ปแบบที่ได้จากโปรแกรม กรอบสี่ เหลี่ยมที่มีสีที่แตกต่างแสดงถึงการ
ตรวจจับเม็ดยาที่ต่างชนิ ดกันและค่าที่ปรากฏเหนื อกรอบบ่งบอกถึงค่า
เปอร์เซ็นต์ของความสมบูรณ์ของเม็ดยา

หลังจากนั้นได้ทดสอบหาความสมบู รณ์ ข องเม็ด ยาที่ ไม่ได้
มาตรฐานซึ่ งค่าที่ได้จากการทดลองแสดงดังตารางที่ 3 พบว่าเม็ดยามีการ
แตกหัก หรื อมี บางส่ ว นขาดหายไป มี ค วามถู ก ต้อ งต่ า และสู ง ที่ สุ ด ใน
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รูปที่ 2 ผลการตรวจสอบเม็ดยาตัวอย่างที่ได้จากโปรแกรม โดยมีเม็ดยาที่
ไม่สมบูรณ์ปรากฏในการตรวจสอบ กรอบสี่ เหลี่ยมที่มีสีที่แตกต่างแสดง
ถึงการตรวจจับเม็ดยาที่ต่างชนิ ดกันและค่าที่ปรากฏเหนื อกรอบบ่งบอกถึง
ค่าเปอร์เซ็นต์ของความสมบูรณ์ของเม็ดยา

4. สรุปผลและวิจารณ์ การศึกษา

[3] นายเขตกาณุ ภัก ต์ และนายภาณุ เ ดช โสภิ ณฑ์ . ระบบตรวจสอบ
คุ ณ ภาพยาชนิ ด บรรจุ แ ผง. ที่ : คณะวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557.
[4] Barbedo J. G. A.. “Using digital image processing for counting
whiteflies on soybean leaves.” Journal of Asia-Pacific Entomology,
vol. 17(4), pp. 685-694, 2014.
[5] ธนบรรณ ตะทวี, สุ ริศกั ดิ์ ประสานพันธ์ , สมเจตน์ อ่อนบัว, ถิ รายุ
ปิ่ นทอง และ อนันตชัย สุ วรรณาคม. “การระบุช นิ ดกล้วยไม้บน
พื้นฐานของการวิเคราะห์การมองเห็ นของคอมพิวเตอร์ .” วารสาร
วิทยาศาสตร์ บูรพา, ฉบับ 1 (พิเศษ), หน้า 47-56, 2557.
[6] Pekel J.-F., Vancutsem C., Bastin L., Clerici M., Vanbogaert E.,
Bartholome E. and Defourny P.. “A near real-time water surface
detection method based on HSV transformation of MODIS multispectral time series data.” Remote Sensing of Environment, vol.
140, pp. 704-716, 2014.

จากผลการทดลองพบว่าระบบสามารถนับจานวนเม็ด ยาได้
อย่างถูกต้องและแม่นยา โดยระบบจะทาการนับจานวนเม็ดยาที่ มีความ
สมบูรณ์ตามที่โปรแกรมไว้เท่านั้น อย่างไรก็ตามพบว่าความสมบูรณ์ของ
เม็ดยาที่มีความปกติทางกายภาพนั้นน้อยกว่าค่าความสมบูรณ์ ที่กาหนด
เนื่ องจากความไม่คงที่ของสัญญาณภาพที่ส่งออกมาจากกล้องเว็บแคมซึ่ง
การใช้ก ล้องที่ มีคุ ณภาพที่ ดี จะช่ วยลดปั ญหาดังกล่ าวอี ก ทั้งหากมี ก าร
ประยุกต์ใช้การเรี ยนรู้ ของเครื่ อง (machine learning) จะช่ วยส่ งเสริ มให้
การตรวจจับมีความแม่นยาและจาเพาะมากยิ่งขึ้น ซึ่ งควรมีการศึกษาและ
พัฒนาในขั้นต่อไป
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บทคัดย่ อ
บทความวิจยั นี้ นาเสนอผลการศึกษาการใช้อุปกรณ์สมองกล
แบบฝังตัวที่สามารถหาซื้ อได้ง่ายและราคาถู กในท้องตลาดปั จจุบนั มา
จัดทาระบบตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้ นในศูนย์คอมพิวเตอร์ ขนาด
เล็ ก โดยที ม วิ จ ัย ได้ศึ ก ษาทดลองและออกแบบด้า นฮาร์ ด แวร์ และ
ซอฟต์แ วร์ ค วบคู่ ก ัน ไปจนได้ชิ้ น งานทดลองต้น แบบที่ น่ า พอใจด้ ว ย
สามารถนามาแก้ไขปั ญหาวิจยั ที่ ต้ งั ไว้ได้เกื อบทั้งหมด เช่ น ปั ญหาด้าน
งบประมาณการขอจัดซื้ อและติ ดตั้งระบบที่มีราคาแพง ปั ญหาค่าใช้จ่าย
สาหรับบารุ งรักษารายปี ที่สูง ปั ญหาระบบแจ้งเตื อนที่ ใช้ได้เพียงการส่ ง
ข้อความสั้น(SMS) ได้เพียงอย่างเดี ยว เป็ นต้น อีกทั้งทีมนักวิจยั ยังได้นา
องค์ความรู้ ที่ได้จากการศึ กษางานวิจยั นี้ รวบรวมเป็ นหลักสู ตรระยะสั้น
เพื่อถ่ายทอดให้แก่นกั ศึกษา และบุคลากรภายนอกในทุกแง่มุมของการ
ทดลอง ทดสอบภาคสนาม และการปรับใช้งานจริ งอันเป็ นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาตลอดจนผูด้ ูแลระบบสามารถนาไปวางแผนระบบสารสนเทศ
ได้ต้ งั แต่ข้ นั ตอนออกแบบ รวมถึ งโครงสร้ างพื้นฐานที่จาเป็ นเพื่อนาไป
ปรับใช้ในองค์กรได้ดว้ ยตนเองต่อไป
คาสาคัญ: ระบบตรวจสอบอุณหภูมิ , อุปกรณ์สมองกลแบบฝังตัว , การ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Abstract
This paper presents a study of the use of embedded systems
that can be easily and cheaply purchased for monitoring the temperature
and humidity of a small data center. This system suitable for monitoring
temperature and humidity in a small computer center. The research team
has studied and experimented with both hardware and software can be
used to solve almost all research problems such as budget issues,
expensive procurement, and high annual maintenance costs furthermore
the notification system is only available for sending short messages

(SMS).The research team is also able to incorporate the knowledge
gained from this research into several short-term courses. To transfer
knowledge to students and external staff in all aspects of field designed,
testing and deployment plan for maximum benefiting to who interesting
can design then implement this system on their the infrastructure needed
as well
Keywords: Temperature Monitoring System, Embedded Device,
technology management

1. บทนา
ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบควบคุ มอุ ณหภูมิ
และความชื้ น นับ ว่าเป็ นส่ วนส าคัญอย่างมาก นอกเหนื อไปจากระบบ
ไฟฟ้ าและระบบเครื อข่ าย เนื่ องจากในห้ อง Data Center นั้น ถื อว่าเป็ น
ศู น ย์รวมของข้อมู ล ข่ าวสารบน Internet ที่ มี ก ารแลกเปลี่ ยนข้อ มู ล กับ
ภายนอกอยูต่ ลอดเวลา และมีปริ มาณ Traffic รวมมหาศาล เนื่ องจากเป็ น
แหล่ งที่ ต้ งั ของเครื่ อง Server เป็ นจานวนมาก เครื่ อง Server เหล่ านี้ โดย
ปกติจะถูกเปิ ดไว้ตลอดเวลา เพื่อทางานตลอด 24 ชัว่ โมง จึงทาให้เครื่ อง
Server ทางานหนัก และเกิ ดปริ มาณความร้ อนออกจากระบบเป็ นจานวน
มาก[1] ดังนั้น หากระบบควบคุ มอุ ณหภู มิ ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพพอที่ จ ะ
ระบายความร้ อ นออกจากระบบ และใส่ ล มเย็น เข้า สู่ ร ะบบได้อ ย่า ง
เพียงพอแล้ว จะทาให้เกิ ดความร้ อนสะสมขึ้นที่ตวั เครื่ อง Server ซึ่ งจะมี
ผลทาให้อายุการใช้งานสั้นลงกว่าที่ควรจะเป็ น และทาให้เกิ ดการล่มของ
ระบบได้ ในปั จจุ บนั มีการพัฒนาเทคโนโลยีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไอที
เครื อข่ายไมโครชิ พ ให้มีประสิ ทธิ ภาพการทางานที่ยอดเยี่ยม ทาให้ระดับ
ความสาคัญของระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไอที เครื อข่าย ไมโครชิ พ สู ง
เพิ่มขึ้นมาก หากมีการผิดพลาด หรื อหยุดการทางานกะทันหันขึ้นมา ก็จะ
เกิ ดความเสี ยหายแก่ผูใ้ ช้งานมาก การป้ องกันไม่ให้อุปกรณ์ เหล่านี้ เกิ ด
ความเสี่ ยงต่อการเสื่ อมสภาพ ที่ จะนามาซึ่ งความผิดพลาดเสี ยหาย ห้อง
เซอร์ เ วอร์ หรื อ ศู น ย์ค อมพิ ว เตอร์ ควรพิ จ ารณาปั จ จัย การควบคุ ม
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สภาพแวดล้อมที่สาคัญ คือ อุณหภูมิและความชื้น ให้เหมาะสม โดยทัว่ ไป
มักกาหนดไว้ที่ ห้องเซอร์ฟเวอร์ เพื่อไม่ให้วสั ดุที่ทามาจาก เหล็ก ธาตุเคมี
และวัสดุอื่นๆ เสื่ อมสภาพจากอุณหภุมิที่สูงเกิ นไป หรื อ ความชื้ นที่ สูง
เกินไป ทั้งนี้ ห้องเซอร์ ฟเวอร์ และ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่เป็ นศูนย์หลัก หรื อ
ศู น ย์ส ารอง หรื อ ศู น ย์ข นาดใหญ่ มัก ออกแบบใช้ ร ะบบปรั บ อากาศ
ควบคุ มความชื้ นอัตโนมัติ (Precision air conditioning, Computer room
air conditioning) [2] ที่ สามารถควบคุ ม อุ ณหภู มิแ ละความชื้ น ของห้อง
โดยอัตโนมติ อย่างไรก็ตามปั ญหาที่สาคัญคือ ค่าใช้จ่ายที่สูงมากสาหรั บ
ระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ ที่สูงทั้งค่าใช้จ่ายเริ่ มต้น
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในส่ วนค่าบารุ งรักษารายปี ส่ งผลให้หลายหน่ วยงาน
ทั้งในภาครัฐ และเอกชนจานวนมากไม่สามารถติ ดตั้งได้ นามาซึ่ งโจทย์
วิจยั นี้คือ เราจะสามารถนาองค์ความรู ้ และเทคโนโลยีในปั จจุบนั คือ ด้าน
อุปกรณ์สมองกลแบบฝังตัวมาวิจยั ในด้านเปรี ยบเทียบด้านต่างๆ เช่น ด้าน
เทคโนโลยีตรวจวัดและควบคุมแบบอัติโนมัติ ด้านเทคโนโลยีแจ้งเตือน
แบบอัตฺโนมัติ ไปจนถึงการวิจยั ในด้านความพึงพอใจ และความคาดหวัง
ต่อนวัตกรรมที่ จะมาช่ วยทาให้ ระบบปรั บอากาศปกติ ที่ติด ตั้งในศู น ย์
คอมพิวเตอร์ สามารถเพิ่มความสามารถด้านควบคุ มความชื้ น และแจ้ง
เตือนอัตโนมัติได้อีกด้วย

2. งานวิจยั และทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 Embedded system
(ระบบสมองกลฝังตัว) คือ ระบบที่ช่วยเพิ่มความฉลาดให้กบั
อุปกรณ์ของเรา โดยการฝังชิป(chip)หรื อไมโครโพรเซสเซอร์ที่ออกแบบ
มาเฉพาะ[3] เข้าไปในอุปกรณ์ เพื่อช่ วยในการประมวลผลในการท างาน
ซึ่ งต่างจากระบบประมวลผลโดยใช้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค หรื อ
สถานี ง าน ระบบฝั ง ตัว นั้น ถู ก น ามาใช้ ก ัน อย่า งแพร่ ห ลายในรถยนต์
เครื่ องบิน รถไฟ ยานอวกาศ กล้องถ่ายรู ป อุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้าน
หรื อสานักงาน และ โทรศัพท์มือถื อ รวมถึ งพวกพีดีเอ ตลอดจนของเล่น
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยหลักการทางานของระบบสมองกลฝังตัว คือ จะ
มีสัญญาณข้อมูลเข้า (Input) จากอุปกรณ์ เซนเซอร์ (Sensor)เข้าสู่ ระบบ
และมีสัญญาณผลลัพธ์ (Output) ของระบบไปควบคุมบังคับสวิตซ์เครื่ อง
ควบคุมต่าง ๆ[4]

2.2 MQTT
Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) เ ป็ น
Protocol ที่ อ อกแบบมาเพื่ อ การเชื่ อมต่ อ แบบ M2M (machine-tomachine)คื ออุปกรณ์ ก ับอุ ปกรณ์ สนับสนุ นเทคโนโลยี IoT (Internet of
Things) คื อ เทคโนโลยี ที่ อิ น เทอร์ เ น็ ต เชื่ อ มต่ อ กับ อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ เช่ น
โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ โทรทัศน์ ตูเ้ ย็น เข้ากับอินเทอร์ เน็ตทาให้สามารถ
เชื่ อมโยงสื่ อสารกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ โดยผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ซึ่ ง

จะทาให้มนุษย์สามารถ ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ จากที่อื่นได้ เช่นการสัง่ ปิ ด
เปิ ดไฟในบ้า นจากที่ อื่ น ๆเนื่ อ งจากโปรโตคอลตัว นี้ มี น้ าหนั ก เบา
ออกแบบมาเพื่ อใช้งานกับ อุ ปกรณ์ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ขนาดเล็ก การรั บ ส่ ง
ข้อมูลในเครื่ อข่ายที่มีขนาดเล็ก แบนร์ วิธต่า ใช้หลักการแบบ publisher /
subscriber คล้ายกับหลักการที่ ใช้ใน Web Service ที่ตอ้ งใช้ Web Server
เป็ นตัวกลางระหว่างคอมพิ วเตอร์ ข องผูใ้ ช้ แต่ MQTT จะใช้ตวั กลางที่
เรี ยกว่า Broker เพื่อทาหน้าที่ จัดการคิว รับ - ส่ ง ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์
และทั้งในส่ วนที่เป็ น Publisher และ Subscriber [5-7]

2.3 Internet of Things หรื อ ไอโอที (IoT)
หมายถึงเครื อข่ายของวัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่ งปลูกสร้าง และ
สิ่ ง ของอื่ น ๆ ที่ มี ว งจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซอฟต์แ วร์ เซ็ น เซอร์ และการ
เชื่ อมต่อกับเครื อข่าย ฝังตัวอยู่ และทาให้วตั ถุเหล่านั้นสามารถเก็บบันทึก
และแลกเปลี่ ยนข้อมูลได้ อิ นเทอร์ เน็ ตของสรรพสิ่ งทาให้วตั ถุ สามารถ
รั บ รู ้ ส ภาพแวดล้อ มและถู ก ควบคุ ม ได้ จ ากระยะไกลผ่ า นโครงสร้ า ง
พื้นฐานเครื อข่ายที่มีอยูแ่ ล้วทาให้เราสามารถผสานโลกกายภาพกับระบบ
คอมพิวเตอร์ ได้แนบแน่ นมากขึ้น[8] ผลที่ตามมาคือประสิ ทธิ ภาพ ความ
แม่นยา และประโยชน์ทางเศรษฐกิ จที่ เพิ่มมากขึ้นมื่ อ IoT ถูกเสริ มด้วย
เซ็นเซอร์ และแอคชูเอเตอร์ ซ่ ึ งสามารถเปลี่ยนลักษณะทางกลได้ตามการ
กระตุน้ ก็จะกลายเป็ นระบบที่ถูกจัดประเภทโดยทัว่ ไปว่าระบบไซเบอร์ กายภาพ (cyber-physical system)[9] ซึ่ งรวมถึ ง เทคโนโลยี อ ย่ า ง กริ ด
ไฟฟ้ าอัจริ ยะ (สมาร์ ตกริ ด ) บ้านอัจฉริ ยะ (สมาร์ ตโฮม) ระบบขนส่ ง
อัจฉริ ยะ (อิ นเทลลิ เจนต์ทรานสปอร์ ต) และเมื องอัจฉริ ยะ (สมาร์ ตซิ ต้ ี)
วัตถุแต่ละชิ้ นสามารถถูกระบุได้โดยไม่ซ้ ากันผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ฝัง
ตัว และสามารถทางานร่ วมกันได้บนโครงสร้ างพื้นฐานอินเทอร์ เน็ ตที่ มี
อยูแ่ ล้วในปั จจุบนั ผูเ้ ชี่ ยวชาญประเมินว่าเครื อข่ายของสรรพสิ่ งจะมี วตั ถุ
เกื อบ 50,000 ล้านชิ้ นภายในปี 2020 ตัวอย่างในตลาดขณะนี้ เช่ น เทอร์
โมสตัตอัจฉริ ยะ และเครื่ องซักผ้า-อบผ้าที่ ต่อกับเครื อข่ายไวไฟเพื่ อให้
สามารถดูสถานะจากระยะไกลได้[10]

2.4 Node-RED
Node-RED เป็ นเครื่ องมือสาหรับนักพัฒนาโปรแกรมในการ
เชื่ อมต่ อ อุ ป กรณ์ ฮ าร์ ดแวร์ เข้ า กั บ APIs (Application Programming
Interface)[11] ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม แ บ บ Flow-Based
Programming ที่มีหน้า UI สาหรับนักพัฒนาให้ใช้งานผ่าน Web Browser
ทาให้การเชื่ อมต่อเส้นทางการไหลของข้อมูลนั้นเป็ นเรื่ องง่าย เนื่ องจาก
Node-RED เป็ น Flow-Based Programming นั้นทาให้เราแทบจะไม่ ต้อง
เขี ย น Code ในการพัฒ นาโปรแกรม แค่ เ พี ย งเลื อ ก Node มาวางแล้ว
เชื่ อ มต่ อ ก็ ส ามารถควบคุ ม I/O ได้[12] โดย Node-RED จะมี Node ให้
เลื อกใช้งานอย่างหลากหลายสามารถสร้ างฟั งก์ชนั JavaScript ได้โดยใช้
Text Editor ที่ มี อ ยู่ ใ น Node-RED และยัง สามารถบั น ทึ ก Function,
Templates, Flows เพื่อไปใช้งานกับงานอื่นต่อไป Node-RED นั้นทางาน
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บน Node.js ทาให้เหมาะสาหรับการใช้งานกับ Raspberry Pi เนื่ องจากใช้
ทรัพยากรน้อยขนาดไฟล์ไม่ใหญ่และ Node.js ยังทาหน้าที่เป็ นตัวกลาง
ให้ Raspberry Pi สามารถติดต่อกับ Web Browser และอุปกรณ์อื่นได้[13]

2.5 รายการซอฟต์ แวร์ และระบบปฏิบัตกิ าร
รายการซอฟต์แ วร์ แ สดงในตารางที่ 1 ทางนัก วิจยั เลื อ กใช้
ซอฟต์แ วร์ โ อเพนซอร์ ส คื อ ซอฟต์แ วร์ ที่ เ ผยแพร่ ด้ว ยสั ญ ญาอนุ ญ าต
(license) ที่ประกันสิ ทธิ ในการศึกษา เผยแพร่ แก้ไข และใช้งานซอฟต์แวร์
ได้อย่างอิสระ[14]
ตารางที่ 1 รายการซอฟต์แวร์และระบบปฏิบตั ิการ

3.2 ติดตั้งระบบ
ทีมวิจยั ได้ออกแบบอุปกรณ์เซนเซอร์ วดั อุณหภูมิและความชื้ น
ต้นแบบด้วย ESP8266 จานวน 4 ชุดเพื่อนาไปศึกษาเปรี ยบเทียบกับระบบ
สาเร็ จรู ปจากโรงงานในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ 4 แห่ ง เบื้องต้นทีมงานได้
ออกแบบหน้าติ ด ต่ อกับ ผูใ้ ช้งาน (Dash board ) ตัวต้นแบบตามรู ปที่ 3
เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายในการอ่านค่าตัวเลข อีกทั้งทีมวิจยั ได้ทาการออกแบบ
ให้ ระบบนี้ มี ค วามสามารถที่ เพิ่ มขึ้น ในด้านการส่ งแจ้งเตื อนผ่าน Line
Application ตามรู ป ที่ 2 ซึ่ งเหมาะกับ พฤติ ก รรมผู้ใ ช้ง านในปั จ จุ บนั ที่
ส่ วนมากติดตั้งและใช้บริ การนี้ อยูแ่ ล้ว อย่างไรก็ดีเรายังคงมีระบบการส่ ง
ข้ อ ความสั้ น(SMS : Short Message Service) ในระบบไว้ ด้ ว ย โดย
ออกแบบให้ส่งพร้ อมกับ Line ในกรณี ที่ระบบตรวจพบความค่าอุณภูมิ
หรื อความชื้ นที่ผิดปกติ เพื่อรับประกันได้วา่ ผูด้ ูแลระบบ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
จะได้รับความข้อเตือนจากระบบ

3. การทดลอง
3.1 การออกแบบการทดลอง
การทดลองนี้กระทาในสภาพแวดล้อมเครื อข่ายจาลองโดยการเลื อก
เลื อกใช้ hypervisors สร้ างเครื่ องแม่ข่ายจาลอง 3 เครื่ องเพื่อสร้ างเครื่ อง
ระบบทั้ง หมดด้ว ย vSphere ESXi 6.5 โดยเลื อ กจากการเปรี ยบเที ย บ
ประสิ ทธิภาพของ Total compile workloads ที่ใช้เวลาน้อยที่สุด[15]
Content /
Crashing

Sensor#1

Sensor#2

Reverse Proxy

MQTT

Node-Red
UPDATE/
INSERT

Sensor#3

MongoDB

User

รู ปที่ 1 โครงสร้างระบบตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้ น

รู ปที่ 3 หน้าติดต่อกับผูใ้ ช้งานระบบตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้ น

4. ผลการทดลอง
4.1 การวิจยั เพื่อเปรียบเทียบค่ าใช้ จ่าย
เพื่ อ วิ จ ัย เปรี ย บเที ย บ และเพื่ อ ใช้ใ นการน าเสนอจัด ท างบ
พัฒนาเครื่ องต้นแบบจากรุ่ นที่ 1 ไปสู่ ระบบต้นแบบรุ่ นต่อไป ทีมวิจยั ได้
รวบรวมค่าใช้จ่ายหลักที่จาเป็ นต่อการจัดสร้ างระบบตรวจสอบอุณหภูมิ
และความชื้ น ในศู น ย์ค อมพิ วเตอร์ ที่ส าคัญ โดยแสดงเปรี ยบเที ย บกับ
ระบบสาเร็ จรู ปจากโรงงาน ตามตารางที่ 2 และแสดงอัตราค่าใช้จ่ ายที่
ลดลงเป็ นเปอร์ เ ซ็ น ต์ ต ามรู ป ที่ 3 ซึ่ งจะสัง เกตได้ ว่ า เมื่ อ เปรี ยบเที ย บ
ค่าใช้จ่ายที่สาคัญต่างๆแล้ว ระบบต้นแบบจากงานวิจยั นี้ได้แสดงผลลัพธ์
ได้อ ย่า งน่ า พอใจในทุ ก ด้ า นของต้น ทุ น ที่ ต่ า กว่ า ระบบส าเร็ จ รู ป จาก
โรงงานทั้ง การจัด ซื้ อ เริ่ มต้น ระบบ รวมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ ในการ
บารุ งรักษาระบบต่างๆ
ตารางที่ 2 รายการค่าใช้จ่ายเปรี ยบเทียบ

รู ปที่ 2 ส่วนประกอบของระบบที่สร้างจาก Node-Red
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ค่าใช้ จ่ายด้ านซอฟต์แวร์ ลขิ สิทธิ์
ค่าใช้ จ่ายสาหรับอบรมเจ้ าหน้ าที่
ค่าใช้ จ่ายรายเดือนเพื่อระบบสือ่ สาร
งบสารองเพื่อการซ่อมบารุงประจาปี
งบประมาณจัดสร้ างระบบ
80%
ระบบสาเร็ จรูปจากโรงงาน

85%

90%

95% 100%

ต้ นแบบที่ได้ จากงานวิจยั

รู ปที่ 4 อัตราค่าใช้จ่ายที่ลดลงเป็ นเปอร์ เซ็นต์

5. สรุป
จากการวิ จ ัย เปรี ยบเที ย บระบบตรวจสอบอุ ณ หภู มิ แ ละ
ความชื้นในศูนย์คอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กโดยใช้อุปกรณ์สมองกลแบบฝังตัว
นี้ เที ยบกับระบบสาเร็ จรู ปที่ ม าจากโรงงาน เราพบว่าระบบต้น แบบนี้
สามารถทางานได้เทียบเท่า และน่ าสนับสนุ นให้มีการค้นคว้าวิจยั ต่อยอด
ต่อไปให้สามารถทาเป็ นผลิตภัณฑ์ทางการค้าได้ ด้วยในมุมทางธุ รกิ จจะ
พบว่าระบบนี้แสดงถึงต้นทุนการผลิตที่ต่า ประกอบกับความสามารถของ
ระบบที่ ออกแบบมาให้ สามารถทาซ้ าได้โดยง่ า ย และเมื่ อพิจารณาใน
คุณค่างานวิจยั ส่ วนที่ทีมวิจยั คิดว่ามีประโยชน์ที่สุดคือด้านการศึกษาที่ทีม
นักวิจยั ได้รวบรวมทุกกระบวนงาน ตัง่ แต่การออกแบบระบบ การเขียน
โปรแกรม การแก้ไขปั ญหาในด้านต่างๆทาเป็ นหลักสู ตรระยะสั้นพร้ อม
ทั้ง ได้ท าการถ่ า ยทอดให้ แ ก่ นัก ศึ ก ษา และประชาชนทัว่ ไปในรอบปี
การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา อัน เป็ นการเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู ้ ด้า นเทคโนโลยี
Internet of Things ตามนโยบาย Thailand 4.0
ในอนาคตด้องการศึ กษาผลกระทบจากบัจจัยเกี่ ยวข้อ งด้าน
ประสิ ทธิ ภาพเช่ น ความเร็ วของระบบเครื อข่ า ย ชนิ ด ของหน่ ว ย
ประมวลผล ขนาดหน่ ว ยความจ า ชนิ ด ของหน่ ว ยเก็ บ ข้อ มู ล รวมถึ ง
ความเร็ วในการเขียนอ่านข้อมูล ตลอดจนนา Cloud Computing หรื อ การ
ประมวลผลแบบคลาวด์มาใช้ในงานวิจยั ด้วยเพื่อให้ครอบคลุมทุกความ
ด้องการของทุกภาคส่วนต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการนําความรู ้ ทางด้านบอร์ ดสมองกลฝั งตัวที่
ทํา งานบนระบบปฏิ บ ัติ ก ารลิ นุ ก ซ์ และสามารถเชื่ อ มตัว อิ น เตอร์ เ น็ ต
ร่ วมกับโมดูลการรั บส่ งไร้ สายผ่านคลื่ นความถี่ วิทยุ 2.4GHz ในการทํา
อุปกรณ์แจ้งเตือนการออกนอกพื้นที่บริ เวณบ้านของเด็ก เพื่อทําการแจ้ง
เตื อนผ่านเว็บไซต์และเสี ยงเตื อนให้กบั ผูใ้ หญ่ จากการทดลองอุปกรณ์
แจ้งเตือนนี้ สามารถปรับระยะในการแจ้งเตือนได้ต้ งั แต่ 1 – 25 เมตร
และการแจ้งเตือนผ่านทางเว็บไซต์ภายใน 2 - 5 วินาที หลังออกนอกพื้นที่
บริ เวณบ้าน
คําสําคัญ: สมองกลฝังตัว, อุปกรณ์แจ้งเตือน, iBoard, ลินุกซ์,
โมดูลรับส่ งไร้สาย,

Abstract
This research is an application to embedded board by
powered Linux and internet, that compatible the wireless modules at
2.4GHz for the device detects out-of home alarms. It can to alert on
website and sound alarms to adults. On the experiment, this device can
adjustable in range as 1 – 25 meters and alert via website in 2 – 5
second after out-of home area.
Keywords: embedded, altering device, iBoard, linux, wireless module,

1. บทนํา
ปั จจุบนั สังคม Thailand 4.0 ถื อได้ว่ามี การเจริ ญเติ บ โตทาง
เทคโนโลยีต่างๆ เป็ นอย่างมาก ที่เอื้ออํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
กับบุคคลได้มากขึ้น แต่ในความเป็ นจริ งแล้วยังเป็ นสังคมที่เกือบจะทุก
ครอบครั ว ที่ ผู ้ค นจะต้อ งทํา งานหนั ก ขึ้ น เวลาพัก ผ่ อ นน้ อ ยลง เป็ น
ครอบครัวเดี่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวขนาดเล็กที่ไม่มีปู่ย่าตายาย
ช่ ว ยเลี้ ย งเลี้ ย งลู ก หรื อ ครอบครั ว ที่ มี การหย่า ร้ า งและต้อ งเลี้ ย งลู กด้ว ย
ตนเองนั้น คนเป็ นพ่อเป็ นแม่ของครอบครัวเหล่านี้ คงอยากให้ครอบครัว

และลูกของตนมีเงิน มีความสุ ข จึงได้พยายามทํางานให้มากขึ้น มีเวลาอยู่
กับครอบครั วน้อยลง เกิ ดการละเลยดู แลลูกที่ เป็ นเด็ก ทําให้เกิ ดปั ญหา
และที่ เ ป็ นข่ า วอยู่เ สมอ นั่น คื อ เด็ ก หายตัว ไปจากบ้า น และอุ บ ัติ เ หตุ
ภายนอกบ้านที่เกิดกับเด็กๆ จากสถิติ พบว่า ในแต่ละปี จะมีกรณี เด็กหาย
และอุ บ ัติ เ หตุ กับ เด็ ก อยู่ ที่ ปี ละ 3,000-5,000 คนต่ อ ปี เนื่ อ งจากโดย
ธรรมชาติของเด็กที่อยู่บา้ นตามลําพังในระหว่างที่พ่อแม่ตอ้ งทํางานนั้น
เด็กส่ วนใหญ่จะไม่อยูน่ ิ่ง อยากออกไปวิง่ เล่น ชอบท้าทายและขัดคําสั่งอยู่
เสมอ คนเป็ นพ่อเป็ นแม่กค็ งไม่อยากให้เกิดเหตุอนั ตรายกับลูกของตน
ผูว้ จิ ยั จึงได้เกิดแนวความคิดในการสร้างอุปกรณ์แจ้งเตือนการ
ออกนอกพื้นที่บริ เวณบ้านของเด็กเล็ก โดยอาศัยเทคโนโลยีระบบสมอง
กลฝั งตัว[1] ร่ วมกับเทคโนโลยีการรับส่ งไร้สายแบบคลื่นวิทยุ[2] มา
ประยุกต์ใช้ในการแสดงผลผ่านทางเว็บแอพพลิเคชัน ในรู ปแบบเวลาจริ ง
พร้อมทั้งการเก็บสถิติขอ้ มูลเวลาการออกนอกพื้นที่บา้ นของเด็ก เพื่อทํา
การวิ เ คราะห์ ช่ ว งเวลาที่ อ อกนอกพื้ น ที่ แ บบรายสั ป ดาห์ เพื่ อ เป็ นการ
ป้ องกันและหลี กเลี่ ยงอุ บ ตั ิ เ หตุ เมื่ อเด็กไม่ อยู่ในสายตาของพ่อ แม่ หรื อ
ผูด้ ูแลด้วย

2. โมดูลฮาร์ ดแวร์ ทใี่ ช้
2.1 ไอบอร์ ด (iBoard)
iBoard [3]-[5] เป็ นบอร์ ดระบบสมองกลฝั งตัวขนาดเล็กที่มี
ระบบปฏิ บ ัติ ก ารลิ นุ ก ซ์ ฝั ง อยู่ ใ นตัว มี ค วามสามารถในการเชื่ อ มต่ อ
อิ น เตอร์ เ น็ ต แบบ LAN ด้ว ยโปรโตคอลพื้ น ฐานอย่า ง TCP/IP iBoard
และกิ น พลัง งานตํ่า ทํา ให้ ส ามารถนํา ไปพัฒ นาและประยุ ก ต์ใ ช้ง าน
ทางด้าน IoT ได้อย่างหลากหลาย ตัว iBoard มีขาการใช้งานรองรับเป็ น
ขาอินพุต/เอาต์พตุ ถึง 48 GPIO ดังรู ปที่ 1
ตัว iBoard ที่มีลิกซ์อยูใ่ นตัวนั้นสามารถทําเป็ นเว็บเซิ ร์ฟเวอร์
ได้ และยังสามารถรองรับโปรโตคอลเครื อข่ายทั้งแบบ IPv4 และ IPv6
อันเป็ นเครื อข่ ายที่ กาํ ลังใช้อยู่ปัจ จุ บนั โดยโครงงานวิจยั นี้ จะมี iBoard
นับเป็ นหัวใจสําคัญในการประมวลผล สั่งการ และแสดงสถานะพร้อม
การแจ้งเตือนการออกนอกพื้นที่บา้ นของเด็ก
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เพื่อการสร้ างฐานข้อมู ลได้ และไม่ ตอ้ งการไดรเวอร์ พิเศษสําหรั บการ
เข้าถึงฐานข้อมูลเหมือนระบบฐานข้อมูลแบบอื่น

4. การออกแบบ
ในการออกแบบอุปกรณ์ที่นาํ เสนอนี้ มีภาพรวมการทํางานดัง
รู ปที่ 3 จะเห็นได้วา่ อุปกรณ์แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนหลัก คือ ส่ วนอุปกรณ์ที่
ให้เด็กพกติดตัว และส่ วนประมวลผลหลัก โดยส่ วนอุปกรณ์ที่ให้เด็กพก
ติ ด ตัว จะเป็ นส่ ว นที่ ใช้โมดู ล ไร้ ส าย DCBT-24AX ต่ อ ร่ ว มกับ บัซ เซอร์
เพื่อใช้ในการติ ดตามตัวเด็ก ด้วยการส่ งสัญญาณมาให้ส่วนประมวลผล
หลัก ตลอดเวลา เมื่ อ เด็ ก ออกนอกบริ เ วณบ้า นในระยะที่ ก ํา หนด ตัว
อุปกรณ์ไม่สามารถติดต่อกลับมาที่ส่วนประมวลผลหลักได้ อุปกรณ์จะทํา
การส่ งเสี ยงดังเพื่อเป็ นการเตือนว่าเด็กไม่อยูใ่ นบริ เวณที่กาํ หนด และส่ วน
ประมวลผลหลักเมื่อได้รับการติดต่อจากอุปกรณ์จะทําการส่ งข้อมูลผ่าน
ทางเว็บไซต์ไปแจ้งให้ผปู ้ กครองทราบ และทําการส่ งเสี ยงรอบบ้าน

รูปที่ 1 iBoard

2.2 โมดูลไร้ สาย DCBT-24AX
โมดูลไร้สาย DCBT-24AX [6]-[7] เป็ นโมดูลรับส่ งไร้สาย
ขนาดเล็กที่ทาํ งานด้วยแรงดันไฟฟ้ า 2.7V ที่กระแสไฟฟ้ า 18 mA โดยใช้
หลักการรับส่ งคลื่นความถี่แบบคลื่นวิทยุที่ความถี่ 2.4GHz บนชิ พไอซี
nRF24L01 ที่มีระยะการสื่ อสารไกลถึง 50 เมตร และมีอตั ราการรับส่ ง
ข้อมูลที่ 1-2 Mbps ทํางานร่ วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega168V
ทําให้โมดูลไร้สายมีความสามารถในการกําหนดชื่อตัวอุปกรณ์แต่ละตัว
หรื อจะใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ภายนอกได้ดว้ ยตนเอง ดังรู ปที่ 2

รูปที่ 2 โมดูลไร้สาย DCBT-24AX
การที่ โมดู ล DCBT-24AX นี้ มี ไมโครคอนโทรลเลอร์
ATmega168V ในตัวนั้น ทําให้ตวั โมดู มีพ้ืนที่ หน่ วยความจําแบบ Flash
16KB และแบบ EEPROM 512B สํา หรั บการประมวลผลและการเก็ บ
ข้อมูลเป็ นบัพเฟอร์ก่อนการส่ งข้อมูลมาที่เซิ ร์ฟเวอร์หลักได้
รู ปที่ 3 ภาพรวมการทํางานของโครงงาน

3. ระบบจัดการฐานข้ อมูล SQLite
SQLite [8]-[9] เป็ นระบบจัดการฐานข้อมูลขนาดเล็ก ที่ติดตั้ง
ไปพร้อมกับแอพพลิเคชัน่ (ส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้) ที่พฒั นาได้ทนั ที ทํางาน
ได้ร วดเร็ ว รองรั บ การใช้ง านได้ห ลายระบบปฏิ บ ัติ ก าร ทั้ง ลิ นุ ก ซ์
Windows และแอนดรอยด์ เป็ นต้น โดย SQLite สามารถใช้ภาษา SQL

จากรู ปที่ 3 อุ ป กรณ์ ที่ ติ ด ตัว เด็ ก หรื อ ตัว ส่ ง สั ญ ญาณจะมี
หลักการทํางานดังโฟลว์ชาร์ ตในรู ปที่ 4 และหลักการทํางานในส่ วนของ
iBoard ดังรู ปที่ 5
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4. ผลการทดลอง
ผลการทดลองที่นาํ มาเสนอนี้ ประกอบไปด้วย 2 ส่ วน คือ ผล
การทดลองเรื่ องการกําหนดระยะการแจ้งเตือน และผลการแจ้งเตือนบน
เว็บไซต์
ตารางที่ 1 ผลการทดลองระยะการรับส่ งของอุปกรณ์ติดตัวเด็ก
ภายในอาคาร
พืน้ ทีโ่ ล่ งแจ้ ง
กําลังการ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
อุปกรณ์
อุปกรณ์
ส่ ง
ตัวที่ 1
ตัวที่ 2
ตัวที่ 1
ตัวที่ 2
(dBm)
(m)
(m)
(m)
(m)
-18
1.3
1.5
2.3
2.7
-12
4.8
5.0
8.2
9.1
-6
8.5
8.9
17.0
17.3
0
15.4
16.5
24.2
23.8
จากตารางที่ 1 จะเห็ น ได้ว่ า อุ ป กรณ์ ที่ อ อกแบบสามารถ
กํา หนดระยะในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้ด้ว ยการกํา หนดกํา ลัง ส่ ง ของตัว
อุปกรณ์ ทําให้สามารถนําไปปรับใช้ได้ตามลักษณะของแต่ละบ้านที่ มี
ขนาดพื้นที่แตกต่างกัน ในการนําไปใช้งาน เมื่อได้กาํ หนดระยะในการ
แจ้งเตือนที่เหมาะสมแล้วจะทําการทดสอบการแจ้งเตือนผ่านทางเว็บไซต์
ได้ดงั รู ปที่ 6

รูปที่ 4 โฟลว์ชาร์ตการทํางานของภาคส่ งสัญญาณ

รู ปที่ 6 หน้าต่างเว็บไซต์ที่มีการแจ้งเตือน

รู ปที่ 5 การทํางานของ iBoard

ในการทดลองตัวประมวลผลหลัก iBoard จะทําการแจ้งเตือน
การออกนอกพื้นที่บา้ นของเด็กผ่านทางเว็บไซต์ได้แล้ว ยังสามารถทําการ
เก็บสถิติขอ้ มูลการเข้าออกได้ติดต่อกันตลอด 24 ชัว่ โมงเป็ นเวลาหนึ่ ง
สัปดาห์ได้ ทําให้สามารถนําข้อมูลนี้มาวิเคราะห์และป้องกันการออกนอก
พื้นที่บา้ นของเด็กได้
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5. สรุ ป

เอกสารอ้ างอิง

ในบทความวิ จ ัย นี้ เป็ นการนํา เสนอการประยุก ต์ใ ช้ร ะบบ
สมองกลฝั งตัวร่ วมกับการสื่ อสารไร้สาย เพื่อนําไปใช้ในการแก้ปัญหา
การเฝ้ า ระวัง เด็กที่ อ ยู่บ ้า นในช่ ว งเวลาทํา งานของผูป้ กครอง จากการ
ทดลอง พบว่า อุ ปกรณ์ ที่น ําเสนอสามารถช่ วยแจ้งเตื อ นการออกนอก
พื้นที่ บ้านของเด็กผ่า นทางเสี ย ง และเว็บไซต์ไ ด้ โดยสามารถกําหนด
ระยะทางที่จะต้องทําการแจ้งเตือนได้ดว้ ยการกําหนดกําลังส่ งให้โมดู ล
สื่ อสารไร้สาย นอกจากนี้ ยงั สามารถทําการเก็บข้อมูลสถิติช่วงเวลาการ
ออกนอกพื้ น ที่ บ้า นของเด็ ก ได้ ช่ ว ยทํา ให้ ส ามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ว่ า ใน
ช่วงเวลาของแต่ละวัน เด็กมี ความอยากที่ จะออกนอกพื้นที่บา้ นหรื อไม่
ทําให้ผปู ้ กครองสามารถวางแผนและดูแลเด็กได้ง่ายขึ้น
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ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการร้ านขายา
Information Management for Pharmacy Management
ณัทชยุต ภูริคณานนท์ กิตติภัฎ สุ ทธิเนียม สรพงษ์ วชิรรัตนพรกุล และนิจจารีย์ สั ตยารักษ์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1 ซอยฉลองกรุ ง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุ งเทพฯ 10520 โทรศัพท์ 02-329-8327 E-mail: sorapong.wa@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ
ประเทศไทยในปั จจุบนั ร้านขายยาทัว่ ไปตามต่างจังหวัดและ
ที่มีได้อยู่ในตัวเมือง ส่ วนใหญ่เป็ นร้านที่ไม่มีการจัดการอย่างเป็ นระบบ
ทํา ให้เ กิ ด ปั ญ หาต่ า งๆ เช่ น ไม่ ส ามารถตรวจสอบข้อ มู ล ของยาแต่ ล ะ
ประเภทได้ การสั่งปริ มาณที่ไม่เหมาะสม อาจทําให้มียาหมดอายุก่อนได้
เป็ นต้น บทความนี้ เป็ นการสร้างโปรแกรมแอพพลิเคชัน ร่ วมกับระบบ
สารสนเทศ เพื่ อ การบริ ห ารและจัด การร้ า นขายยา โดยระบบจะช่ ว ย
อํานวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลและราคาของยา ทั้งสําหรับ
การขาย และยัง สามารถคํา นวณส่ ว นลด ผลกํา ไร รวมถึ ง ตรวจสอบ
ยอดขายและปริ มาณยาคงเหลือ อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ, ระบบการจัดการ,ร้านขายยา,

Abstract
Now in Thailand, pharmacy stores in the province and
outside the city. Almost they don’t have good management systems,
that make many problems e.g. not check status of drug, and wrong
ordering amount to expire drug in case. Thus, this paper to
create application and used to information system for manage
pharmacy system, in order to search and check data of the drugs and
retail price, discount and profit .Moreover it can use to check sale
amount and remain stock quickly and accurately.

การจัดการด้วยการบันทึ กลงกระดาษ แม้ว่าราคาอุ ปกรณ์ คอมพิวเตอร์
หรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยในการใช้บ ริ ก ารอิ น เตอร์ เ น็ ต จะมี ร าคาถู กลงแล้ว ก็ตาม
เนื่ องจากผูค้ นเหล่านี้ คิดว่าเป็ นเรื่ องสิ้ นเปลือง ไม่คุม้ ค่าต่อการใช้งาน อีก
ทั้งยังคิดว่าการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ มีความยุง่ ยาก ซับซ้อน และเสี ยเวลา
เพราะใช้เทคโนโลยีไม่เป็ น โดยไม่ได้คิดถึงความสําคัญของสิ นค้า หรื อยา
ที่ตนเป็ นคนขายนั้น มีผลกระทบต่อลูกค้าในเรื่ องของความปลอดภัย และ
ผลกระทบกับตนเองในเรื่ องการจัดการอันก่อให้เกิ ดกําไร หรื อขาดทุน
ของทางร้าน
จากการสํารวจร้ านขายยาต่ างจังหวัดจํานวน 20 ร้ านจากใน
พื้นที่ 5 จังหวัด พบว่า มีร้านขายยาจํานวน 15 ร้านอยากใช้คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการภายในร้าน แต่อยากให้เป็ น
ระบบที่ใช้งาน ทําการบันทึกข้อมูล และแสดงผลข้อมูลที่เข้าใจและง่าย
ทางผูว้ ิจยั จึงได้จดั ทําการระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการจัดการ
ร้านขายยานี้ข้ ึน

2. การจัดการฐานข้ อมูล
2.1 Data Flow Diagram
Data Flow Diagram หรื อ DFD [3] - [4] เป็ นแบบจําลองที่
แสดงถึ งขั้นตอนการดําเนิ นงานต่างๆ และการเคลื่อนย้ายข้อมูลภายใน
ระบบ ด้ว ยแผนภาพที่ แสดงขั้น ตอนต่ า งๆ และการไหลของข้อ มู ลใน
ระบบทั้งหมด ทําให้ในการออกแบบมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังตัวอย่าง
ในรู ปที่ 1

Keywords: information system, management system, pharmacy

1. บทนํา
เนื่ องจากในปั จจุบนั สังคมไทย 4.0 [1] - [2] เป็ นสังคมที่มี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบอินเตอร์ เน็ตมากขึ้นในพื้นที่ตวั
เมือง หรื อแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ งร้านค้าต่างๆ (ในบทความนี้ จะมุ่งเน้นไปที่
ร้ า นขายยาเท่ า นั้ น ) สามารถจัด หาคอมพิ ว เตอร์ หรื อ ใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและอิ น เตอร์ เ น็ ต ได้อ ย่ า งสะดวกสบายขึ้ น แต่ ใ นพื้ น ที่
ต่างจังหวัดล่างไกลตัวเมืองนั้น พบว่า ร้านขายยา ส่ วนใหญ่ เป็ นร้านที่มี

รู ปที่ 1 ตัวอย่างการใช้งาน DFD
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จากรู ปที่ 1 จะเห็นว่าในระบบร้านขายยาประกอบไปด้วยการ
ทํา งานต่ า ง ๆ ของเจ้า ของร้ า นที่ มี ก ารแบ่ ง ขอบเขตการทํา งานไว้ว่ า
สามารถทํางานในระบบร้านขายยาได้มากน้อยเพียงใด เช่น เจ้าของร้าน
สามารถที่ จ ะ รั บ สต็ อ กยาเข้า มาได้เ มื่ อ สั่ ง ซื้ อ จากผู ้ค ้า และสามารถ
ตรวจสอบดู ขอ้ มู ลยาในสต็อกได้ และสามารถขายยามให้กับลูกค้าได้
ข้อมูลบัญชีและการดูรายงานการขายทั้งหมดเป็ นหน้าที่ของเจ้าของร้าน

2.2 การจัดการฐานข้ อมูลด้ วย SQL
การจัดการฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL [5] – [8] ย่อมาจากคําว่า
Structure Query Language เป็ นภาษาทางคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นมาตรฐานใน
การติดต่ อกับฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ ใช้ในการเรี ยกค้น และการจัดการ
ฐานข้อ มู ล ได้ง่า ย สามารถเขี ยนลงไปในโปรแกรมแอพพลิ เ คชั่น ที่ ใช้
ติดต่อกับฐานข้อมูล หรื อสัง่ งานระบบจัดการฐานข้อมูลก็ได้
รู ปที่ 3 โฟลชาร์ตส่ วนการซื้อยาจากตัวแทนจําหน่าย

3. การออกแบบ
ในการออกแบบระบบสารสนเทศที่นาํ เสนอนี้ จะแสดงเป็ น
หลักการทํางานในรู ปของโฟลชาร์ ตในส่ วนต่างๆ โดยในที่น้ ี ขอแสดงใน
ส่ วนของการขายยา และส่ วนการสัง่ ซื้ อยาจากผูจ้ าํ หน่าย ดังรู ปที่ 2 ถึงรู ป
ที่ 3 ตามลําดับ

และมี DFD ส่ วนการจัดการของระบบที่นาํ เสนอดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 DFD ส่ วนการจัดการของระบบที่นาํ เสนอ

4. ผลการทดลอง
ในผลการทดลองของระบบสารสนเทศที่นาํ เสนอจะแสดงอยู่
ในรู ปของหน้าต่างโปรแกรมแอพพลิเคชัน่ ที่สร้างขึ้น ในส่ วนต่างๆ ดังรู ป
ที่ 5 และรู ปที่ 6
รูปที่ 2 โฟลชาร์ตส่ วนการขายยา
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5. สรุ ป
ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและจัด การร้ า นขายยาที่
นําเสนอนี้ สามารถทํางาน 4 ส่ วนหลักคือ ส่ วนหน้าร้าน เป็ นส่ วนที่ทาํ
การขายยาให้ ลู ก ค้า ส่ ว นที่ ส องเป็ นส่ ว นหลัง ร้ า นที่ ใ ช้ใ นการจัด การ
เกี่ยวกับสต๊อกยา ส่ วนที่สามเป็ นส่ วนการจัดการฐานข้อมูลต่างๆ เช่นการ
ทําสลากยาก ใบตรวจนับสิ นค้า และส่ วนสุ ดท้ายเป็ นส่ วนการจัดการเพื่อ
การบริ หารร้ านขายยา เพื่อช่ วยให้เจ้าของร้ าน หรื อผูด้ ู แลร้ านสามารถ
เข้าใจถึงสถานการณ์ของร้านในปั จจุบนั ได้
จากการให้ร้านขายยาจํานวน 12 ร้านค้า ได้ขอ้ สรุ ปว่าระบบ
สารสนเทศที่ น ํา เสนอสามารถใช้ง านได้ง่ า ย มี เ รื่ อ งการดํา เนิ น งานที่
เกี่ ย วกั บ ร้ า นครบถ้ ว น แต่ อ ยากให้ ร ะบบนี้ สามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ
โรงพยาบาลของลูกค้าเพื่อดูขอ้ มูลยาที่ลูกค้าใช้อยู่ จะได้ช่วยป้ องกันการ
สัง่ จ่ายผิด แต่ในส่ วนนี้ผวู ้ ิจยั ไม่สามารถทําได้ เนื่ องจากเป็ นส่ วนที่จะต้อง
ได้รับการอนุมตั ิจากทางโรงพยาบาล

รู ปที่ 5 หน้าต่างการสต๊อกยา

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณนางสาวสิ นี ตันไทย ที่ ช่วยในการทําการสํารวจ
รวบรวมข้อมูล และช่ วยทําการทดสอบงานวิจยั นี้ และขอขอบคุ ณคณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบังที่สนับสนุนงานวิจยั นี้

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 6 หน้าต่างข้อมูลยา
ในระบบสารสนเทศที่ นาํ เสนอนี้ สามารถพิมพ์ขอ้ มูลต่างๆ
ของร้านยาออกมาในรู ปแบบไฟล์เอกสารรายงานดังรู ปที่ 7 ทําให้เจ้าของ
ร้านสามารถดูขอ้ มูลได้ง่ายขึ้น

รูปที่ 7 ใบรายงานสิ นค้าคงเหลือ
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The Prototype Device to Assist Visually Impaired used to Crossroad
บุณยวีย์ บุณยสาระนัย เศรษฐ์ ขานอยู่ พุทธิพ งศ์ สิ นธพพันธุ์ สรพงษ์ วชิรรัตนพรกุล และไพศาล สิ ทธิโยภาสกุล
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1 ซอยฉลองกรุ ง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุ งเทพฯ 10520 โทรศัพท์ 02-329-8327 E-mail: paipaperite@gmail.com

บทคัดย่อ
ในงานวิจ ยั นี้ เป็ นการประยุกต์ใช้งานระบบสมองกลฝั งตัว
ร่ วมกับโมดูลการสื่ อสารไร้สาย DCBT-24AX เพื่อช่วยเหลือผูพ้ ิการทาง
สายตา และคนชราในการข้ามถนน โดยที่ผพู ้ ิการทางสายตา หรื อคนชรา
จะพกตัวส่ งสัญญาณไร้สายไว้ติดตัว เมื่อเดิ นผ่านบริ เวณเสาไฟสัญญาณ
จราจรที่มีการติดตั้งอุปกรณ์สมองกลที่ใช้ควบคุมสัญญาณไฟในการข้าม
ถนนอยู่ อุปกรณ์ตวั นี้จะทําการขอไฟสัญญาณจราจรเพื่อข้ามถนน และยัง
มีลาํ โพงกระจายเสี ยง เพื่อช่วยให้ทราบว่าสามารถข้ามถนนได้เมื่อใด และ
เหลือเวลาในการข้ามอีกเท่าไร
คําสําคัญ: สมองกลฝังตัว, โมดูลสื่ อสารไร้สาย, ผูพ้ ิการทางสายตา,

Abstract
In this research is application to embedded system and the
wireless module as DCBT-24AX for helping blinder and elder to cross
the road. They will keep wireless module near them when they walking
through traffic light area which has installed with embedded device to
control traffic light for crossing road. It will send a request to traffic
light to give blinder and elder a chance in cross road moreover, this
wireless sensor has a loudspeaker to inform whether they can cross the
road or still waiting for sign and the remaining time for crossing.

ความสามารถในการเคลื่อนไหวได้ไม่ดี จึงเป็ นอันตรายต่อการข้ามถนน
เป็ นอย่างมาก
จึ ง เป็ นสาเหตุ ข องการทํา วิ จ ัย นี้ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู พ้ ิ ก ารทาง
สายตา และคนชรา ให้ขา้ มถนนได้อย่างปลอดภัย โดยอาศัยโมดูลในการ
ส่ งแบบไร้สาย [2] แบบ DCBT -21AX ที่มีขนาดเล็ก ต้นทุนตํ่า เหมาะกับ
การใช้ในจํานวนมาก มาประยุกต์ร่วมกับสมองกลฝังตัว [3] ที่ใช้ในการ
ควบคุมสัญญาณไฟจราจรเพื่อใช้ในการข้ามถน

2. โมดูลฮาร์ ดแวร์ ทใี่ ช้
2.2 โมดูลไร้ สาย DCBT-24AX
โมดูลไร้สายรุ่ น DCBT-24AX [4 –5] ดังรู ปที่ 1 เป็ นโมดูล
รับส่ งไร้สายแบบคลื่นวิทยุที่ความถี่ 2.4GHz กินพลังงานตํ่า และมีขนาด
เล็ก นําไปติดตั้งกับอุปกรณ์อื่นได้ง่าย ภายในโมดูลนี้ จะประกอบไปด้วย
ชิ พ nRF24L01ที่ ทํ า ห น้ า ที่ เ ป็ น ตั ว รั บ ส่ ง ค ลื่ น วิ ท ยุ แ ล ะ มี
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega168V ที่ ใ ช้ใ นการประมวลผล หรื อ
โปรแกรมที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์ต่อร่ วมภายนอกได้

Keywords: embedded, wireless module, blinder

รู ปที่ 1 โมดูลไร้สาย DCBT-24AX

1. บทนํา
จากรายงานสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุเมื่อปี 2557 [1] พบว่าใน 1
วันจะ มีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นบนท้องถนนประมาณ 300 - 450 ครั้ง มีผบู ้ าดเจ็บ
ประมาณ 200 คนเป็ นอย่างน้อย โดยผูพ้ ิการทางสายตา และคนชราจัดเป็ น
กลุ่มที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิ ดอุบตั ิเหตุ เพราะผูพ้ ิการทางสายตาจะขาด
ความสามารถในการมองเห็น ทําให้ไม่สามารถรับรู ้ได้ว่ามี ยานพาหนะ
ที่มาจากระยะทางไกลๆ ได้ และคนชราที่ความสามารถในการรับรู ้ และ

นอกจากนี้ โมดู ล ไร้ ส ายนี้ สามารถทํา การปรั บ ระยะการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้ท้ งั แต่ 1-50 เมตร ได้ด้ว ยการปรั บ กํา ลัง ส่ ง ของโมดู ล
นับว่าเป็ นโมดูลที่เหมาะสมต่อการนําไปใช้ในงานวิจยั นี้

2.2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO
ระบบสมองกลฝั ง ตัว ที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จ ัย ผู ้วิ จ ัย เลื อ กบอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO [6-8] เนื่ องจากเป็ นบอร์ ด
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ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ใช้งานได้ง่าย มีแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า
และมีราคาถูก โดยตัวบอร์ ดนี้ ทาํ งานที่ความถี่ 16 MHz มีหน่ วยความจํา
แบบแรม 2KB และแบบแฟลช 32KB มีพอร์ตเป็ นดิจิตอลอินพุท/เอาต์พุต
16 พอร์ต ทําให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้ง่าย

รูปที่ 2 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO

3. การออกแบบ
รู ปที่ 4 โฟลว์ชาร์ตการทํางานของระบบสมองกลฝังตัว

4. ผลการทดลอง
อุ ปกรณ์ ตน้ แบบที่ นาํ เสนอประกอบไปด้วยอุปกรณ์ ที่ใช้ส่ ง
สัญญาณเพื่อขอข้ามถนน และอุปกรณ์ ที่ใช้ควบคุมไปจราจร ดังรู ปที่ 5
และรู ปที่ 6 ตามลําดับ

รูปที่ 3 ภาพรวมการทํางานของงานวิจยั ที่นาํ เสนอ
ในการออกแบบจะมีภาพรวมดังรู ปที่ 3 โดยในการทํางานจะ
แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคื อ ส่ วนอุ ปกรณ์ ที่ติดต่อตัวกับผูพ้ ิการทางสายตา
หรื อ คนชรา จะทํา หน้า ที่ ส่ ง สัญญาณไปให้ส่ว นควบคุ ม ไฟจราจรเมื่ อ
ต้องการข้ามถนน ส่ วนควบคุมไฟจราจร เมื่อได้รับการร้องขอการข้าม
ถนนจากส่ วนผูพ้ ิการสายตา หรื อคนชราแล้ว ระบบสมองกลฝั งตัวที่ใช้
Arduino UNO เป็ นตัวประมวลผลหลักในการสั่งควบคุมไฟจราจรและ
ควบคุ ม วงจรเสี ย ง เพื่อบอกให้ทราบว่า จะได้ข ้ามถนนตอนไหน และ
เหลื อ เวลาในการข้า มถนนเท่ า ไร โดยในส่ ว นระบบสมองกลฝั ง ตัว
สามารถแสดงเป็ นโฟลว์ชาร์ตดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 5 อุปกรณ์ตน้ แบบที่ให้ผใู ้ ช้พกติดตัว

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
637

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ ังที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand

5. สรุ ป
บทความวิจยั นี้ เป็ นการนําเสนอการสร้างอุปกรณ์ตน้ แบบเพื่อ
ช่วยให้ผพู ้ ิการทางสายตา และคนชรา ในเรื่ องของการข้ามการถนน จาก
การทดลองอุปกรณ์น้ ี เหมาะสําหรับการนําไปใช้ขา้ มถนนที่เป็ นทางข้าม
เดี่ ย วเท่ า นั้น ซึ่ งมี ร ะยะทางข้า มไม่ เ กิ น 15 เมตร โดยในส่ ว นของการ
ควบคุมไฟจราจรจะมีการตั้งเวลาให้ผใู ้ ช้ขา้ มมากกว่าปกติ คืออยูท่ ี่ 30 –
50 วินาที ซึ่ งเป็ นเวลาเฉลี่ยที่ผพู ้ ิการทางสายตา และคนชรา สามารถข้าม
ถนนในระยะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย และมีเสี ยงเตือนบอกเวลาในการ
ข้ามแบบนับถอยหลัง แต่เนื่ องจากอุปกรณ์ตน้ แบบที่ใช้อุปกรณ์ ที่มีการ
จํากัดงบประมาณ ดังนั้นเสี ยงออกมานั้นไม่ดงั เท่าที่ควร จากการทดสอบ
พบว่า จําเป็ นจะต้องใช้วงจรขยายสัญญาณเสี ยงขั้นตํ่า 50 วัตต์ สําหรั บ
การใช้ในทางข้ามถนนจริ ง

6. กิตติกรรมประกาศ
รูปที่ 6 อุปกรณ์ตน้ แบบฝั่งควบคุมไฟจราจร
ในการทดลองอุปกรณ์ตน้ แบบแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือการกําหนด
ระยะการรับส่ งของโมดูลไร้สายเพื่อหาระยะที่เหมาะสมสําหรับการให้ผู ้
พิการทางสายตา หรื อคนชราได้ใช้งาน โดยระยะทางในการสื่ อสารขอ
โมดูลขึ้นอยูก่ บั อัตรากําลังส่ งของโมดูลที่สามารถกําหนดได้ดว้ ยการตั้งค่า
คําสัง่ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดลองระยะการรับส่ งของโมดูลไร้สาย
ระยะทาง(เมตร)
Rf gain
0x09
3
0x0B
4
0x0D
5
0xFF
6
0x01
6
0x03
8
0x05
10
0x07
12
จากตารางที่ 1 เมื่อคิดถึงการนําไปใช้งานจริ งนั้น ผูถ้ ืออุปกรณ์
นี้ ค วรอยู่ห่างจากทางข้า มถนนไม่ เกิ น 2 เมตรกรณี ที่ อ ยู่ฝั่ง เดี ย วกับ ไฟ
จราจร และห่างไม่เกิน 12 เมตร กรณี อยูท่ างฝั่งตรงข้ามไฟจราจร

ขอขอบคุณนางสาวปทุมรัตน์ อุปวรพงษ์ นายศุภชัย วงษ์ม่วง
และนายสุ พชั ร เหลี่ ยงสกุล ที่ ช่วยในการทําการสํารวจ รวบรวมข้อมู ล
และช่วยทําการทดสอบงานวิจยั นี้ และขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุ ณทหารลาดกระบังที่ สนับสนุ น
งานวิจยั นี้
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บทคัดย่อ
บทความนี้ นํา เสนอตัว กรองสัญ ญาณแสงแบบดรอปปรั บ ค่ า ได้
สําหรับการสื่ อสารบนโครงข่ายเชิงแสงแบบพาสซี พด้วยเทคนิคการมัลติ
เพลกซ์เชิงแสงแบบ DWDM จากการจําลองและวิเคราะห์ผลการส่ งผ่าน
สัญญาณแสงทางด้านเอาต์พุต Edrop โดยการปรั บค่ าความยาวลูป
และ เท่ากับ 24 mm ค่าสัมประสิ ทธิ์ การคับปลิ้งของออปติคอล
คับเปอร์ (
) เท่ากับ 0.5, ค่า Δ เท่ากับ 0.2 mm
พบว่า ตัว กรองสัญ ญาณแสงสามารถกรองสัญ ญาณแสงที่ มี ร ะยะห่ า ง
ระหว่างช่องสัญญาณ (channel spacing) เท่ากับ 0.2 nm และค่าแบนด์
วิดท์ของช่องสัญญาณ (channel bandwidth) เท่ากับ 0.01 nm จากผลของ
การปรับค่า และ ที่เหมาะสมจะส่ งผลทําให้ค่าระยะห่ างระหว่าง
ช่ องสัญญาณและค่าแบนด์วิดท์ของช่ องสัญญาณเกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
โดยผลการวิเ คราะห์ ด ังกล่ า ว สามารถนํา ไปประยุกต์ใช้เ ป็ นตัว กรอง
สัญญาณในโครงข่ายเชิ งแสงแบบพาสซี พด้วยเทคนิ คการมัลติ เพลกซ์
แบบ DWDM (DWDM-PON)
คําสํ าคัญ : ตัวกรองสัญญาณแสง, โครงข่ายเชิงแสงแบบพาสซี ฟ,
ดีดบั เบิลยูดีเอ็ม

Abstract
This paper presents Tunable Optical Drop Filter for
communication on the network in Dense Wavelength Division
Multiplexing (DWDM) . Base on the simulation and analysis of the
optical for output port
. By adjusting the wavelength loop
and is 24 mm, optical coupling coefficient (
) is 0.5, Δ is 0.2 mm and other parameters to the appropriate value
for the optical filter. It was found that the optical filter can filter the
signal with a channel spacing is 0.2 nm and the channel bandwidth is
0.01 nm. The analysis result of adjustment the length loop and
cause to channel spacing and channel bandwidth have the transition.

The result can apply to be optical drop filter of Dense Wavelength
Division Multiplexing (DWDM) with Frequency Grid 12.5 GHz
according to ITU-T.G.694.1 standard or using on the DWDM-PON
system as efficiency.
Keyword: optical filter, Passive Optical Network, DWDM

1. บทนํา
โครงข่ายเชิ งแสงแบบพาสซี ฟ หรื อ Passive Optical Network
(PON) [1] เป็ นโครงข่ายการสื่ อสารที่นิยมถูกนํามาใช้งานเป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะโครงข่ายการให้บริ การระบบอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง รวมถึง
พฤติกรรมความต้องการใช้ขอ้ มูลต่างๆของมนุ ษย์ที่มีแนวโน้มมากขึ้น
ซึ่ งที่ ผ่านมาได้มีการพัฒนาระบบการมัลติเพลกซ์เชิ งแสงแบบ DWDM
มาใช้ในโครงข่ายเชิงแสงแบบพาสซี ฟที่เรี ยกว่า ระบบ DWDM-PON ซึ่ ง
เป็ นระบบที่ มี ก ารส่ ง สั ญ ญาณแสงแบบหลายความยาวคลื่ น โดยมี
ระยะห่ างระหว่างช่องสัญญาณเท่ากับ 0.2 nm (Frequency Grid 12.5
GHz) ตามมาตรฐาน ITU-T G.694.1 [2] ดังนั้น หากพิจารณาการนํา
สัญญาณแสงที่ส่งในระบบ DWDM-PON มาใช้งาน จําเป็ นจะต้องอาศัย
ตัว กรองสั ญ ญาณแสงที่ มี ค วามสามารถในการกรองสั ญ ญาณแสง
เหล่านั้นที่ อยู่ใกล้กนั มากๆ ได้ดี ดังนั้น การออกแบบตัวกรองสัญญาณ
แสงเพื่อนํามาใช้ในระบบ DWDM-PON จึงเป็ นที่สนใจและมีการทําวิจยั
กันอย่างมาก ในปี 2007 G.Talli และคณะ [3] ได้นาํ เสนอโครงสร้างและ
แบบจําลองของตัวกรองสัญญาณแสงสําหรับระบบ DWDM-PON เพื่อ
ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการขยายสเปกตรั ม สํ า หรั บ ใชเป็ น
รู ปแบบตัวกรองสัญญาณแสงที่เหมาะสม ในปี 2008 Jae-Nam Yim และ
คณะ [4] ได้นาํ เสนอระบบ Ultra DWDM-PON โดยใช้การส่ งสัญญาณ
แสงจํานวน 256 ช่องสัญญาณที่ Frequency Grid 12.5 GHz หรื อ
ระยะห่ างระหว่างช่องสัญญาณ 0.2 nm ต่อมาในปี 2014 H.K.Shim และ
คณะ [5] ได้ทดลองการส่ งข้อมูลด้วยอัตราความเร็ ว 12.5 Gbps ในระบบ
Ultra DWDM-PON ที่มีค่า Frequency Grid 12.5 GHz และทําการ
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วิเคราะห์ผลกระทบการไขว้แทรกของสัญญาณ (crosstalk) ที่เกิดจากการ
กรองสัญญาณแสงของตัวกรองสัญญาณแสง นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั อื่นๆ
ที่นาํ เสนอตัวกรองสัญญาณแสงที่มีโครงสร้างแบบอื่นๆ โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาตัวกรองสัญญาณแสงให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น บทความนี้ ได้
นําเสนอโครงสร้ างตัวกรองสัญญาณแสงแบบดรอปปรับค่าได้สําหรับ
การสื่ อสารบนโครงข่ายเชิงแสงแบบพาสซี พด้วยเทคนิคการมัลติเพลกซ์
เชิงแสงแบบ DWDM ซึ่ งมีโครงสร้างของอุปกรณ์ตวั กรองสัญญาณแสง
ที่ประยุกต์ใช้เรโซเนเตอร์วงแหวนเส้นใยนําแสงทํางานร่ วมกับแมคแซน
เดอร์ อินเตอร์ เฟอโรมิเตอร์ พร้อมทั้งหลักการวิเคราะห์คุณลักษณะของ
ตัวกรองสัญญาณแสง ที่สามารถนําไปใช้ในการกรองสัญญาณแสงที่มีค่า
ระยะห่ างระหว่างช่ อ งสัญญาณ 0.2 nm และมี ค่าแบนด์วิดท์ของ
ช่องสัญญาณน้อยๆ ได้ โดยการกําหนดค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม
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รู ปที่ 1 โครงสร้างตัวกรองสัญญาณแสงแบบดรอปปรับค่าได้

2. ทฤษฎีของตัวกรองสั ญญาณแสงทีน่ ําเสนอ
โครงสร้ างและการทํางานของตัว กรองสัญญาณแสงแบบดรอป
ปรั บ ค่ า ได้สํา หรั บ การสื่ อ สารบนโครงข่ า ยเชิ ง แสงแบบพาสซี พ ด้ว ย
เทคนิ ค การมัลติ เ พลกซ์ เ ชิ ง แบบ DWDM ที่ เ กิ ด จากการนํา ออปติ ค อล
คับเปอร์ มาต่อเป็ นลักษณะลูป (loop) อนุ กรมกัน 2 วงแหวน โดยนํา
โครงสร้ า งของเรโซเนเตอร์ ว งแหวนต่ อ ใช้ง านร่ ว มกับ แมคเซนเดอร์
อินเตอร์ เฟอโรมิเตอร์ สามารถแสดงโครงสร้างดังรู ปที่ 1 สัญญาณจาก
แหล่งกําเนิ ดแสง ถูกป้ อนเข้าสู่ ระบบเรโซเนเตอร์ วงแหวนต่อใช้งาน
ร่ วมกับแมคเซนอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ ซึ่ งสามารถแทนด้วยสนามไฟฟ้ าที่
เป็ นฟั งก์ชนั ตามเวลา Ein (t ) ดังสมการที่ (1)
Ein (t )  E0 exp   L  j0 (t ) 

1

(3)

1

√

จากนั้น สนามไฟฟ้ าเดิ น ทางตามความยาวลู ป L1 มายัง ออปติ ค อล
คับเปอร์ ตวั ที่ 2 ( C2 ) สนามไฟฟ้ าเกิ ดการคับปลิ้ง ได้เป็ นสนามไฟฟ้ า
E2 และสนามไฟฟ้ า E3 แสดงความสั ม พัน ธ์ ข องสนามไฟฟ้ าได้ด ัง
สมการ 4 และ 5
1

(1)

จากสมการที่ (1) ประกอบด้วยขนาดของสัญญาณ (amplitude : E0 )
เทอมของค่าสัมประสิ ทธิ์ การลดทอน (attenuation:  ) ค่าคงที่ เฟส
(Phase constant : 0 ) และความยาวลูป (loop length : L )
จากรู ปที่ 1 เมื่อป้ อนสัญญาณแสงที่แทนด้วยสนามไฟฟ้ า Ei ที่มี
ความยาวคลื่ น หนึ่ งเข้า ไปที่ อิ น พุ ต สนามไฟฟ้ านี้ จะเดิ น ทางมายัง
ออปติ ค อลคับ เปอร์ ต ัว ที่ 1 ( C1 ) โดยกํา หนดให้ C  1  
สนามไฟฟ้ าเกิ ดการคับปลิ้ง (coupling) ได้เป็ นสนามไฟฟ้ า Et ซึ่ งเป็ น
เอาต์พุตที่ 1 โดยสนามไฟฟ้ า E1 สามารถแสดงความสัมพันธ์ได้ดงั
สมการที่ (2) และ (3)

(2)

√

√
1

√

(4)
(5)

โดยที่ ส นามไฟฟ้ า E3 เดิ น ทางต่ อ ไปตามความยาวลู ป L2 มายัง
ออปติ ค อลคับ เปอร์ ต ัว ที่ 3
( C3 ) ได้เ ป็ นสนามไฟฟ้ า E4 และ
สนามไฟฟ้ า E5 แสดงความสัมพันธ์ ดังสมการที่ (6) และ (7)
1

(6)
(7)

จากนั้ น สนามไฟฟ้ า E4 เดิ น ทางต่ อ ไปตามความยาวลู ป L2 และ
สนามไฟฟ้ า E5 เดิ น ทางต่ อ ไปตามความยาวลู ป L2  L2 มายัง
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ออปติ ค อลคับ เปอร์ ต ัว ที่ 4
( C4 ) สนามเกิ ด การคับ ปลิ้ ง ได้เ ป็ น
สนามไฟฟ้ า E6 และสนามไฟฟ้ า E drop ซึ่ งเป็ นเอาต์พุตที่ 2 ตามลําดับ
โดยแสดงความสัมพันธ์ได้ดงั สมการที่ (8) และ (9)
1

(8)

√

√

√

√

จากความสัมพันธ์ของสนามไฟฟ้ าในสมการที่ ( 2 ) – ( 9 ) สามารถ
นํามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของสนามไฟฟ้ าที่เอาต์พตุ E drop ของ
อุปกรณ์ตวั กรองสัญญาณแสงได้ดงั สมการที่ (10)

√

√
√

√

√

√
√

√
√

√
√

(9)

1

√

(10)

√
√
√
√

ยาวคลื่น (  ) เท่ากับ 1549 nm ถึง 1552 nm โดยความสัมพันธ์ค่า
ความยาวคลื่นกับค่าสัญญาณเอาต์พตุ I drop ได้ดงั รู ปที่ 2
โดยรู ปที่ 2 แสดงสัญญาณการส่ งผ่านที่เอาต์พุต I drop ที่มีค่า
) มีค่าต่างกันโดยการปรับค่าความยาวลูป 15
ความยาวลูป (
mm ทําให้ได้ค่าระยะห่ างระหว่างช่องสัญญาณ 0.3 nm ค่าแบนด์วิดท์
ของช่ องสัญญาณเท่ากับ 0.01 nm และจํานวนของช่ องสัญญาณ
(number of channel) เท่ากับ 9 ช่ องสัญญาณ จากนั้นเปลี่ยนค่า
= 18 mm จะได้ค่าระยะห่างระหว่างช่องสัญญาณ 0.28 nm
ค่าแบนด์วิดท์ของช่ องสัญญาณเท่ากับ 0.01 nm และจํานวนของ
ช่องสัญญาณ เท่ากับ 11 ช่องสัญญาณ เปลี่ยนค่า
= 21 mm
จะได้ค่าระยะห่ างระหว่างช่ องสัญญาณ 0.25 nm ค่าแบนด์วิดท์ของ
ช่องสัญญาณเท่ากับ 0.01 nm และจํานวนของช่องสัญญาณเท่ากับ 12
= 24 mm จะได้ค่า
ช่ องสัญญาณ จากนั้นเปลี่ยนค่า
ระยะห่ างระหว่ า งช่ องสั ญ ญาณ 0.2 nm ค่ า แบนด์ วิ ด ท์ ข อง
ช่ อ งสั ญ ญาณ เท่ า กับ 0.01 nm
และจํา นวนของเท่ า กับ 15
ช่องสัญญาณ แต่อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่แสดงในรู ปที่ (2) ข พบว่ายัง
มีฮาโมนิ กส์ ของสเปคตรัมที่ ไม่ตอ้ งการปรากฏอยู่ค่อนข้างมาก ซึ่ ง
จะต้องหาวิธีการแก้ไขปรับปรุ งต่อไป

โดยที่
α คือ ค่าการสู ญเสี ยของเส้นใยแก้วนําแสง (fiber loss)

k n คือ ค่าคงที่ของการแพร่ กระจ่ายคลื่น (propagation constant)
n คือ ค่าดรรชนีหกั เหของคอร์ (refractive index)
 คือ ค่าสัมประสิ ทธ์การคัปปลิ้ง (coupling coefficient)
 คือ ความยาวคลื่นแสง ( wavelength)
L คือ ความยาวลูป (Waveguide length)

3. การวิเคราะห์ ผลการจําลอง
การวิ เ คราะห์ ต ัว กรองสั ญ ญาณแสงซึ่ งอาศัย หลัก การและ
คุณลักษณะการส่ งผ่านของตัวกรองสัญญาณแสงและทําการจําลอง
ผล (simulation) โดยใช้โปรแกรม MATLAB ซึ่ งจะพิจารณาจาก
ค่ า พารามิ เ ตอร์ ข องตัว กรองสั ญ ญาณแสงที่ เ หมาะสม ตัว กรอง
สัญ ญาณแสงที่ นํา เสนอเป็ นอุ ป กรณ์ เ ชิ ง แสงจึ ง พิ จ ารณาสั ญ ญาณ
เอาต์พุต E drop กับ สนามไฟฟ้ าที่ ป้ อนเข้า Ei ในเทอมของความ
เข้ม แสงตามความสั ม พัน ธ์ ข องสมการ (10) จะได้เ ป็ น
และกํา หนดค่ า พารามิ เ ตอร์ ข องตัว
กรองสัญญาณแสงคื อ ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ การคับ ปลิ้ ง ของออปติ ค อล
คับเปอร์ โดยที่ (
) เท่ากับ 0.5, ค่าอินพุต Ei
เท่ากับ 1 ค่าดัชนี การหักเหของคอร์ ( n ) เท่ากับ 1.47, ค่าการสู ญสัย
ของเส้ น ใยแก้ ว นํ า แสง (α) เท่ า กั บ 0.01, ระยะความยาวลู ป
(
) เท่ากับ 5 mm – 24 mm , ค่า Δ เท่ากับ 0.2 mm, ความ
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รู ป ที่ 3 แสดงความสัม พัน ธ์ ระหว่างค่ าความยาวลูป กับ ค่ า
ระยะห่ างระหว่างช่ องสัญญาณ จากรู ปที่ 3 พบว่า เมื่อทําการปรับค่า
ความยาวลูป (
) เพิ่มขึ้ นจะส่ งผลให้ค่าระยะห่ างระหว่าง
ช่องสัญญาณมีค่าลดลง และจํานวนช่องสัญญาณแสงมีจาํ นวนเพิ่มขึ้น
จากผลที่ ไ ด้ด ัง กล่ า ว สามารถนํา ไปประยุก ต์ใ ช้ง านเป็ นตัว กรอง
สัญญาณแสงและประยุกต์ใช้งานในโครงข่ายเชิ งแสงแบบพาสซี พ
ด้วยเทคนิคการมัลติเพลกซ์เชิงแสงแบบ DWDM (DWDM-PON) ที่มี
ค่าระยะห่ างระหว่างช่ องสัญญาณ 0.2 nm ตามมาตรฐาน ITU-T
G.694.1 ที่ค่า Frequency Grid 12.5 GHz ได้

4. สรุป
จากการวิ เ คราะห์ ต ัว กรองสั ญ ญาณแสงแบบดรอปสํ า หรั บ
ประยุกต์ใช้งานในโครงข่ายเชิงแสงแบบพาสซี พด้วยเทคนิ คการมัลติ
เพลกซ์เชิงแสงแบบ DWDM (DWDM-PON) พบว่าอุปกรณ์ตวั กรอง
สั ญ ญาณแสงแบบดรอปดั ง กล่ า วข้ า งต้ น สามารถกํ า หนด
) เท่ากับ 24 mm นั้น
ค่าพารามิเตอร์ ที่มีค่าความยาวลูป (
ส่ งผลให้ค่าระยะห่ างระหว่างช่องสัญญาณ เท่ากับ 0.2 nm ค่าแบนด์
วิดท์ของช่องสัญญาณ เท่ากับ 0.01 nm และจํานวนของช่องสัญญาณ
เท่ากับ 15 ช่ องสัญญาณ ดังนั้น จากผลการวิเคราะห์ที่ได้ จึงสามารถ
นําโครงสร้างนี้ ไปประยุกต์เป็ นอุปกรณ์ตวั กรองสัญญาณแสงที่ปรับ
ค่าได้ สําหรับการใช้งานในระบบ DWDM-PON ที่มีช่องสัญญาณที่
แคบๆได้ ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐาน ITU-T.G.694.1 ที่ Frequency
Grid 12.5 GHz ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป

(ก)

(ข)
รูปที่ 2 (ก) สัญญาณเอาต์พตุ I drop ที่ค่าความยาวลูปแตกต่างกัน
(ข) ค่าระยะห่างระหว่างช่องสัญญาณและมีค่าแบนด์วดิ ท์
ช่องสัญญาณ
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การศึกษาผลของอุณหภูมิต่อกระบวนการผลิตคับเปลอร์ เส้ นใยนาแสงชนิด 2x2.
The study of temperature conditions which effect while producing 2x2 fiber coupler.
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บทคัดย่ อ
บทความฉบับนี้นาเสนอผลที่ได้จากเปลี่ ยนแปลงเงื่อนไขในการให้
ความร้อน และ อุณหภูมิ ในขั้นตอนการผลิตคับเปลอร์ เส้นใยนาแสงชนิ ด
2x2 อี ก ทั้ง ได้มี ก ารน าผลการวัด ก าลัง งานเอาต์พุ ต ของคับ เปลอร์
เส้นใยนาแสงที่ได้มาพิจารณาค่า Excess loss และค่า Insertion loss เพื่อ
เป็ นการตรวจสอบคุณภาพของคับเปลอร์ รวมทั้งทาการวิเคราะห์สาหรับ
หาแนวทางการพัฒ นาการผลิ ต คับ เปลอร์ แ ละเครื่ องต้น แบบให้ มี
ประสิ ทธิภาพดีข้ ึนต่อไป
คาสาคัญ : คับเปลอร์เส้นใยนาแสง, การสู ญเสี ยส่ วนเกิน, การสูญเสี ย
เนื่องจากใส่ แทรก

Abstract
This paper presents the result of testing after changing method of
apply heat and temperature parameter while producing FBT fiber
coupler . After that we calculate Excess loss, Insertion loss for check
the efficiency of fiber coupler in order to improvement both of fiber
coupler and fiber coupler fabrication prototype.
Keywords : fiber coupler, excess loss, insertion loss

เกี่ ยวข้องในการผลิตคับเปลอร์ เช่ น ในปี 1981 เช่ น Danh C Tran และ
คณะ [2] เสนอการผลิ ต คับ เปลอร์ เ ส้ น ใยน าแสงด้ว ยวิ ธี twistetching
technique ซึ่ งได้ขอ้ สรุ ปว่า RTV - potting เป็ นวิธีที่ง่ายที่สุด ซึ่ งผลการ
ทดลองที่ ได้พบว่าอุณหภูมิ เ ป็ นตัวแปรสาคัญที่ ต้องค านึ งถึ ง และผลที่
ออกมาก็เป็ นไปตามที่ได้คาดการณ์ไว้ ต่อมาในปี 2015 Dedi และคณะ [3]
ทาการผลิตคับเปลอร์เส้นนาแสง โดยใช้ H2 ในการให้ความร้อน จากการ
ทดลองพบว่ า การผลิ ตด้วยความเร็ วในการดึ ง 150 เมตร / วิ น าที ที่
อุณหภูมิ 1,300 Cº เป็ นเงื่อนไขที่มีประสิ ทธิ ภาพแต่มีข้ นั ตอนที่ ยงุ่ ยาก
และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู ง
บทความนี้ นาเสนอการพิจารณาเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับอุณหภูมิ
ในการผลิตคับเปลอร์ เส้นใยนาแสงชนิ ดโพลิเมอร์ เช่ น อุณหภูมิในการ
ผลิต , วิธีการให้ความร้อน โดยใช้เครื่ องผลิตคับเปลอร์ เส้นใยนาแสงที่ได้
จัดทาขึ้น [4] สาหรับผลิตคับเปลอร์ เส้นใยนาแสง จากนั้นจะทาการวัดค่า
กาลังงานของแสงที่ เอาต์พุตของคับเปลอร์ เ ส้นใยนาแสง แล้วนาไปค่ า
กาลังงานที่ได้ไปคานวณหา Excess loss และค่า Insertion loss เพื่อเป็ น
การตรวจสอบคุ ณ ลัก ษณะของคับเปลอร์ เ ส้นใยนาแสงที่ ผลิ ต ได้ เพื่ อ
นาไปพัฒนาคับเปลอร์ เส้น ใยนาแสง และพัฒนาตัวเครื่ องต้นแบบให้ มี
คุณภาพที่ดีมากขึ้นต่อไป

2. เครื่องต้ นแบบการผลิตเส้ นใยนาแสงชนิด 2x2

1. บทนา
คับเปลอร์ เส้นใยนาแสง (fiber coupler) [1] เป็ นอุปกรณ์ทาง
แสงสาคัญที่ทาหน้าที่รวมหรื อแยกสัญญาณแสง ซึ่ งในปั จจุบนั มีการนา
คับ เปลอร์ เ ส้ น น าแสงไปใช้ ท างการศึ ก ษาและใช้ ง านทางพาณิ ช ย์
ในการผลิ ตคับเปลอร์ เส้นใยนาแสงชนิ ด 2x2 วิธีการหนึ่ งที่นามาใช้ใน
การผลิตคับเปลอร์เส้นใยนาแสงก็คือ วิธีการใช้ความร้อนในการผลิต โดย
การนาเส้นใยนาแสง 2 เส้นมาทาการพันเกลียวกัน จากนั้นทาการให้ความ
บริ เวณที่พนั กันแล้วออกแรงดึ ง ซึ่ งจะได้คบั เปลอร์ เส้นใยนาแสงมาใช้
งาน โดยตัวแปรที่สาคัญในการผลิตคับเปลอร์ เส้ นใยนาแสงโดยใช้ความ
ร้ อนก็คื อ ค่าอุ ณหภู มิที่ใ ช้ใ นการผลิ ต ดังนั้น วิ ธี ก ารให้ ค วามร้ อนเพื่ อ
ต้องการค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมจึ งเป็ นเรื่ องสาคัญที่ ตอ้ งทาการพิจารณา
โดยที่ ผ่านมามี นัก วิจยั ได้ทาการศึ ก ษาเกี่ ยวข้องกับ อุ ณหภู มิซ่ ึ งมี ค วาม

เครื่องเป่ าลมร้ อน

Transmitter
( Port 1)

Receiver
( Port 3) (Port 4)

รู ปที่ 1 เครื่ องต้นแบบผลิตคับเปลอร์ เส้นใยนาแสงที่จดั ทาขึ้น
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การทางานของเครื่ องคับเปลอร์ เส้นใยนาแสงชนิ ด 2x2 เริ่ มจาก
การเปิ ดสวิตช์ตวั ที่ 1 เครื่ องตัวส่ งสัญญาณแสงความยาวคลื่น 650 nm ไป
ยังพอร์ ตที่ 1 ของคับเปลอร์ เส้นใยนาแสงที่ ได้ทาการติดตั้งกับตัวเครื่ อง
จากนั้น เปิ ดสวิตช์ตวั ที่ 2 จะเป็ นการสั่งให้ ระบบทางาน โดยบอร์ ด
Aduino จะสัง่ ให้สเตปปิ้ งมอเตอร์ ทาการดึงเส้นใยนาแสงให้ยืดออก ซึ่ งมี
เงื่ อ นไขการท างานต่ อ เนื่ อ ง 2 วิ น าที หยุด ท างาน 2 วิ น าที ใน
ขณะเดี ยวกันบอร์ ด Aduino ก็จะส่ งให้รีเลย์ทางานเพื่อเปิ ดการทางาน
ของเครื่ องเป่ าลมร้อน โดยที่ภาครับสัญญาณแสงจะมี ตวั รับสัญญาณแสง
เพื่อทาหน้าแปลงสัญญาณแสงให้ เป็ นสัญญาณไฟฟ้ าแล้วส่ งต่ อไปยัง
บอร์ ด Aduino เพื่อส่ งต่อไปยังคอมพิวเตอร์ ให้แสดงผลออกมาในรู ป
ของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงดัน (voltage) กับเวลา (time)

3.2 การทดลองผลิตคับเปลอร์ เส้ นใยนาแสงโดยให้ ความร้ อน
ในรู ปแบบการอบผ่ านท่ อโลหะ 3 ชนิด (อะลูมีเนียม, ทองแดง
และเหล็ก)

(ก)

3. การออกแบบและการทดลอง
3.1 การทดลองผลิตคับเปลอร์ เส้ นใยนาแสงโดยให้ ความร้ อน
โดยตรง

รูปที่ 2 การทดลองให้ความร้อนโดยตรงที่อุณหภูมิ 140Cº,145 Cº,150Cº
การทดลองเริ่ มจากการนาเส้น ใยน าแสงชนิ ด โพลิ เมอร์ 2 เส้น
นามาปอกส่วนที่ห่อหุ ้มเส้นใยนาแสง (coating) ออกให้เหลื อเฉพาะส่ วน
ของแคลดดิ้งและคอร์ ประมาณ 6 cm จากนั้นนากระดาษทราย 3M เบอร์
413Q มาทาการขัดบริ เ วณคับ ปลิ้ ง จานวน 5 ครั้ งเพื่ อเป็ นการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการคับปลิ้ง และทาการนาเส้นใยนาแสงทั้งสองเส้นพัน
เป็ นเกลี ยวจานวน 4 รอบ ซึ่ งเป็ นบริ เวณการคับปลิ้ ง (coupling region)
เส้นใยนาแสงทาการยึดติดเส้นใยนาแสงกับตัวเครื่ อง กดสวิตช์เครื่ องให้มี
การทางานดึ งยืด ในขณะให้ความร้ อนก็ให้เครื่ องเป่ าลมร้ อนก็ให้ความ
ร้อน ซึ่ งในการทดลองได้มีการวัดผลและเปรี ยบเทียบอุณหภูมิที่ 140 Cº
,145 Cº และ 150 Cº ตามลาดับ จากนั้นจึงทาการเก็บบันทึ กผลการ
ทดลอง ทาการหา Excess loss , Insertion loss ที่ได้เพื่อเปรี ยบเทียบ
ประสิ ทธิภาพคับเปลอร์ เส้นใยนาแสงที่ผลิตได้ต่อไป

(ข)

(ค)
รู ปที่ 3 การทดลองให้ความร้อนผ่าน (ก) ท่ออะลูมีเนียม (ข) ท่อทองแดง
และ (ค) ท่อเหล็ก T= 140 Cº,145 Cº และ 150Cº
รายละเอียดการทดลองในหัวข้อ 3.2 จะมีข้ นั ตอนเช่ นเดี ยวกับใน
หัวข้อ 3.1 คือมีการเตรี ยมปอกเส้นใยนาแสงและใช้กระดาษทรายในการ
ขัดในส่ วนคับปลิ้ง แต่ในหัวข้อ 3.2 จะมีการเพิ่มเติม หลังจากทาการพัน
เกลียวเส้นใยนาแสง 4 รอบได้มีการนาท่อโลหะต่างชนิ ด 3 ชนิ ด (ท่อ
เหล็ก , ท่ออะลู มีเนี ยม,ท่อทองแดง) มาทาการสวมลักษณะเป็ นเตาอบ
ก่ อนท าการยึดติ ด เส้ น ใยน าแสงกับ ตัวเครื่ อง กดสวิ ตช์ เครื่ องให้ มี ก าร
ทางานดึ ง ยืด ในขณะให้ ค วามร้ อน ในการทดลองได้มีก ารวัดผลและ
เปรี ยบเทียบอุณหภูมิที่ 140 Cº ,145 Cº และ150 Cº ตามลาดับ จากนั้นจึง
ทาการเก็บบันทึกผลการทดลอง ทาการหา Excess loss ที่เพื่อเปรี ยบเทียบ
ประสิ ทธิภาพคับเปลอร์เส้นใยนาแสงแต่ละเงื่อนไขเพื่อทาการสรุ ปผล

4. ผลการทดลอง
4.1 ผลการทดลองให้ ความร้ อนโดยตรง (ผ่านอากาศ)

รู ปที่ 4 การทดลองให้ความร้อนโดยตรง T =140 Cº
Excess loss =5.09 dB Insertion loss P1 to P3=7.17dB, P1 to P4 =9.27dB
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รูปที่ 5 การทดลองให้ความร้อนโดยตรง T =145 Cº
Excess loss =3.65dB Insertion loss P1 to P3=6.89dB, P1 to P4 =7.66dB

รู ปที่ 8 การทดลองให้ความร้อนผ่านท่ออะลูมีเนี ยม T =145 Cº
Excess loss =7.30 dBInsertion loss P1 to P3=14.7dB,P1 to P4 =8.12dB

รูปที่ 6 การทดลองให้ความร้อนโดยตรง T =150 Cº
Excess loss =1.01dB Insertion loss P1 to P3=5.44dB, P1 to P4 =6.55dB

รู ปที่ 9 การทดลองให้ความร้อนผ่านท่ออะลูมีเนี ยม T =150 Cº
Excess loss =2.08 dB Insertion loss P1 to P3=2.82 dB,P1 to P4 =10.04 dB

จากการทดลองให้ ค วามร้ อ นโดยตรงไปยัง ในส่ ว น Coupling
region ของเส้นใยนาแสงโดยให้อุณหภูมิที่ต่างกันคือ 140 Cº ,145 Cº
และ150 Cº พบว่าการทดลองโดยใช้อุณหภูมิ 150 Cº ทาให้คบั เปลอร์
เส้นใยนาแสงที่ได้จากการผลิตมี คุณภาพดีที่สุด โดยมีค่า Excess loss =
1.01 dB ส่วนค่า Insertion loss P1 to P3=5.44 dB และ P1 to P4 = 6.55 dB

4.2.2 ผลการทดลองให้ ความร้ อนผ่านท่ อทองแดง

4.2 ผลการทดลองให้ ความร้ อนผ่านท่ อโลหะ 3 ชนิด
(อะลูมเี นียม , ทองแดง,เหล็ก)
4.2.1 ผลการทดลองให้ ความร้ อนผ่านท่ ออะลูมเี นียม

รู ปที่ 10 การทดลองให้ความร้อนผ่านท่อทองแดง T =140 Cº
Excess loss =3.09 dB Insertion loss P1 to P3 = 4.41dB, P1 to P4 = 8.91 dB

รูปที่ 7 การทดลองให้ความร้อนผ่านท่ออะลูมีเนี ยม T =140 Cº
Excess loss =1.56 dB Insertion loss P1 to P3 = 1.60 dB, P1 to P4 = 21.3 dB

รู ปที่ 11 การทดลองให้ความร้อนผ่านท่อทองแดง T =145 Cº
Excess loss =2.93dBInsertion loss P1 to P3=4.81dB,P1 to P4 =7.47dB
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ผ่ า นท่ อ เหล็ ก ที่ อุ ณ หภู มิ 150 Cº ท าให้ ส ามารถผลิ ต คับ เปลอร์
เส้นใยนาแสงได้คุณภาพดีที่สุดในโลหะ 3 ชนิ ดนี้ โดยได้ค่า Excess loss
=1.90 dB Insertion loss P1 to P3=3.50 dB,P1 to P4 =7.02 dB

รูปที่ 12 การทดลองให้ความร้อนผ่านท่อทองแดงT =150 Cº
Excess loss =2.26 dB Insertion loss P1 to P3=3.64 dB,P1 to P4 =7.87 dB
รู ปที่ 16 การทดลองให้ความร้อนโดยตรง T =150 Cº
Excess loss =1.01dB Insertion loss P1 to P3=5.44dB , P1 to P4 =6.55dB

4.2.3 ผลการทดลองให้ ความร้ อนผ่านท่ อเหล็ก

5. สรุป

รูปที่ 13 การทดลองให้ความร้อนผ่านท่อเหล็ก T =140 Cº
Excess loss =1.95 dB Insertion loss P1 to P3 = 3.19 dB, P1 to P4 = 7.95 dB

รูปที่ 14 การทดลองให้ความร้อนผ่านท่อเหล็ก T =145 Cº
Excess loss =1.17dBInsertion loss P1 to P3=3.00 dB,P1 to P4 =5.82dB

บทความฉบับนี้ เสนอการวิเคราะห์ผลการเปลี่ ยนแปลงวิธีการให้
ความร้ อน และ อุณหภูมิใ นการผลิ ตคับเปลอร์ เ ส้นใยนาแสงชนิ ด 2x2
โดยมีการนาเส้นใยนาแสงชนิดโพลิเมอร์สองเส้นมาใช้ในการทดลอง ทา
การควบคุมแรงดึง และได้ทาการวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงวิธีการให้
ความร้อน และ อุณหภูมิ จากการทดลอง การให้อุณหภูมิลมร้อนที่ 150
Cº เวลา 180 วินาที สัญญาณแสงที่ป้อนเข้าไปในคับเปลอร์ ที่ ได้จากการ
ผลิต สามารถเกิดการส่ งผ่านกาลังงานแสงจากคอร์ ที่ 1 ไปยังคอร์ ที่ 2 ตาม
หลักการทฤษฎี การส่ งผ่านกาลังงานระหว่างโหมด หลังจากการคานวน
ได้ค่า Excess loss = 1.01dB Insertion loss P1 to P3=5.44 dB , P1 to P4 =
6.55 dB ซึ่ งเป็ นเงื่อนไขที่ดีที่สุดในการทดลอง จากผลการทดลอง
ดั ง กล่ า ว สามารถน าไปเป็ นแนวทางในการพัฒ นา และปรั บ ปรุ ง
เครื่ องต้น แบบส าหรั บ การผลิ ต คับ เปลอร์ เ ส้ น ใยน าแสงชนิ ด ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพที่ดียงิ่ ขึ้นต่อไป

เอกสารอ้ างอิง

รูปที่ 15 การทดลองให้ความร้อนผ่านท่อเหล็ก T =150 Cº
Excess loss =1.90 dB Insertion loss P1 to P3=3.50 dB,P1 to P4 =7.02 dB
จากการทดลองให้ความร้อนผ่านท่อโลหะทั้ง 3 ชนิ ด(อะลูมีเนี ยม ,
ทองแดง,เหล็ก)ไปยังส่ วน Coupling region ของเส้นใยนาแสงโดยให้
อุณหภูมิที่ต่างกัน 140,145,150 Cº พบว่าการทดลองโดยให้ ความร้ อน
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การศึกษาการจัดวางส่ วนประกอบในการสร้ างคับเปลอร์ แบบโพลีเมอร์ ชนิด 2x2
The study of component layout for 2x2 polymer fiber coupler
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บทความนี้ น ําเสนอการศึ กษาวิธี การที่ เ หมาะสมในการสร้ างคับ
เปลอร์เส้นใยนําแสงโพลีเมอร์ แบบ 2x2โดยใช้เครื่ องต้นแบบสําหรับผลิ ต
คับเปลอร์ ชนิ ด FBT โดยการหลอมเส้นใยนําแสงสองเส้นที่ตีเกลี ยวด้วย
ความร้อนโดยตรง และเพิ่มเติ มในส่ วนของการขัดผิวของเส้นใยนําแสง
ก่ อ นให้ ค วามร้ อ น พร้ อ มทั้ง พิ จ ารณาค่ า การสู ญ เสี ย กํา ลัง แสงเพื่ อ ดู
ประสิ ทธิภาพของการสร้างคับเปลอร์ เส้นใยนําแสง
คําสําคัญ: คับเปลอร์เส้นใยนําแสง, ทฤษฎีการส่ งผ่านกําลังงาน
ระหว่างโหมด, ผลิตคับเปลอร์

Abstract

This paper studies the appropriate detail to fabricate 2x2 polymer
fiber coupler by using the FBT coupler fabrication prototype. The
process deals with two twisted polymer fibers, with and without
polishing, being applied by the heat to produce a coupler. The coupler
loss is considered to investigate the efficiency of the coupler.
Keywords: fiber coupler, coupler mode theory, FBT

1. บทนํา

และคณะ [1] เสนอการสร้ างอุปกรณ์ แยกสัญญาณแสงแบบโดยใช้ค บั
เปลอร์ ที่ ท าํ จากเส้น ใยนําแสงชนิ ด โพลี เ มอร์ โดยวิ ธีก ารสร้ างด้วยมื อ,
Mohd Syuhaimi และคณะ [2] การเสนอการการพัฒ นาคับ เปลอร์
เส้นใยนําแสงชนิ ดโพลิ เมอร์ มาสร้ างเป็ นตัวดี มลั ติ เพลกเซอร์ โดยการ
สร้ างแบบง่าย และมีประหยัด และต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ผูว้ ิจยั และคณะ
ได้ศึ กษาเครื่ องต้น แบบสาหรั บ ผลิ ตคับเปลอร์ เส้ นใยนําแสงชนิ ด FBT
โดยออกแบบและจัดสร้ างเครื่ องต้นแบบเพื่อใช้ในการทดสอบการผลิ ต
คับเปลอร์ [3] และที่ สาํ คัญการพัฒนาเครื่ องต้นแบบการผลิ ตคับเปลอร์
เส้ น ใยนําแสงชนิ ด FBT ยังถู ก นําเสนอน้อ ยมากในประเทศไทย จึ ง มี
แนวความคิ ด ที่ จ ะพัฒ นาเครื่ องต้น แบบที่ ส ามารถสร้ า งคับ เปลอร์
เส้นใยนําแสงชนิ ดโพลิเมอร์ ได้และสามารถนําองค์ความรู ้ ไปประยุกต์ใช้
งานในการสร้างคับเปลอร์ แบบเส้นใยแก้วต่อไป
บทความนี้ ได้ทาํ การศึกษาถึงขั้นตอนในการสร้างคับเปลอร์ เส้นใย
แก้วชนิ ดโพลิเมอร์ แบบ 2x2 โดยใช้เครื่ องต้นแบบที่ได้พฒั นาขึ้นมาก่อน
แล้ว [3] เพื่ อ ให้ ได้ค ับ เปลอร์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการสร้ างคับ ปลิ้ ง
สัญญาณให้ดียง่ิ ขึ้น โดยเน้นที่กระบวนการจัดเตรี ยมเส้นใยนําแสง การจัด
วางองค์ประกอบในการผลิ ตเป็ นสําคัญ โดยยังมิได้คาํ นึ งถึ งพารามิเตอร์
อื่นเช่น ความเร็ วในการดึง และแรงที่ใช้ในการดึง

2. ทฤษฎีและหลักการทํางาน

ในช่ วงที่ผ่านมา คับเปลอร์ เส้นใยนําแสง (optical fiber coupler)
เป็ นอุปกรณ์ทางแสงที่สาํ คัญที่ใช้ในการทดลองทฤษฎี เส้นใยนําแสง และ
ถู ก นํา มาใช้ใ นระบบสื่ อ สารข้อมู ล ทางแสง (optical communication
systems) โดยใช้ทาํ หน้าที่ แยกหรื อรวมสัญญาณ วิธีการสร้ างคับเปลอร์
ในทางปฏิบตั ิใช้วิธีหลอมรวมเส้นใยนําแสงสองเส้นที่วางติดกันหรื อพัน
ติ ด กัน แล้ว ดึ ง ให้ เ ส้ น ในนํา แสงยื ด ออก ทํา ให้ เ ส้ น เรี ยวเล็ ก ลงไป
(tapering) ทําให้คอร์ เ คลื่ อนที่ เ ข้าใกล้กนั เกิ ดการคับปลิ้ ง เรี ยกวิธีน้ ี ว่า
Fused-Biconical Taper หรื อ FBT โดยในช่วงเวลาที่ผา่ นมาได้มีการศึกษา
ค้นคว้าและพัฒนา และนําเสนอ วิ ธีก ารสร้ างและประยุก ต์ใช้งานคับ
เปลอร์ เส้นใยนําแสงออกมา เช่ น Mohammad Syuhaimi Ab-Rahman

คับเปลอร์ เส้นใยนําแสงใช้วิธีการกระจายพลังงานของสนามอีแวน
เนสเซนต์ (evanescent field) ในโหมดพื้นฐาน (fundamental mode) ของ
แสงที่เดินทางภายในเส้นใยนําแสง พร้ อมกับการส่ งพลังงานในแบบของ
การสะท้อนในโหมดที่สูงกว่า (higher order mode) เมื่ อเส้นใยนําแสง
เปลื อ ยสองเส้ น ถู ก จัด ให้ อ ยู่ใ กล้ก ัน และมี ส่ ว นของแคลดดิ้ ง เป็ นเนื้ อ
เดียวกันดังแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 โครงสร้างของคับเปลอร์ ชนิ ด Fused-Biconical Taper
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จากรู ปที่ 1 กาหนดให้แสงเดินทางเข้าไปในพอร์ ต 1 แสงส่ วนหนึ่ ง
จะถูกคับปลิ้งไปยังเส้นในนาแสงอีกเส้นที่พอร์ต 4 และยังเหลื อกาลังแสง
อีกส่ วนยังคงอยูท่ ี่พอร์ ต 3 และยังมีกาลังแสงส่ วนน้อยสะท้อนกลับมาที่
พอร์ ต 2 ในลักษณะของการกระเจิงย้อนกลับ (back scattering) ค่าการ
คับปลิ้ งหรื อการส่ งผ่านก าลังแสงจะขึ้ น อยู่ก ับ พารามิ เ ตอร์ ต่าง ๆ เช่ น
ระยะห่างระหว่างคอร์ d และความยาวในช่วงที่คอร์ ขนานกัน D
การส่ งผ่านกาลังแสงจากโหมดของแสงจากคอร์ ที่ 1 ไป ยังอีก
โหมดหนึ่งของแสงในคอร์ ที่ 2 แสดงในสมการโหมดส่ งผ่านดังสมดังนี้
𝑑𝑏2
𝑑𝑏
𝑑𝑏2
𝑑𝑏

− 𝛽1 𝑏1 = 𝑗𝐶12 𝑏2
− 𝑗𝛽2 𝑏 2 = 𝑗𝐶21 𝑏1

(1)
(2)

1 และอัตราส่ วนระหว่างความเข้มแสง ระหว่างพอร์ ต 4 ต่อพอร์ ต 1
ตามลาดับ
ค่าความสู ญเสี ยทั้งหมด (excess loss) ของคับเปลอร์ สามารถเขียน
ให้อยูใ่ นรู ปของอัตราการส่ งกาลังงานจากอินพุตไปเอาต์พตุ ได้เป็ น
𝐼 +𝐼4

Excess loss = 10log 3𝐼

(9)

1

ค่าความสู ญเสี ยสัญญาณที่เปรี ยบเทียบพอร์ ตใดพอร์ ตหนึ่ งระหว่าง
อินพุตกับเอาต์พุต (insertion loss) เป็ นการสู ญเสี ยในลักษณะของเส้นต่อ
เส้น (port to port) เช่น จากอินพุตพอร์ ต 1ไปเอาท์พตุ พอร์ ต 3 ได้เป็ น
𝐼

Insertion loss = 10log𝐼3

(10)

1

เมื่อ 𝛽 เป็ นค่าคงตัวการเดิ นทาง (propagation constant) ของแสง , 𝑏 เป็ น
แอมปริ จูดของโหมดแสง (modal amplitude) ที่เกิดการคับปลิ้ง 𝐶 =√−1
และ 𝐶12 = 𝐶21 = 𝐶 เป็ นค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ การคั บ ปลิ้ ง (coupling
coefficient) กาลังงานของแสงระหว่างโหมด ในกรณี ที่ใช้เส้นใยนาแสง
ชนิ ดเดียวกัน มาสร้างคับเปลอร์ ค่าของ 𝐶 สามารถแสดงได้ดว้ ยสมการ
ต่อไปนี้
𝑊𝑑

𝐶=

√2∆ 𝑈 2 𝐾0 ( 𝑎 )
𝑎 𝑉 2 𝐾12 (𝑊)

(3)

3. การจัดวางส่ วนประกอบของการทาคับเปลอร์
ในส่ วนของการจัดสร้ างคับเปลอร์ เส้น ในน าแสงชนิ ด โพลิ เมอร์
แบบ 2x2 นั้นได้มีการเน้นที่ส่วนการออกแบบการทดลองสร้างคับเปลอร์
ดังรู ปที่ 3 ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้ ตัวเครื่ องทาเป็ นแท่นยึดเส้นใยนาแสงที่
สามารถเคลื่ อนที่ ด้วย สเตปปิ้ งมอเตอร์ ส่ วนของเครื่ องเป่ าลมร้ อนให้
ความร้ อนแก่เส้นใยนาแสง อุปกรณ์ส่งแสงสี แดง 650 nm. และอุปกรณ์
รั บ แสงเพื่ อเปลี่ ย นก าลัง แสงเป็ นไฟฟ้ า ส าหรั บ ส่ ง ต่ อ ไปแสดงผลใน
คอมพิวเตอร์

โดยที่ ∆ คือค่าความแตกต่างระหว่างดัชนี หักเหของคอร์ 𝑛1 และ แคลด
ดิ้ง 𝑛2 , 𝑎 เป็ นค่ารัศมี ของคอร์ , 𝐾𝑞 เป็ นฟั งก์ชน่ั เบสเซลแบบประยุกต์
(modified Bessel function) ที่มีอนั ดับ 𝑞, 𝐷 เป็ นระยะของคอร์ ที่ขนาน
กัน , 𝑉 เป็ นความถี่ น อร์ ม อลไลซ์ (normalized frequency) ของ
เส้นใยนาแสง, 𝑊, 𝑈 เป็ นค่าพารามิเตอร์ มีค่าดังต่อไปนี้

Transmitter
Avago SFH757V

(coupling region )

1
2

1
2

3

Receiver
TEMT6000

4

Computer
(

𝑉=

2𝜋𝑎

√𝑛12
𝑎

𝑊 = 𝑎 √𝛽 2 −

−

𝑛22

4𝑥 2
𝑥2

𝑈 = 𝑉2 − 𝑊2

𝑛22

(4)
(5)
(6)

หากเมื่ อ ป้ อ นแสงที่ มี ค่ า ความเข้ ม แสหนึ่ งหน่ ว ยเข้ า สู่ คั บ เปลอร์
เส้นใยนาแสงที่พอร์ต 1 แสงที่ออกจากพอร์ต 3 และพอร์ ต 4 จะมีค่าความ
เข้มแสงที่หาได้จากสมการที่ (1) ดังนี้
𝐼3 = 𝐼 − 𝐼4
2

𝐼4 = 𝑠𝑖𝑛 (𝐶𝐷)

)

รู ปที่ 3 ระบบที่ใช้ในการสร้างคับเปลอร์
ขั้นตอนในการทาคับเปลอร์ เส้นใยนาแสงชนิ ด โพลิเมอร์ ได้
กาหนดการทาคับเปลอร์ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- การจัดเตรี ยมชิ้นงาน เริ่ มจากการเส้นใยนาแสงโพลิ เมอร์ สองเส้น ที่มี
ขนาดความยาว 90 cm. นามาปอกโค้ตติ้งออกให้เหลื อเฉพาะส่ วนของแค
ลดดิ้งและคอร์ โดยมีระยะที่ปอกออกประมาณ 6 cm ดังรู ปที่ 4

(7)
(8)

การกาหนดให้ความเข้มแสงมีค่าเท่ากับหนึ่ งหน่ วย สมการข้างต้น
จึงหมายถึ งค่าอัตราส่ วนระหว่างความเข้มแสงระหว่างพอร์ ต 3 ต่อพอร์ ต

รู ปที่ 4 ความยาวของส่ วนที่ปอกโค้ตติ้ง
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- การติดตั้งอุปกรณ์ ป้ อนสัญญาณแสงสี แดงที่มีความยาวคลื่น 650 nm ที่
เข้าพอร์ตที่ 1 (transmitter) ทาการวัดความเข้มแสงที่พอร์ ตที่ 3 และพอร์ ต
ที่ 4 (receiver) โดยสัญญาณแสงจะถูกเปลี่ ยนเป็ นสัญญาณไฟฟ้ าและ
ส่งไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อประมาณผลต่อไป
- ส่ วนการให้ ความร้ อน ทาการให้ความร้อนแก่เส้นใยนาแสงบริ เวณที่พนั
กันโดยใช้เครื่ องเป่ าลมร้ อนที่ สามารถปรั บอุณหภูมิที่ตวั เครื่ องได้ โดยมี
ระยะห่ า งระหว่า งเส้ น ใยน าแสงสองเส้ น ที่ พ นั กัน กับ หั ว เป่ าลมร้ อ น
ประมาณ 4 เซนติเมตร
ในส่วนการเตรี ยมชิ้นงานเพื่อสร้างคับเปลอร์เส้นใยนาแสงชนิ ดโพ
ลิเมอร์ มีรายละเอียดดาเนิ นการดังนี้
วิ ธี ที่ 1 เป็ นการน าเส้ น ใยน าแสงชนิ ด โพลิ เ มอร์ ที่ ไ ด้ท าการ
จัดเตรี ยมตามวิธีการด้านบน มาทาการพันเกลียว เพื่อต้องการให้ส่วนของ
คอร์ เข้าใกล้กนั ตอนที่ให้ความร้ อน จากนั้นทาการดึง ทาให้แสงสามารถ
เดินทางจากคอร์ เส้นที่ 1 ไปยังคอร์เส้นที่ 2 ได้ ในการทดลองได้มีการพัน
เกลียวเป็ นจานวน 4 รอบ และมีระยะพันเกลียวประมาณ 5 cm ดังรู ปที่ 5

4.การทดลองและผลการทดลอง
ในการทดลองได้ ติ ด ตั้ง เส้ น ใยน าแสงชนิ ด โพลิ เ มอร์ บ นตัว
เครื่ องต้นแบบดังรู ปที่ 7 และทาการเชื่ อมปลายของเส้นใยนาแสงเข้ากับ
ตัวส่ งและตัวรับสัญญาณแสง และเริ่ มทาการทดสอบการสร้างคับเปลอร์
แต่ละวิธีการตามที่ได้ออกแบบไว้

รู ปที่ 7 การทดสอบการผลิตคับเปลอร์
การทดลองตามวิธีที่ 1 โดยใช้ข ้อกาหนดการทดลองตามที่ ได้
ออกแบบไว้ เป็ นการทดลองการน าเส้ น ใยน าแสงชนิ ด โพลิ เ มอร์ ที่
จัดเตรี ยมเรี ยบร้ อยแล้วสองเส้นมาพันกันได้กาหนดเพิ่มเติมในส่ วนการ
ให้ความร้ อนด้วยเครื่ องเป่ าลมร้ อนที่มีการควบคุมอุณหภูมิ (sensor) ที่
140 และ 150 องศาเซลเซียส ตามลาดับ เข้าที่บริ เวณการคับปลิ้ง

รู ปที่ 5 การพันเส้นใยนาแสง 4 รอบ
วิธีที่ 2 เมื่อพิจารณาตามคุณสมบัติของเส้นใยนาแสงชนิดโพลิเมอร์
ที่นามาทดลองพบว่ามี ขนาดรัศมีของแคลดดิ้งไม่มาก จึงได้มีแนวคิดว่า
สามารถขัดผิวด้านนอกบริ เวณที่ตอ้ งการให้เกิดระยะคับปลิ้งของแสงออก
บางส่ วนน่ าจะส่ งผลให้แสงที่ อยู่ภายในสามารถเดิ นทางผ่านได้ดีย่ิงขึ้ น
ในการขัดผิวนั้น ได้ใช้กระดาษทรายที่ มีความละเอี ยดมากในขัดโดยได้
กาหนดความยาวพื้นผิวที่ขดั ประมาณ 2 cm ดังรู ปที่ 6 โดยขัดให้ขนาด
พื้นผิวโค้งมีลกั ษณะเป็ นระนาบ

2 cm.

รู ปที่ 8 ผลการทดลองตามวิธีที่ 1 ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส
ผลการทดลองที่ได้ในวิธีน้ ี แสดงดังรู ปที่ 8 ซึ่ งการคับปลิ้งของแสง
พอร์ต 3 เริ่ มที่ระยะเวลาประมาณ 120 วินาที และส่ งผ่านมายังพอร์ ต 4 ที่
เวลาประมาณ 250 วินาที คานวณค่าการสู ญเสี ยได้เป็ น Excess loss =
6.35 dB และค่า Insertion loss ระหว่างพอร์ ต 1 ไปยังพอร์ ต 3 = 7.14 dB,
พอร์ต 1 ไปยังพอร์ต 4 = 14.54 dB

รู ปที่ 9 ผลการทดลองตามวิธีที่ 1 ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส

รู ปที่ 6 การขัดเส้นใยนาแสง
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ผลการทดลองที่ได้ในวิธีน้ ี แสดงดังรู ปที่ 9 ซึ่ งการคับปลิ้งของ
แสงพอร์ต 3 เริ่ มที่ระยะเวลาประมาณ 60 วินาที และส่ งผ่านมายังพอร์ ต 4
ที่เวลาประมาณ 80 วินาที คานวณค่าการสู ญเสี ยได้เป็ น Excess loss =
1.95 dB และค่า Insertion loss ระหว่างพอร์ ต 1 ไปยังพอร์ ต 3 = 4.05 dB,
พอร์ต 1 ไปยังพอร์ต 4 = 6.09 dB
การทดลองวิธีที่ 2 ได้มีการจัดการทดลองเหมือนในวิธีที่ 1 ได้
มีการเพิม่ เติมในส่วนของการขัดเส้นใยนาแสงชนิ ดโพลิเมอร์ ในส่ วนที่ได้
ทาการปอกโค้ตติ้งออกและขัดด้วยกระดาษทรายที่มีความละเอียดมาก
เพื่อทาให้ขนาดของแคลดดิ้งมีขนาดลดลง ทาให้คอร์ ท้ งั สองเข้าใกล้กนั
มากขึ้น

loss = 1.95 dB แต่ในวิธีที่ 2 สามารถสร้ างคับเปลอร์ ที่มีค่าการสู ญเสี ย
Excess loss ลดลงเหลื อเพียง 1.01 dB ซึ่ งเป็ นวิธีที่ เกิ ดจากการขัด
เส้นใยนาแสงให้ส่ วนของแคลดิ้ งมี ข นาดลดลงและเกิ ด ส่ วนเรี ยบของ
เส้นใยนาแสงเมื่อนาเส้นใยนาแสงทั้งสองเส้นมาพันกันจะทาให้ส่วนของ
คอร์ เข้าใกล้กนั มากขึ้น และเมื่อให้ความร้อนประมาณ 40-55 วินาทีก็เกิ ด
การคั บ ปลิ้ ง แล้ ว วิ ธี นี้ จึ ง เหมาะสมส าหรั บ ผลิ ต คั บ เปลอร์ ด้ ว ย
เครื่ องต้นแบบสาหรับผลิ ตคับเปลอร์ ช นิ ด FBT และเมื่อทาการทดลอง
เสร็ จจะได้คบั เปลอร์ เส้นใยนาแสงที่ถูกสร้างขึ้นจากเครื่ องต้นแบบตามรู ป
ที่ 12

รู ปที่ 12 คับเปลอร์ที่ถูกสร้างจากเครื่ องต้นแบบ

5. สรุป

รูปที่ 10 ผลการทดลองตามวิธีที่ 2 ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส
ผลการทดลองที่ ได้ในวิธีน้ ี แสดงดังรู ปที่ 10 ซึ่ งการคับปลิ้ ง
ของแสงพอร์ ต 3 เริ่ มที่ ระยะเวลาประมาณ 30 วินาที และส่ งผ่านมายัง
พอร์ต 4 ที่เวลาประมาณ 170 วินาที คานวณค่าการสู ญเสี ยได้เป็ น Excess
loss = 5.09 dB และค่า Insertion loss ระหว่างพอร์ ต 1 ไปยังพอร์ ต 3 =
7.17 dB, พอร์ต 1 ไปยังพอร์ต 4 = 9.27 dB

บทความนี้ นาเสนอการศึกษาการศึกษารายละเอียดและการจัด
วางส่ วนประกอบในการสร้ างคับเปลอร์ ชนิ ด 2x2 โดยใช้เครื่ องต้นแบบ
ส าหรั บ ผลิ ต คับ เปลอร์ เ ส้ น ใยน าแสงโพลี เ มอร์ ช นิ ด FBT โดยมี ก าร
ออกแบบการทดสอบ เริ่ มจากการใช้เส้นใยนาแสงสองเส้นมาพันกันแล้ว
ให้ความร้อนโดยตรง และต่อมาได้มีการพัฒนาเป็ นการขัดเส้นใยนาแสง
ทั้งสองเส้นบริ เวณตรงกลางที่ตอ้ งการให้เกิ ดการคับปลิ้ง แล้วจึงให้ความ
ร้อน ซึ่ งพบว่าเป็ นวิธีการที่ดีข้ ึนกว่าเดิ มสามารถลดค่าการสู ญเสี ยรวมได้
และมีประสิ ทธิ ภาพที่ ดี เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบการสร้ าง
คับเปอร์ โดยใช้เครื่ องต้นแบบได้ดียงิ่ ขึ้น

เอกสารอ้ างอิง
รูปที่ 11 ผลการทดลองตามวิธีที่ 2 ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส
ผลการทดลองที่ได้ในวิธีน้ ีแสดงดังรู ปที่ 9 ซึ่ งการคับปลิ้งของ
แสงพอร์ต 3 เริ่ มที่ระยะเวลาประมาณ 40 วินาที และส่ งผ่านมายังพอร์ ต 4
ที่เวลาประมาณ 55 วินาที คานวณค่าการสู ญเสี ยได้เป็ น Excess loss =
1.01 dB และค่า Insertion loss ระหว่างพอร์ ต 1 ไปยังพอร์ ต 3 = 5.44 dB,
พอร์ต 1 ไปยังพอร์ต 4 = 6.55 dB
จากการที่ ได้ทดลองผลิ ตคับเปลอร์ เ ส้นใยนาแสงชนิ ดโพลิ
เมอร์ จากเครื่ องต้นแบบสาหรับผลิตคับเปลอร์ ชนิ ด FBT ทั้งสองวิธีการที่
ได้นาเสนอ พบว่าคับเปลอร์ เส้นใยนาแสงที่ได้ มีการส่ งผ่านกาลังงานจาก
คอร์ ที่ 1 ไปยังคอร์ ที่ 2 ตามหลักการส่ งผ่านกาลังงานระหว่างโหมดที่ได้
กล่าวไว้ โดยในวิธีที่ 1 สามารถสร้างคับเปลอร์ ที่มีค่าการสู ญเสี ย Excess
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An unstable TMR mitigation based on Read Back Signals in BPMR system
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บทคัดย่ อ
การอ่ า นนอกแทร็ ก (TMR: track mis-registration) เป็ นอี ก
หนึ่ งปั ญหาสาคัญที่ส่งผลให้ประสิ ทธิ ภาพของระบบบันทึกเชิ งแม่เหล็ก
ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบที่มีความหนาแน่ นเชิ งพื้นที่ สูงเช่ นใน
ระบบการบัน ทึ ก ของบิ ต แพตเทิ ร์ น มิ เดี ย (BPMR: bit patterned media
recording) ซึ่ งปั ญ หานี้ ได้ถู ก น าเสนอเพื่ อ ลดผลกระทบดังกล่ าวด้ว ย
วิธี ก ารประมาณค่า TMR และการออกแบบอี ค วอไลเซอร์ ด้วยทาร์ เก็ ต
(target-shaping equalizer) ที่เหมาะสมกับระดับ TMR ที่ เกิ ดขึ้นในระบบ
อย่างไรก็ตามการประมาณค่า TMR นั้นจะต้องขึ้นกับการประมาณค่าของ
ระดับอัตราส่ วนค่ากาลังเฉลี่ ยของสัญญาณที่ตอ้ งการต่อค่ากาลังเฉี่ ยของ
สัญ ญาณรบกวน (SNR: signal to noise ratio ) และการเกิ ด TMR ของ
ระบบดังกล่ าวนี้ เป็ นแบบคงที่ ตลอดเซกเตอร์ (sector) ของการอ่าน ซึ่ ง
ในทางปฏิ บตั ิ การเกิ ด TMR นั้นจะเป็ นแบบไม่ค งที่ กล่ าวคื อมี การส่ าย
ของหัวอ่านในขณะที่เกิ ด TMR (TMR vibration) ดังนั้นในงานวิจยั นี้ ได้
นาเสนอการตรวจหา TMR แบบไม่คงที่บนพื้นฐานของระบบแบบหลาย
หัวอ่านด้วยอัตราส่ วนของสั ญ ญาณสู งสุ ด ในระบบการบัน ทึ ก ของบิ ต
แพตเทิร์นมิเดีย จากนั้นเลือกอีควอไลเซอร์ที่เหมาะสมในแต่ละระดับของ
TMR ที่เกิดขึ้นในระบบเพื่อช่ วยลดผลกระทบจากปั ญหานี้ ด้วยวิธีการที่
นาเสนอในงานวิจยั นี้ สามารถให้ ค่ าความถู ก ต้อ งของการประมาณค่ า
TMR ที่เกิดขึ้นในระบบสู งกว่า 80% ในทุกระดับของ SNR และสามารถ
ให้ประสิ ทธิภาพของบิตผิดพลาด (BER: bit error rate) สู งกว่าระบบปกติ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระบบที่มี TMR ที่สูง (15%, 20%, 25%)
คาสาคัญ: การบันทึกของบิตแพตเทิร์นมิเดีย, การประมาณค่าTMR, การ
ออกแบบอีควอไลเซอร์ ดว้ ยทาร์ เก็ต

Abstract
Track mis-registration (TMR) is another major problem to
reduce the performance in magnetic recording system, especially in the
high area density such as Bit pattern media recording (BPMR) system.

This TMR problem was proposed to mitigate the TMR effect base on
TMR estimation and target-shaping equalizer methods. However, this
estimation method depends on signal to noise ratio (SNR) estimation
and the TMR vibration still is stable in each TMR level, i.e., it has
vibration of read head while TMR is occurred in the system, so in the
practice, the TMR system is not stable. Therefore, this paper proposes a
TMR detection and we focus in a vibration TMR system. Firstly, we
estimate TMR level (%) base on peak amplitude ratio of multi read
heads in Bit pattern media recording system. Then, a TMR is mitigated
from target-shaping equalizer with TMR appropriation. In the
simulation result, this our proposed method provided the accuracy of
TMR estimation more than 80% of all SNR levels. It is clearly, this
TMR method does not depend on SNR levels. Moreover, this proposed
system offers the performance gain more than the conventional system
especially in the high TMR level (15%, 20%, 25%).
Keywords: Bit patterned media recording (BPMR), track misregistration (TMR), target-shaping equalizer.

1. บทนา
การอ่ า นนอกแทร็ ก (TMR: track mis-registration) ถื อ เป็ น
ความท้าท้ายที่สาคัญในระบบการบันเชิ งทึ กแม่เหล็กที่ มีความหนาแน่ น
เชิ ง พื้ น ที่ สู ง เช่ น ในระบบการบัน ทึ ก ข้อ มู ล แบบบิ ต แพทเทิ ร์ น มี เดี ย
(BPMR: bit patterned media recording) เนื่ องจากมี ร ะยะแทร็ กห รื อ
ช่ องว่างระหว่างแทร็ กที่แคบโดยที่ TMR หมายถึ งลักษณะตาแหน่ งที่ไม่
ตรงกัน ของแนวตาแหน่ งกลางหัวอ่ าน (head center) กับ ตาแหน่ งกลาง
แทร็ ก (track center) ดังแสดงในรู ปที่ 1 ซึ่ ง TMR มักจะได้รับ ตรวจวัด
และควบคุมระดับที่สามารถยอมรับได้โดยใช้กลไกเซอร์ โว [1-3] ดังนั้น
โดยปกติ จะมี การแฝงการตรวจสอบด้วยระบบเซอร์ โวอยู่ในระดับของ
เซกเตอร์ ก่อนที่จะปรับหัวอ่านให้สามารถทางานได้และอีกทางเลือกหนึ่ ง
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adjacent track

cross track direction

track1
track2

ไลเซอร์ ที่เหมาะสมจะถู ก เลื อกเพื่ อช่ วยลดผลกระทบจาก TMR แต่ ล ะ
ระดับที่เกิดขึ้นในระบบดังแสดงในรู ปที่ 2

alongtrack direction

T

T

Tz
track3

2. ช่ องสัญญาณการบันทึกข้ อมูลเชิงแม่ เหล็กแบบบิตแพตเทิร์น
มีเดียแบบ 2 มิติ

Tx

adjacent track
(a)

ในงานวิ จยั นี้ เราพิ จารณาแบบของช่ องสั ญ ญาณไม่ ต่อเนื่ อง
ทางเวลา 2 มิ ติ ข องระบบการบัน ทึ ก แบบบิ ต แพตเทิ ร์ น มี เดี ย ซึ่ งใน
สัญญาณอ่านกลับได้จากบิ ตข้อมูลที่อยู่ ณ ตาแหน่ งที่ k ( k th ) และที่อยู่
บนแทร็ กที่ l ( lth ) สามารถแสดงได้ดงั สมการต่อไปนี้ [7]

(b)

รูปที่ 1 ระบบที่ไม่เกิดปั ญหา TMR (a) ระบบที่นาเสนอ (b)

x-2,k
x-1,k
x0,k
x1,k
x+2,k

Multi
Multi
Multi
Channel
Channel
Channel
H
HH

TMR

y-1,k
y0,k
y1,k

n-1,k
n0,k
n1,k

r-1,k
r0,k
r1,k

TMR
Estimation

F
FF

z-1,k
z0,k
z1,k

Viterbi
Viterbi
Viterbi
Detector
Detector
Detector

x-1,k
x0,k
x1,k

rl ,k   hm,n xl m,k n  nl ,k
n

m

(1)

 xl ,k  hl ,k  nl ,k

TMR

เมื่ อ

รู ปที่ 2 แผนภาพระบบ BPMR

คื อบิ ตบัน ทึ ก ที่ อยู่บ นไอแลนด์,

xl ,k

hm,n

คื อค่ าสัมประสิ ท ธิ์

ผลตอบสนองช่ องสัญญาณแบบ 2 มิติ เมื่อ n และ m แทนค่าที่
บ่งบอกตาแหน่ งของไอแลนด์บิตในทิศทางตามแทร็ กและทิศทางขวาง
แทร็ ก ,  คื อ การคอนโวลู ชัน แบบ 2 มิ ติ (2-D convolution) และ
nl ,k คื อสัญ ญาณรบกวนเกาส์ สีขาวแบบบวก (AWGN) และสาหรับใน
ระบบการบันทึ กแบบบิตแพตเทิร์นมี เดี ยค่าสัมประสิ ทธิ์ ผลตอบสนอง
ช่ องสัญญาณ h สามารถสร้ างขึ้นได้ด้วยวิธีการชักตัวอย่างข้อมูลจาก
m,n

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่าง

ผลตอบสนองสัญญาณพัลส์ของไอแลนด์ เชิ งเดี่ ยวที่ ตาแหน่ งของผลคู ณ
ของเลขจานวนเต็มกับคาบเวลาของบิตและระยะแทร็ กซึ่ งแทนค่าได้ดงั
สมการต่อไปนี้

Pratio และระดับ TMR (%)

คือสัญญาณอ่านกลับอาจมีประโยชน์ในการตรวจหา TMR เนื่ องจากว่า
กรณี ที่ระบบเกิ ดปั ญหา TMR จะทาให้แทร็ กกลางได้รับผลกระทบที่ ไม่
เท่ ากัน จากแทร็ ก ข้างเคี ยง [4] ดังนั้น จึ งท าให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของระบบ
ลดลง ประสิ ทธิ ภาพที่ลดลงเนื่องจากปัญหา TMR นี้ สามารถแก้ไขโดยใช้
การอี ค วอไลซ์ แ บบ 2 มิ ติ [5] และอี ก หนึ่ งวิ ธี ที่ ถู ก น าเสนอคื อ การ
ประมาณค่า TMR ที่เกิ ดขึ้ นและถูกลดผลกระทบดังกล่ าวด้วยการอีควอ
ไลซ์แบบสองมิติที่เหมาะสมกับระดับ TMR [6] อย่างไรก็ตามในวิธีการ
ดังกล่ าวนี้ ส าหรั บ การประมาณค่ าระดับ TMR นั้น จะต้อ งขึ้ น อยู่ก าร
ประมาณค่าของระดับ SNR ซึ่ งจะทาให้ข้ นั ตอนของระบบซับซ้อนมาก
ขึ้ น และมากกว่านั้น TMR ที่ เกิ ดขึ้ น จะเป็ นแบบคงที่ ตลอดเซกเตอร์ ที่
ระดับ ใดระดับ หนึ่ งของการเกิ ด TMR (0%, 5%, 10%, 15%, 20% และ
25%) ดังนั้นในงานวิจยั นี้ ได้นาเสนอการตรวจหา TMR แบบไม่คงที่ดว้ ย
อัตราส่ วนสัญญาณสู งสุ ดระหว่างแทร็ กบนและแทร็ กล่างของระบบแบบ
หลายหัวอ่านในระบบการบันทึ กของบิ ตแพตเทิ ร์นมิ เดี ยจากนั้นอี ควอ

(2)

hm,n  P(mTx , nTz  T ) m, n  ( L,0, L)

เมื่อ P(T ,T ) คือผลตอบสนองสัญญาณพัลส์เกาส์เซียนแบบ 2 มิติ, T และ
T คือคาบเวลาของบิตและระยะแทร็ ก, และ  คือออฟเซ็ตของหัวอ่าน
หรื อระยะห่ างระหว่างตาแหน่งกลางของหัวอ่านกับตาแหน่งกลางของ
แทร็ กไอแลนด์ที่แสดงดัง รู ปที่ 1 จากสมการที่ 2 กรณี ที่ระบบไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก TMR ค่าของ  จะมีคา่ เป็ น 0 และส่ งผลให้เมตริ กซ์
ช่องสัญญาณเป็ นแบบสมมาตร (symmetric channel matrix) อย่างไรก็
ตามเมตริ กซ์ช่องสัญญาณก็ยงั คงอยูใ่ นรู ปของสมการที่ 2 แต่เมตริ กซ์
ช่องสัญญาณจะเป็ นลักษณะแบบไม่สมมาตร (asymmetric channel
matrix) และเครื่ องหมายของ  จะสัมพันธ์กบั ทิศทางของออฟเซ็ต
ของหัวอ่านในที่น้ ีเราสมมุติให้เครื่ องหมายบวกแทนออฟเซ็ตที่มีทิศทาง
ขึ้น (upward offset) และสัญญาณจะเป็ นเครื่ องหมายลบในทางกลับกัน
คือออฟเซ็ตที่มีทิศทางลง (downward offset) และระดับของผลกระทบ
จาก TMR ต่อระบบสามารถกาหนดได้ดงั สมการต่อไปนี้
x

z

x

T

z

T

T

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
652

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand
TMR(%) 

T
100
Tz

(3)

3. การลดผลกระทบการอ่ านนอกแทร็ก
เพื่ อช่ วยให้ ประสิ ท ธิ ภาพของระบบที่ ได้รับ ผลกระทบจาก
TMR ดีข้ ึนเราได้นาเสนอวิธีการประมาณค่าการเกิด TMR แบบไม่คงที่ที่
ระดับ ต่ า ง ๆ (0%, 5%, 10%, 15%, 20% และ 25%) โดยอาศัย ความ
แตกต่างของสัญญาณแบบหลายหัวอ่าน อันดับแรกเรากาหนดตาแหน่ ง
ของหัวอ่านของแทร็ ก บนและแทร็ ก ล่ างโดยเคลื่ อนที่ หั วอ่ านของแทร็
กข้างทั้งสองเข้าหาแทร็ กกลางและกาหนดระยะของการเคลื่อนที่หัวอ่าน
เท่ากับ 25% ของ Tz ดังแสดงในรู ปที่ 1 จากนั้นหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าอัตราส่ วนของสัญญาณสู งสุ ด ( Pratio ) และ TMR ในแต่ล ะระดับ ซึ่ ง
จากความสัมพันธ์น้ ีพบว่าค่าทั้งสองมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญดัง
แสดงในรู ปที่ 3 ซึ่งค่าของ Pratio คานวณได้ดงั สมการต่อไปนี้
(4)

Pratio  Peakr1, k / Peakr

1, k

เมื่ อ

Peakr1, k

รู ปที่ 4 เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพ BER ระหว่างระบบปกติและระบบที
นาเสนอที่ระดับ TMR ต่า (0%, 5%, 10%)

คื อ ค่ าสัญ ญาณสู งสุ ด ของแทร็ ก บนและ

Peakr

1, k

คื อค่ า

สัญญาณสูงสุดของแทร็ กล่างจากนั้นการประมาณค่าระดับ TMR สามารถ
ค านวณได้ จ ากสมการโพลิ โ นเมี ย ล (polynomial) ที่ ไ ด้ จ ากการท า
polynomial LS fitting technique และได้สมการดังต่อไปนี้
ˆ  b  b P  b P2 
TMR
0
1 ener
2 ener

N
 bM Pener

(5)
รู ปที่ 5 เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพ BER ระหว่างระบบปกติและระบบที่
นาเสนอที่ระดับ TMR สูง (15%, 20%, 25%)

ˆ
เมื่ อ TMR
คื อค่ าของการประมาณของ TMR, bi คื อค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์
ตาแหน่งที่ i, ( ith ), N คือค่าดีกรี ของสมการโพลิโนเมียล ในสมการ (5)
และi ϵ{0, 1, …, N} เราพบว่าค่าดี กรี ของสมการโพลิโนเมียล ที่ N  3
ˆ ที่
ให้ค่าการฟิ ต (fit) ที่เหมาะสมระหว่างค่าจริ งของ TMR และค่า TMR
ˆ จากการคานวณใน
ระดับต่าง ๆ ดังแสดงในรู ปที่ 3 เมื่อเราทราบค่า TMR
สมการที่ 5 แล้วนั้นอีควอไลเซอร์ ที่ถูกออกแบบไว้ที่เหมาะสมกับ TMR ที่
เกิ ด ขึ้ นในระบบจะถู ก เลื อ กใช้ เพื่ อ ลดผลกระทบจาก TMR โดยการ
ออกแบบอีควอไลเซอร์ จะถูกออกแบบไว้สาหรับ TMR แต่ละระดับดังนี้
TMR0%, TMR5%, TMR10%, TMR15%, TMR20% แ ล ะ TMR25%
สาหรับวิธีการที่เราได้นาเสอนี้ เราทดสอบการลดผลกระทบของ TMR ที่
มีทิศทางขึ้น (upward TMR)

รู ปที่ 6 เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพ BER ของระบบ low vibration และ
high vibration ร่ วมกับระดับ TMR ต่าและระดับ TMR สูง

4. ผลการจาลอง
ในงานวิ จ ัย นี้ เราทดสอบการตรวจหา TMR ในระบบการ
บันทึกข้อมูลเชิ งแม่เหล็กแบบบิ ตแพตเทิ ร์นมี เดี ยที่มีความหนาแน่ นเชิ ง
พื้นที่เท่ากับ 3 เทราบิตต่อตารางนิ้ว (Tb/in2 ) และมีค่าคาบเวลาและ

ระยะแทร็ ก เท่ากับ 14.5 นาโนเมตร (nm.) ค่า PW50 ในแนวตามแทร็ ก
(along-track PW50) เท่ ากับ 19.4 nm. และ ค่ า PW50 ในแนวขวาง
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แทร็ ก (across-track PW50) เท่ากับ 24.8 nm. คล้ายกับใน [6] และSNR
นิยามได้จาก
1
SNR  20 log10  
 

(6)

 in dB 

เมื่อ Vp  1 คือค่าของตาแหน่ งสู งสุ ดของสัญญาณอ่านกลับ และ  คือ
ค่ าส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของ AWGN, แต่ ล ะเซกเตอร์ มี 4096 บิ ต
สาหรั บ ค่าเปอร์ เซ็ นความถูกต้องของการประมาณค่า TMR สามารถ
คานวณได้ดงั สมการต่อไปนี้
accuracy (%)  100 

ˆ  TMR
TMR
TMR

100

(7)

ซึ่ งจากผลการทดสอบพบว่าค่าเปอร์ เซ็นความถูกต้อง (accuracy%) ของ
ˆ สามารถให้ ค่ าได้มากกว่า 80% ในระดับ TMR ที่ สู ง (15, 20, 25)
TMR
ในทุกระดับของ SNR ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าวิธีการประมาณค่า TMR นี้ จะ
เป็ นอิ ส ระกั บ ระดั บ SNR ที่ เ กิ ด ขึ้ นในระบบ จากผลการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของระบบดังแสดงในรู ปที่ 4 รู ป ที่ 5 แลรู ปที่ 6 สามารถ
นิ ยามสัญ ลัก ษณ์ ต่าง ๆ ได้ดังต่ อไปนี้ Convent-TMRx% (ระบบปกติ ที่
ได้รับ ผลกระทบจาก TMR ที่ ระดับ ต่ าง ๆ โดยใช้ อี ค วอไลเซอร์ แ บบ
สมมาตร), Proposed-TMRx% (ระบบที่ นาเสนอที่ ได้รับผลกระทบจาก
TMR ที่ ร ะดั บ ต่ า ง ๆ โดยใช้ อี ค วอไลเซอร์ แ บบไม่ ส มมาตร) , low
vibration (ก าหนดการส่ ายของหัวอ่ านขึ้ น -ลง ที่ ระดับ 10% ของระดับ
TMR ที่ เ กิ ด ขึ้ นตลอดเซกเตอร์ ), high vibration (ก าหนดการส่ า ยของ
หัวอ่านขึ้น-ลง ที่ระดับ 50% ของระดับ TMR ที่เกิดขึ้นตลอดเซกเตอร์)
จากผลการจ าลองพบว่ า ระบบที่ น าเสนอสามารถให้ ค่ า
ประสิ ทธิ ภาพ BER ที่ ดีกว่าระบบปกติ ท้ งั ในระดับ TMR ต่าและสู ง ดัง
แสดงในรู ปที่ 4 และรู ปที่ 5 และเมื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของระบบ
high vibration ร่ ว มกับ low TMR (10%) พบว่ า วิ ธี ก ารที่ น าเสนอยัง คง
สามารถให้ประสิ ทธิ ภาพของ BER ที่ดีได้เนื่ องจากว่าถึ งแม้การส่ ายของ
หั ว อ่ า นจะอยู่ใ นระดับ สู งแต่ เมื่ อ เกิ ด กับ ระบบ TMR ระดับ ต่ า (10%)
อีค วอไลเซอร์ ที่ออกแบบไว้ยงั คงอยู่ในขอบเขตของการลดผลกระทบ
TMR ที่ เกิ ด ขึ้ นแต่ ใ นทางตรงกั น ข้า มในกรณี ที่ ร ะบบ high vibration
ร่ วมกับ high TMR (25%) พบว่าจะให้ประสิ ทธิภาพของ BER ที่ไม่ดีมาก
นักเนื่ องจากเนื่ องจากเกิ นขอบเขตของอีควอไลเซอร์ ที่ได้ออกแบบไว้อีก
ทั้ง TMR ในระดับสู งจะส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อการลดประสิ ท ธิ ภาพ
ของระบบดัง แสดงในรู ป ที่ 6 แต่ อ ย่างไรก็ ต ามระบบที่ น าเสนอใน
งานวิจยั นี้ จะสามารถให้ค่ าประสิ ทธิ ภาพของ BER มากกว่าระบบปกติ
(ไม่ได้มีการประมาณค่า TMR เพื่อเลือกอีควอไลเซอร์ที่เหมาะสม) ทั้งใน
ระดับ low vibration และ high vibration

5. สรุป
ในงานวิจยั นี้ นาเสนอการตรวจหา TMR ในระบบการบันทึก
ข้อ มู ล แบบบิ ต แพตเทิ ร์ น มี เดี ยบนพื้ น ฐานสั ญ ญาณอ่ านกลับ ซึ่ งการ
ประมาณค่า TMR(%) แบบไม่คงที่ สามารถตัดสิ นใจได้จากค่าอัตราส่ วน
ของสัญญาณสูงสุ ด อย่างไรก็ตามงานวิจยั นี้ได้ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบโดยใช้อีควอไลเซอร์ ที่ทาการออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละระดับ
ของ TMR ซึ่งผลการจาลองพบว่าวิธีที่นาเสนอในบทความวิจยั นี้ สามารถ
ปรั บ ปรุ ง ระบบการกู้ คื น ข้ อ มู ล ในระบบการบัน ทึ ก ข้อ มู ล แบบบิ ต
แพตเทิร์นมีเดียที่ได้รับผลกระทบจาก TMR ทุกระดับทั้งระดับต่าและสู ง
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บทคัดย่ อ

ปั จจุบนั ผูป้ ่ วยทีได้รับการผ่าตัดในกรณี ช่องท้องหรื อการผ่าตัด
บริ เ วณหลังนันจําเป็ นจะต้องได้รั บ การดู แ ลอย่า งใกล้ชิ ด และในกรณี
หลังจากการผ่าตัดเสร็ จสิ นผูป้ ่ วยจําเป็ นจะต้องพักฟื นโดยมีการนอนราบ
บนเตียงและมีขอ้ ห้ามเรื องการขยับตัวหรื อลุกขึนจากเตียงซึ งอาจทําให้
เกิ ด อาการบาดเจ็บ มากยิ งขึ น จากปั ญ หาดัง กล่ า วผู้วิ จ ัย จึ ง ได้ท ํา การ
ออกแบบระบบแจ้งเตือนผูป้ ่ วยลุกจากเตียงสําหรับผูป้ ่ วยกรณี พิเศษขึน
โดยอาศัยหลักการการวัดความเร่ งในการเคลื อนทีของวัตถุแบบ แกน
(Accelerometer) MPU6050 และเชื อมต่อผ่านโมดู ล บลูทูธ (Blue tooth)
ความถี ย่าน ISM band 2.4GHz ทําการส่ งข้อมูลของมุมเอียงไปยังตัวรับที
ทําการติดตังไว้ทีใต้เตียงเมือผูป้ ่ วยทําการลุกจากเตียงระบบจะทําการแจ้ง
เตือนไปยังห้องพยาบาลส่ วนกลางผ่านอินเทอร์ เน็ตด้วยโมดูล ESP8266
และแจ้งเตือนผ่านทางมอนิเตอร์ส่วนกลางโดยใช้เว็บแอปพลิเคชันในการ
แสดงสถานะและข้อมูลการแจ้งเตือน
จากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์พบว่าอุปกรณ์มีความรวดเร็ ว
ในการแจ้งเตือนโดยเวลาเฉลี ยในการแจ้งเตือนอยูท่ ี . 45 วินาที ระบบมี
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานทีถู กต้องเฉลี ย มากกว่า 90% ซึ งสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้งานในการแจ้งเตือนรู ปแบบอืนได้ในอนาคต
คําสําคัญ: ผูป้ ่ วยกรณี พิเศษ,อุปกรณ์แจ้งเตือนผูป้ ่ วย, อินเทอร์เน็ตสรรพสิ ง

and notifications via centralized monitoring using a web application
functions to display status information and alerts.
Based on device performance tests, the device was quick to
alert, with an average notification time of 1.045 seconds. The system
performed an average of more than 9 0 % effective, which could be
applied to notifications. Other ways in the future.
Keywords: Special case patient, Patient alert device, Internet of thing

1. บทนํา
ปั จจุบ นั การผ่าตัด บริ เ วณหลังหรื อการผ่าตัด ใหญ่นันจําเป็ น
จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและในกรณี หลังจากการผ่าตัดเสร็ จสิ น
ผูป้ ่ วยจําเป็ นจะต้องพักฟื นโดยมีการนอนราบบนเตียงและมีขอ้ ห้ามเรื อง
การขยับตัวหรื อลุกขึนจากเตียงซึ งปั ญหาดังกล่าวจะทําให้ผปู้ ่ วยนันจะเกิด
การบาดเจ็บมากขึน

Abstract
Patients undergoing abdominal or postoperative surgery
should be closely monitored and, in the case of surgery, patients should
be rehabilitated by bed rest. And there are restrictions on moving or
getting up from bed, which can cause more injuries. From this problem,
the researcher has designed the system to alert the patient from the bed
for a special case, based on the principle of acceleration measurement of
the 3-axis accelerometer (Accelerometer) and connected through the
bluetooth module. Bluetooth The 2.4GHz ISM band transmits the tilt
angle to the receiver under the bed. When the patient is bed-ridden, the
alarm is sent to the room. Ambulance through central module ESP8266

รู ปที ไดอะแกรมระบบการแจ้งเตือนผูป้ ่ วยลุกจากเตียง
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ในปัจจุบนั ได้มีผผู ้ ลิตแผ่นรองหลังสําหรับผูป้ ่ วยและจะทําการ
แจ้งเตือนผ่านระบบสายเชื อมต่อ มีความยุง่ ยากในการติดตังใช้งานและ
แผ่นรองหลังได้ถูกนําเข้าจากต่างประเทศเช่น ญีปุ่ น จีน เยอรมัน เป็ นต้น
และในกรณี ทีผูป้ ่ วยทําการขยับตัวก็จะมีการแจ้งเตือนตลอดเวลาและต้อง
อาศัยสายนําสัญญาณเดิ นวงจรซึ งทําให้ติดตังยากและระบบการจัดการ
ด้านอุปกรณ์มีความยุง่ ยากมากยิงขึน ดังนันจากปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงได้
มีแนวคิดสร้ างอุปกรณ์ทีจะสามารถแจ้งเตือนผูป้ ่ วยลุกจากเตียงโดยการ
นําหลักการวัดมุมเอียงจากเซ็นเซอร์ วดั ความเร่ งชนิ ด แกนและเชื อมต่อ
ผ่านโมดูล บลู ทูธ(Blue tooth) ความถี ย่าน ISM band 2.4GHz ทําการส่ ง
ข้อ มูล ของมุ ม เอี ยงไปยัง ตัว รั บ ที ทําการติ ด ตังไว้ที ใต้เ ตี ยงและทําการ
ประมวลผลเมือผูป้ ่ วยทําการลุกจากเตียงระบบจะทําการแจ้งเตือนไปยัง
ห้องพยาบาลส่ วนกลางผ่านโมดูล ESP8266 ซึ งเป็ นโมดูล WIFI Internet
of Thing และแจ้ ง เตื อ นผ่ า นทางมอนิ เ ตอร์ ส่ วนกลางโดยใช้ Web
Application ทีทําการสร้างขึน

2. ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ องและหลักการทํางานของระบบ
จากรู ปที 1 แสดงไดอะแกรมอุปกรณ์แจ้งเตือนผูป้ ่ วยลุกจาก
เตียงสําหรับผูป้ ่ วยกรณี พิเศษในโรงพยาบาลผ่านอินเทอร์ เน็ตของสรรพ
สิ ง(IoT) โดยองค์ประกอบของระบบจะถูก แบ่งออกเป็ นสองส่ วน โดย
ส่ วนแรกนันจะเป็ นส่ วนทีถูกติ ดตังกับผูป้ ่ วย ประกอบด้วย อุปกรณ์ลู ก
ข่ายซึ งจะมีไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino nano เชือมต่อกับเซ็นเซอร์วดั
ค ว า ม เ ร่ ง ช นิ ด แ ก น MPU6050 เ มื อ ทํ า ก า ร วั ด ค ว า ม เ ร่ ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะทําการประมวลผลและตัดสิ นใจและส่ งข้อมูล
การแจ้งเตือนผ่านโมดู ลบลู ทูธ (Blue tooth) ทีความเร็ วในการส่ งข้อมูล
อนุกรม 9600 บิตต่อวินาที และส่ งข้อมูลไปยังอุปกรณ์แม่ข่ายทีทําการติด
ตังอยู่ใ ต้เตี ยงประกอบด้วย โมดู ลบลู ทูธ (Blue tooth)เชื อมต่อกับโมดู ล
ESP
ซึ งเป็ นโมดูล WIFI Internet of Thing เมือทําการรั บข้อมูลการ
แจ้งเตือนจากอุปกรณ์ลูกข่ายจะทําการส่ งผ่านข้อมูล(Package Forwarder)
ผ่านรู ปแบบการส่ งแบบทีซีพีโปรโตคอล (TCP protocol ) พอร์ ต 80 ไป
ยังเครื องคอมพิวเตอร์ เซิ ร์ฟเวอร์ (Server computer) ส่ วนทีสองเป็ นส่ วน
ของเครื องคอมพิวเตอร์ เซิ ร์ฟเวอร์ (Server computer)ทีทําการติดต่อกับ
ผู ้ใ ช้ง านและส่ ว นของการเก็ บ ข้อ มู ล ประกอบด้ว ยระบบฐานข้อ มู ล
MySQL เมือข้อมูลการแจ้งเตือนถูกส่ งมาจากผูป้ ่ วยจะทําการบันทึกและ
เก็บข้อมูลเข้าไปยังระบบฐานข้อมูลและจะทําการแสดงผลการแจ้งเตือน
ของการลุกขึนจากเตียงของผูป้ ่ วยผ่านผ่านเว็บแอปพลิเคชันทีทําการสร้าง
ขึนโดยใช้ Laravel PHP Framework ซึงเป็ น Framework ทีมีความยืดหยุน่
สู งในการพัฒ นาระบบที มี ข นาดใหญ่ [1] โดยในการพัฒ นาเว็ บ
แอปพลิเคชันจะใช้รูปแบบของสถาปั ตยกรรมซอฟแวร์แบบ Model View
Controller (MVC)

สถาปัตยกรรมซอฟแวร์ Model View Controller (MVC)

รู ปที 2 หลักการทํางานของ MVC
จากรู ปที 2 เมือผูใ้ ช้งานผ่านทาง Web Browser และมีการร้อง
ขอการใช้ขอ้ มูล ส่ วนของ Controller จะทําการตรวจสอบข้อมูลทีมี การ
ร้ อ งขอและจะเรี ย ก Method ให้ ท าํ งานเพื อจัด การกับ การร้ อ งขอนัน
(ลู ก ศรหมายเลขที 1) ส่ วนต่อมาคื อการติ ด ต่อกับ ฐานข้อมูล ในส่ วนนี
Model จะทําหน้าทีในการติดต่อกับฐานข้อมูลและส่ งผลลัพธ์กลับไปที
Controller (ลู ก ศรหมายเลขที 2) เมื อ Controller ได้ผ ลลัพธ์ จาก Model
แล้วผลลัพธ์นนจะถู
ั
กส่ งให้ส่วนของ View ทํางานและ View จะทําการ
สร้ า งหน้า แสดงผลลัพ ธ์ นัน และส่ ง การแสดงผลลัพ ธ์ นันกลับ ไปยัง
Controller (ลูกศรหมายเลขที 3) เพือแสดงข้อมูลให้กบั ผูใ้ ช้งาน (ลูกศร
หมายเลขที 4) [2-3]
การหาค่ าความเร่ งจากเซ็นเซอร์ วดั ความเร่ ง(Accelerometer)
เซน เซ อร์ วั ด ค วามเ ร่ ง( Accelerometer) MPU6050จะใ ห้
สัญญาณทีได้ แสดงออกมาในรู ปของสัญญาณอนาล็อก( Analog) หรื อ
เรี ยกว่าข้อมูลดิ บ [4] ดังนันจึงต้องใช้สมการในการแปลงข้อมูลดิบของ
ข้อมูลทีได้นนให้
ั เป็ นค่าของความเร่ งโดยการแปลงค่าความเร่ งให้เป็ น
องศาตามแกนสามารถหารคํานวณได้จากจากสมการดังต่อไปนี
1) สมการการแปลงข้อมูลดิบให้เป็ นความเร่ ง
𝐺 = 𝑅𝑎𝑤

∙

(1)

เมือ
𝐺
คือ ผลลัพธ์ความเร่ งตามแกนในรู ปแบบเลขฐานสิ บ
𝑅𝑎𝑤 คื อ ข้อ มู ล ดิ บ จากเซนเซอร์ ใ นรู ปแบบเลขฐานสิ บหก
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒, 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 คื อ ค่ าเฉพาะของ Accelerometerโดย
เซนเซอร์ ที ใช้ คื อ MPU6050 โดยค่ า ของ Range และ resolution มี ค่ า
เท่ากับ bit และ ±2 ตามลําดับ [5]

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพือตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
656

บทความวิจัย
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครังที 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand
2) สมการการแปลงความเร่ งให้เป็ นองศา
𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
เมือ

(2)

𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ คือ องศาตามแนวแกน X
𝑓𝑋 , 𝑓𝑌 , 𝑓𝑍 คือ ความเร่ งตามแกนจากสมการที
𝑟𝑜𝑙𝑙 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛

เมือ

(3)

คือ องศาตามแนวแกน Y

รู ปที การติดตังอุปกรณ์แม่ข่ายเข้ากับเตียงผูป้ ่ วย

𝑓𝑋 , 𝑓𝑍 คือ ความเร่ งตามแกนจากสมการที

เมือทําการเริ มระบบในกรณี ทีผูป้ ่ วยนันนอนในแนวราบโดย
มุมทีทําการวัดได้จากเซ็นเซอร์ วดั ความเร่ ง(Accelerometer) จะอยูใ่ นช่วง
ของมุม roll (องศา) จะอยู่ในช่ วง 7° - 9° องศา ระบบจะยังคงไม่ทาํ การ
แจ้งเตือนเนื องจากระบบถู กตรวจสอบว่าผูป้ ่ วยยังคงอยู่ใ นสภาวะนอน
ราบและในกรณี ที ผู ้ป่ วยทํา การลุ ก ขึ นจะส่ ง ผลให้ ที ทํา การวัด ได้จ าก
เซ็ นเซอร์ วดั ความเร่ ง(Accelerometer) จะอยู่ในช่ วง ของมุม roll (องศา)
จะอยูใ่ นช่วง °- 116° องศาหรื อมากกว่าและจะทําการส่ งข้อมูลค่าของ
มุมไปยังอุปกรณ์แม่ข่ายผ่านช่องทางการสื อสารแบบบลูทูธ (Blue tooth)
และเมืออุปกรณ์แม่ข่ายได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ลูกข่าย จะ
ทําการส่ งผ่านข้อมูล(Package Forwarder) ผ่านรู ปแบบการส่ งแบบทีซีพี
โปรโตคอล (TCP protocol ) พอร์ต ไปยังเครื องคอมพิวเตอร์เซิ ร์ฟเวอร์
(Server computer) และแสดงผลผ่ า นเว็บ แอปพลิ เ คชั น Laravel PHP
Framework (ดัง รู ปที 5) ทํา ให้ ส ามารถแจ้ ง เตื อ นพยาบาลได้ อ ย่ า ง
ทันท่วงที

𝑟𝑜𝑙𝑙

3. วิธีการดําเนินงานและการทดลอง
การเริ มต้นการทํางานของอุปกรณ์แจ้งเตือนผูป้ ่ วยลุกจากเตียง
สําหรับ ผูป้ ่ วยกรณี พิเศษในโรงพยาบาลผ่านอินเทอร์ เน็ ตของสรรพสิ ง
(IoT) จะต้องทําการทําการติดตังอุปกรณ์ลูกข่ายเข้ากับผูป้ ่ วย (ดังรู ปที )
โดยการติดตังใช้งานติดตังกับผูป้ ่ วยนันจะทําการติดตังทีตําแหน่งต้นแขน
อุปกรณ์ลูกข่ายจะอาศัยแหล่งจ่ายกําลังงานด้วยถ่านแบตเตอรี ขนาด 9V
100mAh จํานวน ก้อน เพือทําการจ่ายกําลังงานให้กบั วงจรเซ็นเซอร์ วดั
ความเร่ ง MPU6050 วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino nano วงจร
โมดู ลบลูทูธ(Blue tooth) เมือทําการติดตังอุปกรณ์ลูกข่ายเสร็ จระบบจะ
ทําการเชื อมต่อข้อมูลผ่านการสื อสารผ่านช่องทางการสื อสารบลูทูธ(Blue
tooth) แบบอัตโนมัติกบั อุปกรณ์แม่ข่าย(ดังรู ปที ) และระบบจะพร้ อม
เข้าสู่ ก ารทํางานแบบสมบูรณ์ และอุป กรณ์ ตวั รั บจะทํา การติ ดตังไว้ใ ต้
เตียงของผูป้ ่ วย (ดังรู ปที )

รู ปที Web Application แสดงข้อมูลและสถานะของผูป้ ่ วย

รู ปที การติดตังอุปกรณ์ลูกข่ายเข้ากับผูป้ ่ วย

4. ผลการทดลอง
ในการทดลองผู้วิ จ ัย ได้ท ํา การออกแบบการทดลองของ
อุ ป กรณ์ แ จ้ ง เตื อ นผู้ป่ วยลุ ก จากเตี ย งสํ า หรั บ ผู้ป่ วยกรณี พิ เ ศษใน
โรงพยาบาลผ่านอิ น เทอร์ เ น็ ต ของสรรพสิ ง(IoT) โดยแบ่ งการทดลอง
ออกเป็ น 2 การทดลอง โดยการทดลองที 1 เป็ นการทดลองหาค่ามุมเอียง
จากเซ็นเซอร์วดั ความเร่ ง(Accelerometer) ในสภาวะทีผูป้ ่ วยนอนราบและ
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ผูป้ ่ วยอยู่ในสภาวะลุ กขึน และนํามาคํานวณหาค่ามุม เอียงที เกิ ดขึนจาก
สมการที (1) และสมการที (2) ซึงจากผลการทดลองจะได้ว่าเมือผูป้ ่ วยทํา
การอยูใ่ นสภาวะนอนราบมุมทีเกิดขึนจะอยูใ่ นช่วง 7°-9° roll(องศา) และ
71°- 81° pitch(องศา) และเมือเมือผูป้ ่ วยทําการอยูใ่ นสภาวะลุกขึนยืนมุม
ทีเกิดขึนจะอยูใ่ นช่วง 83°-116° Roll(องศา) และ 10°- 16° pitch(องศา)
ตารางที ค่ามุมองศาจากเซนเซอร์ เมื อทําการทดลองโดยผูป้ ่ วยทําการ
นอนและการยืน
การทดลอง
ผูป้ ่ วยทําการนอน
ผูป้ ่ วยทําการยืน
(ครังที) pitch(องศา) roll(องศา) pitch(องศา) Roll(องศา)
1
81°
7°
16°
116°
2
76°
8°
11°
85°
3
76
8°
12°
87°
4
71°
8°
10°
83°
5
79°
9°
10°
88°
การทดลองที 2 เป็ นการทดลองหาประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
ของอุ ป กรณ์ แ จ้ง เตื อ นผู ้ป่ วยลุ ก จากเตี ย งสํา หรั บ ผู้ป่ วยกรณี พิเ ศษใน
โรงพยาบาลผ่านอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ ง(IoT)โดยมีการหาค่าเวลาทีใช้
ในการแจ้งเตือนโดยเฉลี ยและการหาค่าความผิดพลาดในการแจ้งเตือน
โดยทําการทดลองให้ผปู้ ่ วยทําการลุกจากเตียงจํานวน 10 ครัง และทําการ
เก็บค่าเวลาในการแจ้งเตือนและจํานวนครังทีสามารถแจ้งเตือนได้ จาก
การทดลองหาประสิ ท ธิ ภาพของอุป กรณ์ แ จ้งเตื อ นผูป้ ่ วยลุ ก จากเตี ย ง
สําหรับ ผูป้ ่ วยกรณี พิเศษในโรงพยาบาลผ่านอินเทอร์ เน็ ตของสรรพสิ ง
(IoT)คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์เท่ากับ 90% และมีความเร็ วในการส่ งข้อมูลเฉลีย
เท่ากับ 1.045 วินาที โดยหาค่าเฉลียได้จากสมการที (3)
ตารางที 2 เวลาในการแจ้งเตือนของอุปกรณ์และจํานวนครังทีแจ้งเตือน
การทดลอง
เวลา
การแจ้งเตือน
(ครังที)
(วินาที)
1
1.03
แจ้งเตือน
2
1.06
แจ้งเตือน
3
1.04
แจ้งเตือน
4
1.03
แจ้งเตือน
5
1.06
แจ้งเตือน
6
1.03
แจ้งเตือน
7
1.05
ไม่แจ้งเตือน
8
1.04
แจ้งเตือน
9
1.05
แจ้งเตือน
10
1.06
แจ้งเตือน

ค่าประสิ ทธิภาพ =

(3)

x100

S = จํานวนครังทีทําการทดลอง
E = จํานวนครังทีทําการแจ้งเตือนสําเร็ จ
การทดลองที เป็ นการทดลองการปรับระดับเตียงของผูป้ ่ วย
เพือหาความผิดพลาดในการแจ้งเตือนโดยการปรับระดับเตียงจํานวน
ครังพบว่าไม่มีความผิดพลาดไม่ในการแจ้งเตือน
ตารางที การปรับระดับเตียงนอนของผูป้ ่ วย
การทดลอง
ระดับของเตียง
(ครังที)
(องศา)
1
0° - 10°
2
11° - 20°
3
21° - 30°
4
31° - 40°
5
41° - 45°

การแจ้งเตือน
ไม่แจ้งเตือน
ไม่แจ้งเตือน
ไม่แจ้งเตือน
ไม่แจ้งเตือน
ไม่แจ้งเตือน

. สรุปผล
จากการทดลองทังหมดของระบบแจ้งเตือนผูป้ ่ วยลุกจากเตียง
พบว่าตัวอุปกรณ์ลูกข่ายทีทําหน้าทีส่ งข้อมูลการแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์
แม่ข่ายเพือส่ งข้อมูลผ่านอินเทอร์ เน็ตไปยังเซิ ร์ฟเวอร์เพือแสดงข้อมูลการ
แจ้งเตื อนผ่านเว็บเบราว์เซอร์ จากมอนิ เตอร์ ส่วนกลางของโรงพยาบาล
พบว่าเมือผูป้ ่ วยอยูใ่ นสภาวะนอนราบและทําการลุกขึนยืนและมุม pitch
และ roll มี ก ารเปลี ยนอยู่ใ นช่ ว ง 83°-116° Roll(องศา) และ 10°- 16°
pitch(องศา) ระบบจะทําการแจ้งเตือนด้วยความเร็ วในการส่ งข้อมูลการ
แจ้งเตือนเฉลี ยเท่ากับ 1.045 วินาทีโดยมีการปรับระดับเตียงที ° - 45°
พบว่าไม่มีความผิดพลาดในการแจ้งเตือน และจากทดลองการแจ้งเตือน
ทังหมด ครังมีเพียง ครังทีไม่มีการแจ้งเตือนโดยคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์
เท่ากับ % ซึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานในการแจ้งเตือนรู ปแบบอืน
ได้ในอนาคต
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เครื่ องแจ้ งเตือนคุณภาพนา้ ผ่ านระบบเครื อข่ ายแบบไร้ สาย
The Water Quality Alert Machine via Wireless Network
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ ได้น าเสนอเครื่ องแจ้งเตื อนคุ ณภาพน้ าผ่านระบบ
เครื อข่ายแบบไร้สายที่ใช้ตรวจสอบค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH) ของน้ า
ขั้นต้นเพื่อนาผลที่ได้ไปทาการวิเคราะห์และนาไปปรับปรุ งคุณภาพของ
น้ า โดยใช้กงั หันทาการปั่ นหรื อตีน้ าเพื่อให้เกิ ดฟองอากาศทาให้ปริ มาณ
ของออกซิ เจนบนผิวน้ าเพิ่มขึ้นซึ่ งจะส่ งผลให้ปัญหาน้ าเน่ าเสี ยลดลง ซึ่ ง
เครื่ องแจ้งเตือนคุณภาพน้ าผ่านระบบเครื อข่ายแบบไร้สายได้ถูกออกแบบ
และสร้างให้สามารถนาค่า pH ของน้ าที่วดั ได้จากเซ็นเซอร์ ตรวจวัดไปทา
การประมวลผลของสั ญ ญาณและควบคุ ม การท างานของระบบด้ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ บนบอร์ด Arduino UNO Wi-Fi โดยสามารถส่ งผล
ของค่ าที่ วดั ได้เพื่ อ น าไปแสดงผลเป็ นค่ าตัว เลขบนสมาร์ ท โฟนหรื อ
คอมพิวเตอร์ ดังนั้นจากผลการทดสอบใช้งานจริ งสามารถแสดงการแจ้ง
เตือนเพื่อบอกระดับค่า pH ในน้ าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
คาสาคัญ: เครื อข่ายไร้สาย, การประมวลสัญญาณ,ไมโครคอนโทรลเลอร์
เซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง

Abstract
This research presents the water quality alert machine via
wireless network, that investigates the pH values of the water to be used
for analysis and improvement the water quality. Water quality
improvement by using turbines spin the water to create bubbles resulted
in an increase the amount of oxygen on the surface, which in turn
reduced the wastewater problem. The water quality alert machine via
wireless network is designed and built to detect the pH values of the
water measured from the sensor to the signal processing and control of
the system with a microcontroller board on the Arduino UNO Wi-Fi.
The result of the measured value can be displayed as a numeric value on

a smartphone or computer. So, from the actual test results, you can
display a notification to indicate the pH level in the water effectively.
Keywords: wireless network, Signal Processing, Microcontrollers, pH
Sensor

1. บทนา
ปั จจุบนั ปั ญหาน้ าเน่ าเสี ยเป็ นปั ญหาที่สาคัญมากในการก่อมลพิษ
ต่ อ สิ่ งแวดล้อ มต่ าง ๆ และยังส่ งผลกระทบในระบบเศรษฐกิ จ ทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร ซึ่ งปั ญหาน้ าเน่ าเสี ยเกิ ดจากปริ มาณ
ออกซิ เจนบนผิวน้ าที่ต่า ในปั จจุบนั มีการประดิ ษฐ์กงั หันน้ าบาบัดน้ าเสี ย
เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณออกซิ เจนบนผิ ว น้ าเพื่ อ ช่ ว ยแก้ปั ญ หาน้ าเน่ าเสี ยเป็ น
วิธีการที่สามารถควบคุมปริ มาณออกซิ เจนขึ้นกับการออกแบบตัวใบพัด
และจาวนความเร็ วของกังหันในการตี น้ าให้เกิ ดฟองอากาศกลุ่มนักวิจยั
กลุ่ มโรงงานอุตสาหกรรม [1], [2], [3] โดยจากงานวิจยั ที่ ผ่านมาในอดี ต
และเอกสารอ้างอิ งจากงานวิจยั แสดงให้ เห็ น ว่ากังหัน น้ าได้ถู กนามาใช้
อย่างแพร่ หลายเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มปริ มาณออกซิ เจนบนผิวน้ าได้
เป็ นย่างดี แต่จะเห็ นว่ายังมีปัญหาจากกลุ่มเกษตรกรและผูท้ ี่ ทาโครงงาน
รวมถึ งการวิ จ ัย ด้า นการประมงที่ ต้อ งการเก็ บ ข้อ มู ล หรื อ ตรวจสอบ
คุ ณ ภาพของน้ าเป็ นช่ วงเวลาหรื อ ตลอดช่ วงเวลาตามก าหนดเพื่ อ ที่ จ ะ
น าไปท าการวิ เคราะห์ แ ละหาสาเหตุ ถึ ง ปริ ม าณของคุ ณ ภาพน้ าแล้ว
สามารถน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปท าการปรั บ ปรุ งและหาสาเหตุ อื่ น ๆ ที่ มี
ผลกระทบต่ อคุ ณภาพน้ าได้ [4] งานวิจยั ได้ถู กนาเสนอเครื่ องแสดงผล
คุ ณ ภาพน้ าแบบทัว่ ไปตามเหล่ งน้ าต่ าง ๆ จากผลการทดสอบสามารถ
ทางานได้ดีและมีประสิ ทธิภาพดีโดยระบบได้ทาการออกแบบที่เหมาะกับ
การเชื่ อมต่อผ่านระบบเครื อข่ายขนาดใหญ่ที่เหมาะกับการลงทุนสูงทาให้
ยังไม่เหมาะต่อเกษตรกรและนักวิจยั ที่ตอ้ งการสร้างในลักษณะของงานที่
มีตน้ ทุนต่าและสะดวกต่อการเก็บข้อมูลเนื่ องจากบางพื้นที่ยากต่อการเข้า
ไปตรวจวัดค่าคุณภาพน้ าอันเนื่ องจากสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกันไป ดังนั้น
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โครงงานวิจยั นี้ จึ งได้น าเสนอการออกแบบและสร้ างกังหั น น้ าในการ
บาบัดน้ าเสี ยและมี ชุดประมวลผลในการควบคุมการทางานของระบบ
(Processing Unit) ที่สามารถแจ้งเตือนคุณภาพน้ าผ่านระบบเครื อข่ายแบบ
ไร้ สาย (Wireless Network) ให้ สามารถรับและส่ งค่ าความเป็ นกรดเป็ น
ด่างบนผิวน้ าที่วดั ได้จากเซ็นเซอร์ ตรวจจับ (Detector Sensor) ไปทาการ
แสดงค่าตัวเลขบนสมาร์ ทโฟนหรื อคอมพิ วเตอร์ ทว่ั ไปได้ โดยวิธีก าร
ดังกล่าวยังเป็ นการส่ งเสริ มการสร้ างงานวิจยั และยังเชื่ อมโยงให้สามารถ
พัฒนาต่อยอดไปสู่ แ นวคิ ด ของการรวบรวมข้อมู ล ผ่านระบบเครื อข่ าย
ขนาดใหญ่ (Internet Of Thing, IOT) ต่อไปได้ในอนาคต

2. ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 หลักการวิเคราะห์ คุณภาพนา้ เบื้องต้น
โดยคุณภาพของน้ าไม่ว่าจะเป็ น ค่าอุณหภูมิของน้ า, ความขุ่น
หรื อค่ าการส่ อ งผ่านของแสงในน้ า, ปริ ม าณออกซิ เจนที่ ล ะลายในน้ า
(DO) และค่าสภาพกรดหรื อด่ าง (pH) เหล่ านี้ ล้วนมี อิท ธิ พลต่ อผลผลิ ต
ทางการประมงและการเกษตรจากทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 คุณสมบัติทางด้ านเคมีของน้า คือ ลักษณะทางเคมี ที่ใช้ช้ ี วดั ค่าของ
น้ า เช่น ค่าความเป็ นกรด - เบส ค่าความกระด้าง หรื อปริ มาณออกซิเจนที่
ละลายน้ า เป็ นต้น โดย ค่า pH คือค่าที่แสดงความเป็ นกรดหรื อเบสของน้ า
(น้ าดื่ มควรมี ค่า pH ระหว่าง 6.8-7.3) โดยทัว่ ไปน้ าที่ ถู ก ปล่ อยออกจาก
โรงงานอุตสาหกรรมมักจะมีค่า pH ที่ต่า (PH < 7) ซึ่งหมายถึงมีความเป็ น
กรดสู งมี ฤ ทธิ์ กัดกร่ อนโดยการวัดค่ า pH ทาได้ง่ายเช่ นการใช้กระดาษ
ลิ ตมัสในการวัดค่าความเป็ นกรด – เบส ซึ่ งให้ สีตามความเข้มข้นของ
[H+] หรื อการวัดโดยใช้ pH meter เมื่ อต้องการให้มีความละเอียดมากขึ้น
สภาพเบส (alkalinity) คื อ สภาพที่ น้ ามี ส ภาพความเป็ นเบสสู งจะ
ประกอบด้วยไอออนของ OH-, CO3- , H2CO3 ของธาตุแคลเซี ยม โซเดียม
แมกนี เซี ยม โพแทสเซี ยม หรื อแอมโมเนี ย ซึ่ งสภาพเบสนี้ จะช่ วยท า
หน้าที่ ค ล้ายบัฟ เฟอร์ ต้านการเปลี่ ยนแปลงค่ า pH ในน้ าทิ้ ง สภาพกรด
(acidity) โดยทัว่ ไปน้ าทิ้ งจากแหล่ งชุ มชนจะมี บฟั เฟอร์ ในสภาพเบสจึ ง
ไม่ทาให้น้ ามีค่า pH ที่ต่าเกิ นไป แต่น้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมมักจะ
มีค่า pH ต่ากว่า 4.5 ซึ่งมาจาก CO2 ที่ละลายน้ า
ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าวเห็ นได้ว่าค่าสภาพกรดหรื อด่าง (pH)
เป็ นปั จจัย ส าคัญ ในการตวจสอบค่ า น้ าทิ้ ง ที่ ถู ก ปล่ อ ยจากโรงงาน
อุตสาหกรรมหรื อจากแหล่งน้ าเสี ยอื่น ๆ โดยในงานวิจยั นี้จึงได้มงุ ้ เน้นใน
การตรวจวัดสภาพความเป็ นกรดเป็ นด่างเท่านั้นเพราะจะทาให้ลดต้นทุน
และความยุง่ ยากในการออกแบบแต่สามารถนาไปใช้กบั แหล่งน้ าชุ มชน
และนัก วิ จ ัย ด้านการประมงได้เพื่ อ ตอบสนองนโยบายภาครั ฐ “การ
ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีเพื่ อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0” ดังนั้น
จึงได้ทาการออกแบบและสร้ างเครื่ องแจ้งเตื อ นคุ ณ ภาพน้ าผ่านระบบ
เครื อข่ายแบบไร้สายให้สามารถแจ้งเตือนค่าผ่านเครื่ องสมาร์ ทโฟนโดยมี

ขั้นตอนการออกแบบ 1) ออกแบบและสร้ างชุ ดกังหันน้ า 2) เซ็นเซอร์ วดั
ค่า pH และ 3) ออกแบบและสร้ างวงจรชุ ดควบคุมการทางานของกังหัน
บาบัดน้ า

3.การออกแบบและสร้ าง
3.1 ออกแบบและสร้ า งชุ ด กั ง หั น น้ า แจ้ ง เตื อ นคุ ณ ภาพน้ า ผ่ านระบบ
เครื อข่ ายแบบไร้ สาย
โดยขั้น ตอนที่ 1 ได้แ สดงภาพประกอบการออกแบบตาม
โครงสร้างดังรู ปที่ 1 โดยการออกแบบเป็ นแบบ 5 ใบพัดและมี ตาแหน่ ง
ของมอเตอร์ และชุดควบคุมอยูใ่ ต้แผงโซล่าเซลล์เพื่อป้ องการความชื้นจาก
ฝนและความร้อนจากแสงแดด

รู ปที่ 1 โครงสร้างการออกแบบกังหันบาบัดน้ าเสี ยและการวางชุดควบคุม
3.2 การออกแบบและสร้ างวงจรชุ ดควบคุมการทางานของกังหันบาบัดนา้
จากรู ปที่ 1 ซึ่ งได้แสดงโครงสร้างการออกแบบกังหันบาบัด
น้ าเสี ยและการวางตาแหน่ งของชุ ดควบคุ ม โดยมี ระบบการทางานของ
เครื่ องแจ้งเตื อนคุ ณภาพน้ าผ่านระบบเครื อข่ายแบบไร้ สายได้อธิ บายใน
รู ปที่ 2

รู ปที่ 2. วงจรเครื่ องแจ้งเตือนคุณภาพน้ าผ่านระบบเครื อข่ายแบบไร้สาย
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จากรู ปที่ 2 วงจรประกอบด้วยชุดการทางานมี 4 ส่ วนคือ 1) ชุ ดแหล่งจ่าย
และเก็บพลังงานเพื่อจ่ายให้กบั วงจรควบคุมและมอเตอร์ สาหรับขับกังหัน
น้ า 2) เซ็ นเซอร์ ตรวจจับค่ า pH ของน้ า 3) ชุ ดควบคุ มการทางานโดยใช้
บอร์ ดประมวลผล Arduino Wi-Fi 3) จอ LCD ที่ ใ ช้ใ นการแสดงผล 4)
เครื่ องมือถือสมาร์ทโฟน สามารถอธิบายได้คือ
3.2.1 โครงสร้ างและข้ อมูลของบอร์ ด Arduino Uno Wi-Fi แสดงดังใน
รู ปที่ 3. เป็ นบอร์ด Arduino รุ่ น Uno ใช้ชิพ ATmega328 แบบ 8-bit
ความถี่ 16 MHz หน่วยความจาแฟลช 32 KB แรม 2 KB แรงดันในการ
ทางาน 5 โวลต์ รับอินพุตแบบอนาล็อก (ADC) 6 ช่อง และแบบดิจิตอล
(DIO) 14 ช่อง (รองรับ PWM 6 ช่อง) มาพร้อมโมดูลสื่ อสารเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ แบบไร้สาย (Wireless LAN: Wi-Fi) ด้วยชิพ ESP8266 แบบ
32-bit ความถี่ 80 MHz หน่วยความจาแฟลช 4 MB แรม 8 MB
(instruction) / 12 MB (data) รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n ความถี่
2.4 GHz สามารถอัพโหลดโปรแกรมแบบ Over-the-Air ได้ โดยสามารถ
ส่งผ่านข้อมูลผ่าน Wi-Fi ไปเชื่ อมต่อและแสดงผลผ่าน Wi-Fi Console
เว็ปไซน์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

รู ปที่ 3 โครงสร้างบอร์ด Arduino Uno Wi-Fi

3.2.3 แผนภูมิสายงานการออกแบบเครื่ องแจ้ งเตือนคุณภาพน้าผ่ านระบบ
เครื อข่ ายแบบไร้ สาย

รู ปที่ 4 แผนภูมิสายงาน
จากผังภูมิส ายงานการออกแบบเครื่ องแจ้งเตื อนคุ ณ ภาพน้ า
ผ่ านระบบเครื อ ข่ ายแบบไร้ ส ายดัง รู ป ที่ 4 อธิ บ ายหลัก การออกแบบ
โปรแกรมการท างานของของเครื่ อ งแจ้งเตื อ นคุ ณ ภาพน้ าผ่ านระบบ
เครื อข่ายแบบไร้ ส ายโดยใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิ ตย์เป็ นแหล่ ง
พลังงาน [5] ใช้แผงโซล่าเซลล์ในการเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็ น
พลังงานไฟฟ้าแล้วนาพลังงานมาเก็บไว้ในแบตเตอร์ รี่ซ่ ึ งถูกควบคุมอัตรา
การชาร์จโดยวงจรโซลล่าชาร์ จเจอร์ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ เมื่อ
มอเตอร์ ทางานจะส่ งผลให้ใบพัดหมุนเพื่อตี ผิวน้ าและเมื่ อใบบัดตี ผิวน้ า
บนผิวน้ าจะเกิ ดออกซิ เจนเพิ่มมากมาขึ้นในส่ วนการควบคุมจะถูกกาหนด
โดยการรั บ ค่ าจากเซ็ น เซอร์ ต รวจจับ ค่ า pH ในน้ า และน าค่ าที่ ไ ด้ม า
ควบคุมโดยการโปรแกรมผ่านบอร์ ด Arduino Uno Wi-Fi และจะส่ งผล
การวัดค่าที่ได้มาแสดงที่จอ LCD แสดงผลที่บนตัวกล่องควบคุมและส่ ง
ค่ามาแสดงที่สมาร์ ทโฟนผ่านระบบ Wi-Fi โดยถ้าเซ็นเซอร์ วดั ค่า pH ได้
ต่ากว่าค่าที่กาหนดจะส่ งผลให้มอเตอร์ ทางานทันที ( มอเตอร์ จะทางานก็
ต่อเมื่อเซ็นเซอร์ วดั ค่า pH < 6.5-7 ที่กาหนด)

3.2.2 เซ็นเซอร์ วดั ค่า pH
ชุ ด ตรวจวัด ค่ า pH (ความเป็ นกรด-ด่ า ง) ในน้ า ในวงจร
ประกอบด้วยหัวโพรบเซ็นเซอร์ ตรวจวัดและวงจรอินเตอร์ เฟสสาหรับ
เชื่ อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ มีสัญญาณเอาต์พุตเป็ นแบบอนาล็อก
ใช้ไฟเลี้ ยง 5 โวลต์, ชุ ด หัวโพรบเซ็ น เซอร์ ตรวจวัด ใช้จุ่ม เพื่ อตรวจวัด
อุณหภูมิเหมาะสมที่ 25 องศาเซลเซียสสามารถตรวจสอบค่า pH ได้ต้ งั แต่
0 ถึง 14 โดยช่วงที่เหมาะสมกับการใช้งานอยูใ่ นช่ วง pH ประมาณ 6 ถึง 8
โดยอุณหภูมิและค่า pH ที่สูงหรื อต่าเกิ นไป และความขุ่นของน้ ามีผลต่อ
อายุการใช้งานของเซ็ นเซอร์ หากใช้ในน้ าขุ่นเป็ นกรดมากหรื อเป็ นเบส
มาก อุณหภูมิสูง อายุการใช้งานของเซ็นเซอร์ จะสั้นลง

รู ปที่ 5 ภาพวงจรและการติดตั้งอุปกรณ์ในการทดสอบจริ ง
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4. ผลการทดลอง

5. สรุปผลทดลอง

จากกราฟแสดงผลในรู ปที่ 6 ถูกทดสอบโดยการนามิเตอร์ วดั
ค่ า pH เพื่ อ เป็ นการก าหนดค่ ามารตรฐานในการเปรี ย บเที ย บค่ าการ
แสดงผลที่ ใช้แจ้งเตือนคุ ณภาพน้ าผ่านระบบเครื อข่ ายแบบไร้ ส าย โดย
การน าข้อ มู ล ที่ ท าการทดสอบในช่ างเวลาที่ ก าหนดดัง รู ป ว่ ามี ค วาม
คลาดเคลื่อนของค่า pH เท่าไหร่ ดังการแสดงผลการทดลองดังกราฟเส้น
แสดงการเปรี ยบเทียบค่าที่ได้จาก pH Meter และ Smartphones/Computer
Display

จากการทดลองวัดค่ า pH ในรู ปกราฟที่ 6 และ 7 ช่ วงที่ มี ค่ า
ความเป็ นกรดต่าจะอยูใ่ นช่ วงเวลาประมาณ 12.00 น. เป็ นต้นไปซึ่ งแสดง
ว่ามีผลกระทบต่อช่วงของอุณหภูมิต่อสภาวะแวดล้อมทัว่ ไปด้วย โดยจาก
กราฟได้แสดงให้เห็ นว่าแนวคิดในการออกแบบวัดค่า pH สามารถนาผล
ไปแสดงผ่านทางสมาร์ ท โฟนหรื อคอมพิ วเตอร์ ได้โดยมี การแจ้งเตื อน
คุ ณ ภาพน้ า ผ่ า นระบบเครื อ ข่ ายแบบไร้ ส ายได้ ใ นช่ ว งระยะทางที่ ถู ก
ก าหนดโดยบอร์ ด ควบคุ ม Arduino Uno Wi-Fi และสามารถท าการ
ประมวลผลของค่าที่วดั ได้จากตัวตรวจจับ pH ได้อย่างถูกต้องเมื่อทดสอบ
ผลเทียบกับมิเตอร์ วดั ค่า pH มาตรฐาน ดังนั้นจากการทดสอบมีค่าการวัด
ที่แม่นยามากกว่า 90% ซึ่ งเห็ นได้ว่ามีประสิ ทธิ ภาพในเกณท์ดีเมื่อทาการ
ทดสอบใช้งานจริ ง

6. เอกสารอ้ างอิง

รู ปที่ 6 กราฟเส้นการทดลองวัดค่าจาก pH Meter และ
Smartphones/Computer Display (27/พ.ย/60)
การแสดงผลการทดลองดังกราฟเส้นแสดง ค่าตัวเลขที่ได้จาก pH Meter
และ Smartphones/Computer Display ในรู ปที่ 6 และ7 ถูกกาหนดข้อมูล
ให้ มี ค่ า pH จากช่ วง 0-8 โดยก าหนดจากข้อ ก าหนดมาตรฐานของหั ว
โพลบที่ใช้ในการออกแบบและในการทดลองอยูใ่ นช่ วงเวลา 9.00 น. ไป
จนถึง 17.00โดยค่าแต่ละช่วงเวลาแสดงได้ดงั รู ป

[1] K.V Sai, S.S.Sadistap and Pankaj Kumar “Development of
Embedded Wireless Network and Water Quality Measurement Systems
for Aquaculture” CSIR-CEERI, Pilani India-333031, Vol.1, pp.637640, August, 2012.
[2] N. R. K Satya and S.S Shashikant, “Smart Electronic System for
Pond Management in Fresh Water Aquaculture,” ISIEA2012. IEEE
Trans.Bandung Indonesia, Vol. 1, pp. 173-175, September 23-26, 2012.
[3] F. Hanif and R.S Iwan “Mathematical Modeling and Simulation of
Temperature Control System for Artificial Catfish Spawning”
(ICACOMIT), Bandung, Indonesia, Vol.1 October 29–30, 2015.
[4] ศราวุฑ คงลาพันธ์, “เครื่ องแจ้งเตือนปริ มาณออกซิ เจนน้ าของแม่น้ าที่
ใช้ทาการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง,” 9th ECTI-CARD, Chiang khan
Thailand, Vol. 1, pp. 109-1012, July 26-28, 2017.
[5] จตุชยั ปิ่ นวนิ ชย์กุล, ณัฐวุฒิ แสนสกุล, เอกวิทย์ สุ วรรณแสง และ ชัย
พัน ธุ์ ประการพัน ธ์ , “บ่ อ เลี้ ยงปลาระบบอัจ ฉริ ย ะ,” 9th ECTI-CARD,
Chiang khan Thailand, Vol. 1, pp. 1-4, July 26-28, 2017.

รู ปที่ 7 กราฟเส้นการทดลองวัดค่าจาก pH Meter และ
Smartphones/Computer Display (29/พ.ย/60)
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เครื่ องวัดคุณภาพกาลังไฟฟ้ าผ่ านระบบเครื อข่ ายสาหรับตู้ MDB
ELECTRICAL POWER QUALITY MEASURE FOR MDB CABINET VIA INTERNET
ปองพล แสนสอน, กิตติภร นามวงศา และ ภูมิศักดิ์ เทพประเสริฐ
สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042211040 ต่อ 1510 E-mail: eelectronic@gmail.com

บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ นาเสนอเครื่ องวัดคุ ณภาพกาลังไฟฟ้ าผ่านระบบ
เครื อข่ายสาหรับตู้ MDB มีวตั ถุประสงค์เพื่อวัดกาลังงานไฟฟ้ าและบันทึก
ข้อมูลผ่านระบบเครื อข่ายสาหรับอาคาร 6 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ อุ ด รธานี การด าเนิ น งานประกอบด้ว ย 1)การออกแบบวงจร
ตรวจวัดกระแสไฟฟ้า ตัวตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า 2)คานวณค่ากาลังไฟฟ้ า
โดยบอร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino MEGA 2560 และเชื่ อมต่ อ
ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต โดยใช้ Ethernet Shield W5100 ผลการทดลอง 1)
กาลังไฟฟ้ามีค่าความผิดพลาดเฉลี่ยเท่ากับ 2.5% 2) การเก็บบันทึกผลการ
ใช้กาลังงาน ณ อาคาร 6 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ในระหว่างวัน ที่ 21/11/60 ถึ ง 27/11/60 พบว่ า ท าการบัน ทึ ก และเรี ย ก
ข้อมูลกาลังงานไฟฟ้าผ่านหน้าเว็ปเพจที่ออกแบบทางานได้อย่างถูกต้อง

การตรวจสอบคุณภาพและการเก็บบันทึ กผลการใช้กาลังงาน
ไฟฟ้าในอาคารมีความจาเป็ นในการออกแบบอาคารและควบคุมการใช้
พลังงานทาให้ทราบถึ งข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้น การเก็บข้อมูลดังกล่าวจะใช้
เครื่ องบั น ทึ ก ข้ อ มู ล แบบติ ด ตั้ง ประจ าที่ (DAQ) ท าให้ ไ ม่ ส ามารถ
ตรวจสอบการใช้พ ลังงานแบบทัน เวลาได้ การรวบรวมข้อมู ล จะต้อ ง
ดาเนิ นการตามช่ วงเวลาที่กาหนดเท่านั้น ทาให้ไม่เกิดความสะดวกในการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ดังนั้นเพื่อเป็ นการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงนามาสู่
การสร้างเครื่ องคุณภาพวัดกาลังไฟฟ้ าผ่านระบบเครื อข่ายสาหรับตู ้ MDB
ที่ ส ามารถตรวจวัด การใช้ ก าลั ง งานไฟฟ้ า ภายในอาคารผ่ า นระบบ
เครื อข่าย ทาให้มีความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลและเรี ยกใช้งานได้ใน
แบบทันที่[1] โดยจะนามาใช้สาหรับการเก็บข้อมูลการใช้กาลังงานไฟฟ้ า
ณ อาคาร 6 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คาสาคัญ: ตูค้ วบคุมระบบไฟ, อินเตอร์เน็ต

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

Abstract
This paper is present the Electrical Power Quality
Measure for MDB cabinet via Internet. The objective is to measure the
power and record data through the network for Building 6, Faculty of
Technology, Udonthani Rajabhat University. The Operation consists is
1) current detector circuit design, voltage detector 2) processing power
quality value by microcontroller Arduino MEGA 2560 board and
connect to the Internet by Ethernet Shield W5100. The result consists is
1) Power is the average error of 2.5%, 2) Recording electrical power
quality as Building 6, Faculty of Technology, Udonthani Rajabhat
University, From 21/11/60 to 27/11/60, it was recorded and retrieved
electrical power data through the pages designed correctly.

2.1 แนวคิดเครื่ องวัดคุณภาพกาลังไฟฟ้ าผ่านระบบเครื อข่ายสาหรับตู ้
MDB แสดงดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมเครื่ องวัดคุณภาพกาลังไฟฟ้าผ่านระบบเครื อข่าย
สาหรับตู้ MDB

Keywords: MBD box , internet

จากรู ป ที่ 1 จะประกอบด้ว ยตัว ตรวจวัด กระแส แรงดัน และตัว
ตรวจวัด อุ ณ หภู มิ ท าหน้าที่ วดั ปริ ม าณกระแส แรงดัน ภายในตู้ MDB
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เอาต์พุตที่ ได้นาไปเชื่ อมต่อกับ พอร์ ต อินพุตแบบแอนะล็ อกของบอร์ ด
ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino MAGA ซึ่งจะทาหน้าที่ประมวลผลเพื่อหา
ค่าคุณภาพกาลังไฟฟ้ าภายในอาคารดังนี้ กาลังไฟฟ้ าปรากฏ (Apparent
power) กาลังงานไฟฟ้ าจริ ง (Real Power) ข้อมูลที่ได้จะส่ งให้กบั ระบบ
เครื อข่ า ย โดยใช้ บ อร์ ด Ethernet Shield W5100 เชื่ อ มต่ อ กั บ บอร์ ด
Arduino MAGA เพื่ อให้ บอร์ ด สามารถส่ งข้อมู ล ไปยังเว็บ ไซต์บ ริ ก าร
ข้อมูล
2.2 ตัวตรวจวัดดกระแส SCT013
SCT013 ท าหน้ า ที่ ต รวจวัด กระแสไฟฟ้ า โดยใช้ ห ลั ก การ
เหนี่ ย วน าของสนามแม่ เหล็ ก เหมื อ นกับ หม้อ แปลงไฟฟ้ า เมื่ อ จ่ า ย
กระแสไฟฟ้ า สลับ ไหลผ่ า นวงจรจะท าให้ เ กิ ด เส้ น สนามแม่ เ หล็ ก
เปลี่ยนแปลงไปมา ทาให้เกิดกระแสไฟฟ้ าเหนี่ ยวนาที่โหลด ซึ่ งจะวัดได้
เฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับ (AC)[2] แสดงดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 ตัวตรวจวัดดกระแส SCT013
2.3 ตัวตรวจวัดแรงดัน (Voltage Sensor)
ตัวตรวจวัดแรงดันไฟฟ้ า AC สามารถวัดแรงดัน สู งสุ ด ได้เท่ ากับ
250 VAC สัญญาณที่เอาต์พุตเป็ นแบบแอนาล็อก สามารถนาไปต่อเข้า
กับ ขาแอนะล็อ กอิ น พุ ต กับ บอร์ ด Arduino Mega การปรั บ ชดเชยค่ า
ความผิดพลาดทาได้โดยการปรับ ค่าความต้านทานแบบปรั บค่ าได้ซ่ ึ ง
ติดตั้งบนบอร์ด[3] ดังแสดงในรู ปที่ 3
Neutral

รู ปที่ 4 เครื่ องตรวจสอบคุณภาพเบรกเกอร์ ไฟฟ้ าผ่านระบบเครื อข่าย
สาหรับตู้ MDB
จากรู ป ที่ 4 ได้ออกแบบและสร้ างเครื่ องตรวจสอบคุ ณ ภาพเบรกเกอร์
ไฟฟ้ า ผ่ า นระบบเครื อข่ า ยส าหรั บ ตู ้ MDB ดั ง หมายเลข (1). หน้ า
จอแสดงผลแบบ LCD แสดงผลการใช้งานการตรวจวัดกาลังงานไฟฟ้ า
(2). ไฟแสดงสถานะ เปิ ด – ปิ ดเครื่ องตรวจสอบคุณภาพเบรกเกอร์ไฟฟ้ า
ผ่านระบบเครื อข่าย (3). ปุ่ มปรับหน้าจอแสดงผลแบบLCD (4). ปุ่ มเปิ ด
ภายในตูค้ อนโทรล (5). ปุ่ ม เปิ ด-ปิ ด เครื่ องตรวจสอบคุณภาพเบรกเกอร์
ไฟฟ้ าผ่ านระบบเครื อ ข่ าย (6). ปุ่ มเซ็ ต ระบบ (7).ปุ่ มรี เซ็ ต ระบบ (8).
พอร์ ตเชื่ อมต่อสายระบบเครื อข่ายแบบ LAN (9). พอร์ ตเชื่ อมต่อตัวตรวจ
กระแส SCT013 (10). พอร์ ตเชื่ อมต่ อสายวัดแรงดัน ไฟฟ้ า (11). พอร์ ต
เชื่ อมต่อตัวตรวจวัดอุณหภูมิ DHT22
3.2 การออกแบบและการสร้างเว็บไซต์
การออกแบบเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6
เพื่อสร้ างระบบความปลอดภัยโดยมี ห น้า Login ทาหน้าที่ ตรวจสอบ
รหัสผ่านก่อนเข้าสู่ หน้าโฮม และเชื่ อมต่อเว็บ Cayenne แสดงผลการใช้
กาลังงานไฟฟ้า[4] ภายในอาคาร ดังแสดงในรู ปที่ 5

Line

รู ปที่ 3 ตัวตรวจวัดแรงดัน (Voltage Sensor)

3. การออกแบบและทดลอง

(ก.)หน้า Login

3.1 การออกแบบตูค้ อนโทรล
ในการออกแบบสร้างเครื่ องตรวจสอบคุณภาพเบรกเกอร์ ไฟฟ้ า
ผ่านระบบเครื อข่ายสาหรับตู ้ MDB นั้นได้มีวางแผนและออกแบบโดย
ใช้โปรแกรม Sketch Up 2016 เพื่ อก าหนดตาแหน่ งอุ ปกรณ์ แ ละการ
เชื่อมต่อต่างๆ ดังแสดงในรู ปที่ 4

(ข.)หน้า Home

(ค.)หน้าแสดงผล

รู ปที่ 5 การออกแบบและแสดงผลบนเว็บไซต์
3.3 การทดลอง
3.3.1 การทดลองวัดกาลังงานไฟฟ้าจากโหลดจาลอง โดยการ
นาโหลดหลอดไฟจานวน 6 หลอด หลอดละ 60W โดยทาการทดลอง
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วัด ที่ ก าลั ง งาน 60W วัด จนถึ ง 520W เพื่ อ หาเปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วาม
คลาดเคลื่อนของเซ็นเซอร์ ดังแสดงในรู ปที่ 6

รู ปที่ 6 การทดลองวัดกาลังงานไฟฟ้าจากโหลดจาลอง
3.3.2 การทดลองเครื่ องวัดคุณภาพกาลังไฟฟ้ าผ่านระบบเครื อข่าย
สาหรับตู้ MDB ทดสอบสถานที่จริ ง โดยการทดสอบการวัดกระแส
และแรงดันไฟฟ้า ใช้เครื่ องมือ Power Meter ในการวัดและเปรี ยบเทียบ
ค่า เพื่อให้ได้ผลที่ใกล้เคียงแม่นยา ดังแสดงในรู ปที่ 6

ตารางที่ 1 หาเปอร์เซ็นต์ค่าความผิดพลาดของเครื่ องมือ

4.2 การทดลองในสถานที่จริ ง
การทดลองกับสถานที่จริ งของเครื่ องวัดคุณภาพกาลังไฟฟ้ าผ่านระบบ
เครื อข่ายสาหรับตู ้ MDB นั้นทาการวัดผลตั้งแต่ 21/11/60 – 27/11/60 และ
ช่ วงเวลาในการวัดคือ 00.00 – 23.59 น. รวมทั้งสิ้ นเป็ นเวลา 24 ชม. โดย
ท าการวัด ที่ ตู้ MDB อาคาร6 คณะเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ
อุ ด รธานี ซึ่ งข้อ มู ล ในการวัด จะได้น าไปเก็ บ ไว้ Cayenne ดังนั้ น คณะ
ผูจ้ ดั ทาโครงงาน จึงสามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผลหาค่ากาลังงานไฟฟ้ า
สู งสุ ด และกาลังงานไฟฟ้าต่าสุ ด ได้ดงั รู ปที่ 7 และตารางที่ 2 ดังต่อไปนี้

รู ปที่ 7 กราฟแท่งแสดงการใช้กาลังงานไฟฟ้ า วันที่ 21/11/60 – 26/11/60
รู ปที่ 6 การทดลองเครื่ องมือวัดกาลังงานไฟฟ้ากับ Digital Clamp Meter

4. ผลการทดลอง
ในการทดลองผลเครื่ องวัดคุ ณภาพกาลังไฟฟ้ าผ่านระบบเครื อข่ าย
สาหรับตู้ MDB แบ่งออกเป็ น
1) การทดลองวัดกาลังไฟฟ้ าจากโหลดจาลอง เพื่อหาค่า
ความผิดพลาดของการทางานเครื่ องมือ
2) การทดลองในสถานที่จริ ง เพื่อทดสอบการเก็บผลการ
ใช้กาลังไฟฟ้าและการเรี ยกข้อมูลผ่านหน้าเว็ป
4.1 การทดลองวัดกาลังไฟฟ้าจากโหลดจาลอง
เป็ นการทดลองวัด ก าลั ง ไฟฟ้ า โดยใช้ โ หลดจ าลองที่ เ ป็ น
หลอดไฟชนิ ดใส้ จานวน 6 หลอดขนาด 60 วัต ต์น ามาต่ อ เพื่ อ ให้ ไ ด้
ขนาดกาลังไฟฟ้ าเท่ากับ 60 ,120 ,180 ,240 ,320 ,520 Watt และในการ
วัด ครั้ งนี้ ทางคณะผูจ้ ัด ท าโครงงาน ได้ใ ช้ Digital Clamp Meter ของ
บริ ษ ัท Kyorisu ในการวัด เที ย บเพื่ อ หาค่ าความผิ ด พลาดได้ผ ลการ
ทดลองออกมาดังตารางที่ 1

จากรู ปที่ 7 แสดงการใช้กาลังไฟฟ้า ภายในอาคาร 6 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี และได้ทาการบันทึกผลจนครบ 24 ชัว่ โมง โดยอธิ บายผลใน
แต่ ละวัน ของการวัด ได้ดงั นี้ วัน ที่ 21/11/60 เริ่ มมี ก ารใช้พลังงานไฟฟ้ า
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. กาลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 0.5 – 0.52 KW และช่ วงใช้ไฟ
สูงสุดคือ 10.00 – 18.00 น. เท่ากับ 0.53 – 0.8 KW อธิ บายได้ว่าช่ วงนี้ เปิ ด
ไฟรอบอาคาร วันที่ 22/11/60 เริ่ มมีการใช้พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่เวลา 07.00
– 10.00 น. เท่ากับ 0.5 – 3.2 KW และเป็ นช่ วงที่ใช้ไฟฟ้ าสู งสุ ดอธิ บายได้
ว่า เช่ น ระบบแสงสว่าง, ระบบสาธารณู ประโภค และระบบปรับอากาศ
วัน ที่ 23/11/60 เริ่ ม มี ก ารใช้ พ ลังงานไฟฟ้ าตั้งแต่ เวลา 07.00 น. เท่ ากับ
0.42 KW ซึ่งเกิ ดจากการใช้งานระบบแสงสว่างภายในห้องน้ า และใช้ไฟ
สู งสุ ด ช่ วง 18.00 – 23.00 น. เท่ ากับ 0.60 KW เกิ ด จากการเปิ ดไฟรอบ
อาคาร วัน ที่ 24/11/60 เริ่ ม มี ก ารใช้ พ ลังงานไฟฟ้ าตั้งแต่ เวลา 07.00 น.
เท่ากับ 0.42 KW และใช้ไฟสู งสุ ดช่วง 18.00 – 23.00 น. เท่ากับ 0.63 KW
เกิ ดจากการเปิ ดไฟรอบอาคาร วันที่ 25/11/60 เริ่ มมีการใช้พลังงานไฟฟ้ า
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เท่ากับ 0.42 KW และใช้ไฟสู งสุ ดช่ วง 18.00 – 23.00
น. เท่ า กั บ 0.63 KW อธิ บ ายได้ ว่ า ช่ ว งนี้ เปิ ดไฟรอบอาคาร 6 วัน ที่
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26/11/60 เริ่ มมีการใช้พลังงานไฟฟ้ าตั้งแต่เวลา 07.00 – 13.00 น. เท่ากับ
0.82 KW เพราะเป็ นวัน อาทิ ต ย์มี นัก ศึ ก ษาภาคพิ เศษมาใช้ งานในการ
จัดการเรี ยนการสอน
ตารางที่ 2 ช่วงเวลาใช้กาลังไฟฟ้า Peak สูงสุด และ Peak ต่าสุด

เปอร์ เซ็ น ต์ ที่ กาลังวัตต์มากกว่า 300 วัตต์ข้ ึน ไป เนื่ องจากตัวตรวจวัด
กระแสที่นามาใช้งานสามารถตรวจวัดกระแสได้ในย่านที่กว้างมาก ซึ่ ง
เหมาะที่ จ ะน ามาวัด ก าลัง ไฟฟ้ าที่ มี ก ารใช้ ก าลัง สู ง ดัง นั้ น สามารถ
นาไปใช้วดั กาลังไฟฟ้ ารวมภายในอาคาร 6 คณะเทคโนโลยี มหาวิทาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ได้ สาหรับช่ วงกาลังงานไฟฟ้าที่ต่ากว่า 200 วัตต์จะมีค่า
ความผิดพลาดมากเท่ากับ 7.1 เปอร์ เซ็นต์จึงไม่เหมาะที่จะนาไปวัดแบบ
ละเอี ย ดหรื อก าลั ง งานไฟฟ้ าต่ า ส าหรั บ การเก็ บ ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบ
เครื อข่ า ยตั้ง แต่ ว ัน ที่ 21 – 27 พ.ย. 2560 สามารถบัน ทึ ก ข้อ มู ล และ
เรี ยกใช้งานผ่านหน้าต่างเว็บเพจได้อย่างถูกต้อง

7. กิตติกรรมประกาศ
จากตารางที่ 2 นั้นเป็ นช่ วงเวลาการใช้กาลังไฟฟ้ าสู งสุ ดและต่าสุ ด
ภายในอาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ช่วงเวลาสู งสุ ด นั้นสามารถ
อธิ บายได้ว่ามี การเปิ ดใช้งานอุ ปกรณ์ เครื่ องไฟฟ้ าภายในอาคาร 6 เช่ น
ระบบแสงสว่าง ปั๊ มน้ า ระบบปรั บอากาศจึ งทาให้ ใ ช้ก าลังไฟฟ้ าสู ง ณ
ช่ ว งเวลานั้ น และ ช่ ว งเวลาใช้ ก าลั ง งานไฟฟ้ าต่ า สุ ด คื อ มี ก ารใช้
กาลังไฟฟ้ าน้อยสุ ดสามารถอธิ บายได้ว่า ณ ช่ วงเวลานั้น ไม่ มีก ารเรี ยน
การสอน หรื อมีการเปิ ดไฟเล็กน้อย เพื่อให้ความสว่างแก่ตอนกลางคืน

5. สรุปผลการทดลอง
ผลการทดลองวัดกาลังไฟฟ้าจากโหลดจาลอง พบว่า เมื่อกาลังไฟฟ้ า
60W จะมี ค่ าความผิด พลาดเท่ ากับ 7.1 % ก าลังไฟฟ้ า 120W จะมี ค่ า
เท่ากับ 5.0 % กาลังไฟฟ้ าที่ 180W จะมี ค่ าเท่ ากับ 0.2 % กาลังไฟฟ้ าที่
240W จะมี ค่ าเท่ ากับ 6.5 % ก าลังไฟฟ้ า 320W จะมี ค่ าเท่ ากับ 2.5 %
และกาลังไฟฟ้า 520W จะมีค่าเท่ากับ 2.4 % การทดลองในสถานที่จริ ง
วันที่ 21/11/60 มี การใช้ก าลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด เท่ ากับ 0.8 KW ในช่ วง
เวลา 10.00 – 18.00 น. วันที่ 22/11/60 ใช้กาลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ดเท่ ากับ
3.2 KW ช่ วงเวลา 07.00 – 10.00 น. วันที่ 23/11/60 ใช้กาลังงานไฟฟ้ า
สู งสุ ด เท่ ากับ 0.6 KW ช่ ว งเวลา 18.00 – 23.00 น. วัน ที่ 24/11/60 ใช้
กาลังงานไฟฟ้าสู งสุ ดเท่ากับ 0.63 KW ช่ วงเวลา 18.00 – 23.00 น. วันที่
25/11/60 ใช้ก าลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด เท่ ากับ 0.63 KW ช่ วงเวลา 18.00 –
23.00 น. และวันที่ 26/11/60 ใช้กาลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ดเท่ากับ 0.82 KW
ช่วงเวลา 07.00 – 13.00 น.

โครงงานเครื่ อ งตรวจวัด คุ ณ ภาพก าลังไฟฟ้ าผ่ านระบบเครื อ ข่ าย
สาหรับตู้ MDB จะสาเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาและความช่ วยเหลื ออย่างดี
จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ให้ ค าแนะนา และตรวจแก้ไขข้อผิ ด พลาดโครงงาน
เสร็ จสมบูรณ์ คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างยิ่ง
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เครื่ องตรวจสอบวัดคุณภาพกาลังไฟฟ้ าผ่านระบบเครื อข่ายสาหรับตู ้
MDB ได้ทาการทดลองโดยทดสอบกับโหลดจาลองซึ่ งพบค่าค่าความ
ผิ ด พลาดของก าลั ง ไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ จ ะมี ค่ า ความผิ ด พลาดเท่ า กั บ 2.5
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ น าเสนอการสร้ า งตัว ควบคุ ม การสื่ อ สารแบบ SPI ซึ่ งเป็ น
มาตรฐานการเชื่ อ มต่ อ อนุ ก รมซิ ง โครนัส (Synchronous) แบบสายนา
สัญญาณ 4 เส้น บน FPGA Xilinx Spartan 6 (XC6SLX9-TQG144) โดย
ใช้ภ าษา VHDL โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ น าไปเชื่ อ มต่ อ และควบคุ ม
อุปกรณ์ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ที่มีก ารสื่ อสารแบบ SPI ภายนอกได้ โดยคณะ
ผู้จ ัด ท าได้ อ อกแบบการควบคุ ม โดยใช้ Finite State Machine (FSM)
หลั ง จากนั้ นน ามา ทดสอบท างาน (Device Under Test : DUT) บน
โปรแกรม Xilinx Isim เพื่ อตรวจสอบการท างานของแต่ ล ะสถานะว่ า
ถูกต้องตามมาตรฐานการเชื่ อมต่อ SPI เมื่อทาการจาลอง และทดสอบจน
มั่น ใจแล้ว จึ ง ได้น าไปทดลองการเชื่ อ มต่ อ กับ อุ ป กรณ์ Ferroelectric
Random Access Memory (F-RAM) FM25V05 ซึ่ งมี รูปแบบการสื่ อสาร
แบบ SPI โดยการทดลองดังกล่ า วทางคณะผูจ้ ัดท าได้ทาการสร้ า งชุ ด
ถอดรหัสจากการรับส่ งข้อมูลที่ได้รับจากการสื่ อสารแบบ SPI แล้วนามา
แสดงผลเป็ น ข้อมูลที่ ทาการ อ่าน เละเขี ยนลงบน F-RAM ซึ่ งเป็ นการ
พิ สู จ น์ ว่ า โครงสร้ า งชุ ด ควบคุ ม SPI ที่ ไ ด้ อ อกแบบนั้ นถู ก ต้อ งตาม
มาตรฐาน
คาสาคัญ: เอฟพีจีเอ, การสื่ อสารแบบอนุกรม, เอสพีไอ, วีเอชดีแอล

Abstract
This article proposes creating a control communication SPI, which is the
standard for connecting synchronous serial 4 wires communication
FPGA Xilinx Spartan on route 6 (XC6SLX9-TQG144) using the
language VHDL, with the purpose to connect and control electronic
devices that have a communication SPI. By the group designed a control
using Finite State Machine (FSM) after the. Test run (Device Under Test:
DUT) on the Xilinx Isim to verify the functionality of each State that is
required by standard SPI simulation and test until when confidence and
then be brought to trial, to connect to the device Random Access Memory
Ferroelectric (F-RAM) FM25V05, which has a hole. SPI communication
prohibited by such trials group has set out to decode data received from
an SPI and the display is reading data, pulpy writing on F-RAM, which

is to prove that the control structure SPI that design is correct according
to the standard.
Keywords: FPGA, Serial Communications, SPI, VHDL

1. บทนา
การสื่ อสารอนุกรมแบบ SPI [1] (Serial Peripheral Interface) มีความนิ ยม
อย่ า งแพร่ หลาย ในการใช้ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งอุ ป กรณ์ ไ มโครคอนโทรลเลอร์ [2] กับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ เช่ น เซนเซอร์ อุปกรณ์
แปลงสัญญาณอนาล็อก เป็ นสัญญาณดิจิตอล เป็ นต้น ในการนาไปใช้งาน
อุปกรณ์ที่มีการสื่ อสารแบบ SPI กับไมโครคอนโทรลเลอร์ นั้นสามารถ
นาไปใช้งานได้ง่าย เนื่ องจากไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้สร้ างตัวควบคุม
การสื่ อ สารแบบ SPI ไว้บ นตัว ไมโครคอนโทรลเลอร์ เ รี ยบร้ อ ยแล้ว
สาหรับการใช้งาน FPGA (Field Programmable Gate Array) นั้น เนื่ องจาก
การเชื่ อ มต่ อ สื่ อสารของ FPGA โดยเฉพาะ FPGA Xilinx Spartan 6
(XC6SLX9-TQG144) [3] นั้ น เป็ นการเชื่ อ มต่ อ สื่ อ สารแบบ GPIO
(General Purpose Input Output) ซึ่งไม่สามารถเชื่ อมต่อสื่ อสารได้โดยตรง
กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ที่มีการเชื่ อมต่อสื่ อสารแบบ SPI และปัญหาอีก
ประการหนึ่ งสาหรับการเชื่ อมต่อสื่ อสารแบบอนุ กรม อี กชนิ ดที่นิยมใช้
งานกันก็คือ การสื่ อสารแบบ UART (Universal Asynchronous ReceiverTransmitter) โดยการเชื่ อมต่อสื่ อสารแบบ UART นี้ มกั จะเกิ ดปั ญหาการ
สื่ อสารข้อมูลผิดพลาดเนื่ องจากการใช้สัญญาณนาฬิ กาของการสื่ อสาร
ชนิ ดนี้ แยกออกจากกันระหว่าง ภาครับ – ส่ ง แต่การสื่ อสารแบบ SPI จะ
มีการใช้สัญญาณนาฬิการ่ วมกันจึงทาให้เกิดการผิดพลาดในการรับ – ส่ ง
ข้อมูลน้อยกว่าดังรู ปที่ 1

(ก)

(ข)
รูปที่ 1 (ก) การสื่ อสารแบบ UART (ข) การสื่ อสารแบบ SPI
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2. การสร้ างตัวควบคุม SPI
2.1 ข้ อมูลจาเพาะของ SPI
SPI (Serial Peripheral Interface) เป็ นวิธีการสื่ อสารอนุกรมแบบ รู ปแบบ
หนึ่ ง ซึ่ งท างานในรู ป แบบที่ ใ ห้ อุ ป กรณ์ ต ัว หนึ่ งท าหน้า ที่ เ ป็ นแม่ ข่ าย
(Master) ในขณะที่อีกตัวหนึ่ งทาหน้าที่เป็ นลูกข่าย (Slave) และสามารถ
ส่ งข้อมูลในโหมด Full-duplex นัน่ หมายความว่า สัญญาณสามารถส่ งหา
กันได้ระหว่าง Master และ Slave ได้อย่างต่อเนื่ อง โดยที่รูปแบบข้อมูล
การสื่ อสารหรื อ Protocol ของแบบ SPI นี้ ไม่ได้กาหนดตายตัว ว่าข้อมูลที่
ส่ งหากันต้องอยู่ในรู ปแบบ แต่เป็ นการกาหนดรู ปแบบการสื่ อสารตาม
Datasheet ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยจากรู ปที่ 2 สายเชื่ อมต่อสื่ อสาร
แบบ SPI จะมีดว้ ยกันทั้งหมด 4 เส้น ได้แก่ สาย SCLK (Serial Clock) ใช้
สาหรับส่ งสัญญาณนาฬิ กาจากอุปกรณ์แม่ข่ายไปยังอุปกรณ์ลูกข่ายโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกาหนดจังหวะการรับส่ งข้อมูล สาย MOSI (Master Out
Slave In) ใช้ส่งข้อมูลจากอุปกรณ์แม่ข่ายไปยังอุปกรณ์ลูกข่าย สาย MISO
(Master In Slave Out) ใช้รับข้อมูลจากอุปกรณ์ ลูกข่าย และสุ ดท้าย สาย
SS (Slave Select) ใช้ส่งสัญญาณ Low ไปยังอุปกรณ์ลูกข่ายที่อุปกรณ์แม่
ข่ายต้องการรับส่งข้อมูล

(CPOL_High/CPHA_1Edge) ในสถานะเริ่ มต้น สัญญาณนาฬิกาจะอยูใ่ น
สถานะ High ระบบจะเริ่ มอ่ า นข้อ มู ล บิ ต แรก เมื่ อ พบขอบแรกของ
สัญญาณซึ่งเป็ นลักษณะขอบขาลง ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 3 การส่ งสัญญาณนาฬิกาของ F-RAM FM25V05 ที่ SPI โหมด 0

รู ปที่ 4 การส่ งสัญญาณนาฬิกาของ F-RAM FM25V05 ที่ SPI โหมด 3
โดยบทความที่นาเสนอนี้ เราเลือกการสร้างตัวควบคุม SPI ที่โหมด 0 โดย
จากรู ปที่ 3 จะเห็นได้วา่ FM25V05 มีการรับส่ งข้อมูลที่ 8 บิต โดยมี
โครงสร้างคาสั่งเป็ นไปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 โครงสร้างคาสัง่ FM25V05

รูปที่ 2 การเชื่อมสื่ อสารแบบ SPI ระหว่าแม่ข่ายกับลูกข่าย
การสื่ อสารแบบ SPI ไม่มีรูปแบบที่ แน่ นอน ดังนั้นกาหนดรู ปแบบการ
สื่ อสารของอุปกรณ์แม่ข่ายให้ตรงกับอุปกรณ์ลูกข่ายโดยมีรายละเอียดที่
ก าหนดได้แ ก่ (1) ก าหนดทิ ศทางการสื่ อสาร รั บส่ งข้อมู ล ได้พร้ อมกัน
(Full Duplex) , ส่ งข้อมู ล อย่างเดี ยว (Half Duplex_Tx) , รั บข้อมู ล อย่าง
เดียว (Half Duplex_Rx) (2) รู ปแบบการรับส่ งข้อมูล 8บิต หรื อ 16บิต (3)
ลักษณะของขอบสัญญาณนาฬิกา เพื่อกาหนดจังหวะการรับ – ส่ ง ข้อมูล
โดย อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการทดลองนี้ ได้ แ ก่ F-RAM FM25V05 ซึ่ งจะมี
รู ปแบบลักษณะของขอบสัญญาณนาฬิกาในการรับส่ งข้อมูล 2 แบบ โดย
แบบแรก เป็ นการรับส่ งสัญญาณนาฬิกา SPI โหมด 0 Clock polarity Low
และ Clock phase 1st edge (CPOL_Low/CPHA_1Edge) ซึ่ งหมายความว่า
โดยที่ ในสถานะเริ่ มต้น สัญญาณนาฬิ กาจะอยู่ในสถานะ Low ระบบจะ
เริ่ มอ่านข้อมูลบิตแรก เมื่อพบขอบแรกของสัญญาณซึ่ งเป็ นลักษณะขอบ
ขาขึ้ น ดัง รู ป 3 และแบบที่ ส องจะเป็ นการรั บ ส่ ง สั ญญาณนาฬิ ก า SPI
โหมด 3 Clock polarity High และ Clock phase 1st edge

Name
WREN
WRDI
RDSR
WRSR
READ
FSTRD
WRITE
SLEEP
RDID

Description
Set write enable latch
Reset write enable latch
Read Status Register
Write Status Register
Read memory data
Fast read memory data
Write memory data
Enter sleep mode
Read device ID

Opcode
0000 0110b
0000 0100b
0000 0101b
0000 0001b
0000 0011b
0000 1011b
0000 0010b
1011 1001b
1001 1111b

2.2 การออกแบบ Finite State Machine
เมื่อเราทราบรู ปแบบโปรโตคอลการสื่ อสารแบบ SPI และคุณลักษณะ
เฉพาะของการรับ – ส่ งข้อมูลของ ไอซี F-RAM FM25V05 แล้วก่อนที่จะ
ทาการออกแบบโปรแกรมลงใน FPGA เราจะทาการออกแบ Finite State
Machine Algorithm เพื่อให้การทางานของตัวควบคุม SPI เป็ นไปอย่าง
ถูกต้อง ดังรู ปที่ 5 โดยการทางานของ FSM สถานะเริ่ มต้นสถานะ idle
ค่าที่ SSn จะมีค่าเท่ากับ '1' ค่า SCK จะมีค่าเท่ากับ '0' ค่า MOSI = '-' (don't
care) ค่า wr เท่ากับ '1' และค่า rd เท่ากับ '-' (don't care) เมื่ อค่าเท่ากับ '-'
(don't care) FSM จะเปลี่ยนสถานะจาก idle ไปสถานะ WRENsy
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รู ปที่ 5 Finite State Machine ของการสื่ อสาร SPI สาหรับ F-RAM FM25V05
ค่า SSn มี ค่ าเท่ ากับ '0' ค่ า SCK จะมี ค่ าเท่ ากับค่ า spi_clk ค่ า
MOSI มี ค่าเท่ากับ x(7-i) เมื่ อค่ า i เท่ ากับ 7 FSM จะเปลี่ ยนสถานะจาก
WRENsy ไปที่สถานะ deselects ค่า MOSI จะมี ค่าเท่ากับ x(7-i) เมื่ อค่า i
เท่ากับ 7 ก็จะเปลี่ ยนสถานะเป็ นสถานะ initial_add_write ค่า SSn มี ค่า
เป็ น '0' ค่า SCK มีค่าเท่ากับ spi_clk ค่า MOSI มี ค่าเท่ากับ x(15-i) เมื่อ i
เท่ากับ 15 จะเปลี่ยนสถานะไปเป็ นสถานะ wait_writes0 ค่า SSn มีค่าเป็ น
'0' ค่า SCK มี ค่าเป็ น '0' ค่ า MOSI มี ค่ าเป็ น '-' (don't care) และรอค่ า wr'
(ค่ า wr เป็ น 0) เมื่ อ ค่ า wr มี ค่ า เป็ น '0' สถานะของ FSM จะกลับ มาที่
สถานะ idle เมื่อค่า rd มีค่าเป็ น '1' สถานะของ FSM จะเปี่ ยนจากสถานะ
idle เป็ นสถานะ READsy ค่ า SSn มี ค่ า เป็ น '0' ค่ า SCK มี ค่ า เท่ า กับ ค่ า
spi_clk ค่า MOSI มีค่าเท่ากับ x(7-i) เมื่ อค่า i เท่ากับ 7 จะเปลี่ ยนสถานะ
เป็ นสถานะ initial_addr_read ค่า SSn มีค่าเป็ น '0' ค่า SCK มีค่าเท่ากับค่า
spi_clk ค่ า MOSI มี ค่ า เท่ า กับ x(15-i) เมื่ อ ค่ า i มี ค่ า เท่ า กับ 15 FSM จะ
เปลี่ ย นสถานะเป็ นสถานะ read_datas SSn มี ค่ า เป็ น '0' ค่ า SCK มี ค่ า
เท่ากับค่า spi_clk ค่า MOSI มีค่าเป็ น '-' (don't care) เมื่อค่า i และค่า j มีค่า
เป็ น 7 FSM จะเปลี่ยนสถานะเป็ น wait_reads0 SSn มีค่าเป็ น '0' ค่า SCK
มีค่าเป็ น '0' ค่า MOSI มีค่าเป็ น '-' (don't care) และรอค่า rd' และเมื่อค่า rd
มีค่าเป็ น '0' FSM จะเปลี่ยนสถานะไปเป็ นสถานะเริ่ มต้อนคือสถานะ idle

2.3 Device Under Test (DUT)
จากการออกแบบตัว ควบคุ ม SPI ส าหรั บ โดยใช้ FSM นั้น ทางคณะ
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการจาลองการทางานบนโปรแกรม Xilinx Isim ซึ่ งได้ใช้
ภาษา VHDL ในการเขียนโปรแกรมจะลองการทางานโดยมี ตัวควบคุม
SPI เป็ น DUT (Device Under Test) ตามรู ปที่ 6 และจากรู ปที่ 7 ผลการ
จาลองสัญญาณตัวควบคุม SPI โดยจาลองจากการสร้างบน Xilinx FPGA
6SLX9TQG144 ซึ่ งได้สัญญาณ MOSI และ MISO เป็ นไปตามมาตรฐาน
โปรโตคอลของ SPI

รู ปที่ 6 Device Under Test ของ ตัวควบคุม SPI

รู ปที่ 7 ผลการจาลองสัญญาณตัวควบคุม SPI
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รู ปที่ 8 RTL Schematic ของตัวควบคุม SPI

2.4. RTL Synthesis
เมื่อทาการทดสอบ DUT ได้ถูกต้องตามมาตรฐานโปรโตคอลของ SPI
แล้วต่อจากนั้นจะเป็ นการสังเคราะห์ ใ นระดับ RTL (Register Transfer
Level) เพื่ อ สร้ า งวงจรการท างานบน FPGA โดยใช้ โ ปรแกรมในการ
สังเคราะห์คือ Mentor Graphics Precision RTL โดยได้ผลสังเคราะห์ ดัง
รู ปที่ 8 โดยทรัพยาการของ FPGA เบอร์ 6SLX9TQG144 ที่ใช้ไปทั้งหมด
มีรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 Device Utilization for 6SLX9TQG144
Resource
IOs
Global Buffers
LUTs
CLB Slices
Dffs or Latches
Block RAMs
DSP48A1s

Used
24
1
206
52
111
0
0

Avail
102
16
5720
1430
11440
32
16

Utilization
23.53%
6.25%
3.60%
3.64%
0.97%
0.00%
0.00%

รู ปที่ 9 ผลการทดลองที่ได้จาก Hardware Implementation
ที่มีการสื่ อสารแบบ SPI กับ FPGA นั้นสามารถนาไปใช้งานได้จริ ง จาก
ผลการทดลองเมื่อนาไปประยุกต์ใช้งานกับ F-RAM ดังรู ปที่ 9 ดังนั้นเรา
จึงสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั การเชื่ อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ชนิ ด
อื่น ๆ เช่น อุปกรณ์แปลงสัญญาณอนาล็อกเป็ นดิจิตอลเป็ นต้น

2.5. Hardware Implementation
ในการนาไปสร้างบนฮาร์ดแวร์ จริ ง คณะผูจ้ ดั ทาได้นาไปสร้างบนบอร์ ด
ทดลอง ของ Embedded Micro System ซึ่ งมี ชิ พ FPGA Xilinx Spartan 6
6SLX9TQG144 เป็ นส่ วนประกอบหลัก โดยทาการ Implement วงจรที่
ได้จาการสังเคราะลงบนบอร์ ดทดลองดังกล่ าว แล้วทาการต่ อร่ วมกับ
ไอซี FM25V05 ซึ่ งมีการสื่ อสารแบบ SPI โดยค่าที่ FPGA รับมาได้จาก
ไอซี FM25V05 จะทาการเข้ารหัสเพื่อนาไปแสดงผลจากการรับค่าลงบน
7-Segments ดังรู ปที่ 9

3. สรุป
จากการสร้ างตัวควบคุม SPI โดยใช้ FPGA ซึ่ งคณะผูจ้ ดั ทาได้จดั ทาขึ้น
อันมีวตั ถุประสงค์ในการแก้ปัญหาการเชื่ อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์
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การสร้ างตัวควบคุม I2C โดยใช้ FPGA และนาไปประยุกต์ ใช้ สาหรับ RTC
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ น าเสนอการสร้ า งตัว ควบคุ ม การสื่ อ สารแบบ I2C ซึ่ งเป็ น
มาตรฐานการเชื่ อมต่ ออนุ ก รมแบบสายนาสัญญาณ 2 เส้น บน FPGA
Xilinx Spartan 6 (XC6SLX9-TQG144) โดยใช้ ภ าษา VHDL โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อนาไปเชื่ อมต่อ และควบคุมอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ที่มี
การสื่ อสารแบบ I2C ภายนอกได้ โดยคณะผูจ้ ดั ทาได้ออกแบบการควบคุม
โดยใช้ Finite State Machine (FSM) จากนั้นนามา จาลองการทางานบน
โปรแกรม Xilinx Isim เพื่ อตรวจสอบการท างานของแต่ ล ะสถานะว่ า
ถูกต้องตามโปรโตคอลมาตรฐานการเชื่ อมต่อ I2C เมื่อทาการจาลองและ
ทดสอบจนมัน่ ใจแล้ว จึ งได้นาไปทดลองการเชื่ อมต่อกับอุปกรณ์ Real
Time Clock (RTC) PCF8593 ซึ่ งมีรูปแบบการสื่ อสารแบบ I2C โดยการ
ทดลองดังกล่าวทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการสร้ างชุดถอดรหัสจากการรับส่ ง
ข้อมูลที่ได้รับจากการสื่ อสารแบบ I2C แล้วนามาแสดงผลเป็ น วันที่ เดือน
ปี และเวลา ซึ่ งเป็ นการพิสูจน์ว่าโครงสร้ างชุ ดควบคุม I2C ที่ได้ออกแบบ
นั้นถูกต้องตามมาตรฐาน

1. บทนา
ในปั จจุบนั การใช้งานการเชื่ อมต่อแบบอนุ กรมทั้งแบบความเร็ วต่ า และ
ความเร็ วสู งมี จานวนเพิ่มขึ้น รู ปแบบการเชื่ อมต่ออนุ กรมชนิ ดหนึ่ งที่ มี
การใช้งานอย่างมากในวงจรรวม (Integrate Circuit) ได้แ ก่ ก ารสื่ อสาร
อนุ ก รมแบบ I2C (Inter-Integrated Circuit) [1] เป็ นการสื่ อ สารอนุ ก รม
ชนิ ด สายนาสัญญาณสองเส้น (Two Wires Communications) ซึ่ งได้แ ก่
สายสัญญาณ Serial Data Line (SDA) และสายสัญญาณ Serial Clock Line
(SCL) โดยสายสัญญาณทั้งสองสามารถเชื่ อมต่อระหว่างแม่ข่าย (Master)
และสามารถเชื่ อมต่อกับลูกข่าย (Slave) ได้หลายตัว ซึ่งสามารถลดจานวน
ขาของการเชื่ อมต่อของวงจรรวมได้ ดังรู ปที่ 1ซึ่งเป็ นลักษณะที่นิยมใช้ใน
การเชื่ อมต่ อ ของอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ป ระเภท ไอซี ดิ จิ ต อล
,ไมโครคอนโทรลเลอร์ [2], ไอซีแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็ นดิจิตอล เป็ น
ต้น

คาสาคัญ: เอฟพีจีเอ, การสื่ อสารแบบอนุกรม, ไอสแควร์ซี, วีเอชดีแอล

Abstract
This article proposes implementation an I2C communication
controller, with standard universal serial connection 2 wires on Xilinx
Spartan 6 FPGA (XC6SLX9-TQG144) by language VHDL, with the
purpose to connect and control electronic devices that have a
communication I2C. By the group designed a control using Finite State
Machine (FSM) after the. Working on a program to verify the Isim work
of each State, whether valid or not, the connection standards. I2C, when
simulation and test until confidence and then directed to the experimental
device is connected to the Real Time Clock (RTC) PCF8593, in which
patterns, communicate I2C by such trials group, has set out to decode data
received from communication I2C and display a date, month, year, and
time, which is to prove that the structure controls I2C that design is correct
according to the standard.
Keywords: FPGA, Serial Communications, I2C, VHDL

รู ปที่ 1 การเชื่ อมต่อแบบ I2C
ปั ญหาในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน Xilinx Spartan 6 FPGA (XC6SLX9TQG144) [3] เพื่อเชื่ อมต่อกับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ชนิ ดที่มีการรั บ-ส่ ง
ข้อมู ล ผ่านการเชื่ อมต่ อแบบ I2C นั้น ในชิ ฟ FPGA จะมี ข าเชื่ อมต่ อกับ
อุปกรณ์ เ ป็ นแบบ GPIO (General Purpose Input Output) เท่ านั้น ดังนั้น
วิ ธี ก ารที่ จ ะติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ายนอกที่ มี ก าร
สื่ อสารแบบ I2C ได้น้ ัน เราจะต้องออกแบบตัวควบคุ ม I2C บน FPGA
เพือ่ ที่จะสามารถนาสัญญาณดังกล่าวมาประยุกต์ใช้งานต่อไป
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2. การสร้ างตัวควบคุม I2C
2.1 ข้ อมูลจาเพาะของ I2C
การสื่ อ สารแบบ I2C เป็ นที่ นิ ย มในการสื่ อ สารแบบอนุ ก รมส าหรั บ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากใช้งานง่าย สามารถมีลูกข่ายได้มากกว่า 1
ตัว สามารถกาหนดความเร็ วในการสื่ อสารได้ง่ายโดยมีค่าความถี่ ในการ
สื่ อ สารที่ 100 kHz – 400 kHz ในโหมดปกติ (Normal Mode) และที่
ค่ า ความถี่ ใ นการสื่ อ สาร 3.4 MHz – 5 MHz ในโหมดความเร็ ว (Fast
Mode) วิธีการเชื่ อมต่อเพียงแค่ใช้สายนาสายนาสัญญาณเพียง 2 เส้น ต่อ
ร่ วมกับตัวต้านทานแบบ Pull-Up ดังรู ปที่ 1 แต่เนื่ องจากการใช้งานทาง
กายภาพที่ง่าย การสื่ อสารแบบ I2C จึงมีโปรโตคอล (Protocol) ที่ซบั ซ้อน
กว่าการสื่ อสารอนุกรมแบบ UART (Universal Asynchronous ReceiverTransmitter) และSPI (Serial Peripheral Interface)

รูปที่ 2 โปรโตคอลมาตรฐานของ I2C
จากรู ปที่ 2 เมื่อเริ่ มต้นเงื่อนไข (Start Condition) การเริ่ มต้นเงื่อนไขของ
Address Frame จะอยู่ที่ข อบขาลงของสัญญาณ SDA (Serial Data Line)
จะต้องมาก่อนขอบขาลงของสัญญาณ SCL (Serial Clock Line) หลังจาก

นั้นจะเป็ นข้อมูลของ 7 bits Address โดยข้อมูลนี้ จะถู กกาหนดอยู่ที่สาย
SDA ซึ่ งจะบ่งชี้ ว่า แม่ข่ายจะติดต่อกับ ลูกข่าย ตัวใด จากนั้น บิตที่ 8 จะ
เป็ นการคงค่ าสถานะ ACK (Acknowledge) เพื่ อรอรั บ ค่ าเฟรมบิ ต ของ
Data Frame โดยจานวนบิ ตของ Data Frame จะมี จานวน 8 บิ ต โดยจะ
เป็ นค่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ตวั แม่ข่ายจะทาการรั บ – ส่ ง ข้อมูลกับลูกข่าย เช่ น
เป็ นข้อมูลอุณหภูมิ ที่รับส่ งระหว่าง แม่ข่าย กับลูกข่าย (เซนซอร์ อุณหภูมิ)
โดยในกรณี ของบทความฉบับนี้การรับ – ส่ ง ข้อมูลจะเป็ นเวลา วัน เดือน
ปี ตาม Data Sheet ของ RTC PCF8593 [4] เมื่ อ มี ก ารส่ ง Data Frame
สิ้ นสุ ดลง จะมี การส่ งสัญญาณ ACK อี กครั้ งเพื่อตรวจสอบสถานะหลัง
จากนั้นจะเป็ นการส่ งสัญญาณ Stop Condition เป็ นการสิ้ นสุ ดการรั บ –
ส่ งข้อมูล โดยเงื่อนไขของการสิ้ นสุ ด สัญญาณขอบขาขึ้นของ SCL จะมา
ก่อนสัญญาณขอบขาขึ้นของ SDA เสมอ

2.2 การออกแบบ Finite State Machine ของ I2C
เมื่อเราทราบรู ปแบบโปรโตคอลการสื่ อสารแบบ I2C และคุณลักษณะ
เฉพาะของการรับ – ส่ งข้อมูลของ ไอซี RTC PCF8593 แล้วก่อนที่จะทา
การออกแบบโปรแกรมลงใน FPGA เราจะทาการออกแบ Finite State
Machine Algorithm เพื่อให้มการทางานของตัวควบคุม I2C เป็ นไปอย่าง
ถูกต้อง

รู ปที่ 3 Finite State Machine ของตัวควบคุม I2C
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จากรู ปที่ 3 เมื่อ rst=‘0’ สถานะ idle จะกาหนดค่าขา SCL_FPGA = ‘0’ ,
SDA_FPGA = ‘0’ และตัว แปร A=0 B =0 และเมื่ อมี input WR or RD =
‘1’ จะย้ายไปยังสถานะไปที่ start กับ slave_address_wr ทั้ง 2 สถานะจะ
ทางานในเวลาใกล้เคียงกันโดยเมื่อ สถานะ start ป้ อนค่าให้ SCL_FPGA
= ‘1’ , SDA_FPGA = ‘0’ ไปยัง slave เพื่ อ ให้ รู้ ว่ า มี ก ารท างานแล้ ว ใน
สถานะ slave_address_wr ป้ อน สัญญาณ I2C_clk ที่ขา SCL_FPGA และ
ส่ งที่ อยู่ข อง slave โดยให้ ตวั แปร x(8-i) คื อการส่ งข้อมู ล ไปที่ ล ะ 1 บิ ต
จานวน 8 บิต โดยให้ตวั แปร A เป็ นตัวนับเมื่อ A=8 จะส่ งไปยังสถานะ
ack1 จะ ถ ามห าที่ อยู่ ข อง slave ที่ ตรงกั บ ที่ อยู่ ที่ ส่ งจาก ส ถ านะ
slave_address_wr เมื่ อที่ อยู่ตรงกับ slave แล้ว เราสามารถเลื อกจะอ่ า น
หรื อเขียน ในที่น้ ี เราใช้ ไอซี PCF8591 เป็ น slave และ บอร์ ด Spartan-6
FPGA Xilinx เป็ น แม่ ข่ า ย เราจึ ง เลื อ กเฉพาะโหมดอ่ า น คื อ WR = ‘0’
สถานะ initial_address_rd จะส่ งข้อมูลบอกว่าจะอ่านโดยส่ งข้อมูล 8 บิต
ไปที่ขา SDA_FPGA โดยให้ตวั แปร A เป็ นตัวนับเมื่อ A=8 สถานะ ack4
จะรั บข้อมูล จาก initial_address_rd และจะเริ่ ม การส่ งข้อมู ลกลับ โดยที่
สถานะ restar_L และ restar_R จะป้ อนสัญญาณเพื่อให้ slave รู ้ ว่าจะเริ่ ม
รับข้อมูล และสถานะ slave_address จะส่ งที่อยูข่ อง slave มี 8 บิตเมื่อ เมื่อ
A=8 ที่ สถานะ ack5 แม่ ข่ าย จะอ่ านข้อมู ล 8 บิ ต โดยให้ ตวั แปร A เป็ น
ตัว นั บ เมื่ อ A=8 ที่ ส ถานะ ack6 ก็ จ ะถามหาข้อ มู ล 8 บิ ต อี ก เช่ น กัน
เนื่ องจาก ไอซี แต่ละชนิ ดมี การรั บส่ งข้อมูลที่ แตกต่างกัน ตัวอย่างไอซี
PCF8591 ที่ยกขึ้นมา มีการส่ งข้อมูลที่ละ 8 บิต จากรู ปมีการอ่านข้อมูล 3
ชุด คือ สถานะ ack5 Read data1, ack6 Read data2, ack7 Read data3 เป็ น
ต้น เมื่ออ่านครบจานวนที่ตอ้ งการแล้วจะย้ายไปสถานะ noack จะเปลี่ยน

ขา SAD_FPGA เป็ นลอจิ ก 1 เพื่ อ ให้ รู้ ว่ า มี ก ารหยุ ด ท างาน แล้ ว ไปที่
สถานะ stop ทาให้ขา SAD_FPGA = ‘0’ แล้วส่ งไปสถานะ hold เพื่อรอ
WR = 0 กลับไปที่สถานะ idle

2.3 Device Under Test
จากการออกแบบตัวควบคุม I2C โดยใช้ FSM นั้นทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ทา
การจาลองการทางานบนโปรแกรม Xilinx Isim ซึ่งได้ใช้ภาษา VHDL [5]
ในการเขียนโปรแกรมจะลองการทางานโดยมี ตัวควบคุม I2C เป็ น DUT
(Device Under Test) ตามรู ปที่ 4 และจากรู ปที่ 5 ผลการจาลองสัญญาณ
ตัวควบคุม I2C โดยจาลองจากการสร้างบน Xilinx FPGA 6SLX9TQG144
ซึ่งได้สญ
ั ญาณ SDA และ SCK เป็ นไปตามมาตรฐานโปรโตคอลของ I2C

รู ปที่ 4 Device Under Test ของ ตัวควบคุม I2C

รู ปที่ 5 ผลการจาลองสัญญาณตัวควบคุม I2C
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รู ปที่ 6 RTL Schematic ของตัวควบคุม I2C
2.4 วงจร RTL Synthesis
เมื่อทาการทดสอบ DUT ได้ถูกต้องตามมาตรฐานโปรโตคอลของ I2C
แล้วต่อจากนั้นจะเป็ นการสังเคราะห์ ใ นระดับ RTL (Register Transfer
Level) เพื่ อ สร้ า งวงจรการท างานบน FPGA โดยใช้ เ ครื่ องมื อ ในการ
สังเคราะห์คือ Synopsis Synplify โดยได้ผลสังเคราะห์ดงั รู ปที่ 6 โดยที่ใช้
ทรัพยาการของ FPGA เบอร์ 6SLX9TQG144 ไปทั้งหมดมี รายละเอียด
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 Device Utilization for 6SLX9TQG144
Resource
IOs
Global Buffers
LUTs

Used

Avail

Utilization

49

102

48.04%

1

16

6.25%

111

5720

1.94%

CLB Slices

28

1430

1.96%

Dffs or Latches

60

11440

0.52%

Block RAMs

0

32

0.00%

DSP48A1s

0

16

0.00%

(ก)
(ข)
รู ปที่ 7 ผลการทดลองที่ได้จาก Hardware Implementation (ก) การแสดง
วันที่ และเดือน (ข) การแสดงการเริ่ มนับเวลา

3. สรุป
จากการสร้ างตัวควบคุม I2C โดยใช้ FPGA ซึ่ งคณะผูจ้ ดั ทาได้จดั ท าขึ้ น
อันมีวตั ถุประสงค์ในการแก้ปัญหาการเชื่ อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ที่มี
การสื่ อสารแบบ I2C กับ FPGA นั้นสามารถนาไปใช้งานได้จริ ง โดยศึกษา
ได้จากผลการทดลองเมื่อนาไปประยุกต์ใช้งานกับ ไอซี Real Time Clock
(RTC PCF8593) จากเหตผลดังกล่าวเราสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั การ
เชื่ อมต่ออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ชนิ ดอื่ น ๆ เช่ น อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
อนาล็อกเป็ นดิจิตอล หรื อเซนเซอร์ เป็ นต้น

2.5. Hardware Implementation
ในการนาไปสร้างบนฮาร์ดแวร์ จริ ง คณะผูจ้ ดั ทาได้นาไปสร้างบนบอร์ ด
ทดลอง FPGA ของ Embedded Micro ซึ่ งมีชิพ FPGA Xilinx Spartan 6
6SLX9TQG144 เป็ นตัวประมวลผลโดยทาการ สร้ างวงจรที่ ได้จาการ
สัง เคราะห์ ล งบนบอร์ ดทดลองดัง กล่ า ว หลัง จากนั้นท าการเชื่ อมต่ อ
ร่ วมกับ ไอซี RTC PCF8593 ซึ่ งมีการสื่ อสารข้อมูลแบบ I2C โดยข้อมูลที่
FPGA 6SLX9TQG144 รับมาได้จากไอซี RTC PCF8593 นั้นจะนามาทา
การเข้ารหัส BDC to 7-Segments เพื่อแสดงผลข้อมูลจาก RTC PCF8593
ลงบน 7-Segments ดังรู ปที่ 7
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ระบบปัมนําพลังงานเซลล์ แสงอาทิตย์ สําหรับประยุกต์ใช้ งานเกษตรกรรม
Solar water pump system for agricultural applications

เอกชัย พือสันเทียะ1 อภิเชษฐ์ แย้มโพธิกลาง1 สุ รินทร์ อ่ อนน้อม1 สมสิน วางขุนทด1
1
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถนนสุรนารายณ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา 30000 E-mail: aekachai.pu@gmail.com

บทคัดย่ อ
บทความนี นํ า เสนอการสร้ า งระบบปั มสู บ นํ าพลั ง งาน
แสงอาทิ ตย์ สําหรับการประยุกต์ใช้งานเกษตรกรรม โดยระบบดังกล่า ว
ถู กออกแบบให้มีขนาด กะทัด รัด สามารถเคลื อนที ได้เพื อให้เหมาะกับ
การนําไปใช้ใ นพื นที เกษตรกรรมที ไม่มีไ ฟฟ้ า ใช้ได้อย่างคล่องตัวและ
เหมาะสม สามารถกํา เนิ ด พลัง งานไฟฟ้ า ได้ 250 วัต ต์ พลัง งานที ด้า น
เอาต์พุต ของ ระบบสามารถแบ่ง ออกเป็ น 2 ช่ องทางโดยผ่านแผงวงจร
ควบคุมการประจุไฟฟ้ าได้แก่ เอาต์พุตแรกคือต่อกับปั มนําขนาด 12 โวลต์
เอาต์พุตสองคือ การจ่ายพลังงานไฟฟ้ า กระแสตรงขนาด 45 แอมแปร์ /
ชัวโมง 12 โวลต์ การทดสอบระบบพบว่า ระบบสามารถ ทํางานได้จริ ง
และสามารถเคลือนทีไปในสถานทีต่าง ๆ ตามการประยุกต์ใช้งาน
คําสําคัญ: วงจรบักคอนเวอร์เตอร์, โซลาร์เซลล์

Abstract

This paper present the application of solar pump system for
use in remote agricultural areas. The compact system was designed in
order to focus on using in rural area. The prototype system can generate
250 watts. The output power can be divided into two channels through
the charge controller. The first output is connected to a 12 volt water
pump. The second output is a direct current supply of 45 ampere / hour
12 volts. According to the testing found that the system can work well
in different locations with corresponding the application area.

สูบนําด้วยไฟฟ้าอย่างไรก็ตามในพืนทีทีมีไฟฟ้าใช้ การสู บนําด้วยไฟฟ้ า
ก็ยงั มีขอ้ จํากัด เฉพาะบริ เวณทีมีสายส่งถึงส่ วนบริ เวณทีไม่มีสายส่งถึง ที
เป็ นบริ เวณเพาะปลูกห่ างหมู่บา้ นหลายกิโลเมตรและมีความต้องการนํา
จะไม่สามารถสูบนําด้วยไฟฟ้ าได้
จากปั ญ หาข้า งต้น จึง มี แนวคิด จึ ง สร้า งเครื องสู บ นําพลัง งาน
แสงอาทิตย์เคลือนที[1] โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แปรมาเป็ นไฟฟ้ าเพือ
ใช้ในการสูบนําเพือใช้ประโยชน์ตา่ ง ๆ ในด้านการเกษตรทีใช้นาในการ
ํ
เพาะปลูกขนาดเล็ก เครื องสู บนําพลังงานแสงอาทิตย์นีสามารถใช้สูบนํา
ได้โดยจากโซลาร์ เซลล์ทีมีแรงดัน 15โวลต์หรื อมากกว่าจะใช้แหล่งจ่าย
จากโซลาร์ เซลล์เป็ นแหล่งจ่ายกําลังให้กบั ปั มนํา หากแรงดันจากโซลาร์
เซลล์ทีมี นอ้ ยกว่า 15 โวลต์ จะสลับ ไปใช้แบตเตอรี เป็ นแหล่งจ่ายกํา ลัง
ให้กบั ปั มนําแทน

2. การออกแบบ
2.1 ขันตอน
การออกแบบระบบควบคุ ม ปั มนํ าพลัง งานแสงอาทิ ต ย์
ประกอบไปด้วยภาคต่าง ๆ ซึ งประกอบไปด้ว ย ภาคบักคอนเวอร์ เตอร์
ภาควัด ค่าพลังงานและแสดงผล ภาคสวิตช์สลับแหล่งจ่ายให้ปัมนํา และ
ภาควัดระดับ นํา มี วงจรบักคอนเวอร์ เ ตอร์ สวิตช์กาํ ลัง วงจรขับสวิตช์
กําลัง และภาคกําเนิดพัลส์วิดท์มอดูเลชัน ดังรู ปที 3.1

Keywords: buck converter circuit, solar panels

1. บทนํา
การสูบนําในชนบทเพืออุปโภค บริ โภค และเพื อการเกษตร
ถื อ ได้ ว่ า เป็ นสิ งสํา คัญ และจํา เป็ นสํา หรั บ ประเทศไทย ทั งนี เพื อ
ตอบสนองความต้องการพืนฐานทางด้านอาหาร นําดืม และเกษตรกรรม
ปั จจุบนั เกษตรกรใช้เครื องสูบนําดีเซลเป็ นส่ วนใหญ่ มีบางท้องทีใช้เครื อง

รูปที 1 บล็อกไดอะแกรมการทํางานระบบควบคุมปั มนํา
พลังงานแสงอาทิตย์
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การทํา งานจะใช้ Arduino Mega 2560 เพื อควบคุม และ
แสดงผลการวัดค่าพลังงาน เมือระดับนําในถังนําขนาด1,000 ลิตร อยูต่ าํ
กว่าระดับทีตังค่าไว้ จะทําการประมวลผลเพือทําการตรวจสอบแหล่งจ่า ย
โดยใช้แหล่งจ่ายจากโซลาร์เซลล์เป็ นหลัก ซึ งในกรณี แรงดันจากโซลาร์
เซลล์ตงแต่
ั
15 โวลต์ขึนไป จะใช้แ หล่งจ่ายจากโซลาร์ เซลล์ จ่ายกําลัง
ให้ กับ ปั มนํา หากตํากว่ า 15 โวลต์ จะทํา การสลับ แหล่ ง จ่ า ยไปใช้
แบตเตอรี จ่ายกําลังให้กบั ปั มนํา หลังจากนําถึงระดับทีกําหนดไว้ระบบก็
จะสังปิ ดปั มนําดังแสดงในรู ปที 2
Start
รับคาการวัด Input
Analog to Digital

ประมวลผลกาววัด

NO Water
No

Yes

แรงดันแผงโซลารเซลล >= 15

Yes

No
Water level Low
No

Water level Medium

ใชแหลงจายจากแบตเตอรรี่

Yes

แรงดันแผงโซลารเซลล >= 15
No

ใชแหลงจายจากแผงโซลารเซลล

Yes

วงจรพัลสวิตท
มอดูเลชัน

วงจรขับสวิตชกําลัง

สวิต ชกํา ลัง

วงจรกรองความถี่

วรจรปองกัน
แรงดันเกิน

รู ปที 3 บล็อกไดอะแกรมการทํางานของวงจรบักคอนเวอร์เตอร์
วงจรบัคคอนเวอร์เตอร์คือวงจรที ทําให้ระดับแรงดันไฟฟ้ าด้านออก
มีคา่ ตํากว่าแรงดันไฟฟ้ าด้านขาเข้า และเพื อให้แรงดันไฟฟ้ าด้านออกทีมี
ความเป็ นกระแสตรง นิ ยมใช้วงจรกรองความถีต่าผ่าน (Low Pass Filter
โดยส่ วนใหญ่จะเลือกใช้วงจรกรองแบบ )LC เพราะมีอตั ราการลดทอน
สัญญาณรบกวนทีไม่ตอ้ งการ ผกผันกับกําลังสองของความถีดังแสดงใน
รู ปที 4
VL=-VO
+
+
iL
iC
IO
+
+
+
C
VS
VO
O RL
VD=0
-

รูปที 4 วงจรบัคคอนเวอร์เตอร์

ใชแหลงจายจากแผงโซลารเซลล

การออกแบบวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ นัน เริ มต้นจากการกําหนดค่า
ตัวแปรต่าง ๆ ได้แก่ แรงดันไฟฟ้ าด้านไฟเข้าทีจ่ายจากโซลาร์เซลล์ขนาด
250 วัต ต์ กําหนดให้มีคา่ เท่ากับ 33 โวลต์ แรงดันไฟฟ้ าด้านออกของ
วงจร เพือใช้ส าหรับชาร์ จประจุแบตเตอรี ขนาด 12 โวลต์ สามารถหา
ค่าดิวตีไซเคิลในการออกแบบวงจรได้จากสมการที (1)[2]

ใชแหลงจายจากแบตเตอรรี่

Water level Hight

Stop

D

รูปที 2 แผนผังการทํางานของการสลับแหล่งจ่ายกําลังให้ปัมนํา

2.2 การออกแบบบักคอนเวอร์ เตอร์
การออกแบบบักคอนเวอร์ เตอร์ แบ่งออกเป็ น 2 ชุด โดยชุดแรก
เป็ นวงจรบักคอนเวอร์ เ ตอร์ ส ํา หรั บ แปลงแรงดัน จากโซลาร์ เ ซลล์เ พื อ
นํา มาชาร์ จแบตเตอรี ขนาด 45 แอมแปร์ /ชัวโมง 12 โวลต์และชุ ดที สอง
เป็ นวงจรบักคอนเวอร์ เตอร์ ส ําหรับแปลงแรงดันจากโซลาร์เซลล์นาํ มา
เป็ นแหล่งจ่ายให้ปัมนํากระแสตรง 12 โวลต์
วงจรบักคอนเวอร์เตอร์จะประกอบด้วย ภาคพัลส์วิดท์มอดูเลชัน
วงจรขับสวิตช์กาํ ลังสวิตช์กาํ ลัง วงจรกรองความถีทางเอาท์พุตและวงจร
ป้ องกันแรงดันเกินดังแสดงในรู ปที 3

VO
VS

(1)

การออกแบบภาคบักต้องคํานึ ง ถึ ง แรงดัน และกระแสไฟฟ้ า ที จะ
ไหลผ่า นสวิ ต ช์ผ่า นตัว เหนี ยวนํา ไปยัง โหลดขณะนํา กระแส ในการ
ออกแบบภาคบักคอนเวอร์ เตอร์จึง เลือ กใช้ไอซี ทีใช้ออกแบบวงจรบัก
คอนเวอร์ เตอร์ เบอร์ LM2596S ซึ งมีความถีทีถูกกํา หนดไว้ภายในตัว
ไอซี 150 กิ โลเฮิ ร์ ต รั บ แรงดัน อิ น พุ ต ได้สู ง สุ ด 45 โวลต์ จ่า ยแรงดัน
เอาท์พุตได้ตงแต่
ั 1.2 โวลต์ถึง 37 โวลต์ ภายในตัวไอซี มีสวิตช์กาํ ลังเป็ น
แบบทรานซิ สเตอร์ จ่ายกระแสได้สูงสุ ด 3 แอมแปร์ จะทํางานสลับกันกับ
ไดโอด เมือสวิตช์ไม่นาํ กระแส
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C1

+ Vout

LM-2596S Vout
Adj
GND
On/Off
3

5

2

L

+ Vout

60 uH
C2

C2

4 Feedback
Vout
LM-2596S
GND Adj On/Off

Vin

3

5

R1 330

2

L

VR110 k

60 uH
C4

100 uF

1

MBR 1060

C2

4 Feedback
Vin

GND

VR1
10 k

220 uF

60 uF

MBR 1060

220
uF

1
C1

L

Vin

100 uF

4 Feedback
2
Vout
LM-2596S
Adj
GND
On/Off
3
5

+ Vin

220 uF

1

100 uF

+ Vin

MBR 1060

วงจรบักคอนเวอร์เตอร์ ชุด ที หนึ ง สํา หรั บแปลงแรงดัน จาก 33
โวลต์ เป็ น 14.5 โวลต์เพือนํามาชาร์ จแบตเตอรี จึ งมี การควบคุมแรงดัน
ทางเอาท์พุตให้แรงดันคงทีดังแสดงในรู ปที 5

R1 330

GND

เนืองจากไอซี เบอร์ LM2596S จ่ายกระแสได้สูงสุดเพียง 3 แอมป์
จึงนําวงจรที ออกแบบ นํามาขนานให้ได้กระแสทางเอาท์พุ ตเพิ มขึนเพื อ
นํา วงจรบักคอนเวอร์ เตอร์ ทีใช้ส ําหรั บแปลงแรงดัน จาก 33 โวลต์เ ป็ น
14.5 โวลต์ มาชาร์จแบตเตอรี ดังแสดงในรู ปที 6
4 Feedback
Vin

Vout

LM-2596S
GND Adj On/Off
3

5

2

L
60 uH
C2

VR1 10 k

GND

3

5

L
60 uH

R1 330
C4

60 uH
C4

GND

รูปที 7 วงจรบักคอนเวอร์เตอร์ทีออกแบบสําหรับแปลงแรงดันจาก 33
โวลต์เป็ น 13โวลต์

100 uF

4 Feedback
2
Vout
LM-2596S
GND Adj On/Off

Vin

MBR 1060

C2

220 uF

1

5

ซึงภายในวงจรบักคอนเวอร์ เตอร์ที เสร็ จสมบูรณ์ประกอบไปด้วย
วงจรบักคอนเวอร์ เตอร์ใช้สําหรั บแปลงแรงดันจากแผงโซลาร์ เซลล์ที มี
แรงดัน 33 โวลต์เป็ น 13 โวลต์ ใช้ส ําหรั บนํามาเป็ นแหล่งจ่ายให้ปัมนํา
12 โวลต์และวงจรบักคอนเวอร์เตอร์ ใช้สําหรับแปลงแรงดันจากโซลาร์
เซลล์ทีมี แรงดัน 33 โวลต์ เป็ น 14.5โวลต์ ใช้สําหรั บชาร์ จแบตเตอรี ดัง
แสดงในรู ปที 8

+ Vout

100 uF

C1

220 uF

1

MBR 1060

+ Vin

3

100 uF

C2

L

MBR 1060

รูปที 5 การควบคุมแรงดันทางเอาท์พุต

4 Feedback
1
2
Vout
Vin
LM-2596S
GND Adj On/Off

220 uF

GND

GND

รูปที 6 วงจรบักคอนเวอร์เตอร์สาํ หรับแปลงแรงดันจาก 33 โวลต์
เป็ น 14.5โวลต์
วงจรบักคอนเวอร์เตอร์ชุดที สอง ใช้สําหรับแปลงแรงดันจาก
33 โวลต์เ ป็ น 13 โวลต์เพือใช้สาํ หรับ ลดระดับแรงดันจากแผงโซลาร์
เซลล์ที มี แรงดั น 33 โวลต์น ํา มาเป็ นแหล่ ง จ่า ยให้ปัมนํา 12 โวลต์
เนืองจากปัมนําสามารถทํางานได้ตงแต่
ั กระแส 4 แอมแปร์ ถึง 9 แอมแปร์
จึงนําวงจรบักคอนเวอร์ เ ตอร์ ที ออกแบบมาขนานเพื อให้ได้กาํ ลังงานที
พอเหมาะสมสําหรับปั มนําดังแสดงในรู ปที 7
รูปที 8 วงจรบักคอนเวอร์เตอร์ทีเสร็จสมบูรณ์
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3. ผลการทดลอง

4. สรุป

การทดสอบกํา ลัง งานเอาท์พุ ต ที โซลาร์ เ ซลล์ ข นาด 250 วัต ต์
แรงดันเอาท์พุต 33 โวลต์ โดยใช้โหลดตัวต้านทาน 4.7 โอห์มเพื อหาค่า
กําลังงาน และช่วงเวลาทีเหมาะสมกับการใช้พลังงานคํานวณหากระแสที
ไหลจากแผงโซลาร์เซลล์จากสมการที (2)[3]

งานวิ จ ั ย ระบบผลิ ต ไฟฟ้ าด้ ว ยพลัง งานแสงอาทิ ต ย์แ บบ
เคลือนทีสําหรับประยุกต์ใช้งานเกษตรกรรม กรณี แรกเมือแรงดันจากแผง
โซลาร์เซลล์ 15โวลต์ขนไปจะใช้
ึ
แหล่งจ่ายจากโซลาร์เซลล์เป็ นแหล่งจ่าย
กําลังให้กบั ปั มนํา โดยผ่านวงจรลดระดับ แรงดัน จาก 33 โวลต์เป็ น 13
โวลต์และอีกกรณี หากแรงดันจากโซลาร์เซลล์นอ้ ยกว่า 15 โวลต์ จะใช้
แบตเตอรี เป็ นแหล่ ง จ่ า ยกํา ลัง ให้ กับ ปั มนํา วงจรบัค คอนเวอร์ เ ตอร์
วงจรแรกชาร์ จประจุแบตเตอรี ขนาด 12 โวลต์มีกาํ ลังงานอิ นพุต 53.45
วัตต์ กําลังงานเอาท์พุต 41.82 วัตต์และมีประสิ ทธิภาพวงจรเท่ากับ 78.24
เปอร์ เ ซ็ นต์ ส่ วนวงจรที สองจ่า ยให้ ปั มนํา 12 โวลต์มีกาํ ลัง งานอิ น พุ ต
12.36 วัตต์ กําลังงานเอาท์พุต 9.29 วัตต์และมีประสิ ทธิ ภาพวงจรเท่ากับ
75.16 เปอร์ เซ็ นต์ สามารถทํางานได้จริ งและสามารถเคลือนที ไปใน
สถานทีต่าง ๆ ตามการประยุกต์ใช้งาน

P  VI

(2)

โดยแบ่ ง จากการทํามุมของแผงโซลาร์ เ ซลล์คือ ทํา มุ ม 10 องศา
12.5 องศา และ 15 องศา ช่วงเวลาในการทดสอบ 9.00 น. ถึง 17.00 น.
ผลการทดสอบเป็ นดังแสดงในรู ปที 9

5. กิตติกรรมประกาศ

คณะผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อี ส าน ที ให้ ก ารสนับ สนุน ในด้า นสถานที ในการทํา งานวิจัยในครั งนี
จนสําเร็ จตามความมุ่งหมาย นอกจากนี ขอขอบพระคุ ณบุคคลที มี ส่ว น
ร่ วมในการทํางานวิจยั ครังนี ทีให้คาํ แนะนํา และข้อมูลอันเกิดประโยชน์
ต่อการจัดทํางานวิจยั

เอกสารอ้างอิง

รูปที 9 ค่ากําลังงาน(วัตต์)ทีผลิตได้แต่ละช่วงเวลา
การทดสอบวงจรบักคอนเวอร์ เตอร์โดยปรับแผงโซล่าเซลล์ทาํ มุม
12.5 องศาและทดสอบในช่วงเวลา 12.00 น.ถึง 13.00 น.จะได้กาํ ลังงาน
อิ น พุตกํา ลัง งานเอาท์พุ ต และประสิ ท ธิ ภาพของวงจรทังสองแบบคือ
วงจรบักคอนเวอร์ เตอร์ ทีใช้แปลงแรงดันจาก 33 โวลต์เป็ น 14.5 โวลต์
เพือใช้ชาร์จแบตเตอรี และวงจรบักคอนเวอร์ เตอร์ทีใช้แปลงระดับแรงดัน
จาก 33 เป็ น 13 โวลต์จ่ายให้กบั ปั มนําและหาประสิ ทธิ ภาพของวงจรจาก
สมการที (3)
Efficientcy 

Pout
Pin

ตารางที 1 ประสิ ทธิภาพของวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์
ค่าเฉลียวงจรบักคอน
กําลังงาน กําลังงาน
เวอร์ เตอร์
อินพุต
เอาท์พุต
(จํานวน 30 ครัง)
(วัตต์)
(วัตต์)
53.45
41.82
ชาร์จแบตเตอรี 12 โวลต์
12.36
9.29
ปัมนํา 12 โวลต์

(3)

ประสิ ทธิภาพ
วงจร
(เปอร์เซ็นต์)
78.24
75.16

[1] อํานวย เรื องวารี , ศิริชยั ต่อสกุล, วิรชัย โรยนริ นทร์, กุลกนิษฐ์
ทองเงา, “ระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลือนที
สําหรับประยุกต์ใช้งานเกษตรกรรม,” การประชุมสัมมนาเชิง
วิชาการ รูปแบบพลงังานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครังที 8,
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี ,
4-6 พฤศจิกายน 2558.
[2] เกษม ตรี ภาค, สุวรรณ จันทร์อินทร์, ศตวรรษ กรรณิ กา, อรรถพล
ชัยวงศ์, พิทยา จิวเจริ ญและ นพพร พัชรประกิติ, “วงจรบัคคอนเวอร์
เตอร์สาํ หรับชาร์จประจุแบตเตอรี ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ”,การ
ประชุมวิจยั ระดับชาตินเรศวรวิจยั ครังที 12: วิจยั และนวัตกรรมกับ
การพัฒนาประเทศ , 21 – 22 กรกฎาคม 2559
[3] วิชิต มาลาเวช, “ชุดสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยระบบพลังงาน
ทดแทนแบบผสมผสาน”,การประชุมวิจยั ระดับชาติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ครังที 23, 22-25 พฤษภาคม 2556
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การออกแบบตัวควบคุมป้อนกลับสถานะชนิด1สํ าหรับระบบควบคุมความเร็ว
Type 1 State Feedback Controller Design for Speed Control System
ไมตรี ธรรมา เอกชัย พือสั นเทียะ จักรี จันทร์ บุษราคัม ธนาฒน์ สุ กนวล และวิชชุ พงษ์ วิบูลเจริญ
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสี มา
744 ถนนสุ รนารายณ์ อําาเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 โทรสาร 044-233052 E-mail: info@rmuti.ac.th
บทคัดย่ อ
บทความนี นํา เสนอการออกแบบและสร้ า งระบบควบคุ ม
ป้ อนกลับสถานะชนิ ด1สําหรับควบคุมความเร็ วมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง
ด้วยวิ ธีก ารปริ ภูมิ สถานะ โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื อปรั บ ปรุ งคุ ณสมบัติที
สภาวะคงตัวของระบบควบคุมความเร็ วเพือกําจัดค่าผิดพลาดให้เป็ นศูนย์
โดยอาศัยตัวควบคุ ม ป้ อนกลับสถานะชนิ ด1และอัตราขยายในส่ วนไป
หน้า จากค่าพารามิเตอร์ ของตัวควบคุมจากแบบจําลองของมอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสตรงด้วยวิธีการวางตําแหน่ งโพล โดยการเปลี ยนระบบความเร็ ว
ของมอเตอร์ จากระบบชนิ ด0 เป็ นระบบชนิ ด1 แล้วคํานวณหาค่าเมตริ กซ์
อัตราขยายด้วยวิธีเปรี ยบเทียบสัมประสิ ทธิL ของระบบป้ อนกลับสถานะกับ
สัมประสิ ทธิL ของโพล ซึ งทีหาได้จากสมกการลักษณะเฉพาะ จากผลการ
จําลองและการทดลองพบว่าตัวควบคุมป้ อนกลับสถานะให้ผลตอบสนอง
ทีดี และสามารถกําจัดค่าผิดพลาดทีสภาวะคงตัว
คําสํ าคัญ: ตัวควบคุมป้ อนกลับสถานะ, ระบบชนิ ด1, การวางตําแหน่ ง
โพล, มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง

1. บทนํา
มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง เป็ นต้น กําลังขับ เคลื อนที สําคัญ
อย่างยิง และนิ ยมใช้กนั มากในโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมความเร็ ว
ของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงให้คงทีน นั จึงเป็ นเรื องสําคัญอย่างมาก
บทความนี เป็ นการออกแบบและสร้ างระบบควบคุมความเร็ ว
มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงด้วยระบบควบคุมป้ อนกลับ โดยใช้ตวั ควบคุ ม
ป้ อนกลับสถานะชนิ ด1 ซึ งเป็ นตัวควบคุ มทีสามารถควบคุ มระบบที มี
ความซับ ซ้ อ นได้แ ละรวมทัง ระบบที มี สั ญ ญาณขาเข้า หลายทางและ
สัญญาณขาออกหลายทาง อีกทังเป็ นระบบควบคุมทีไม่จาํ กัดจํานวนโพล
และซี โร่ ของตัวควบคุม และในตัวควบคุมป้ อนกลับสถานะชนิ ด1 เป็ นตัว
ควบคุมทีจะทําให้ผลตอบสนองนันไม่มีค่าผิดพลาดในสภาวะคงตัว นัน
คือสามารถควบคุมความเร็ วได้คงที

2. มอเตอร์ กระแสตรง
แบบจําลองระบบมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง ดังรู ปที 1

Abstract
The design and implementation of state feedback type1 for
DC motor speed control using state space technique has been presented
in this paper. The objective of the work is to improve the steady state
performance of the DC motor speed control system thereby eliminating
the steady state error of the motor speed. The state space model of the
DC motor is considered and state feedback controller design is
proposed. The state feedback controller with Feed-forward control are
designed using Pole Placement Technique. Change speed system of
motor from type0 to type1 after then find the value of feedback gain
matrix by compare coefficient of system and coefficient of pole which
find from characteristic equation. According to the experimental result,
state feedback controller with feed-forward path control has the better
performance in terms of steady state error.
Keywords: state feedback, type1 system pole placement, dc motor,

รู ปที 1 แบบจําลองระบบมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง
แรงบิ ด มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแส ตรงเป็ นสั ด ส่ วนกั บ กระแสอาร์
เมเจอร์ สามารถเขียนสมการได้ดงั นี

τ = kii
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เมื อ ki คื อ ค่ าแรงบิ ด คงตัวของมอเตอร์ แรงดัน ไฟฟ้ าย้อนกลับ เป็ น
สัดส่ วนกับความเร็ วเชิ งมุมสามารถเขียนสมการได้ดงั นี
e = k eθ&

(2)

3. การออกแบบตัวควบคุมป้ อนกลับสถานะ
แผนภาพของระบบควบคุมป้ อนกลับสถานะชนิ ด1 แสดงดัง
รู ปที 2 โดยกําหนดเงือนไขในการออกแบบมีดงั นี ให้มีช่วงเวลาเข้าทีไม่
เกิน 2 วินาที ค่าพุง่ เกินสู งสุ ด น้อยกว่า 5% และค่าผิดพลาดทีสภาวะคงตัว
เป็ นศูนย์

โดยที ke คื อ แรงดั น ไฟฟ้ าย้อ นกลั บ คงตั ว ของมอเตอร์ จากกฎ
แรงดันไฟฟ้ าของเคอร์ ช็อฟฟ์ สามารถเขียนสมการได้ดงั นี
L

di
+ Ri = V − kθ&
dt

(3)

จากกฎข้อที 2 ของนิ วตัน จะได้
Jθ&& + bθ& = k i

(4)

อาศัยจากสมการ (3) และ (4) โดยใช้วิธีการแปลงลาปลาซ สามารถเขียน
สมการในรู ปได้ดงั นี
s ( Js + b )θ (s ) = kI ( s )

( Ls + R )I ( s ) = V ( s ) − ksθ ( S )

รู ปที 2 ระบบควบคุมป้ อนกลับสถานชนิ ด1
จากรู ปที2 ระบบควบคุมป้ อนกลับสถานะชนิ ด1 สามาถเขียนสมการดังนี
x& = Ax + Bu
y = Cx
u = − kx + k I ξ
ξ& = r − y = r − Cx

ˆ + Bu
ˆ
e& = Ae
e

(5)
(6)

เมือ

x = ตัวแปรสถานะ
u = สัญญาณควบคุม
y = สัญญาณเอาท์พทุ
ξ& = เอาพุตของอินทิเกรเตอร์

จากสมการที (5) และ (6) เพือหาฟั งก์ชันการถ่ ายโอนวงเปิ ด จะทําการ
กําจัด I ( s ) ซึ งระหว่างทังสองสมการ ทีความเร็ วในการหมุนถื อว่าเป็ น
เอาต์พตุ และแรงดันไฟฟ้ าอาร์ เมเจอร์ ถือว่าเป็ นอินพุต สามารถเขียนในรู ป
สมการได้ดงั นี
θ&( s)
V ( s)

=

k
 red / sec 

( Ls + R)( Js + B) + k 2  V

(7)

พิจารณาการหาผลตอบสนองของระบบป้ อนกลับสถานะจากเมตริ ก ซ์
ของระบบโดยอาศัย แทนค่ า พารามิ เ ตอร์ ต่ า งๆ ของมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
กระแสตรง ดังนี

สามารถเขียนในรู ปสมการสถานะได้ดงั นี

 B
−
&
d θ   J
 =
dt  i   kω
−
 L

ki 
0
J  θ   
+ 1 u

R   i   
−
L
L 

r = สัญญาณอ้างอิง
A = เมทริ กซ์ระบบ (n × n)
B = เมทริ กซ์ระบบ (n ×1)
C = เมทริ กซ์ระบบ (1× n)

(8)

และ

θ& 
y = [1 0]  
i 

(9)

J = 1.60*10−6 Nms 2
B = 1.09 *10−5 Nms
R = 5.22Ω
L = 2.95*10−3 H
kω = 2.34*10−2 Vs

ki = 2.34 *10−2 Nm / A
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อาจเขียนแสดงได้วา่
 −6.8125 14625 
 0 
A=
,B = 


 −7.9322 1769.5
338.98

(12)

กําหนดตําแหน่ งโพลที ตอ้ งการ -1.686 และ -90.7 และ -150 โดยค่า
อั ต ร า ส่ ว น ก า ร ห น่ ว ง ( damping ratio) ห รื อ ζ = 2. 48 แ ล ะ ค่ า
Wn= 64,036 หาค่าอัตราขยายของตัวควบคุมด้วยวิธีการเปรี ยบเทียบค่าที
ได้จากสมการลักษณะเฉาะของโพลและระบบ ได้ค่าอัตราขยายของตัว
ควบคุม เท่ากับ0.0058 , 0.454 และค่าอัตราขยายวิถีไปหน้า เท่ากับ 4.636
เ มื อ ไ ด้ ค่ า อั ต ร า ข า ย แ ล ะ ตั ว แ ป ร ส ถ า น ะ ที กํ า ห น ด
ข้า งต้น สามารถสร้ า งแบบจํา ลองทางคณิ ต ศาสตร์ เพื อ ออกแบบตัว
ควบคุมป้ อนกลับสถานะชนิ ด1 สําหรับควบคุมความเร็ วมอเตอร์ โดยใช้
โปรแกรม MATLAB/Simulink ซึ งกําหนดให้สัญญาณอ้างอิงเป็ นค่าคงที
ความเร็ วรอบของมอเตอร์ ที 300 รอบต่อนาที

รู ปที 5 ผลตอบสนองของค่าผิดพลาดของพลานท์
จากผลตอบสนองข้างต้นระบบใช้เวลาในการเข้าสู่ การทํางาน
ทีกาํ หนัดไว้ในเวลา0.2 วินาที โดยมีเวลาขอบขาขึนที 0.04วินาที และเวลา
หน่ วงเกื อบ 0.04 วินาที ซึ งผลตอบสนองทีดี ในระบบป้ อนกลับ ทีใช้ตวั
ควบคุมป้ อนกลับสถานะเซอร์ โวชนิ ด1 กับพลานท์ทีไม่มีอินทิเกรเตอร์
นัน(หรื อระบบชนิ ด0) เห็ นได้ว่าจะไม่มีค่าผิดพลาดในสภาวะคงตัว และ
รู ปที 5 แสดงให้เห็นถึงกระแสทีคงทีในสภาะวะคงตัว
Step Response of Servo System Controller

350

4. ผลการจําลองสถานการณ์ และผลทดลอง

300

รู ปที 3 ผลตอบสนองของความเร็ วของพลานท์

250
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ผลการจํ า ลองสถานการณ์ ข องระบบด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แสดงดังรู ปที 3 และผลทดลองจากการออกแบบตัวควบคุม
ป้ อน ก ลั บ ส ถ า น ะ แ ล ะ ส ร้ าง ตั ว ค ว บ คุ ม แ บ บ เ วล าจ ริ ง โด ยใ ช้
ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ร ล เ ล อ ร์ ข น า ด 1 2 บิ ต ป ร ะ ม ว ล ผ ล ร่ ว ม กั บ
โปรแกรม MATLAB/Simulink จากค่าอัตราการขยายของตัวควบคุ มให้
ผลตอบสนองดังรู ปที 3 ถึงรู ปที 5
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รู ปที 6 ผลตอบสนองระบบ ขณะมีโหลด
จากรู ป ที 6 ผลตอบสนองระบบเซอร์ โวชนิ ดที 1(ตัวควบคุ มไม่ มี
อิ น ทิ ก รั ล ) ขณะมี โหลด ช่ วงเวลาขึ น 0.267 วิ น าที ช่ วงเวลาเข้า
ที 1.08 วิ น าที และเมื อ มี โ หลดเกิ ด ขึ นในระบบที เ วลา 1.35 วิ น าที
จนถึ ง 3 วิน าที จากรู ประบบแก้ไขค่ าผิ ดพลาดและกลับ เข้าสู่ ค่ าอ้างอิ ง
ที เ ว ล า 1.07 วิ น า ที ร ะ บ บ ใ ช้ เ ว ล า ใ น ก า ร เ ข้ า สู่ ค่ า อ้ า ง อิ ง
ประมาณ 0.72 วินาที ซึ งเป็ นการแก้ไขค่าผิดพลาดทีเกิ ดขึนในระบบ เพือ
รักษาระดับความเร็ วให้คงที
Step Response of Servo System Controller
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รู ปที 7 สัญญาณกระแสระบบ ขณะมีโหลด
รู ปที 4 ผลตอบสนองของกระแสของพลานท์
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จากรู ปที 7
กระแสไฟฟ้ าขณะที ไ ม่ มี โ หลดมี
ค่ า ป ร ะ ม า ณ 0.29 แ อ ม ป์ เ มื อ มี โ ห ล ด เ กิ ด ขึ น ใ น ร ะ บ บ
ทีวลา 1.35 วินาที กระแสไฟฟ้ าจะเพิมขึนวัดได้ 0.38 แอมป์ เพือจะรักษา
ความเร็ วมอเตอร์ ให้คงที และสัญญาณควบคุมแสดงดังรู ปที 8

สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอี ส าน และ
งบประมาณสนับ สนุ น จากคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงขอขอบคุณมา ณ ทีน ี
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รู ปที 8 สัญญาณควบคุมระบบเซอร์ โวชนิ ดที 1 ขณะมีโหลด
Step Response of Servo System Controller
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รู ปที 9 ผลตอบสนองสัญญาณค่าผิดพลาดระบบ ขณะมีโหลด
จากรู ปที 9 เมือมีโหลดเข้ามาในระบบทีเวลา 1.35 วินาที ทํา
ใ ห้ สั ญ ญาณผิ ด พล าด มี ค่ าไม่ เ ท่ ากั บ 0 ซึ งระ บ บ เ ซ อร์ โวช นิ ด
ที 1 เมื อ พลานต์ไม่มี อินทิ กรั ล จะทําการแก้ไขค่ าผิด พลาดที เ กิ ดขึ นใน
ระบบให้มีค่าเท่ากับ 0 เพือให้ความเร็ วของมอเตอร์ ให้คงที ซ ึ งระบบใช้
เวลาแก้ไขค่าผิดพลาดที เกิ ดขึ นในระบบประมาณ 0.72 วินาที เพือให้ค่า
ผิดพลาดของระบบมีค่าเท่ากับ 0 และให้ค่าความเร็ วของมอเตอร์ คงที
5. สรุ ปผลการทดลอง
จากการออกแบบตัวควบคุมป้ อนกลับสถานะชนิ ด1(พลานท์
ไม่มีอินทิเกรเตอร์ )สําหรับควบคุมความเร็ วมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง จาก
การจําลองสถานการณ์และการทดลองสร้ างตัวควบคุมแบบเวลาจริ งโดย
ใ ช้ ไ ม โค รค อน โท รล เ ล อร์ ข น าด 1 2 บิ ตป ระ ม วล ผล ร่ วม กั บ
โปรแกรม MATLAB/Simulink จากค่ าอัตราการขยายของตัวควบคุ ม ที
คํานวณค่าจากแบบจําลอง พบว่าตัวควบคุ มป้ อนกลับสถานะชนิ ด1 ให้
ผลตอบสนองทางเวลาทีดีและค่าผิดพลาดทีสภาวะคงตัวเป็ นศูนย์
6. กิตติกรรมประกาศ
เครื องมื อ สํ า หรั บ ทํา การทดลองได้ ค วามอนุ เ คราะห์ จ าก
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ และ
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การออกแบบระบบควบคุมสํ าหรับรถเข็นคนพิการ
Control System Design For Electric Wheelchair
วิชชุ พงษ์ วิบูลเจริญ วิชา ตุลาชัย ไมตรี ธรรมมา และ ธนาฒน์ สุ กนวล
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บทคัดย่ อ
บทความนี นําเสนอการออกแบบระบบควบคุ ม ความเร็ ว
สํ า หรั บ รถเข็ น ไฟฟ้ าคนพิ ก ารด้ ว ยระบบควบคุ ม ระบบปิ ด โดยมี
วัตถุประสงค์เพือปรับปรุ งผลการตอบสนองของระบบให้เสถี ยรมากขึ น
รวมทังกําจัด ค่ า ผิ ด พลาดที เ กิ ด จากระบบการควบคุ ม แบบเปิ ดในการ
ควบคุ ม ความเร็ ว ของรถเข็ น ไฟฟ้ า และช่ ว ยอํา นวยความสะดวกแก่
ผูใ้ ช้งานจริ งระบบควบคุมความเร็ วสําหรับรถเข็นไฟฟ้ าประกอบไปด้วย
ชุ ดขับ มอเตอร์ ทีใช้เอ็น โค้ด เดอร์ เป็ นตัวตรวจจับ ความเร็ วของมอเตอร์
และใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต ตระกูล STM32 เป็ นตัวควบคุม
เขียนโปรแกรมควบคุมโดยใช้ Matlab/Simulink แสดงผลแบบเวลาจริ ง
ผ่านพอร์ ตอนุกรม ผลของการทดลองพบว่าการออกแบบตัวควยคุมแบบ
พี สามารถควบคุมความเร็ วของรถเข็นไฟฟ้ าได้ตามทีตอ้ งการ
คําสํา คัญ: ระบบควบคุ ม ความเร็ ว, รถเข็ น คนพิ ก าร, มอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสตรง,ตัวควบคุมแบบพี

Abstract
This research presents a design of speed control system
for electric wheelchair using closed loop control system. The design
targets to improve the system response to be more stabilized as well as
to remove errors caused by open loop system with regard to electric
wheelchair speed control. It helps facilitate real users of the speed
control system for electric wheelchair which comprises motor driver by
applying encoder to detect motor speed and 32-bit microcontroller of
STM32 family as controller. The control program is based on
Matlab/Simulink and results displayed on a real time basis on computer
monitor via serial port. Based on the study, the designed P controller
can control the speed of electric wheelchair as required.
Keywords: speed control, electric wheelchair, dc motor, P controller

ใหญ่ขาดโอกาสทีจะใช้รถเข็นคนพิการเคลือนทีดว้ ยระบบไฟฟ้ าเนืองจาก
ราคาสู ง โดยที ระบบควบคุมรถเข็นคนพิการขับเคลื อนด้วยระบบไฟฟ้ า
ทัว ไปเป็ นระบบควบคุ มแบบเปิ ด ซึ งระบบควบคุ มแบบเปิ ดไม่มีการนํา
สัญญาณทางด้านเอาต์พุตป้ อนกลับทางอินพุตทําให้การควบคุ มนันขาด
ความเสถียรภาพไม่เป็ นไปตามความต้องการของผูค้ วบคุม
ในบทความนี จึงนําเสนอการพัฒนารถเข็นคนพิการเคลื อนที
ด้วยระบบไฟฟ้ าเพือลดปั ญหาดังกล่ าวอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึน โดย
ใช้ ก ารควบคุ ม แบบปิ ดด้ ว ยระบบควบคุ ม แบบพี ใช้ โ ปรแกรม
MATLAB/Simulink ในการเขียนควบคุมระบบ โดยนําฟั งก์ชนั ถ่ายโอน
สมการทางคณิ ต ศาสตร์ ม าควบคุ ม ระบบเพื อ ให้ ไ ด้ต ัว ควบคุ ม ระบบ
เป็ นไปตามต้องการ บังคับด้วยคันบังคับ ก้านควบคุม (joystick) โดยใช้
FIO2 เป็ นตัวควบคุ มระบบสร้ างการมอดู เลตความกว้างพัลส์ (PWM)
ป้ อนให้ ว งจรขับ มอเตอร์ ไ ฟฟ้ ากระแสตรง 24 โวลต์ สามารถปรั บ
ความเร็ วได้ 3 ระดับ มี เ อ็น โค้ด เดอร์ วดั ความเร็ วค่ าจริ งทางเอาต์พุต
ป้ อนกลับทางอินพุต เพือควบคุมความเร็ วให้มีเสถี ยรภาพและสมรรถนะ
ทีดีข ึนตามความต้องการของผูค้ วบคุม และมีราคาตํากว่าท้องตลาดเพือให้
ผูพ้ ิการมีโอกาสในการใช้งานรถเข็นแบบไฟฟ้ าได้

2. ทฤษฎีทเีX กียX วข้ อง
2.1 มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง
พืนฐานของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง สามารถหาสมการทาง
คณิ ตศาสตร์ ได้จากความสัมพันธ์ในรู ปที 1

1.บทนํา

รู ปที 1 แบบจําลองของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง

ในปั จ จุ บ ัน รถเข็ น คนพิ ก ารเคลื อ นที ด้ ว ยระบบไฟฟ้ าใน
ท้องตลาดมีราคาสู ง สู งตังแต่ 30,000-50,000 บาท/คัน ทําให้ผูพ้ ิการส่ วน
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แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงหา
ค่าความสัมพันธ์แรงดันทางด้านอาร์ เมเจอร์ คือ
Va = R a ia + L a

d ia
+ eg
dt

สามารถเขียนเป็ นแผนภาพบล็อกได้ดงั รู ปที 2

(1)

เมือแทนค่า eg = keω สามารถเขียนแสดงได้วา่
Va = R a ia + L a

d ia
+ eg
dt

(2)

แรงบิดทีเกิดขึนของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง สามารถเขียนแสดงได้วา่
Td = J

dω
+ β ω + TL
dt

3. การออกแบบระบบควบคุมสําหรับรถเข็นคนพิการ
3.1 การออกแบบตัวควบคุม

(3)

เนื องจาก Td = k i ia เนื องจากกระแสสนามมีค่าคงที ดังนัน
k i ia = J

dω
+ β ω + TL
dt

รู ปที 2 บล็อกไดอะแกรมจากสมการพืนฐาน

(4)

การทํางานเริ มจากก้านบังคับส่ งสัญญาณแอนะล็อกไปยังตัว
ควบคุมทีไช้ STM32F4 ทําการประมวลผลส่ งสัญญาณดิ จิทลั ไปยังวงจร
ขับ มอเตอร์ เ พื อ ขวบคุ ม ทิ ศ ทาง และส่ ง สั ญ ญาณพัล ส์ ใ นการควบคุ ม
ความเร็ ว เมือวงจรขับมอเตอร์ ได้รับสัญญาณดังกล่าวจะจ่ายกระแสไปยัง
มอเตอร์ และชุดขับเคลือน มีแบตเตอรี เป็ นแหล่งจ่ายพลังงาน

สามารถเขียนสมการ (3) และ (4) ในรู ปสมการสถานะได้ดงั นี
 dia   − Ra
 dt   L
 = a
 dω   kt
 dt   J

− ke 
 1
La   ia   La
 +
−β  ω  
 0
J 

− ke 
La  Va 
 
−β   Ti 
J 

(5)
Enc

สามารถพิ จารณาสมการทางไฟฟ้ าและสมการทางกลของ
มอเตอร์ กระแสตรงจากสมการ (3) และ (4) โดยแปลงให้อยูใ่ นรู ปลา
ปลาซ ในรู ปของกระแสอาร์ เมเจอร์ และความเร็ วเชิ งมุม ได้ดงั นี
La ( s ) =

V a ( s ) − K e (ω )( s )
SL a − R a

(6)

k t la ( s ) − TL ( s )
SJ − β

(7)

ω (s) =

Va ( s )

=

Kt
L a JS + ( L a β + R a ) S + k e k t
2

รู ปที 3 บล็อกไดอะแกรมการออกแบบตัวควบคุมแบบพี
สําหรับรถเข็นไฟฟ้ าคนพิการ

3.2 การทดสอบขั บ รถเข็ น ไฟฟ้ าคนพิ ก ารตามรู ป แบบทีX
กําหนดทีคX วบคุมด้ วยระบบควบคุมแบบพี

จากสมการ (5) และ (6) สามารถเขียนฟั งก์ชนั การถ่ายโอน
ของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง ได้ดงั นี
ω (s)

Enc

การทดสอบขับรถเข็นไฟฟ้ าคนพิ การตามรู ป แบบที กาํ หนด
ในส่ ว นการทดสอบขับ ได้ก ํา หนดรู ปแบบในการทดสอบขับ ได้ แ ก่
ทดสอบขับรู ปแบบตัวเอสและทดสอบขับรู ปแบบวงรี ดังรู ปที 4 และ รู ป
ที 5

(8)
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สัญญาณ

รู ปที 4 รู ปแบบตัวเอสทีใช้ในการทดลองขับ

สัญญาณ

Pu

รู ปที 7 ผลตอบสนองเมือระบบเกิดการสัน ไกว

4.2 การทดสอบค่ าพารามิเตอร์ ของตัวควบคุมแบบมีโหลดและ
ไม่ มโี หลด

รู ปที 5 รู ปแบบวงรี ทีใช้ในการทดลองขับ

การทดสอบค่า KP ขณะทดสอบขับเพือหาค่าอัตราการขยายที
เหมาะสมให้กบั ระบบควบคุมแบบพี จากการใช้วิธี Ziegler – Nichols จะ
ได้ค่า KP = 0.44 ผลตอบสนองทางเวลาของระบบแสดงดังรู ปที 8

4. ผลการทดลอง
4.1 การออกแบบตัวควบคุมแบบพี
การออกแบบตัวควบคุมแบบพี โดยหาค่า KP ของตัวควบคุม
ด้วยวิธีการของ Ziegler–Nicholsโดยอาศยัการทดสอบระบบควบคุม แบบ
วงปิ ด ด้วยตัวควบคุ มแบบพี เพือปรั บ ค่าอัตราขยายของตัวควบคุ ม ให้
ระบบเกิ ดการสันไกว ดังรู ปที 4 และน าค่าอัตราขยาย Ku และ ช่ วงเวลา
การสัน ไกว Puมาหาค่าตัวแปรควบคุมได้ดงั ตารางที 2
ตารางที 2 การปรับค่าพารามิเตอร์ ของตัวควบคุมของ Ziegler-Nichols

รู ปที 8 กราฟแสดงผลค่าความเร็ วขณะมีโหลดและไม่มีโหลด
ทีได้จากค่า KP= 0.4419
จากรู ปที 8 ความเร็ วทีได้ยงั ไม่ถึงค่าความเร็ วทีกาํ หนด โหลด
ที ใ ช้ ท ดสอบ 80 กิ โ ลกรั ม เมื อ มี โ หลดความเร็ ว จะลดลง และการ
ตอบสนองของระบบช้ า ลงผลของตัว ควบคุ ม แบบพี ท ํา ให้ ร ะบบ
ตอบสนองได้เร็ วและเมือมีการเปลียนแปลงโหลด
โดยที KP คือ ค่าอัตราการขยายตัวควบคุมแบบพี KI และ KD คือ
ค่าคงทีของตัวควบคุมแบบไอและแบบดีตามลําดับ
จากรู ปที 7 เมือวัดค่า Pu หาค่าตัวพารามิเตอร์ ของตัวควบคุ ม
ได้จากตารางที 2 จะได้ค่าพารามิเตอร์ Pu= 0.978, KP=0.44

4.3 ผลการทดสอบขับรถเข็นไฟฟ้าคนพิการตามรู ปแบบทีX
กําหนดและผลการทดสอบความเร็ว 3 ระดับ
การทดสอบขับรถเข็นไฟฟ้ าคนพิการตามรู ปแบบทีกาํ หนดที
ควบคุมด้วยระบบควบคุมแบบพี ผลการทดลองทีได้ผูข้ บั สามรถควบคุม
ตามรู ปแบบทีกาํ หนดได้ โดยสังเกตจากเส้นทีวงิ จํานวน 10 เส้น เมือเทียบ
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กับเส้นรู ปแบบทีกาํ หนด ได้แก่ รู ปแบบตัวเอสและรู ปวงรี ดังรู ปที 9 และ
ดังรู ปที 10

งบประมาณสนับ สนุ น จากคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงขอขอบคุณมา ณ ทีน ี
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รู ปที 9 รู ปแบบตัวเอสทีได้จากการทดลองขับ

รูปที 10 รู ปแบบวงรี ทีได้จากการทดลองขับ

5. สรุปผลการทดลอง
บทความนี นําเสนอการออกแบบตัวควบคุ ม แบบพี สําหรั บ
รถเข็นไฟฟ้ าคนพิการ ซึ งเป็ นตัวควบคุ มที มีความสําคัญในการควบคุ ม
ระบบ โดยใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink ในการออกแบบระบบ
ควบคุ มซึ งใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32F4 เป็ นตัวควบคุม ผลที ได้
จากการควบคุ ม ความเร็ ว ความเร็ ว ได้ ย งั ไม่ ไ ด้ ต ามที ก ํา หนด ระบบ
ควบคุ ม แบบพี ยงั มี ค่ า ผิ ด พลาดในการควบคุ ม ระบบ ถ้าต้องการให้ ค่ า
ผิดพลาดเป็ นศูนย์สามารถทําได้โดยเพิมตัวควบคุ มแบบพีไอ โดยอาศัย
ฟั งก์ชัน ถ่ ายโอนของระบบ อย่างไรก็ ตามการออกแบบระบบควบคุ ม
ความเร็ วรถเข็นไฟฟ้ าคนพิการสามารถใช้ตวั ควบคุมแบบพีก็เพียงพอ ใน
การให้รถเข็นวิงไปตามความเร็ วและทิศทางทีตอ้ งการ
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The construction and efficiency evaluation of the Damage simulating of an Amplifier
ชาญ สิงห์ แก้ ว1 ธวัช ธรรมบุตร2
สาขาวิชาครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคม คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ถ.ศรี จนั ทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ - 36370 E-mail: Thawach.thammabut@gmail.com

บทคัดย่ อ

. บทนํา

วัต ถุประสงค์ของการวิจัยเพือสร้ างและหาประสิ ทธิ ภาพชุ ด
จําลองอาการเสี ยของเครื องขยายเสียง และเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลียของ
ผลสัมฤทธ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย ชุ ดจําลองอาการเสี ย ของเครื องขยายเสี ย ง และ แบบวัด
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน กลุ่มตัวอย่างที นักศึกษาระดับ ประกาศนี ยบัต ร
วิชาชีพชันสูง ชันปี ที จํานวน คน
ผลการวิจยั พบว่าชุดจําลองอาการเสี ยของเครื องขยายเสียง ที
สร้างขึนนํามาใช้ในการเรี ยน การสอนอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ . / .
สู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนดไว้ / และผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ . เป็ นไป
ตาม สมมติฐานการวิจยั
คําสําคัญ: ชุดจําลอง, คอกนิทีฟโหลด

Abstract

The purpose of this research was to construction and
efficiency evaluation of the Damage simulating of an Amplifier. In
addition, the student’ scholastic achievement is considered by
comparing the average score between pre-test and post-test.
Research tools include: Damage simulating of an Amplifier and the
achievement measure. The samples were 30 students at the 2nd year
Diploma level
This research has resulted in 83.60/81.41 that is higher than
the determined criteria and furthermore, the average score of post-test
are higher than those of pre-test with statistically significant level of .01
Keywords: Damage simulating , Amplifier

แผนการศึกษาห่ งชาติ (พ.ศ.
– 2 มุ่งเน้น การพัฒ นา
คน และคุ ณภาพของคน และเพื อให้เป็ นไปตามแผนการศึ กษาแห่ งชาติ
(พ.ศ.
– 2559) สถานศึกษาอาชีวศึกษาจะต้องจัด การศึกษาและการ
ฝึ กอบรมวิ ชาชี พ ที มุ่งให้ผูเ้ รี ยนมี ความรู้ ทางทฤษฎี ควบคู่ กับการปฏิ บ ตั ิ
โดยมี สมรรถนะทางเทคนิ คและสมรรถนะทัวไปตามเกณฑ์มาตรฐานที
กํา หนด เพื อเตรี ย ม บุ ค คลเข้า สู่ ร ะบบเศรษฐกิ จ ยุค ใหม่ จึ งมี ค วาม
จําเป็ นต้อ งพั ฒ นาการเรี ยนการสอนด้านอาชี ว ศึ ก ษา เพื อให้ ทัน กับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยนําเอาเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม อัน จะ
ส่ งผลต่อ ความเจริ ญ ก้าวหน้า ของประเทศ การจัด การเรี ยนการสอน
ทางด้านอาชี วศึกษาในทุกสาขาวิชามีความจําเป็ นที ต้องศึ กษา ภาคทฤษฎี
และฝึ กปฏิบตั ิจริ งควบคู่กนั ไป สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้เพือพัฒนา
ทักษะทีจําเป็ นในศตวรรษที ทีต้องสร้างผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้จากสิ งที
ปฏิบตั ิจริ งตามบริ บท สร้ างโอกาสในการเข้าถึงสื อเทคโนโลยีเครื องมือ
หรื อแหล่ง การเรี ยนรู ้ทีมี คุณภาพ ออกแบบระบบการเรี ยนรู้ทีเหมาะสม
ทังการเรี ยนเป็ นกลุ่ม หรื อการเรี ยนรายบุคคล
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน วิ ท ยาเขต
ขอนแก่น โปรแกรมวิชาอิ เล็กทรอนิ กส์ มีการจัด การเรี ยนการสอนใน
รายวิช าเทคโนโลยี ภ าพและเสี ย ง ถื อ ว่ าเป็ นวิชาสํา คัญ ทางด้านไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ งมีเนื อหาเดี ยวกับเครื องขยายเสี ยง และถูกนําไปใช้ ใน
การให้ ข ้อ มู ล ข่ าวสาร ความบัน เทิ ง และสาระความรู้ ต่ า ง ๆ รวมถึ ง
สามารถนําไปประกอบอาชี พส่วนตัวได้ โดยเฉพาะอย่างยิงในเรื องการ
ตรวจเช็ค อาการเสี ย ของเครื องขยายเสี ยง ซึ งการจัดการเรี ยนการสอนที
ผ่า นมาในหั วข้อ อาการเสี ย ของเครื องขยายเสี ยงใช้วิธี ก ารสอนแบบ
บรรยาย ควบคู่กบั ภาพประกอบ ซึ งอาจจะทําให้ผเู้ รี ยนไม่สามารถเข้าใจ
ในเนื อหาและไม่สามารถวิเคราะห์และตรวจเช็คอาการการเสียของเครื อง
ขยายเสียงได้ ดังนันการจัดการเรี ยนการสอนจึงจําเป็ นต้องหาสื อ วัสดุ
อุป กรณ์ ที สามารถแสดงหลัก การทํางานของเครื องขยายเสี ยงพร้ อ ม
แสดงอาการเสี ย ของเครื องขยายเสี ย งได้ สื อการเรี ยนการสอนที
สอดคล้อ งดัง กล่ าวคื อ ชุ ด จํา ลอง ที สามารถแสดงสถานการณ์ ห รื อ
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เหตุการณ์จาํ ลองเสมือนจริ งได้ ช่วยให้ผเู้ รี ยนสามารถเข้าใจเนือหาได้และ
สามารถปฏิบตั ิจริ งได้
จากสาเหตุของปั ญ หาและความสําคัญ ของปั ญหาดังข้างต้น
ผูว้ ิจยั มีความสนใจทีจะออกแบบและสร้างชุดจําลองอาการเสียของเครื อง
ขยายเสียงเพือใช้ในการเรี ยนการสอนวิชาเทคโนโลยีระบบภาพและเสี ยง
เพือให้ผเู้ รี ยนเข้าใจในเนือหาแลส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยตัวเอง
ได้

. ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
. เครื องขยายเสี ยง

โดยหลัการทํางานของเครื องขยายเสี ยงแล้ว การขยายเสี ยงจะ
เกิ ดขึนได้จะต้องมีภาคต่าง ๆ ของเครื องขยายเสี ยงหลัก ๆ 4 ภาคได้แก่
ภาคขยายส่ ว นหน้ า (pre-amplifier), ภาคปรั บ แต่ ง เสี ย ง(tone-control),
ภาคขยายกําลัง(power amplifier) และภาคจ่ายไฟ(power supply)

ระหว่างเรี ยนของผูเ้ รี ยนทังกลุ่มจะมี คา่ ใกล้เคียงกับคะแนนเฉลี ยร้อยละที
ได้จากการทดสอบหลังเรี ยน โดยไม่ควรมีคา่ แตกต่างกันเกินร้อยละ 5
E1 แทน ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ หมายถึง คะแนนเฉลียคิด เป็ น
ร้อยละ ทีได้จากการทดสอบย่อย ในการทํากิจกรรมในระหว่างเรี ยนทุก
กิจกรรม
E2 แทนประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ หมายถึง คะแนนเฉลียคิดเป็ นร้อยละ
ทีได้จากการทดสอบหลังเรี ยน
การกําหนดเกณฑ์การหาประสิทธิภาพ
การกําหนดเกณฑ์ E1 / E2 ให้มีค่าเท่าใด ควรกําหนดโดยยึด
เกณฑ์ในการพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี
1. เนื อหาวิชาที เป็ นความรู ้ ความจํา ควรตังเกณฑ์ให้สูงไว้
คือ 80/80, 85/85, 90/90
2. เนือหาวิชาทีเป็ นทักษะหรื อเจตคติ อาจตังเกณฑ์ให้ตาลง
ํ
มาได้เล็กน้อย คือ 70/70, 75/75 หรื อตังเกณฑ์สูงกว่านี
ก็ได้
การคํานวณหาประสิทธิภาพ
การคํา นวณหาประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการ (E1) และ
ประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ (E2) มีวธิ ีการคํานวณ ดังนี
1. การคํานวณหาประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ (E1)

X

E1 

รูปที บล็อกไดอะแกรมภาคการทํางานของเครื องขยายเสียง
ภาคขยายส่ ว นหน้า(pre-amplifier)ทําหน้าที ขยายสัญ ญาณที
รับมาจากอินพุตให้มีความแรงของสัญญาณมากขึน
ภาคปรั บ แต่ งเสี ยง(tone-control)ทําหน้าที ปรั บ แต่ งเสี ยง ตํา
กลาง และเสียงสูงตามความต้องการ
ภาคขยายกําลัง(power amplifier) ขยายสัญญาณให้มีความแรง
มากขึนก่อนทีจะส่ งสัญญาณไปยังเอาท์พตุ
และภาคจ่ายไฟ(power supply) จ่ ายแรงดัน ไฟฟ้ าให้กับ ภาค
ต่างๆ ของเครื องขยายเสี ยง

. การหาประสิทธิภาพ

การตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมการเรี ยนการสอนทําได้
หลายวิธี วิธีหนึงคือการหาประสิ ทธิ ภาพของนวัตกรรมการเรี ยนการสอน
ตามเกณฑ์ E1/ E2 ที ตังไว้ การหาประสิ ท ธิ ภ าพตามวิ ธี นี อยู่บ นฐาน
แนวคิด ว่า หากนวัตกรรมการเรี ยนการสอนนันมีประสิ ทธิ ภ าพจริ ง เมื อ
ผูเ้ รี ยนได้ดาํ เนิ นกิจกรรมตามขันตอนต่างๆ ของนวัต กรรมนันครบถ้วน
ทุก ขันตอนแล้ว คะแนนเฉลี ยร้ อยละที ได้จากการดําเนิ น กระบวนการ

N
A

1

 100

เมือ E1

แทน ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ
 X แทน คะแนนรวมจากการทําแบบฝึ กหัดหรื อ
1

กิจกรรมในระหว่างเรี ยนของผูเ้ รี ยนทุกคน
N แทน จํานวนผูเ้ รี ยน
A แทน คะแนนเต็มของแบบฝึ กหัดหรื อกิจกรรมใน
ระหว่างเรี ยน

. การเปรียบเทียบค่าเฉลีย
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย
กลุ่มทีมีความสัมพันธ์กนั (ไม่อิสระจากกัน ) เช่นในกรณี ทีทําการศึกษาที
มีลกั ษณะเป็ นคูก่ นั เช่น ฝาแฝด หรื อคนกลุ่มเดียวแต่มีการทดสอบสอง
ครัง เช่น ทดสอบก่อนการทดลองและทดสอบหลังการทดลอง โดยใช้คา่
แจกแจง t – test แบบ Dependent Samples ดังนี
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t

D

N  D 2   D 

2

N 1

; df = n-1
เมือ t แทนค่าสถิติทีใช้ในการพิจารณาใน t – distribution
D แทน
ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่
N แทน
จํานวนคูข่ องคะแนนหรื อ จํานวน
นักเรี ยน
 D แทนผลรวมทังหมดของผลต่างของคะแนน

รูปที ด้านข้างชุดจําลองอาการเสี ยของเครื องขยายเสียง

ก่อนและหลังการทดลอง
แทนผลรวมของกําลังสองของผลต่างของคะแนน
D
2

ก่อนและหลังการทดลอง
. ขันตอนและวิธีการดําเนินงาน
. ชี แจงรายละเอียด ข้อตกลงเบืองต้นเพือให้ผูเ้ รี ยนทราบลําดับวิธี การ
เรี ยนการสอน
. ให้ผเู้ รี ยนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ ก่อนเรี ยนด้วยชุดจําลอง
. ให้ผูเ้ รี ยนศึกษาอาการเสี ยของเครื องขยายเสี ยงจากชุดจําลองทีละภาค
ของเครื องขยายและทําแบบฝึ กหั ด ระหว่างเรี ยน โดยให้ผู ้เรี ยนเลื อ ก
อาการเสียของเครื องขยายเสี ยงด้วยการกดสวิตย์เลือกและให้ผเู้ รี ยนใช้มลั
ติ มิเตอร์ และออสซิ ล โลสโคปวัด ทีจุด วัด ที ผูเ้ รี ยนคิดว่าเป็ นจุด ทดสอบ
ของอาการเสี ย ในแต่ ล ะอาการหลัง จากนั นให้ ผู ้เ รี ยนทํา แบบฝึ กหั ด
ระหว่างเรี ยน
. ให้ผเู ้ รี ยนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ หลังเรี ยนชุดจําลอง
. วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผล

. ผลการวิเคราะห์ ข้มูล

. ชุดจําลองอาการเสียของเครื องขยายเสี ยง
ผลของการออกแบบและสร้างชุด จําลองอาการเสี ยของเครื อง
ขยายเสี ยงเป็ นแบบสเตอริ โอ ประกอบด้วยอาการเสี ยทังหมด อาการ
ได้แก่ ภาคขยายกําลังไฟฟ้ า อาการเสี ย จุด ภาคโทนคอนโทรลแบบ
แอกตีบปรับเสียง ทุม้ และ แหลม อาการเสีย จุด แสดงดังภาพ

. ประสิ ทธิภาพของชุดจําลองอาการเสี ยของเครื องขยายเสี ยง
จากการนําชุดจําลองไปใช้กบั นักศึ กษาจํานวน คน โดย
คะแนนเต็มของแบบฝึ กหัด คะแนน คะแนนเต้มของแบบวัด
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน คะแนน
ตารางที ค่าเฉลีย ร้อยละ คะแนนการทําแบบฝึ กหัดและแบบวัด
รายการ
N คะแนน คะแนน ค่าเฉลีย
เฉลีย
เต็ม
ร้ อยละ
คะแนนจากการทําแบบฝึ กหัด 30 26.32
30
87.73
คะแนนจากการทําแบบวัด
30 24.30
30
81
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
. ผลการเปรี ย บเที ยบคะแนนเฉลียของผลสัมฤทธ์ ทางการเรี ยนก่อ น
เรี ยนและหลังเรี ยน
จาการทดสอบความรู้ ของกลุ่ ม ตัวอย่างก่ อ นเรี ย นและหลัง
เรี ยนด้ว ยแบบวัด ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนพบว่าผลการวิเคราะห์ ค วาม
แตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลียจากการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ตารางที ค่าคะแนนเฉลียจากการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
การทดสอบ
N ค่ าเฉลีย S.D ผลต่าง
t
ค่าฉลีย
ก่อนเรี ยน
30 5.24
1.3 20.10
-51.85
30 24.30
2.08
หลังเรี ยน

5. สรุป

รูปที ด้านหน้าชุดจําลองอาการเสียของเครื องขยายเสียง

. ชุ ด จําลองอาการเสี ยของเครื องขยายเสี ยงที สร้างขึนมีประสิ ทธิ ภ าพ
. / โดยค่าประสิ ท ธิ ภาพตัวแรกได้จากคะแนนการทําแบบฝึ กหัด
ของนัก ศึ ก ษาระหว่างเรี ยนเฉลียร้ อยละ . และค่าประสิ ท ธิ ภาพตัว
หลังที ได้จากคะแนนทําแบบวัด ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนเฉลี ยร้อยละ
สูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนด / เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้
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. ผลการเปรี ยบเทียบค่าคะแนนเฉลียผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนระหว่าง
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนปรากฏว่าค่าคะแนนเฉลียก่อนเรี ยนได้ . และ
ค่าคะแนนเปลี ยหลังเรี ยนได้ . เมือทดสอบสมมติ ฐานทางเดี ยวด้วย
สถิ ติ Dependent t-test พบว่าค่าคะแนนเฉลี ยหลังเรี ย นสู งกว่าก่อ นเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนออุปกรณ์แสดงปริ มาณการลงน้ าหนัก ผ่าน
การรั บรู้ ทางสายตา สร้ างขึ้ นโดยมี วตั ถุ ประสงค์เ พื่ อช่ วยเหลื อผูป้ ่ วยมี
ความผิดปกติของการเดิ น เนื่ องจากการลงน้ าหนักไม่ถูกต้อง อีกทั้งเป็ น
อุปกรณ์ช่วยให้นกั กายภาพบาบัด เก็บสถิ ติการลงน้ าหนักของผูป้ ่ วยเพื่อ
นามาวิเ คราะห์ และหาแนวทางการทากายภาพบ าบัด ให้ ถู ก ต้อ ง โดย
อุ ป กรณ์ ดัง กล่ า วจะมี ส่ ว นประกอบส าคัญ ได้ แ ก่ ส่ ว นควบคุ ม การ
ประมวลผลน้ าหนักผูป้ ่ วย, ส่ วนควบคุ มการแสดงผลจอ แอลซี ดี, ส่ วน
เก็บบันทึกข้อมูล, ส่วนควบคุมหลัก และส่ วนควบคุมโดยอุปกรณ์สมาร์ ท
โฟน โดยเมื่อนาอุปกรณ์ แสดงปริ ม าณการลงน้ าหนักผ่านการรั บ รู ้ ท าง
สายตาไปใช้งานจริ งกับผูป้ ่ วยพบว่ามีผลทาให้ผปู ้ ่ วยเกิ ดแรงจูงใจที่จะทา
กายภาพให้ดีข้ ึน จึงมีแนวโน้มที่ผปู ้ ่ วยจะมีลงน้ าหนักในการก้าวเดิ นอย่าง
ถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยลดภาระของนักยาภาพบาบัดได้มาก

have patients in the step correctly. It also reduces the burden of student
drug therapy have many images.
Keywords: Wireless Communication, Load cell, Microcontroller

1. บทนา
ในปั จจุบนั มีผปู ้ ่ วยที่มีกล้ามเนื้ อขาอ่อนแรง หรื อผูป้ ่ วยเป็ นอัม
พฤกษ์ อันเนื่ องมาจากสาเหตุหลายประการอาทิ เช่ น โรคหลอดเลื อดใน
สมอง พบมากในผูป้ ่ วยที่มีความดันโลหิ ตสู ง เบาหวาน หรื อผูป้ ่ วยที่ มี
ปั ญหาเกี่ ยวกับ กระดู ก สัน หลัง อัน เนื่ อ งมาจากอุ บ ัติเ หตุ โดยผูป้ ่ วยไม่
สามารถช่ ว ยเหลื อ ตัว เองได้ แ ต่ ย งั พอมี ท างรั ก ษาให้ อ าการดี ข้ ึ น ซึ่ ง
แนวทางในการรั กษาผูป้ ่ วยที่ มี อาการกล้ามเนื้ อขาอ่อนแรง คื อ การท า
กายภาพบาบัดดังรู ปที่ 1

คาสาคัญ: การสื่ อสารแบบไร้สาย, โหลดเซลล์, ไมโครคอนโทรลเลอร์

Abstract
This paper presents the Visually Weight – Taking Machine
(VWTM). Created with the purpose of helping patients with disorders of
gait because of incorrect loading. The device enables physiotherapists to
keep record the patient's weight. To analyze and correct treatment. Such
devices are important components include control processing, patient
weight, controls the display LCD screen, parts storage, Parts control and
the main control by Smartphones by bringing down the weight display
devices through recognition visually to trial in patients found to have
resulted in the patient's motivation to provide better and more likely to

รู ปที่ 1 การกายภาพบาบัดผูป้ ่ วยกล้ามเนื้ อขาอ่อนแรง
หากขาดการกายภาพบาบัดอย่างต่อเนื่ องอาจจะทาให้กล้ามเนื้ อของผูป้ ่ วย
มีอาการอ่อนแรง และลีบได้ จากที่กล่าวมาข้างต้นการทากายภาพบ าบัด
เป็ นสิ่ งส าคั ญ ในการฟื้ นฟู ร่ างกายของผู ้ ป่ วย ดั ง นั้ นในการท า
กายภาพบาบัดผูป้ ่ วยที่มีขาอ่อนแรง หรื อขาลี บนั้น การลงน้ าหนักของขา
แต่ละข้างจึงต้องทาอย่างถูกต้อง โดยผูป้ ่ วยควรจะต้องลงน้ าหนักในการ
ก้าวเดิ นในของขอแต่ละข้างนั้นให้ได้อย่างน้อย 80% ของน้ าหนักตัวขึ้ น
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ไป ซี่ งที่ ผ่านมาในการทากายภาพบ าบัดนั้น ผูป้ ่ วยไม่ มีท างรั บ รู ้ เ ลยว่ า
ตนเองลงน้ าหนักที่ขาไปเท่าไร จึงเป็ นเหตุให้การฟื้ นฟูร่างกายของผูป้ ่ วย
เป็ นไปอย่างล่ าช้า คณะผูจ้ ดั ทาจึ งมี ค วามประสงค์ที่จะสร้ างอุปกรณ์ที่
สามารถช่วยให้ผปู้ ่ วยรับรู ้ ปริ มาณน้ าหนักตนเองในการก้าวเดิน หรื อการ
พยายามลงน้ าหนัก ที่ ข าของผู ้ป่ วยที่ ไ ม่ มี แ รงได้ และสามารถสร้ า ง
แรงจูงใจให้ผปู้ ่ วยมีความพยายามลงน้ าหนักขาที่อ่อนแรงให้เพิม่ ขึ้นโดยมี
การแสดงแถบสี ที่ แ สดงถึ งปริ ม าณการลงน้ าหนัก ของผูป้ ่ วย อี ก ทั้งมี
ความสามารถบั น ทึ ก ผลการลงน้ าหนั ก ให้ ข องผู้ป่ วย เพื่ อ ให้ นั ก
กายภาพบาบัด สามารถนาไปวิเ คราะห์ และติ ดตามการรั กษาผูป้ ่ วยได้
อุปกรณ์ดงั กล่าวทางคณะผูจ้ ดั ทาขอเรี ยกว่า “อุปกรณ์แสดงปริ มาณการลง
น้ า หนัก ผ่า นการรั บ รู ้ ท างสายตา (Visually Weight – Taking Machine:
VWTM)” ดังแสดงในรู ปที่ 2

รู ปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมระบบควบคุมของอุปกรณ์รับน้ าหนัก
Instrument Amplifier นั้น สามารถต่ อใช้ ง านร่ วมกับ โหลดเซลล์ ได้ด ัง
รู ปที่ 4

รู ปที่ 4 การต่อใช้งาน Instrument Amplifier ร่ วมกับโหลดเซลล์
ดังนั้นค่าแรงดันขาออกของวงจร Instrument Amplifier คือ


(2)
Vo   V  V  G
IN

เมื่อ
รูปที่ 2 อุปกรณ์ VWTM และการทดลองใช้งานอุปกรณ์ VWTM

2. ระบบควบคุมอุปกรณ์ แสดงปริมาณการลงน้าหนักผ่ านการ
รับรู้ ทางสายตา
อุปกรณ์แสดงปริ มาณการลงน้ าหนักผ่านการรั บรู ้ ทางสายตา
จะแบ่งเป็ น 3 ส่ วนหลัก ๆ คือ ส่ วนวัดน้ าหนักด้านซ้าย และด้านขวา โดย
ส่วนวัดน้ าหนักนี้ จะรับค่าน้ าหนักจากผูป้ ่ วยเพื่อส่ งไปยังชุ ดกล่องควบคุม
โดยการส่ งสัญญาณแบบบลูทูธ เพื่อประมวลผลการลงน้ าหนักของผูป้ ่ วย
และส่ งค่าน้ าหนักที่ประมวลผลได้น้ นั ไปยังสมาร์ ทโฟนซึ่ งจะมี หน้าที่
ควบคุมอุปกรณ์ และแสดงกราฟการลงน้ าหนักของผูป้ ่ วย อี กทั้งยังท า
หน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อนาไปแสดงผลยังจอ LCD

2.1 ระบบประมวลผลอุปกรณ์ รับนา้ หนักแบบไร้ สาย
ส่วนของอุปกรณ์รับน้ าหนักจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์
Atmega328p [1] เพื่อใช้ในการประมวลผลสัญญาณที่ได้จากโหลดเซลล์
ซึ่ งโหลดเซลล์น้ ี มีพิกดั 200 kg หลังจากนั้นจะทาการขยายสัญญาณด้วย
Instrument Amplifier INA – 125 P [2] ดังรู ปที่ 3 โดยการต่อใช้งาน
โดยค่าอัตราการขยายของวงจรสามารถคานวณได้ตามสมการที่ 1
G  4

60k
RG

(1)

เมื่อ G คือ อัตราการขยายของวงจร
RG คือค่าความต้านทานสาหรับกาหนดอัตราการขยาย

Vo

IN

คือ แรงดันขาออกของ Instrument Amplifier



คือแรงดันขาเข้า Non Inverting ของ Instrument
Amplifier

V
คือแรงดันขาเข้า Inverting ของ Instrument Amplifier
การปรับระดับแรงดัน VO นี้ มีความสาคัญต่ อการใช้งานของระบบการ
แปลงสัญญาณอนาล็อกเป็ นสัญญาณดิจิตอล (Analog to Digital Converter
: ADC) ที่มีใน ATmega328p ซึ่ งมีความละเอียด 10 บิต โดยจะต้องปรับ
แรงดันสู งสุ ดที่น้ าหนัก 120 kg (Design Dead Load) ให้มีค่า 5 โวลต์ หรื อ
ใกล้เคียงที่สุดเพื่อที่จะนาสัญญาณไปประมวลผลต่อไป หลังจากการปรับ
อัตราการขยายสู งสุ ดที่ใช้กบั โหลดเซลล์เรี ยบร้ อยแล้ว จึงดาเนิ นการหาค่า
สมการของของระบบ เพื่อเป็ นสมการในการประมวลผลสัญญาณให้แก่
ATmega328p โดยเริ่ ม จากการท าการน าตุ ้ม น้ า หนัก ที ล ะขนาด โดยมี
ขนาด 5, 10, 15, 20, 25, … , 120 kg มาชั่ง กับ โหลดเซลล์ แล้ว บัน ทึ ก
แรงดันที่ได้โดยมีผลการทดลอง ดังรู ปที่ 5 จากนั้นนาข้อมูลความสัมพันธ์
ที่บนั ทึกได้ มาทาการวิเคราะห์การถดถอย (Simple Regression Analysis)
ดังนั้นสมการของระบบที่ได้คือ
(3)
y  6.7335 x  50.788
เมื่อ y คือ สัญญาณเอาต์พตุ จาก ADC ของ Atmega328p
x
คือ ค่าน้ าหนักที่กดลงบนโหลกเซลล์
เมื่ อ ได้ส มการของระบบแล้ ว จึ ง ท าการโปรแกรมลงไมโครคอน โทรลเลอร์ (Atmega328p) เพื่อใช้ในการประมวลผลแปลงเป็ นค่าน้ าหนัก
V

IN

IN
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และส่ งค่าน้ าหนัก ที่ ประมวลผลได้ไปยังระบบควบคุ ม ส่ วนกลางผ่าน
ระบบสื่ อสารแบบบลูทูธ (เป็ นการสร้าง Wireless Sensor) ต่อไป

และการมอนิ เตอร์ การลงน้ าหนักของผูป้ ่ วยแบบเวลาจริ ง (Real-time) เป็ น
ต้น สาหรับช่ องสัญญาณบลู ทูธที่สอง และสามนั้น ใช้สาหรับรับค่าจาก
ระบบประมวลผลอุ ป กรณ์ รับน้ าหนักแบบไร้ สายทั้งข้างซ้าย และขวา
ระบบควบคุมการแสดงผล LCD ใช้สาหรับการแสดงสถานการณ์ทางาน
ของระบบควบคุมส่ วนกลาง เช่น สถานการณ์เชื่ อมต่อช่องสัญญาณบลูทูธ
, ค่าของน้ าหนักที่รับได้จากระบบประมวลผลอุปกรณ์รับน้ าหนักแบบไร้
สายทั้งข้างซ้าย และขวา เป็ นต้น Buzzer จะมีเสี ยงเตือนให้ผูป้ ่ วยทาการ
กายภาพบ าบัด ได้ตรงตามการกาหนด (ปริ ม าณน้ าหนัก, จานวนครั้ งที่
ปฏิบตั ิ) ของนักกายภาพบาบัด

2.3 แอพพลิเคชั่น บนสมาร์ ทโฟน
รูปที่ 5 กราฟเชิงเส้นของความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักที่กดลงบนโหลด
เซลล์กบั สัญญาณเอาต์พตุ จาก ADC ของ Atmega328p

2.2 ระบบควบคุมส่ วนกลาง
ในระบบควบคุ ม ส่ ว นกลางนี้ ทางคณะผู้จ ัด ท าเลื อ กใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmega2560 [3] เป็ นตัวประมวลผล เนื่ องจากใน
ส่วนประมวลผลกลางนี้ จะต้องมีส่วนเชื่ อมต่อสื่ อสารกับอุปกรณ์ภายนอก
มาก ได้แก่ ระบบการควบคุ ม และขับเคลื่ อนมอเตอร์ , ระบบสื่ อสารบลู
ทูธ 3 ช่องสัญญาณ, ระบบควบคุมจอแสดงผล LCD, เครื่ องพิมพ์ (Printer),
Buzzer และสวิทซ์สาหรับเลือกระบบสาหรับเลือกการควบคุม (สมาร์ ท
โฟน หรื อสวิทซ์) ดังรู ปที่ 6 โดยระบบการควบคุม และขับเคลื่อนมอเตอร์
นั้นใช้สาหรับควบคุมทิศทางของเก้าอี้ ปรั บระดับความสู งได้ เพื่อใช้กบั
ผูป้ ่ วยในกรณี ที่ผปู้ ่ วยนั้น ทาการกายภาพในท่าการลุก – นัง่ โดยนักกาพ
บาบัดต้องการทราบว่าผูป้ ่ วยใช้การลงน้ าหนักที่ขาเป็ นปริ มาณเท่าไร เพื่อ
จะได้พฒั นาวิธีการลงน้ าหนักที่ขาของผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้อง

รู ปที่ 6 ระบบควบคุมส่ วนกลาง
ในระบบสื่ อ สารบลู ทู ธ 3 ช่ อ งสั ญ ญาณ ช่ อ งสั ญ ญาณแรกใช้ ส าหรั บ
อุปกรณ์สมาร์ ทโฟน เพื่อให้นกั กายภาพบาบัดได้ใช้ในการควบคุมระบบ
ทั้งหมดของระบบควบคุมส่ วนกลาง เช่น ปรับระดับความสู งของเก้าอี้ใน
การทากายภาพบาบัดได้ การสั่งพิมพ์ผลการทดลองผ่านเครื่ องพิมพ์ การ
สัง่ บันทึกข้อมูลการลงน้ าหนักของผูป้ ่ วยระหว่างการทากายภาพบาบัดได้

ในการจัด ท า แอพพลิ เ คชั่ น ที่ ใ ช้ ใ นการควบคุ ม อุ ป กรณ์
VWTM ทางคณะผูจ้ ดั ท าได้ใ ช้ระบบปฎิ บ ัติก ารแอนดรอยด์ (Android
Operating System) โดยจะมีฟังก์ชนั่ การทางานหลักได้แก่ ฟั งก์ชนั่ บันทึก
ข้อมูล ดังรู ปที่ 7 (ก) ใช้สาหรับการบันทึกหมายเลข, ชื่อ – นามกสุล , อายุ
, น้ าหนัก, ส่ วนสู ง อีกทั้ง สามารถบันทึกข้อมูลการทากายภาพบาบัด (การ
ลงน้ าหนักที่ ขา) ของผูป้ ่ วย ฟั งก์ชั่นปรั บเก้าอี้ ดังรู ปที่ 7 (ข) ใช้สาหรั บ
ปรั บความสู ง – ต่ า และหน้า – หลัง ของเก้าอี้ ส าหรั บ ให้ ผูป้ ่ วยท าการ
กายภาพในท่า นัง่ – ลุก

(ก)
(ข)
รู ปที่ 7 (ก) ฟังก์ชนั่ บันทึกข้อมูล (ข) ฟังก์ชนั่ ปรับเก้าอี้
ฟังก์ชนั่ แสดงแถบสี ดังรู ปที่ 8 (ก) ใช้สาหรับแสดงสถานะการลงน้ าหนัก
ของผูป้ ่ วยได้เห็นว่าตนเองพยายามลงน้ าหนักไปได้เท่าไร หรื อถึงน้ าหนัก
ที่นากกายภาพบาบัดกาหนดไว้หรื อยัง โดยจะมีการไล่แถบสี ต้ งั แต่โทนสี
แดง ไปจนถึงโทนสี เขียว เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผปู้ ่ วยมีความพยายามใน
การลงน้ าหนักที่ ขาของตนเองให้มากขึ้ น สุ ดท้ายฟั งก์ชนั่ แสดงผลแบบ
เวลาจริ ง ดังรู ปที่ 8 (ข) ใช้สาหรับให้นกั กายภาพบาบัดตรวจสอบปริ มาณ
การลงน้ าหนักที่ขาระหว่างที่ผปู ้ ่ วยกาลังทากายภาพบาบัด

3. ผลการทดลอง
3.1 การทดลองการทดลองการสอบเทียบ
ในการทดลองนี้ มีวตั ถุประสงค์ในการหาค่าความไม่แน่ นอน
ของค่ า น้ า หนั ก ที่ ร ะบบประมวลผลอุ ป กรณ์ รั บ น้ า หนั ก แบบไร้ ส าย
ประมวลผลค่ า น้ า หนัก ออกมาได้ โดยเลื อ กค่ า CMC (Calibration and
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Measurement Capability) ที่ 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 108, 120 kg ดัง
รู ปที่ 9 โดยมี ผลการสอบเที ยบได้ค่ าความไม่ แ น่ นอนของการวัด ของ
ระบบประมวลผลอุปกรณ์รับน้ าหนักแบบไร้สาย มีค่า 0.1kg

(ก)
(ก)

(ข)
รูปที่ 8 (ก) ฟังก์ชนั่ แสดงแถบสี (ข) ฟังก์ชนั่ แสดงผลแบบเวลาจริ ง

(ข)

3.2 ผลการทดลองการกายภาพบาบัดแบบ นั่ง – ลุกขึน้ ยืน
การทดลองนี้ จะมีการทดลองอยูส่ องกลุ่ม กลุ่มแรกจะเป็ นการ
ทดลองกับ บุ ค ลปกติ เพื่ อ ตรวจสอบค่ า กราฟที่ ไ ด้ เ ที ย บกับ ค่ า กราฟ
มาตรฐาน [4] ดังรู ปที่ 9 (ก-ข) อีกกลุ่มจะเป็ นการทดลองกับผูป้ ่ วยเพื่อดู
การเบี่ยงเบนของค่าน้ าหนักระหว่างค่ าปกติ กับกลุ่ มผูป้ ่ วยซึ่ งมี ผลการ
ทดลองดังรู ปที่ 9 (ค) โดยจะเห็ นว่าผูป้ ่ วยนั้นมี การลงน้ าหนักในการลุก
ขึ้นยืน จะใช้เวลานานกว่าคนปกติ

(ค)
รู ปที่ 10 (ก) กราฟมาตรฐานการลงน้ าหนักของคนปกติ ในท่าลุ ก – นั่ง,
(ข) กราฟการลงน้ าหนักของคนปกติในท่าลุกนัง่ ที่ได้จากการวัด
โดย VWTM, (ค) กราฟการลงน้ าหนักของผูป้ ่ วยในท่าลุก – นัง่

เอกสารอ้ างอิง
รูปที่ 9 ผลการสอบเทียบกับตุม้ น้ าหนักมาตรฐาน

4. สรุป
ในการนาอุปกรณ์ VWTM ไปใช้งานจริ งนั้นสามารถให้ความ
เชื่อมัน่ แก่นกั กายภาพบาบัด เนื่ องจากค่าของน้ าหนักที่วดั ได้มีค่าความไม่
แน่นอนในการวัดเพียง 0.1kg ซึ่ งค่าไม่แน่นอนดังกล่าวสามารถยอมรับ
ได้ในกรณี ที่ใช้กบั มนุ ษย์ อีกทั้งผลจากการทากายภาพบาบัดทาให้ผูป้ ่ วย
จานวนมากมีความอยากทากายภาพบาบัดมากขึ้น จึงเป็ นผลทาให้ผูป้ ่ วย
ฟื้ นฟูร่างกายได้ดีข้ ึน

[1] Atmel Corporation, “Atmel-42735B-ATmega328/P Datasheet
Complete”, Microchip Technology, Nov 2016
[2] Burr – Brown, “Instrumentation Amplifier with Precision Voltage
Reference INA125”, 1997 Burr-Brown Corporation.
[3] Atmel Corporation, “8-bit Atmel Microcontroller with 16/32/64KB
In-System Programmable Flash”, Microchip Technology, Feb 2014
[4] Fariba bahrami, Robert Tiener, “Biomechanical analysis of sit-tostand transfer in healthy and paraplegic”, Journal of Clinical
Biomechanical, Elsevier, pp. 123 – 133, 15-2000
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ระบบปรับอากาศด้ วยความเย็นใต้ พภิ พควบคุมอย่ างอัตโนมัติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
Air conditioner with underground coolant Automatic control by electronic system
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บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัย นี้ น าเสนอการน าเอาความเย็น ใต้พิ ภ พมาปรั บ ลด
อุณหภูมิภายในห้องพักอาศัย โดยการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ในงานควบคุมอย่างอัตโนมัติ ซึ่ งระบบความเย็นจากใต้พิภพจะอาศัยน้ า
เป็ นตัวกลางในการโอนถ่ายอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ด้วยการไหลเวียนของ
น้ าผ่านท่อโลหะที่บริ เวณด้านนอกเป็ นพื้นดิ นแบบชุ่ มน้ าเป็ นตัวช่ วยโอน
ถ่ายอุณหภูมิ จานวน 12 ชุ ด จากนั้นนาน้ าที่ ผ่านท่อโลหะดูดความร้ อน
ออกไปแล้ว มาผ่า นชุ ดคอยเย็น ซึ่ ง มี พ ดั ลมเป่ าลมเย็น ด้วยความเร็ ว 3
ระดับ กระจายให้ค รอบคลุ มบริ เ วณห้อง ที่ ออกแบบและควบคุ มอย่าง
อัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผลทาให้อุณหภูมิภายในห้ องพัก
อาศัย ลดลงได้อย่างน้อย 1-3 0C สามารถลดลงพลังงานที่ใช้ในระบบได้
47 % เทียบระบบเครื่ องปรับอากาศบ้านขนาด 1000 วัตต์ (9000 BTU)
ซึ่ งผลการวิจยั นี้ คาดว่าจะได้ตน้ แบบของระบบปรั บอากาศความเย็นใต้
พิภพควบคุ มอย่างอัตโนมัติด้วยระบบอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นระบบปรั บ
อากาศทางเลือกต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ: ความเย็นใต้พิภพ, ระบบปรับอากาศ, การถ่ายเทความร้ อน,
ระบบอัตโนมัติ

Abstract
This paper presents the underground cooling system used the water
medium to transfer the temperature difference by the water flow passed
the metal pipe 12 groups outside of a ground with water to transfer a
temperature difference. After that, to use the water flow through a metal
pipe with eject the high temperature and to use the fan with 3 levels
blowed the cool air cover the room area with design and control
automatically by the microcontroller. The result of the this paper has
reduced the temperature inside the living room less than 1-3 celsius and
the energy used in system decrease less than 47% that is compare with
the 1000 watts (9000BTU) air conditioner. There for. the air condition

with underground coolant automatic control by electronic system is
prototype of air condition system and a selected a cooling system in the
future.
Keywords: Geothermal cooling, Air condition system, Ventilation
cooling, Automation

1. บทนา
ปั จ จุ บ ัน โลกของเรามี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางสภาวะอากาศ
โดยเฉพาะอุณหภูมิมีค่าสู งขึ้น[1] ในทานองกลับกันค่าอุณหภูมิที่มีความ
เหมาะสมสาหรับห้องพักอาศัยเพื่อให้รู้สึกสบายจะมีค่าระหว่าง 21.1 0C
ถึง 27 0C และความชื้ นสัมพัทธ์อยูใ่ นช่วง 20-70 [2] แต่สภาพบ้านเรื อนใน
เมืองโดยส่ วนมากมีตึกสู งปิ ดบังทิศทางลมพัดผ่าน มีผลทาให้อุณหภูมิสูง
เกิ นค่าที่จะทาให้ผูอ้ าศัยในบ้านเรื อนรู ้ สึกสบาย ดังนั้นจึงมีการใช้พดั ลม
เป่ าอากาศหรื อเครื่ องปรั บอากาศเพื่อลดอุนหภูมิล ง โดยใช้ไฟฟ้ าเป็ น
แห ล่ งพลั ง งานห ลั ก ห ลั ก ก ารคื อใ ช้ ส ารเค มี อั ด ค วามดั น ด้ ว ย
คอมเพรสเซอร์ (Compresser) ซึ่ งมี การใช้พลังงานไฟฟ้ าที่ สูงเกิ น ๑๐๐๐
วัต ทาให้สิ้นเปลื องพลังงานที่ สูง แต่ถา้ สังเกตดู ว่าในขณะที่ เรานั่งพักอยู่
ใต้ร่มไม้ที่มี ลมพัดผ่าน หรื อใต้พ้ื นดิ นของตึ กบ้านพักอาศัยในเมื อง จะ
รู้สึกเย็นสบาย แม้กระทั้งพื้นดินที่มีน้ าขังนิ ดหน่ อยเวลานั้งใกล้ๆก็จะรู ้ สึก
เย็นเช่นกัน ด้วยการเล็งเห็นความสาคัญที่จะลดการใช้พลังงานไฟฟ้ า
ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงนาเสนอ แนวคิดจะที่นาเอาความเย็นใต้พิภพ
มาใช้แทนระบบปรับอากาศแบบเดิม ระบบความเย็นจากใต้พิภพจะอาศัย
น้ าเป็ นตัวกลางในการโอนถ่ายอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ด้วยการนาเอาน้ ามา
ผ่านท่อโลหะโดยท่อโลหะจะฝั งตัวอยู่ภายใต้พ้ื นดิ น ที่ มีน้ าแฉะเป็ นตัว
ช่ วยโอนถ่ ายอุณหภูมิ จานวน 12 ชุ ด จากนั้นนาน้ าที่ ผ่านท่อโลหะดู ด
ความร้ อนออกไปแล้ว มาผ่านชุ ดคอยเย็น ซึ่ งมี พดั ลมเป่ าลมเย็นกระจ่าย
ให้ครอบคลุมบริ เวณห้องพักขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร และสู ง 2.5
เมตร โดยระบบที่ อ อกแบบสามารถควบคุ ม ได้ อ ย่ า งอัต โนมัติ ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
695

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand

2. ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล AVR (ATmega8)
ATmega8 เป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ แบบ 8 บิ ต มี
สถาปั ตยกรรมแบบ RISE (Reduce instruction set computer) โดย
สามารถประมวลผล 1 คาสั่งในเวลา 1 สัญญาณนาฬิ กา และทางานกับ
ความถี่ สัญ ญาณนาฬิ ก าสู ง สุ ด 16 MHz ภายในได้รวบรวมวงจร
สนับสนุนการทางาน เช่น Analog to Digital, SPI, Timer, Counter, PWM
ซึ่งวงจรสนับสนุนการทางานเหล่านี้ ทาให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถ
ทางานได้กว้างและใช้อุปกรณ์ ต่อร่ วมภายนอกน้อยมาก ดังในรู ปที่ 2.7

อยู่ใ กล้กบั เตาไฟได้รับ ความร้ อนแล้วขยายตัวจึ งมี ค วามหนาแน่ น น้อย
และลอยขึ้นตอนบน ส่ วนที่เย็นซึ่ งหนักกว่าจะจมลงมาแทนที่ ทาให้เกิ ด
การเคลื่ อ นที่ ข องน้ า เป็ นกระแสวนเวี ยนจนทัว่ ทั้ง กาน้ า จึ ง ร้ อ นทั่ว ถึ ง
ทั้งหมด

2.4 หลักการทางานของเครื่องปรับอากาศ
การปรับอากาศหมายถึ ง การปรับอากาศให้เย็นลง หรื อร้ อน
ขึ้น ถ้าปรับอากาศให้เย็นจะนึ กถึ งคาว่าแอร์ หลักการทางานของแอร์ คือ
นาเอาความร้ อนจากภายในห้องไปข้างนอกห้อง โดยใช้อุปกรณ์หลัก 4
ชุด คือ คอยล์เย็น(Evaporator) คอยล์ร้อน(Condenser) เครื่ องอัดความดัน
(Compressor) และท่อลดความดัน (Capillary Tube) [5]

3 การออกแบบโครงสร้ างระบบปรั บอากาศด้ วยความเย็นใต้
พิภพ
3

(ก) ATmega8 แบบ TQFP
(ข) ATmega8 แบบ PDIP
รูปที่ 1 โครงสร้างระบบปรับอากาศด้วย

5

4

6

1

2.2 อุณหภูมพิ นื้ ดินทีร่ ะดับความลึกต่ างๆ
2

จากงานวิจยั พบว่าอุณหภูมิของดิ นที่ ระดับความลึ กต่างๆกันที่
ระดับความลึก 0.50 ม. 1.00 ม. และ 2.00 ม. ในสภาพแวดล้อมอยูใ่ ต้
ต้นไม้เดียวกันพบว่าที่ความลึ กระดับ 2 เมตร ในเวลากลางวันมีอุณหภูมิ
ต่าที่สุดตามลาดับ [3] ดังรู ปที่ 2

รูปที่ 2 การเปรี ยบเทียบอุณหภูมิพ้นื ดินใต้ตน้ ไม้ที่ระดับความ
ลึกต่างๆ [3]

2.3 การถ่ ายเทความร้ อนโดยการพา (Convection)
การถ่ายเทความร้อนโดยการพาคือ การถ่ายเทความร้ อนโดยมี
วัตถุ ห รื อตัวกลางที่ ได้รับความร้ อนเป็ นตัวพาเอาความร้ อน จะเกิ ด ได้
เฉพาะวัตถุพวกของเหลวและก๊าซเท่านั้น[4] เช่ น กาต้มน้ า น้ าตอนล่างที่

12

รู ปที่ 3 โครงสร้างระบบปรับอากาศด้วยความเย็นใต้พิภพ
ในรู ป ที่ 3 อธิ บายถึ ง ระบบปรั บ อากาศความเย็นใต้พิภ พที่
ออกแบบติดตั้งในพื้นที่ห้องขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร และสู ง 2.5
เมตร อุปกรณ์ในระบบที่ติดตั้งแบ่งออกเป็ น 6 ส่ วนด้วยกัน
หมายเลข 1 ชุ ดคอยล์เย็น ทาหน้าที่กระจายความเย็นสู่ ภายใน
ห้องด้วยน้ า
หมายเลข 2 ชุ ด ท่ อ หล่ อเย็น มี อ ยู่ 12 ท่ อน ฝั ง ไว้ใ ต้ดิ น ท า
หน้าที่ลดอุณหภูมิของน้ าในระบบที่ส่งไปยังคอยล์เย็น
หมายเลข 3 ถังพักนา จะตั้งอยูบ่ นที่ สูงเพื่อพักน้ าไว้ก่อนที่จะ
ส่ งไปที่คอยล์เย็น
หมายเลข 4 ท่อน้ าพีอี ใช้ต่อเป็ นนทางไหลเวียนของน้ าหล่ อ
เย็น
หมายเลข 5 ปั้ มน้ า ใช้ใ นการดัน น้ าในระบบให้ ไ หลเวี ย น
เพื่อให้เกิดการถ่ายเทอุณหภูมิระหว่างคอยล์เย็นกับอากาศภายในห้อง
หมายเลข 6 ชุ ดคอนโทรล ทาหน้าที่ควบคุมมอเตอร์ พัดลม
คอยล์เย็น และปั้ มน้ า โดยมีการวัดอุณหภูมิจากภายในห้อง ภายนอกห้อง
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อุณหภูมิน้ าเข้าน้ าออก และวัดความชื้นในอากาศ โดยมีจอแอลซี ดี (LCD)
ขนาด 16 ตัวอักษร 2 แถว เป็ นตัวแสดงผลการทางาน
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ในรู ปที่ 4 อธิ บายการควบคุมระบบปรับอากาศด้วยความเย็น
ใต้พิภพแบ่งการทางานออกเป็ น 3 ส่ วนหลักๆ ด้วยกันคือ ภาคอินพุต ชุ ด
ประมวลผล และภาคเอาต์พุต ซึ่ งแต่ละชุ ดมี หน้าที่การทางานที่ แตกต่าง
กันออกไป
Power
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รูปที่ 4 บล็อคไดอะแกรมระบบควบคุม
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รูปที่ 5 กล่องควบคุมระบบปรับอากาศ
กล่องควบคุม ปุ่ ม Power ใช้สาหรับเปิ ด และปิ ด ระบบการ
ทางานของระบบ สวิตซ์ S1 ใช้สาหรับ เปิ ด-ปิ ด ปั้ มน้ า สวิตซ์ S2 เลือก
ระดับความเร็ วพัดลมที่คอยล์เย็นต่าสุด สวิตซ์ S3 เลือกระดับความเร็ วพัด
ลมที่คอยล์เย็นปานกลาง สวิตซ์ S4 เลือกระดับความเร็ วพัดลมที่คอยล์เย็น
สูงสุด และจอแอลซีดี แสดงผลการทางาน

รู ปที่ 6 ลาดับการทางานของโปรแกรม
อธิ บายล าดับ การท างานของระบบเริ่ มจากอ่ า นค่ าอุ ณหภู มิ
ภายในห้อง (Temp1) อุณหภูมิภายนอกห้อง (Temp2) อุณหภูมิน้ าก่อนเข้า
ชุ ดหล่ อเย็น (Temp3) อุณหภูมิน้ าหลังผ่านชุ ดหล่อเย็นใต้พิภพ (Temp3)
และค่าความชื้ นภายในห้อง (HUM) ดังรู ปที่ 6
ตรวจสอบสวิตซ์ 1 เท่ากับ 0 หรื อไม่ ถ้าไม่ใช่ พัดลมคอยล์เย็น
และปั้ มน้ าจะไม่ทางาน ถ้าใช่ ทาการตรวจสอบค่าอุณหภูมิภายในห้องมี
ค่ามากกว่า 20 องศาหรื อไม่ ถ้าไม่ใช่ พัดลมคอยล์เย็นและปั้ มน้ าจะไม่
ทางาน ถ้าใช่ พัดลมคอยล์เย็นและปั้ มน้ าจะทางาน
ตรวจสอบสวิตซ์ 2 เท่ากับ 0 หรื อไม่ ถ้าไม่ใช่ ข้ามไปทางาน
ขั้นตอนอื่น ถ้าใช่พดั ลมจะทางานในระดับความเร็ วต่าสุ ด
ตรวจสอบสวิตซ์ 3 เท่ากับ 0 หรื อไม่ ถ้าไม่ใช่ ข้ามไปทางาน
ขั้นตอนอื่น ถ้าใช่พดั ลมจะทางานในระดับความเร็ วปานกลาง
ตรวจสอบสวิตซ์ 4 เท่ากับ 0 หรื อไม่ ถ้าไม่ใช่ ข้ามไปทางาน
ขั้นตอนอื่น ถ้าใช่พดั ลมจะทางานในระดับความเร็ วสู งสุ ด
ผังจาลองการติดตังระบบปรับอากาศภายในตัวบ้านอธิ บายได้
ดังรู ปที่ 7
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รู ปที่ 9 ผลการทดสอบระบบปรับอากาศในช่วงเวลา 14:00 -15:00 น.

รูปที่ 7 การติดตั้งระบบปรับอากาศด้วยความเย็นใต้พิภพ

5. สรุปผล
ผลการทดสอบที่ได้ ระบบปรับอากาศด้วยความเย็นใต้พิภพ
ควบคุ ม อย่ า งอัต โนมัติ ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สามารถท างานได้
สอดคล้อ งตามวัตถุ ประสงค์ คื อ ระบบสามารถท าให้ อุณ หภู มิภ ายใน
ห้องพักอาศัยและภายนอกห้อง ลดลงได้เฉลี่ ยประมาณ 1-3 0C ส่ วนค่ า
ความชื้ นสัมพัทธ์เฉลี่ ยอยูท่ ี่ 43.13% จะต่ากว่าค่าที่เหมาะสม (50%-55%)
เนื่ องจากเป็ นช่วงหน้าร้อน สามารถลดพลังงานที่ใช้ในระบบได้ 47% เมื่อ
เทียบกับเครื่ องปรับอากาศขนาด 1000 วัตต์ ผลการวิจยั นี้ ได้ตน้ แบบของ
ระบบปรั บอากาศด้วยความเย็นใต้พิภพควบคุมอย่างอัตโนมัติดว้ ยระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อเป็ นระบบปรับอากาศทางต่อไปในอนาคต

4 ผลการทดสอบระบบปรับอากาศด้ วยความเย็นใต้ พภิ พ

รูปที่ 8 ทดสอบระบบปรับอากาศภายในห้องพัก
พื้นที่ทดสอบระบบอยูใ่ นเขตตัวเมืองขอนแก่น เป็ นห้องขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร และสูง 2.5 ดังรู ปที่ 8
ทาการทดสอบระบบในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ช่วงเวลา 14.00
น.-15.00 น. อุณหภูมิเฉลี่ ย ภายนอกห้อง(OUT DOOR) จะอยู่ที่ 34.71
องศาเซลเซี ยส ภายในห้อง(IN DOOR) 32.58 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิ
เฉลี่ ยภายในห้ องจะต่ า กว่าภายนอกห้องประมาณ 2.13 องศาเซลเซี ยส
อุณหภูมิน้ าก่อนเข้าคอยล์เย็น(IN COIL) อยูท่ ี่ 31.46 องศาเซลเซี ยส ส่ วน
อุณหภูมิน้ าที่ไหลผ่านคอยล์เย็น(OUT COIL) อยูท่ ี่ 30.11 องศาเซลเซี ยส
อุณหภูมิเฉลี่ ยของน้ าที่ไหลออกจากชุ ดคอลย์เย็นจะลดลงประมาณ 1.35
องศา เซลเซี ยส ส่ วนความชื้ น สัม พัท ธ์ (%RH) เฉลี่ ยจะอยู่ที่ 43.13%
อธิบายดังรู ปที่ 9 ส่วนพลังงานรวมที่ใช้ในระบบอยูท่ ี่ประมาณ 530 วัตต์/
ชัว่ โมง ซึ่ งน้อยกว่าระบบเครื่ องปรับอากาศบ้านขนาด 1000 วัตต์ (9000
BTU) ประมาณ 47%
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รถช่ วยอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงวัย
Convenience car of the elderly
ณัฐพงศ์ บุตรธนู* ปองพล แสนสอน และ อนันต์ วณิ ชยาไพสิ ฐ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042211040 ต่อ 3404 อีเมล์ n.bootthanu@gmail.com

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอ รถช่ วยอานวยความสะดวกสาหรับผูส้ ู งวัย
การสร้างระบบควบคุม และการทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
ของระบบ หลัก การท างานใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นตัวควบคุ ม
ทิศทาง และปรับระดับความเร็ ว ระบบของรถจะมีคนั โยก (Joystick) ใช้
ในการควบคุมการเคลื่อนที่ ตามต้องการ มีปุ่มปรับระดับได้ 3 ระดับ การ
ทดสอบความเร็ วสู งสุ ดและน้ าหนักโหลดสู งสุ ดที่ 70 กิ โลกรั ม ขณะวิ่ง
ทางราบความเร็ วเฉลี่ ยที่ วดั ได้ ระดับ 3 วิ่งที่ ความเร็ ว 3.6 km/hr กระแส
5.67 A การวิ่งในทางลาดชัน 6 องศา ระดับความเร็ ว 1 และ 2 ไม่สามารถ
ขึ้นได้ทางชันได้เนื่ องจากมี กาลังไม่เพียงพอ ระดับ 3 วิ่งที่ ความเร็ วเฉลี่ ย
1.7 km/hr กระแส 15.51 A การใช้พลังงานแบตเตอรี่ 12 V กระแส 9.0 A
ผลการทดลองการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่ องรถสามารถวิ่งได้ต่อเนื่ อง 2
ชัว่ โมง จากการแบตเตอรี่ ที่มีพลังงานเต็มประจุ แรงดันที่วดั ก่อนใช้ 13.32
V (100%) แรงดันที่วดั หลังใช้เหลือ 11.80 V (45%)
คาสาคัญ: รถอานวยความสะดวก, ระบบควบคุมรถสาหรับผูส้ ูงอายุ

Abstract
This paper present convenience car of the elderly. Creating a
control system and performance testing of the system. Working
principle of microcontroller as a directional control and speed. The
system of the car is a joystick used to control the movement as needed,
there are 3 levels. Maximum speed test and maximum load of 70 kg
while running flat. Average speed measured at level 3 runs at 3.6 km/hr.
current 5.67 A. Running on steep slopes 6 degrees of speed 1 and 2 can
not climb steep because of inadequate level 3 running at an average
speed of 1.7 km/hr current 15.51 A battery power 12 V current 9.0 A.
Continuous power test results The vehicle can run for up to 2 hours on a
fully charged battery. Measurement before use 13.32 V (100%) Rated
voltage after use 11.80 V (45%).
Keywords: Convenience car of the elderly, Convenience car of the
elderly control system.

1. บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่ งในอาเซี ยนที่เข้าสู่ การเป็ นสังคม
สู งวัย (Aging Society) การเป็ นสังคมสู งวัย คื อ การที่ มีจานวนผูส้ ู งอายุ
หรื อ ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้ น ไป เพิ่ ม สู งขึ้ น จนมากกว่าร้ อ ยละ 10 ของ
ประชากรทั้งหมด ในขณะที่ วัยเด็ ก และแรงงานลดน้อ ยลง ผู้สู ง อายุ
หมายถึ งผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป จากผลสารวจของ สานักงานสถิ ติ
แห่ งชาติ 4 ครั้ ง ที่ ผ่านมาพบว่าประเทศไทยมี จานวนและสัด ส่ วนของ
ผู ้สู ง อายุเพิ่ ม ขึ้ น อย่า งรวดเร็ ว และต่ อ เนื่ อ งโดยในปี 2537 มี จ านวน
ผูส้ ู งอายุคิดเป็ น ร้ อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศ และเพิ่ มขึ้ น เป็ น
ร้อยละ 9.4 ร้อยละ 10.7 ร้อยละ 12.2 ในปี 2545 2550 2554 ตามลาดับ ผล
การส ารวจปี 2557 พบว่ า มี จ านวนผู ้สู งอายุคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 14.9 ของ
ประชากรทั้งหมด (ชายร้ อยละ 13.8 และหญิ งร้ อยละ 16.1) จากจานวน
ผูส้ ู งอายุท้ งั สิ้ น 10,014,699 คน เป็ นชาย 4,514,812 และ หญิง 5,499,887
คน หรื อคิ ด เป็ นชายร้ อ ยละ 45.1 และหญิ งร้ อ ยละ 54.9 ของ ผู้สู งอายุ
ทั้งหมด ซึ่ งปั ญหาสาคัญของผูส้ ู งอายุคือการหกล้มขณะที่เดิ น การหกล้ม
หลายคนอาจมองเป็ นเรื่ องธรรมดา เพราะทุกคนก็ห กล้มได้ แต่ส าหรั บ
ผูส้ ู งอายุแล้วไม่ใช่ เรื่ องธรรมดา เพราะคนไทยมีปัญหาเรื่ องโรคกระดู ก
พรุ นค่อนข้างสู ง การหกล้มแต่ละที่ มีโอกาสท าให้เกิ ดกระดู กหักได้ง่าย
นามาซึ่ งโรคแทรก ซ้อนต่างๆ มากมาย และสามารถ นาไปสู่ การเสี ยชี วิต
ได้ในที่สุดการหกล้มที่เป็ นเหตุนาไปสู่ การเสี ยชี วิตเกิ นครึ่ งเกิ ดขึ้นในคน
ที่อายุ 75 ปี ขึ้นไปในผูส้ ู งอายุที่มีอายุระหว่าง 65-69 ปี เมื่อเกิ ดการหกล้ม
จะพบปั ญหากระดูกสะโพกหักได้ถึง 1 ใน 200 ราย และจะพบปั ญหานี้
มากขึ้ น ตามอายุที่เพิ่มขึ้น ในผูส้ ู งอายุ 85 ปี ขึ้ นไป จะพบปั ญหากระดู ก
สะโพกหัก ได้สูงถึ ง 1 ใน 10 ราย ท าให้ ก ารน ารถเข็ น เข้ามาช่ วยเหลื อ
ผูส้ ู งอายุถือเป็ นการช่ วยเหลื อที่ ถูกจุดและเพื่อทาให้ผูส้ ู งอายุสามารถใช้
งานได้ง่ายมากขึ้นการประดิ ษฐ์รถช่ วยอานวยความสะดวกสาหรับผูส้ ู งวัย
ที่สามารถควบคุมทิศทางที่จะไปของผูส้ ู งอายุเองนั้นทาให้การใช้งานเพื่อ
การเคลื่ อนที่ของผูส้ ู งอายุสามารถทาได้โดยสะดวกสบายและปลอดภัย
มากขึ้นในการดาเนิ นชี วิต
ดัง นั้ นจึ ง ได้ แ นวคิ ด ออกแบบรถอ านวยความสะดวกแก่
ผูส้ ู งอายุ ซึ่ งช่ วยประหยัดเวลาในการใช้ชีวิตประจาวันของผูส้ ู งอายุ และ
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จะได้สะดวกสบายในการขยับตัวหรื อทากิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวันได้ทา
ธุระส่ วนตัวเพิ่มมากขึ้น โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นตัวควบคุมการ
ท างานของระบบประกอบด้วย ระบบควบคุ ม การเลี้ ยวซ้ าย เลี้ ยวขวา
เดิ น หน้า ถอยหลัง ตัว ล้อ จะมี ม อเตอร์ ติ ด ทั้งสองข้างเพื่ อควบคุ ม การ
เคลื่อนที่ โดยใช้แบตเตอรี่ 12 VDC เป็ นแหล่งจ่ายไฟให้กบั ระบบ

2. โครงสร้ างและการออกแบบ
2.1 ออกแบบโครงสร้ าง

รู ปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมการทางานของระบบ

การออกแบบมีการใช้โปรแกรมเขียนแบบสาเร็ จรู ป ช่ วยใน
การออกแบบ โดยออกแบบให้รถช่ วยอานวยความสะดวกสาหรับผูส้ ูงวัย
มีขนาด ความกว้าง 51.50 ซม. ความยาว 76.5 ซม. มีความสู งรวม 118.24
ซม. ในตัวรถประกอบไปด้วย เบาะนัง่ มีพนักพิงศีรษะหุ้มด้วยหนังเทียมสี
เทา-ด า ขนาด กว้าง 50 ซม. สู ง 70 ซม. ล้อ ด้านหน้ า ขนาด 4 นิ้ ว ล้ อ
ด้านหลังขนาด 8 นิ้ว ใช้วสั ดุ เหล็กในการสร้ างโครงรถช่ วยอานวยความ
สะดวกสาหรับผูส้ ูงวัย ดังรู ปที่ 1

2.3 การออกแบบวงจรควบคุม
ออกแบบวงจรขับ มอเตอร์ โ ดยใช้ โ ปรแกรมจ าลองวงจร
อิเล็กทรอนิ กส์ ในการออกแบบวงจรโดยเราเลื อกใช้วงจรไฮบริ ด ใช้ไฟ
12 - 30 V โดยทนกระแสได้ถึง 40 A สามารถทนกระแสได้มากเหมาะกับ
การใช้งานกับรถอานวยความสะดวกสาหรับผูส้ ู งวัยเพราะต้องรับน้ าหนัก
ทั้งคนและรถท าให้กินกระแสมาก จึงเลื อกใช้วงจรนี้ ในการใช้งานและ
วงจรสามารถหมุ น ทั้ ง ไปและกลั บ ได้ ดัง รู ป ที่ 4 และ ในส่ วนชุ ด
คอนโทรลเลอร์ นี้ เราจะใช้ บ อร์ ด Arduino ในการควบคุ ม ทิ ศ ทาง
เดินหน้า, ถอยหลัง, ซ้าย, ขวา (ในส่ วนของการบังคับทิศทางในชิ้ นงาน
จริ งทางเราได้ใช้ Joystick มาแทนสวิต ซ์ ) ส่ วน ระดับ ความเร็ ว ซึ่ งมี 3
ระดับ ได้แก่ ช้า, ปลานกลาง และ เร็ ว ตามลาดับ แสดงดังรู ปที่ 5

(ก) ด้านข้าง
(ข) ด้านหน้า
รูปที่ 1 การออกแบบรถช่วยอานวยความสะดวกสาหรับผูส้ ู งวัย

รู ปที่ 4 วงจรขับมอเตอร์
รูปที่ 2 โครงสร้างรถช่วยอานวยความสะดวกสาหรับผูส้ ู งวัย

2.2 หลักกการทางานของระบบ
คัน โยก (Joystick) ท าหน้ าที่ เป็ นอิ น พุ ท ส่ งสั ญ ญาณไปให้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ประมวลผล สั่งการให้กบั วงจรขับมอเตอร์ เพื่อให้
มอเตอร์ทางาน ดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 5 วงจรควบคุม
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3. ผลการทดลอง
จากการทารถช่ วยอานวยความสะดวกสาหรั บผูส้ ู งวัย ได้ท า
การทดลองและทดสอบประสิ ทธิ ภาพการทางานของรถช่ วยอานวยความ
สะดวกสาหรับผูส้ ู งวัย ได้ทาการทดลองที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เพื่อหาผลการทดลองต่างๆ ทั้งการวิ่งทางราบ และ การวิ่งทางลาดชัน ดัง
รู ปที่ 6 และ รู ปที่ 7 ตามลาดับ

รู ปที่ 8 กระแสโหลดจากน้ าหนักตัวของผูใ้ ช้ขณะวิ่งในทางราบ

รูปที่ 6 สถานที่ที่ใช้ในการทดสอบในทางราบ

รู ปที่ 9 กระแสโหลดจากน้ าหนักตัวของผูใ้ ช้ขณะวิ่งในทางราบ
2. ทดลองหาความเร็ วเฉลี่ ยต่อน้ าหนักตัวของผูใ้ ช้ จากผลการ
ทดสอบความเร็ วในการเคลื่ อนที่ในทางราบ เป็ นระยะทาง 10 เมตร ทา
การทดสอบ 10 ครั้ ง จากน้ าหนัก ตัวผูใ้ ช้ จากการทดลองหาระยะเวลา
เฉลี่ย ทั้ง 3 ระดับ น้ าหนักตัวผูใ้ ช้ 60 kg ใช้ระยะเวลาในการเคลื่อนที่เฉลี่ย
ระดับช้า 15.806 วินาที ระดับกลาง 13.693 วินาที ระดับเร็ ว 9.95 วินาที
และ น้ าหนักตัวผูใ้ ช้ 70 kg ใช้ระยะเวลาในการเคลื่ อนที่เฉลี่ ย ระดับช้า
17.236 วินาที ระดับกลาง 14.746 วินาที ระดับเร็ ว 10.962 วินาที ดังรู ปที่
10 และการหาความเร็ วเฉลี่ย กิโลเมตรต่อชัว่ โมง จะหาได้จากสมการที่ 1

รูปที่ 7 สถานที่ที่ใช้ในการทดสอบในทางขึ้นลาดชัน 6 องศา
1. ทดลองกระแสโหลดจากน้ าหนักตัวของผูใ้ ช้ ขณะวิ่งทาง
ราบ และทางขึ้นลาดชัน ในการทดลองจะทดลองโหลดจากน้ าหนัก ใน
การทดสอบนั้นจะทาการทดสอบ 10 ครั้ง เพื่อทดสอบหาอัตราความเร็ ว
รวมถึ งการวัดกระแสโหลดของน้ าหนัก ตัวผูใ้ ช้ โดยใช้ ม ลั ติ มิ เตอร์ วดั
กระแส ระยะทาง 10 เมตร เพื่อคานวณหาความเร็ วเฉลี่ย ขณะวิ่งทางราบ
ดังรู ปที่ 8 ขณะวิ่งทางลาดชัน 6 องศา จากการทดลอง 10 ครั้ง ใช้ระดับ
ความเร็ วสุดได้เท่านั้น เนื่ องจากระดับ ช้า, กลาง ไม่มีกาลังพอที่จะขึ้นทาง
ลาดชันได้ ดังรู ปที่ 8

Vava = s / t

(1)

รู ปที่ 10 ทดสอบความเร็ วในการเคลื่อนที่ในทางราบระยะทาง 10 เมตร
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3. ทดลองหาระยะเวลาการใช้พลังงานแบตเตอรี่
ผลการทดสอบหาระยะเวลาการใช้ พ ลัง งานแบตเตอรี่ 12V 9.0 Ah
จานวน 2 ลูกต่อขนานกัน จากการใช้งานอย่างต่อเนื่ องโดยใช้มลั ติมิเตอร์
วัดแรงดันและมิเตอร์ วดั ระดับแบตเตอรี่ วัด ได้จากแบตเตอรี่ ที่เต็ม 100%
จากแรงดันที่วดั ได้ขณะแบตเตอรี่ ชาร์ จเต็มที่เฉลี่ ยที่ 13.46V (100%) ใช้
ระยะเวลาการทดลองไปทั้งหมด 2 ชัว่ โมง แบตเตอรี่ แรงดันคงเหลือเฉลี่ ย
ที่ 11.94 V (54%) จะสรุ ป ได้ ว่ าผู้ใ ช้ ง านรถช่ ว ยอ านวยความสะดวก
สาหรั บ ผูส้ ู งวัยที่ มี น้ าหนัก 60 kg สามารถใช้งานต่ อเนื่ องได้น านถึ ง 2
ชัว่ โมง และยังสามารถใช้งานได้ต่อเนื่ องอีก ดังรู ปที่ 11

หาความเร็ วเฉลี่ย และ ระยะเวลาการใช้พลังงานแบตเตอรี่ ต่อน้ าหนักตัว
ของผูใ้ ช้เพื่อหาความแตกต่าง สรุ ปผลการทดลองได้ดงั นี้
น้ าหนัก 60 kg กระแสเฉลี่ยในทางราบที่ 5.25 A ทางขึ้นลาดชัน 6
องศา 12.94 A ส่ วนความเร็ วเฉลี่ ยทางราบที่หาได้คือ ระดับช้า 2.2 km/hr
ระดับ กลาง 2.6 km/hr ระดับเร็ ว 3.6 km/hr และทางขึ้ น ลาดชัน 6 องศา
ระดับเร็ ว ที่ 2.1 km/hr ด้านการใช้พลังงานแบตเตอรี่ จากการทดลองใช้
งานอย่างต่ อเนื่ อง 2 ชัว่ โมง ก่ อนท าการทดลองแรงดัน ที่ วดั ได้ 13.46V
(100%) หลังการทดลอง 11.94V (54%)
น้ าหนัก 70 Kg กระแสเฉลี่ยในทางราบที่ 5.67 A ทางขึ้นลาดชัน 6
องศา 15.51 A ส่ วนความเร็ วเฉลี่ ยทางราบที่หาได้คือ ระดับช้า 2.0 km/hr
ระดับ กลาง 2.4 km/hr ระดับเร็ ว 3.2 km/hr และทางขึ้ น ลาดชัน 6 องศา
ระดับเร็ วที่ 1.7 km/hr ด้านการใช้พลังงานแบตเตอรี่ จากการทดลองใช้
งานอย่างต่ อเนื่ อง 2 ชั่วโมง ก่ อนท าการทดลองแรงดัน ที่ วดั ได้ 13.32V
(100%) หลังการทดลอง 11.80V (45%)

เอกสารอ้ างอิง
รูปที่ 11 ทดสอบผลระยะเวลาการใช้พลังงานแบตเตอรี่ จากน้ าหนัก 60 kg
จากผลการทดสอบหาระยะเวลาการใช้พ ลังงานแบตเตอรี่ 12V 9.0Ah
จานวน 2 ลูกต่อขนานกัน จากการใช้งานอย่างต่อเนื่ องโดยใช้มลั ติมิเตอร์
วัดแรงดันและมิเตอร์ วดั ระดับแบตเตอรี่ วัด ได้จากแบตเตอรี่ ที่เต็ม 100%
จากแรงดันที่วดั ได้ขณะแบตเตอรี่ ชาร์ จเต็มที่เฉลี่ ยที่ 13.32V (100%) ใช้
ระยะเวลาการทดลองไปทั้งหมด 2 ชัว่ โมง แบตเตอรี่ แรงดันคงเหลือเฉลี่ ย
ที่ 11.80V (45%) จะสรุ ปได้ว่าผูใ้ ช้งานรถช่ วยอานวยความสะดวกสาหรับ
ผูส้ ูงวัยที่มีน้ าหนัก 70kg สามารถใช้งานต่อเนื่ องได้นานถึ ง 2 ชัว่ โมง และ
ยังสามารถใช้งานได้ต่อเนื่ องอีก ดังรู ปที่ 12

รูปที่ 12 ทดสอบผลระยะเวลาการใช้พลังงานแบตเตอรี่ จากน้ าหนัก 70 kg

3. สรุป
จากการทดลองรถช่ วยอานวยความสะดวกสาหรับผูส้ ู งวัย และเก็บ
รวบรวมข้อมูลการทดลองวัดกระแสในทางราบและทางขึ้นลาดชัน การ
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บทคัดย่ อ

1.บทนา

งานวิจยั นี้ เป็ นการนาเทคโนโลยีเครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้สายเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าของฟาร์ มปลานิ ลในจังหวัดสกลนคร โดยใช้บอร์ด
ไมโครคอนโทลเลอร์ NodeMCU ทาหน้าที่ รับสัญญาณจากเซ็ นเซอร์
ประกอบด้วย เซ็นเซอร์ ระดับน้ า เซ็นเซอร์ วดั ค่าออกซิ เจน เซ็นเซอร์ วดั ค่า
ความเป็ นกรด-ด่าง เซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิในน้ า และทาหน้าที่ส่งสัญญาณ
แบบไร้สายไปยังหน่วยศูนย์กลางควบคุมโดยใช้บอรด์คอมพิวเตอร์ ขนาด
เล็ก เป็ นบอร์ ด Raspberry Pi ทาหน้าที่ ทาการบันทึ ก ประมวลผลและ
แสดงผลคุ ณ ภาพน้ า ผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ระบบแสดงผลยัง ใช้
หลอดไฟ LED เพื่อแสดงสถานการณ์เฝ้าระวังคุณภาพน้ าตามเงื่อนไข ผล
การทดลองพบว่าเครื อข่ า ยเซ็ นเซอร์ ไร้ สายเพื่ อตรวจสอบคุ ณภาพน้ า
สามารถบันทึกผลและแสดงสถานะของคุณภาพน้ าได้ดี

ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อคุ ณสมบัติของน้ าสาหรับการเพาะเลี้ ยง
ปลานิ ลประกอบด้วย 1) ระดับน้ าในบ่อมีความสาคัญต่อการวางไข่ ของ
ปลา น้ าควรมี ปริ มาณที่ เหมาะสม 2) ความเป็ นกรดด่ าง (pH) น้ าในบ่อ
เลี้ ยงปลาจะมี การเปลี่ ยนแปลงทั้งในช่ วงกลางวันและกลางคื น ค่าความ
เป็ นที่ เ หมาะสมอยู่ใ นช่ ว ง 6.5-8.3 3) ปริ ม าณออกซิ เ จน (Dissolved
Oxygen; DO) ปริ มาณออกซิ เจนในน้ ามีความจาเป็ น ต้องดาเนิ นการอย่าง
ถูกต้องและทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดความเสี ยหาย [1] ปริ มาณออกซิ เจนที่
เหมาะสมไม่ควรต่ากว่า 3.0 มิลลิ กรัมต่อลิ ตร 4) อุณหภูมิ (Temperature)
ปลานิ ลเป็ นสัตว์เลื อดเย็น ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิในร่ างกายให้คงที่
ได้ เมื่ ออุ ณหภู มิ น้ าเปลี่ ยนแปลงอย่างกะทัน หัน จะท าให้ ป ลาช็ อ คตาย
อุณหภูมิที่เหมาะสมจะอยู่ในช่ วง 25-32 องศาเซลเซี ยส ดังนั้นปั จจัยที่
กล่าวมาล้วนมีผลต่อการเลี้ยงปลานิ ลในบ่อ
เครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้ สาย (Wireless Sensor Network :WSN)
[2] เกิ ดขึ้นจากการนาเทคโนโลยีสมองกลฝั งตัวและการสื่ อสารไร้ ส ายที่
ส่ ง ข้ อ มู ล ระหว่ า งเซ็ น เซอร์ โหนดเครื อข่ า ยเซ็ น เซอร์ ไร้ ส าย [3]
ประกอบด้วย อุปกรณ์ที่ทาหน้าที่เป็ นโหนดเซ็นเซอร์ (Sensor node) ทา
หน้าที่ ส่ งข้อมู ล ที่ วดั จากเซ็ นเซอร์ ไปยัง โหนดสถานี ฐ าน(Base station
node) ท าหน้ า ที่ สื่ อ สารระหว่ า งเครื อ ข่ า ยเซ็ น เซอร์ ผ่ า นทางคลื่ น วิ ท ยุ
เครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้สายถูกนามาใช้งานทางด้านเกษตรกรรมในทิศทางที่
ดี ข้ ึน เช่ น การตรวจวัดอุณหภูมิ การตรวจวัดความชื้ นในดิ น การตรวจวัด
ค่าระดับน้าในแปลงปลูกข้าว การควบคุมการให้น้ าในระบบชลประทาน
ด้ว ยเครื อ ข่ า ยเซ็ น เซอร์ ไ ร้ ส าย [4], [5] เครื อ ข่ า ยเซ็ น เซอร์ ไ ร้ ส ายใช้
เทคโนโลยีก ารสื่ อสารแบบไร้ ส ายตามมาตรฐานย่านความถี่ 2.4 GHz
ดัง นั้น งานวิ จ ัย นี้ จึ ง มี แ นวความคิ ด น าเครื อข่ า ยเซ็ น เซอร์ ไ ร้ ส ายเพื่ อ
ออกแบบและแสดงผลข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์ ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
โดยการนาโหนดเครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้ สายประกอบด้วย เซ็นเซอร์ วดั ค่า
ความเป็ นกรดด่าง เซ็นเซอร์ วดั ค่าออกซิ เจน เซ็นเซอร์ วดั ค่าอุณหภูมิและ

คาสาคัญ: เครื อข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย, คุณภาพน้ า

Abstract
This research is the technology of wireless sensor networks
for monitoring water quality of farm Nile Tilapia in Sakon Nakhon
province. By using a micro- controller board NodeMCU to receive
signals from the sensors consists of water level sensor,the oxygen
sensor,pH sensor and the temperature sensor in the water. NodeMCU
transmits wireless signals to the controller using Raspberry Pi boards and
serves as a record, processing and displaying water quality via internet
network. The display also uses an LED to indicate the condition of the
water. The results show that the wireless sensor network for water quality
monitoring can record and display of water quality.
Keywords: wireless sensor network, water quality
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เซ็นเซอร์ วดั ระดับน้ าผ่านเครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้สาย ส่ งข้อมูลไปศูนย์กลาง
การประมวลผลข้อมูลและเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล เพื่อบันทึ กบันทึก
ข้อมูล ประกอบด้วย วัน-เวลาและค่าคุณภาพน้ าตามช่วงเวลาที่ต้ งั ไว้ เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าของฟาร์ มปลานิ ล ซึ่ งผูเ้ ลี้ ยงปลาสามารถรับรู้ ขอ้ มูล
คุณภาพน้ าได้ โดยผูว้ ิจยั พัฒนาให้มี หลอด LED เพื่อแสดงสถานะของ
คุ ณภาพน้ าจากเซ็ นเซอร์ ดงั กล่ าว ข้อมู ล คุ ณภาพน้ าที่ ได้สามารถนาไป
วิเคราะห์ เพื่อใช้ประโยชน์สาหรับการเพาะเลี้ยงปลานิ ลต่อไปได้
Temperature sensor
pH Sensor

NodeMCU

Access Point (AP)

Web Server
internet

Dissolved Oxygen; DO
Raspberry Pi Board
Level sensor

Power supply
Database

รูปที่ 1 เครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้สาย

2. รายละเอียดการพัฒนา
รู ปที่ 1 เครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้สายเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าของ
ฟาร์มปลานิลในจังหวัดสกลนคร ถูกออกแบบไว้ 3 ส่ วน คือ
1. เซ็นเซอร์ ตรวจสอบคุณภาพน้ า ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ วดั
ระดับน้ าที่ใช้คุณสมบัติของตัวเก็บประจุ (IDC) เรี ยกว่า อินเตอร์ ดิจิทลั คา
ปาซิ เ ตอร์ ที่ มี ค วามเรี ยบง่ า ย การท างานไม่ ซั บ ซ้ อ น [6] โครงสร้ า ง
ประกอบด้ ว ยแผ่ น วงจรพิ ม พ์ ท ั่ว ไป (Printed Circuit Board, PCB) มี
ลักษณะเหมือนซี่หวี ความหนาของวัสดุฐานรอง = 0.76 µm ค่าไดอิเล็ก
ทริ กของวัส ดุ ฐ านรอง = 4.3 ค่ า ไดอิ เ ล็ ก ทริ กน้ าเท่ า กั บ 80.40 ที่
อุณหภูมิห้องปกติ กาหนดความยาวเท่ากับ 50 มม. ความกว้างเท่ากับ 20
มม. ช่องว่างอิเล็กโตรดเท่ากับ 20 มม. ความสู งเท่ากับ 4 เมตรและจานวน
ซี่ เท่ากับ 800 ซี่ การใช้เซ็นเซอร์ ระดับน้ าแบบอินเตอร์ ดิจิทลั คาปาซิ เตอร์
แนวระนาบเป็ นการวัดค่าความจุไฟฟ้ าที่เกิดขึ้นระหว่างวัสดุไดอิเล็กทริ ก
2 ชนิดคือ น้ า (water) และอากาศ (air) ดังนั้น เมื่อน้ าเพิ่มขึ้นจะทาให้ให้ค่า
ความจุไฟฟ้ าเปลี่ ยนแปลง เซ็ นเซอร์ วดั ค่ าออกซิ เ จนในน้ า (Dissolved
Oxygen Kit รุ่ น SEN-11194 สามารถวัดค่ าได้ใ นช่ วง 0-20 mg/L ±0.1
เซ็นเซอร์ วดั ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH sensor Kit รุ่ น SEN-10972 ชนิ ด
CMOS ISFET) เซ็นเซอร์ วดั ค่าความเป็ นกรด-ด่าง คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าเคมี
(Electrochemical) ที่สร้างแรงเคลื่ อนไฟฟ้ าซึ่ งเป็ นสัดส่ วนกับค่ากรด-ด่ าง
ของสารละลายที่นาไปวัด ใช้หลักการวัดค่าความเป็ นกรดหรื อด่างที่มีน้ า
เป็ นตัวทาละลายซึ่งใช้หลักการทางเคมีไฟฟ้าเหมือนกัน การควบคุมความ
ต่างศักย์ เมื่อสัมผัสน้ าจะเกิ ดความต่างศักย์ มี ค่าแปรผันตามชนิ ดของ
สารละลาย หลังจากนั้นนาค่าความต่างศักย์ที่เกิ ดขึ้นระหว่างอิเล็กโทรด

อ้า งอิ ง (Reference Electrode) กั บ อิ เ ล็ ก โทรดวัด (Sensing Electrode)
นาไปขยาย ปรับสภาพและแสดงผล สัญญาณเอาต์พุตเป็ นแบบ Analog
(0-1023) ความแมน่ ยา ± 0.1pH (25 °C) เซ็ นเซอร์ วดั อุณหภูมิ (Digital
Thermometer sensor รุ่ น DS18B20) สามารถวัดอุณหภูมิในช่ วง -55 °C
ถึง +125 °C มีความแมน่ ยา ±0.5 °C อุณหภูมิในช่วง -10°C ถึง +85°C
2. NodeMCU V1 Devkit (WIFI Module base ESP8266) เป็ น
บอร์ ดไมโครคอนโทลเลอร์ โมดูลขนาดเล็ก มีราคาที่ไม่แพง ใช้เชื่ อมต่อ
กับเซ็ นเซอร์ มีโมดูล WiFi ในตัวและสามารถเชื่ อมต่อเพื่อส่ งข้อมูลได้
ผ่านทางไวไฟ
3. หน่ วยศู น ย์ก ลางควบคุ ม ใช้บอรด์ค อมพิวเตอร์ ข นาดเล็ก
(Single Board Computer: SBC) ซึ่ งเป็ นบอร์ ด อาดู โ น่ งานวิ จ ัย ครั้ งนี้
เลื อกใช้ Raspberry Pi 2 Model B 1GB เป็ น Single Board Computer ชิ พ
ARMv7 Quad-Core 900 MHz หน่ ว ยความจ า LPDDR2 ขนาด 1 GB
สาหรับเก็บข้อมูลของคุณภาพน้ า
ตารางที่ 1 เงื่อนไขการตัดสิ นใจของคุณภาพน้ า
คุณภาพ ออกซิเจน อุณหภูมิ กรด-ด่าง
น้ า
(ppm)
( oC)
ผิดปกติ
1.9
15
6 หรื อ
หรื อ40
8.5
เฝ้าระวัง 2.013.55 1522
6.16.4
หรื อ
หรื อ
33-40
8.08.4
ปกติ
3.75
23-32
6.58.5

ระดับน้ า
(meter)
2.3
หรื อ 4.0
2.4 หรื อ
3.5
2.503.00

ตารางที่ 1 เงื่ อ นไขการตัด สิ น ใจของคุ ณ ภาพน้ า เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ประมวลผลของหน่ วยศู น ย์ก ลางควบคุ ม โดยคุ ณภาพน้ าควรจะอยู่ใ น
ระดับปกติ แต่เมื่ อใดที่ ระดับของคุ ณภาพน้ าอยู่ในระดับที่ ควรเฝ้ าระวัง
หรื อคุณภาพน้ าต่ากว่าให้แสดงการแจ้งเตือน

3. การออกแบบและการทางานของโปรแกรม
เครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้ สายเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าของฟาร์ ม
ปลานิ ล มีจานวน 3 โหนดในแต่ละโหนดประกอบด้วย เซ็นเซอร์ ระดับน้ า
เซ็ น เซอร์ ว ัด ค่ า ออกซิ เ จนในน้ า เซ็ น เซอร์ ว ัด ค่ า ความเป็ นกรด-ด่ า ง
เซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิ อย่างละ 1 ตัว ติดตั้งอยูใ่ นบ่อเลี้ยงปลา โดยผูเ้ ลี้ ยง
ปลาอาจจะกระจายติ ดตั้งอยู่ใ นแต่ละบ่อหรื อถ้าบ่ อปลามี ข นาดใหญ่ ผู ้
เลี้ยงปลาอาจติดตั้งไว้ในบ่อเดียวกันในกรณี ที่บ่อปลามีขนาดใหญ่ บอร์ด
ไมโครคอนโทลเลอร์ NodeMCU V1 Devkit (WIFI Module base
ESP8266) เป็ นโหนดเครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้ สาย (Wireless Sensor Node)ที่
เชื่ อ มต่ อ กับ เซ็ น เซอร์ แ ละเป็ นโมดู ล WiFi หน่ ว ยศู น ย์ก ลางควบคุ ม
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งานวิจยั นี้ ใช้บอรด์คอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก คือบอร์ ด Raspberry Pi ถู กตั้ง
ค่ า ให้ ท าหน้า ที่ แ สดงผลคุ ณ ภาพน้ า ผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต (Web
server) ใช้โปรแกรมภาษา PHP เขียนโปรแกรมให้และแสดงผลข้อมูลที่
ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลคุ ณภาพน้ าออกมาเป็ นกราฟเวลาของเซ็นเซอร์
ประกอบด้วย เซ็นเซอร์ ระดับน้ า เซ็นเซอร์ วดั ค่าออกซิ เจนในน้ า เซ็นเซอร์
วัดค่าความเป็ นกรด-ด่าง หน่วยศูนย์กลางควบคุมนี้ จะติดตั้งอยูร่ ิ มบ่อเลี้ ยง
ปลานิ ล ทาหน้าที่ รับ ค่ าจากหน่ วยเซ็ นเซอร์ ต่าง ๆจากโหนดเครื อข่ าย
เซ็นเซอร์ไร้สายที่ส่งผ่านมาทางการสื่ อสารไร้สายแบบ Wi-Fi แล้วทาการ
ประมวลผลและบันทึกผลคุณภาพน้ า และมีหลอดไฟ LED แสดงผลเพื่อ
แสดงสถานการณ์เฝ้าระวังคุณภาพน้ าตามเงื่อนไข โดยเปรี ยบเทียบกับค่า
ควบคุมคุณภาพน้ าที่กาหนดไว้ล่วงหน้า ตามตารางที่ 1 การควบคุมการ
ทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ มีการบันทึกข้อมูลลง database เพื่อให้
สามารถนาไปใช้วิเคราะห์ทางสถิติภายหลังได้ การแสดงผลค่าที่อ่านได้
จากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ด้วยจอแสดงผล เพื่อแสดงให้ผเู ้ ลี้ยงปลาทราบ หากค่า
คุ ณภาพน้ ามี ค่าเกิ นกว่าค่ าควบคุ ม ที่ ก าหนดไว้ จะมี ก ารแจ้งเตื อนโดย
แสดงเป็ นไฟ LED ดังรู ปที่ 2 การทางานของโปรแกรม

ปลานิ ล ในจังหวัดสกลนคร ช่ วงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 สามารถ
แบ่งผลการทดลองออกเป็ น 4 ส่ วนตามเซ็นเซอร์ ที่ใช้ทดลอง ดังนี้

รู ปที่ 3 ผลการวัดระดับน้ า

4.1 ผลการวัดระดับนา้
ผลการใช้เซ็นเซอร์ วดั ระดับน้ า ดังรู ปที่ 3 พบว่า น้ าในบ่อเลี้ยง
ปลานิ ลอยู่ในช่ วง 2.83 ถึ ง 2.9 เมตรมี ระดับน้ าเฉลี่ ยอยู่ที่ 2.83 เมตร ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.01

start

close watch dog
system initialization
(clock,LED,key,RTC,
serial port,open interruption
low power mode
set value
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NO
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รู ปที่ 4 ผลการวัดระดับค่าออกซิ เจนในน้ า

4.2 ผลการวัดระดับค่ าออกซิเจนในนา้

รูปที่ 2 การทางานของโปรแกรม

ผลการใช้เซ็นเซอร์ วดั ค่าออกซิ เจนในน้ า ดังรู ปที่ 4 พบว่าค่า
ออกซิ เ จนในบ่ อ เลี้ ย งปลานิ ล อยู่ใ นช่ ว ง 5.98 ถึ ง 6.01 ppm มี ร ะดับ ค่ า
ออกซิ เจนในน้ าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 6.01ppm ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.03

4. ผลการทดลองเครื อข่ ายเซ็นเซอร์ ไร้ สายเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพนา้ ของฟาร์ มปลานิล
การพัฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยเซ็ น เซอร์ ไ ร้ ส ายเพื่ อ ตรวจสอบ
คุณภาพน้ าของฟาร์ มปลานิ ลที่ ผูว้ ิจยั สร้ าง ทาการทดลองวัดคุ ณภาพบ่อ
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เป็ นกรด-ด่าง เซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิงของน้ า งานวิจยั นี้ ได้ใช้ Node MCU
V1 เป็ นที่เชื่ อมกับเซ็นเซอร์ มีโมดูล WiFi ในตัว สามารถเชื่ อมต่อเพื่อส่ ง
ข้ อ มู ล ได้ ผ่ า นทางไวไฟไปยัง หน่ ว ยศู น ย์ ก ลางควบคุ ม เป็ นบอร์ ด
คอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก Raspberry Pi 2 Model B สาหรั บเก็บข้อมูล และ
ประมวลผลของคุ ณ ภาพน้ า และแสดงผลคุ ณ ภาพน้ า ผ่ า นเครื อข่ า ย
อินเตอร์เน็ต ผลการทดลองพบว่าระบบประมวลผลสามารถแสดงสถานะ
คุณภาพน้ าปกติและผิดปกติได้ถูกต้อง สามารถแสดงโดยผ่าน LED

6. กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ได้ให้
โอกาสและทุนสนับสนุ นในการทาวิจยั จนสาเร็ จด้วยดี และขอขอบคุ ณ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ช่วยเหลือทางด้านข้อมูลต่าง ๆ

รูปที่ 5 ผลการวัดระดับค่าความเป็ นกรด-ด่าง

4.3 ผลการวัดระดับค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง
ผลการใช้เซ็นเซอร์ วดั ความเป็ นกรด-ด่ างในบ่อเลี้ ยงปลานิ ล
ดังรู ปที่ 5 พบว่าอยูใ่ นช่ วง 6.98 ถึง 7.09 มีระดับค่าความเป็ นกรด-ด่างใน
น้ าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 7.01 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.03

รู ปที่ 6 ผลการวัดอุณหภูมิ

4.4 ผลการวัดอุณหภูมิ
ผลการใช้ เ ซ็ น เซอร์ ว ดั วัด อุ ณ หภู มิ ใ นน้ า ดัง รู ป ที่ 6 พบว่ า
อุณหภูมิในบ่อเลี้ยงปลานิ ลอยูใ่ นช่วง 29.09 ถึง 30.01 มีระดับค่าความเป็ น
กรด-ด่างในน้ าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 30.09C ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.21

5. สรุป
เครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้ สายเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าของฟาร์ ม
ปลานิ ลในจังหวัดสกลนคร โดยเครื อข่ายไร้ สายเป็ นเทคโนโลยีที่ทาให้
อุปกรณ์เซ็นเซอร์ ต่าง ๆในเครื อข่ายสามารถสื่ อสารกันได้ประกอบด้วย
เซ็นเซอร์ ระดับน้ า เซ็ นเซอร์ วดั ค่าออกซิ เจนในน้ า เซ็ นเซอร์ วดั ค่าความ
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บทคัดย่ อ

งานวิจัยนีนําเสนอ แผงวงจรโซลิตสเตตรีเลย์ ดีซี-ดีซี สํ าหรับ
ใช้ เปลียนแทนรีเลย์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 12V ของระบบปรับอากาศใน
รถยนต์ (A/C relay) เพือแก้ ปัญหาหน้ าสั ม ผัสของรี เลย์ ในรถยนต์ เป็ น
โลหะที มีอ ากาศเป็ นฉนวนไฟฟ้ า เมื อทํา งานไประยะเวลาหนึ งจะเกิด
ออกไซด์เคลือบผิวของหน้ าสัมผัส ทําให้ กระแสไฟฟ้าไม่ สามารถไหลผ่ าน
หน้ า สั ม ผัส ที เ ป็ นโลหะนี ไ ด้ ส่ งผลให้ ร ะบบปรั บ อากาศในรถยนต์ ไ ม่
ทํางาน ห้ องโดยสารจะร้ อนอบอ้าวมาก นอกจากนี อุปกรณ์ โซลิตสเตตดีซี
ในท้ องตลาด จะมีโครงสร้ างใหญ่ โตและไม่ สัมพันธ์ กับขาของรีเลย์ ไฟฟ้า
กระแสตรงในรถยนต์ จึงไม่ สามารถนํามาใช้ งานแทนกัน ได้ ผ้ วู ิจัยได้
ออกแบบวงจรไฟฟ้าที ใช้ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ และออกแบบแผงวงจร
ติดตังอปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ทีสามารถจ่ ายกระแสได้ สู งเพียงพอต่ อการ
ุ
ทํางานของ ขดลวดครั ชคอมเพรสเซอร์ แ อร์ ใ นรถยนต์ ที กิน กระแส
ประมาณ 7.5A ซึงจะทํางาน-หยดทํ
ุ างานเป็ นช่ วงเวลาสลับกันไป ผลการ
พัฒนาแผงวงจรโซลิตสเตตรี เลย์ ดีซี -ดีซีนีพบว่ า มอสเฟตที ใช้ ควบคมุ
สามารถจ่ ายกระแสได้ สู งสดุ 23A(IRF9540N) ซึงสงกว่
ู ารี เลย์ ทีจ่ายได้
สงสด
ู ุ 20A (G8HL) เมือกําหนดค่ า R1=400k, C1=1,000uF มอสเฟต
ทํ า งานต่ อ เนื อ งในระยะเวลาประมาณ 4.10 นาที และมอสเฟตไม่ มี
หน้ าสั มผัสขณะตัดต่ อวงจร กระแสไฟฟ้าไหลผ่ านไปยังโหลดได้ สะดวก
วัดค่ าแรงดันตกคร่ อมขดลวดครั ชได้ 12.6 V ซึงสามารถนําไปเปลียน
แทนรี เลย์ ครั ชคอมเพรสเซอร์ แอร์ (A/C relay) ตัวเดิมได้ นอกจากนี
แผงวงจรทีสร้ างขึนมีราคาถกู และยังใช้ วสั ดทีุ หาได้ง่ายในท้ องตลาด.
คําสําคัญ : โซลิตสเตตรีเลย์ , รีเลย์

Abstract

This research proposes solid state relay DC to DC circuit
board to replace the 12V A/C relay in an automobile air conditional
system which always causes oxide to prevent electric current from
flowing through metal surface contact. As the result, the air conditioner
could stop working that in car is so very hot. Solid state device in
market have construction outside is big and not relative with terminals

of relay DC in automobile. So did not use replacement relay. The
researcher design an electric circuit with used electronic device and
design print circuit board that is supply current for complete working of
coil clutch compressor air in car at around 7.5A. A/C relay is swap
working that on and off for swap time as t-on to t-off of power
electronic device. Result development print circuit board for solid state
relay DC to DC. MOSFET could provide current a maximum 23A
(IRF9540N) so current is higher than the general relay at maximum is
20A. Then specification value of R1=400k, C1=1,000uF the MOSFET
work in t-on time up to 4.10 minute continuously and MOSFET don’t
have contact at on – off circuit so current flow is easy to load measured
value voltage drop for clutch coil is 12.6 V so would replace the old
clutch compressor air relay.
Keyword : Solid State Relay, Relay

1. บทนํา

ในปัจจุบนั เทคโนโลยีดา้ นยานพาหนะของโลก ได้พฒั นาไปสู่
ิ
การใช้พ ลังงานไฟฟ้ าไปขับ เคลื อนให้เ กดการเคลื
อ นที ซึ งมี อยู่ห ลาย
รู ปแบบทังจักรยานและจักรยานยนต์ไฟฟ้ า รถยนต์ไฟฟ้ า รถยนต์ไฮบริ ดจ์
่
่ แบตเตอรี ทาํ หน้าทีเกบ็
อากาศยานบินไฟฟ้ า (โดรน) โดยสวนใหญจะใช้
่ ่
ประจุไ ฟฟ้ าไว้ภ ายในยานพาหนะเพื อเป็ นแหลงจายพลั
ง งาน การใช้
่
่
พลังงานจากแบตเตอรี นีส่ งผลโดยตรงตอระยะทางขั
บเคลื อนตอการอั
ด
ประจุ 1 ครัง ดังนันวัสดุหรื ออุปกรณ์เครื องใช้ไฟฟ้ าภายในยานพาหนะ
่ จึงควรมีอตั รากนไฟตํ
ิ
เหลานี
า ทําให้ยานพาหนะสามารถเดินทางไปได้
่ กลับมา
ไกลขึน และราคาถูก เมื อต้องบํารุ งรักษาให้ยานพาหนะเหลานี
ทํางานตามปกติ การปรับเปลี ยนจากยานพาหนะมีเครื องยนต์ทีใช้นาํ มัน
เป็ นเชื อเพลิ งไปสู่ ยาน พาหนะไฟฟ้ า จึงต้องพัฒนาวัสดุ และอุปกรณ์ใ ห้
สอดคล้องกนั
่
เมื อพิจารณาในภาคสวนของระบบปรั
บอากาศรถยนต์ ที มี
๊
เครื องยนต์ใช้นาํ มัน แกสโซลี
น เป็ นเชื อเพลิงแบบสัน ดาปภายใน พบว า่
่
คอมเพรสเซอร์ มีการทํางานและหยุดทํางานบอยครั
ง โดยมีรีเลย์เป็ นตัว
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่
ควบคุ ม การจายกระแสไฟฟ้
าให้ ก ั บ ขดลวดครั ช ที อ ยู่ ห น้ า เครื อง
่
คอมเพรสเซอร์ เพื อ เชื อ มตอพลั
ง งานกลจากเครื องยนต์ ม าหมุ น
่
ิ
คอมเพรสเซอร์ อดั นํายาแอร์ส่งไปตามทอในระบบปิ
ด ทําให้เกดความเย็
่ กดึงดูด
ในห้องโดยสารตามอุณหภูมิทีตอ้ งการ รี เลย์จะสร้างอํานาจแมเหล็
ิ
หน้าสัมผัสของรี เลย์ให้เกดการเปลี
ยนแปลง จาก NO เป็ น NC เมือใช้งาน
ิ
่ นเกาะตามผิวโลหะ ซึ ง
ไประยะหนึ งหน้าสัม ผัส นี จะเกดคราบเขมาควั
่ นนี จะเป็ นฉนวนไฟฟ้ า ทําให้กระแสไฟฟ้ าไมสามารถไหลผาน
่
่
เขมาควั
่
หน้าสัมผัสนี ได้ ห้องโดยสารจะร้ อนมาก สงผลให้
ระบบปรับอากาศใน
่ างาน นอกจากนี อุปกรณ์โซลิ ตสเตตดี ซีใ นท้องตลาด จะมี
รถยนต์ไมทํ
่
่ ม พันธ์กบขาของรี
ั
โครงสร้ างใหญโตและไมสั
เลย์ไฟฟ้ ากระแสตรงใน
่
ั
รถยนต์ จึงไมสามารถนํ
ามาใช้งานแทนกนได้
ี ั
ผูว้ ิจยั ใด้ท าํ การศึ ก ษาเกยวกบวงจรอิ
เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ที ท าํ งาน
เหมือนรี เลย์ ซึ งกคื็ อโซลิตสเตตรี เลย์ (SSR) และได้ออกแบบโซลิตสเตต
่
่
รี เลย์ไฟตรงโดยใช้มอสเฟตเป็ นตัวตัดตอวงจรเพื
อจายไฟฟ้
าไปยังขดลวด
่ ิ ่ น กระแสไฟฟ้ า
ครัชแอร์ ซึ งมอสเฟตจะไมมี่ หน้าสัมผัส จึงไมเกดเขมาควั
่
่
จะไหลผานได้
อยางสะดวกในขณะนํ
ากระแส โดยออกแบบให้วงจรมี
องค์ประกอบน้อย ราคาจะได้ถูกและมีนาํ หนักเบา รวมทังใช้วสั ดุที หาได้
่
งายในท้
องตลาด

2. วงจรโซลิตสเตตรีเลย์

2.1 ตัวเชือมโยงทางแสง
ตัว เชื อ มโยงทางแสง(Optical Couplers) คื อ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ทางแสง ที ทาํ หน้าทีเป็ นตัวกลางในการเชื อมโยงสัญญาณ
ั
ทางไฟฟ้ าจากวงจรอินพุตกบวงจรเอาต์
พตุ โดยใช้แสงเป็ นตัวกลางในการ
ั
่
เชื อมโยงแทนกระแสไฟฟ้ า เป็ นฉนวน (Isolator) ป้ องกนระห
วางวงจร
ั
่ ่ ั อวงจรที มี
ทางภาคอิน พุตกบภาคเอาต์
พุตที มีระดับแรงดัน ไมเทากนหรื
่
ความแตกตางของจุ
ดดิน โดยทัวไปภาคอินพุตของตัวเชื อมโยงทางแสง
่
จะเป็ น LED แตภาคเอาต์
พตุ เป็ นโฟโต้ทรานซิสเตอร์ ดังนี

รู ปที 1 ตัวเชื อมโยงทางแสงทีมีเอาต์พุตเป็ นโฟโต้ทรานซิสเตอร์
่ ั
่ ่
่
อินพุต LED จะตอกบแหลงจายไฟตรง
VIN เพือสงแสงไป
ยังโฟโต้ทรานซิสเตอร์ ซึ งโฟโต้ทรานซิ สเตอร์ หากได้รับแสงเข้ามาจะนํา

่
่
กระแสไฟฟ้ าไหลผานโหลด
RL จะเห็ น วาวงจรภาคอิ
นพุตและภาค
่ ่ ดเดียวกนั หรื อมีจุดดินเดียวกนั
เอาต์พตุ ไมจํ่ าเป็ นต้องใช้แหลงจายชุ
2.2 ตัวเก็บประจุ
็
ตัวเกบประจุ
(Capacitor) เป็ นอุปกรณ์ ประเภทพาสซี ฟ ทํา
็
่ ่ใ น
หน้า ที เ กบประจุ
ไ ฟฟ้ าเอาไว้ภ ายในตัว เองได้ นัน คื อ เมื อ ถู ก ตออยู
่ ่
วงจรไฟฟ้ าจึงเหมือนเป็ นแหลงจายแรงดั
นไฟฟ้ า ใช้กรองกระแสไฟฟ้ า
่ ญญาณไฟฟ้ า การทํางานมี 2 สภาวะคือ การเกบประจุ
็
หรื อเชื อมตอสั
หรื อ
การอัดประจุไฟฟ้ า และการคายประจุ
2.3 มอสเฟต
่
การไบอัส E-MOSFET เพือหาคุณสมบัติการถายโอนนั
นหา
่
คากระแสเดรนได้
จากสมการ
ID = K(VGS-VGS(TH) )2
(1)
วงจรไบอัสแรงดันป้ อนกลับของ E-MOSFET ลักษณะวงจร จะมีการตอ่
่
่ ขา D กบขา
ั G เพือกาหนดแรงดั
ํ
ตัวต้านทาน RG ครอมระหวาง
นไบอัส
ป้ อนกลับจากขา D มาขา G วงจรใช้งาน เนื องจากการตอ่ RG จากขา D มา
่ RG (VRG) เป็ น
ขา G นันไมมี่ กระแส IG ไหล (IG=0) ดังนันแรงดันตกครอม
่ ่ G เข้ากบขา
ั D ของ E-MOSFET โดยตรง
0 V ด้วยเหมือนกบัวาตอขา
สมการแรงดันทางเอาต์พตุ ของวงจรหาได้ดงั นี
- VDD + IDRD + VDS = 0
(2)

VDS = VDD – IDRD

(3)

่ นโหลด DC ของวงจรได้ดงั นี
หาคาเส้
1. ให้ ID = 0

VGS = VDD ; ID = 0 mA
2. ให้ VGS = 0
ID = VDD / RD ; VGS = 0 V

(4)
(5)

2.4 การออกแบบวงจรโซลิดสเตทรีเลย์
วงจรโซลิตสเตตรี เลย์ทีสร้างขึนจะออกแบบจากวงจรไบอัส
็
แรงดันป้ อนกลับของ E-MOSFET และใช้การคายประจุของตัวเกบประจุ
ั
เพือไบอัสไฟลบให้กบขาเกต
สังให้ E-MOSFET นํากระแส
่ ร่ ะหวางไฟ
่
ภาคอินพุตประกอบด้วยตัวต้านทาน 470  ตออยู
ั 1 ของออปโต้คปั เปิ ล 4N25 ซึ งขา 2 จะตอเข้
่ ากบั
บวกของแบตเตอรี กบขา
่ ECU ภาคเอาต์พตุ ประกอบด้วยตัวต้านทาน
ไฟลบของแบตเตอรี โดยผาน
่ ากบขาซอร์
ั
10 k ตอเข้
ส(S) ของมอสเฟต IRF9540N ชนิดพี มีหน้าที
ั
่
จํากดกระแสไหลผานขาคอลเลกเตอร์
ภายในออปโต้คปั เปิ ลที ขา 5 ซึงตัว
ต้านทาน R2 จะรับพลังงานไฟฟ้ ากระแสตรง 12V ศักย์ไฟฟ้ าเป็ นบวกที
่ ากบขา
ั
ขัวตอ่ COM เข้ามา ขาเกตของมอสเฟตจะตอเข้
4 ของออป
่
โต้คปั เปิ ล ขาเดรน (D) จะเป็ นเอาต์พตุ ของวงจรโซลิตสเตทรี เลย์ จาย
ั ชแอร์ ทีขวั ตอ่ NO ตัวเกบประจุ
็
ไฟฟ้ าให้กบครั
1,000 uF 16V จะสร้าง
ั
ไฟฟ้ าศักย์ลบให้กบขาเกตของ
E-MOSFET
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ขดลวดรี เลย์
ขัวบวก (3)

S
G

่
่ าม
การทดลองเปลียนคาความต้
านทาน R2 พบวา่ ถ้าเพิมคาคว
็
ต้านทานสู งขึน จะทําให้เวลาในการคายประจุของตัวเกบประจุ
C1 นาน
่ วเกบประจุ
็
่
ขึน การทดลองเปลี ยนคาตั
C1 พบวา่ ถ้าเพิม คาความจุ
เ ป็ น
็
2,200uF/16V จะทําให้เวลาในการคายประจุของตัวเกบประจุ
C1 นานขึน
่
่
ประมาณ 2 เทา่คือ 9 นาที คาแรงดั
นตกครอมขณะมอสเฟตนํ
ากระแส
่
่
VDS = 0 V และคาแรงดั
นตกครอมขดลวดครั
ชของคอมเพรสเซอร์
่ ั 12.60V ราคาอุปกรณ์ในแผงวงจรโซลิตสเตตรี เลย์รวมทังหมด 43
เทากบ
่
่ PCB และโมดุลขาตอเข้
่ ากบซ็
ั อคเกตรี
็ เลย์ของ
บาท ราคานี ไมรวมแผน
รถยนต์ จากการทดลองทังหมด การทํางานของวงจรโซลิตสเตตรี เลย์เป็ น
่
ั
ปกติ สามารถจายกระ
แสไฟฟ้ าให้กบขดลวดครั
ช หน้าคอมเพรสเซอร์ ที
ิ
กนกระแสไฟฟ้
า 5-7 A ในระบบปรับอากาศของรถยนต์ จึงสามารถนําไป
เปลียนแทนรี เลย์เดิมได้
ข้อเสนอแนะการวิจ ัย ในการพิ ฒนาวงจรโซลิ ตสเตตรี เ ลย์
่
ไฟตรง 12V โดยใช้มอสเฟตเป็ นตัวตัดตอวงจร
ควรเพิมขัวตอ่ NC เข้าไป
่ หลากหลาย
ในวงจรโซลิตสเตตรี เลย์เพือให้การประยุกต์ใช้งานทําได้อยาง

ขัวตอ่
COM (1)

D

ขดลวดรี เลย์
ขัวลบ (4)

ขัวตอ่ NO (2)

รู ปที 2 ลักษณะวงจรโซลิดสเตทรี เลย์ทีสร้างขึน
2.5 ออกแบบลายวงจรด้านทองแดง
การออกแบบลายวงจรด้านทองแดงด้วยซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ ลักษณะลายทองแดงมีดงั นี

กิตติกรรมประกาศ

บทความวิจยั เรื องโซลิ ตสเตตรี เ ลย์สําหรั บ การเปลี ยนแทน
รี เ ลย์ A/C ของรถยนต์ สํา เร็ จ ลุ ล่ วงไปได้ด้ วยดี ผู้เ ขี ยนบทความต้อ ง
ขอขอบคุ ณ สาขาวิ ช าไฟฟ้ าและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คณะเทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สกลนคร ที ใ ห้ ค วามอนุ เ คราะห์
เครื อ งมื อและสถานที ใ นการทํา การวิ จยั เรื องนี และขอขอบคุ ณ บิ ด า่ สนับสนุนในการทําวิจยั มาโดยตลอด
มารดา อาจารย์ทุกทานที

3 ซม.

เอกสารอ้ างอิง
2 ซม
รู ปที 4 ลายทองแดงวงจรโซลิดสเตทรี เลย์
่
แผนวงจรพิ
มพ์ออกแบบให้มีความกว้าง 2 ซม. ยาว 3 ซม. เป็ น PCB
่ กไฟฟ้ าที
แบบทองแดงหน้าเดียว ซึงสอดคล้องขนาดของรี เลย์แบบแมเหล็
มีหน้าสัมผัสเป็ นโลหะ (G8HL)
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่
ตารางที 1 ผลการทดลองเปลียนแปลงคาความต้
านทาน R2
่
คาความต้
านทาน
10k
47k
100k 200k
คา่เวลาคายประจุ

1.15
นาที

1.45
นาที

2.09
นาที

4.10
นาที
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ไฟส่ องสว่างถนนอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์
Solar street lights automatically
ทรงศักดิ์ อินทรสิทธิ์1 รชต บุณยะยุต1
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

งานวิ จ ัย นี้ นาเสนอ การศึ ก ษาไฟส่ อ งสว่ า งถนนอัต โนมัติ
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อศึกษาการทางานจริ งวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพ
ของไฟส่ องสว่า งถนน การลดค่ าไฟฟ้ า ในพื้ นที่ ม หาวิ ทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร โดยออกแบบพัฒ นาวงจรควบคุ ม ระบบไฟส่ อ งสว่างแบบ
อัตโนมัติแ ละเลื อกใช้อุปกรณ์ ที่มีค วามเหมาะสมกับการใช้งานให้ ได้
ประโยชน์จากไฟส่ องสว่างถนนให้ ม ากที่ สุด โดยใช้ แ ผงโซล่ าเซลล์
ขนาด 60 W ผลที่ได้จากการทดลองการใช้งานพบว่า ประสิ ท ธิ ภาพ
แรงดันของแผงโซล่าเซลล์ มีค่าเฉลี่ ยแรงดัน 21.24 Vdc เทียบกับข้อมูล
ของแผงโซล่าเซลล์ ตามที่ขอ้ มูลของผูผ้ ลิตมีค่าแรงดันใกล้เคียงกันและมี
ค่าความผิดพลาดเฉลี่ ย 4.7 % และประสิ ทธิ ภาพความส่ องสว่างของ
หลอดไฟเฉลี่ย 21.23 Lux ซึ่ งถื อว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็ นไป
ตามการออกแบบไว้

พลังงานแสงอาทิตย์ถูกใช้งานอย่างมากแล้วในหลายส่ วนของ
โลกและมีศกั ยภาพในการผลิ ตพลังงานมากกว่าการบริ โภคพลังงานของ
โลกในปั จ จุ บ ัน หลายเท่ า หากใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งเหมาะสม พลัง งาน
แสงอาทิตย์สามารถใช้โดยตรงเพื่อผลิ ตไฟฟ้ าหรื อสาหรับทาความร้ อน
แม้แต่ ทาความเย็น ศัก ยภาพในอนาคตของพลังงานแสงอาทิ ตย์น้ นั ถู ก
จากัดโดยแค่เพียงความเต็มใจของเราที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้
จุด เด่ น ของพลังงานแสงอาทิ ตย์ [1] พลังงานที่ ไม่มี วนั หมด
เ ป็ นพ ลั ง ง านจา ก ธร รมช า ติ ที่ ได้ ม าจาก ดวง อาทิ ต ย์ จั ด เ ป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทใช้แล้วไม่หมดสิ้ น [2] พลังงานที่สะอาด
พลัง งานไฟฟ้ าที่ ไ ด้ จ ากโซล่ า เซลล์ น้ ั น เกิ ด จากการเปลี่ ย นพลัง งาน
แสงอาทิ ต ย์ใ ห้ เ ป็ นพลัง งานไฟฟ้ าโดยตรง ซึ่ งต่ า งกับ พลัง งานอื่ น ๆที่
อาจจะต้องมีการเผาไหม้ก่อน [3] ผลิ ตไฟฟ้ าได้ทวั่ ทุกมุมโลก ขอแค่เพียง
มี แ สงจากดวงอาทิ ตย์เท่ านั้น และแหล่ งผลิ ตไฟฟ้ าอยู่ที่ ไหน ก็ สามารถ
นามาใช้งานได้ที่นนั่ เลย [4] สร้างไฟฟ้ าได้ทุกขนาด [5] อายุการใช้งานยืน
ยาวและประสิ ทธิภาพคงที่
ปั ญหางานวิ จยั จะอยู่ที่ ป ริ มาณการใช้ไฟฟ้ าในมหาวิท ยาลัย
ราชภัฏสกลนครแต่ล ะเดื อนมี ค่ าไฟฟ้ าสู งมาก จากการสารวจถนนใน
มหาวิทยาลัยในยามค่ าคื นจะมี ก ารใช้ แ สงสว่างจานวนมาก ผูว้ ิจยั จึ งมี
แนวคิดที่จะช่ วยลดปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าลง โดยการใช้ไฟส่ อง
สว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาเสริ มระบบไฟฟ้ าแบบเดิม
ดังนั้นไฟส่ องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์จึงมีความสาคัญ
มากในเรื่ องของความปลอดภัยในการใช้ถนนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครในยามค่าคืนได้ และยังใช้ลดปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าใน
มหาวิทยาลัยลงได้ ซึ่งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์อาจจะไม่ครอบคลุม
พื้นที่ในมหาวิทยาลัยทั้งหมด แต่ก็จะดาเนิ นการออกแบบและติดตั้งไฟ
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในกรณี ศึกษา ทดลองหาประสิ ทธิภาพ และ
เป็ นตัวอย่างให้มหาวิทยาลัยขยายผลติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ให้
ครอบคลุมมหาวิทยาลัยต่อไป

คาสาคัญ: พลังงานแสงอาทิตย์, ประสิ ทธิภาพแสงสว่าง, ลักซ์มิเตอร์ ,
แรงดันไฟฟ้ า

Abstract
This research presents a study of solar street lighting
automation and efficiency. The research objective is to reduce
electricity cost in. The automatic lighting control system was designed
with respect to the equipmeat used as to benefit from the street lighting
optimally. The average voltage generated (21.24 Vdc.) was compared to
the manufacturer's speciification data. According to the manufacturer's
data, the average fault is 4.7 % and the average lamp efficiency is 21.23
Lux, which is considered to be reasonable and according to the design.
Keywords: Solar energy, Lighting performance, Digital lux meter,
Voltage

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
710

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand

2. วิธีออกแบบไฟส่ องสว่ างถนนโดยใช้ เซลล์ แสงอาทิตย์
เซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic cell : PV) หรื อโซล่ าเซลล์
(solar cell) เป็ นการผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าจากดวงอาทิตย์โดยตรง ระบบ
ผลิตไฟส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์จะประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ
อัน ได้แ ก่ แผงโซล่ า เซลล์ เครื่ องควบคุ ม การชาร์ จ ประจุ แ บตเตอรี่
แบตเตอรี่ และหลอดไฟส่ องสว่าง ซึ่ งพลังงานไฟฟ้ าที่ได้จากแผงโซล่ า
เซลล์ตอ้ งมีการคานวณค่าเพื่อให้เ พียงพอต่ออุปกรณ์ ที่ใช้งาน อุปกรณ์
ต่างๆ ที่กล่าวมายังมีขนาด รู ปลักษณะและการทางานที่หลากหลายตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้งาน ในการออกแบบจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง ประหยัดคุม้ ค่า
เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพสูงสุด โดยแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วน คือ การ
ออกแบบเสาไฟ และการออกแบบระบบส่ องสว่าง

2.1 การออกแบบฐาน เสา และโคมไฟ
พื้นซีเมนต์ฐานเสาและเสาไฟถนนจะต้องแข็งแรงทนทานทุก
สภาพอากาศ เช่ น ลม ฝน แดด และมี อายุก ารใช้งานที่ ยาวนาน ทาจาก
วัสดุ ที่ไม่ข้ ึ นสนิ ม ขนาดของแผ่นเพลตยึดต้นเสาไฟกว้าง X ยาว 30
เซนติเมตร ส่ วนต้นเสาทาจากเหล็กกล่องหนาขนาด 4 X 4 นิ้ ว ยาว 6
เมตร เชื่ อมเหล็กเสาไฟกับแผ่นเพลต ทาด้วยสี กนั สนิ มรองพื้นปล่อยให้
แห้งทาสี น้ ามันทับอีกรอบ จากนั้นทาการร้ อยสายไฟ ติดแผงโซล่ าเซลล์
หลอดแอลอีดี และตูค้ อนโทรลเพื่อใส่ อุปกรณ์ต่างๆ

2.2 การออกแบบระบบไฟส่ องสว่ าง
การออกแบบวงจรหรื อระบบไฟในงานวิจยั นี้ ค านึ งถึ งวัส ดุ
อุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นท้องตลาดและเลือกใช้ให้เหมาะสม ไฟส่ องสว่างถนนที่
นาเสนอสามารถออกแบบได้ดงั ต่อไปนี้
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รู ปที่ 1 ระบบไฟส่ องสว่างที่นาเสนอ
จากรู ปที่ 1 เมื่ อแผงโซล่ าเซลล์ได้รับแสงแดดจะเปลี่ ยนเป็ น
พลังงานไฟฟ้ าถู กส่ งไปชาร์ จแบตเตอรี่ โดยมี ตวั คอยควบคุ มการชาร์ จ
ประจุและตัวชาร์จเจอร์ จะทาหน้าที่ตวั ตัดต่อวงจรเพื่อให้หลอดแสงสว่าง
ในตอนกลางคืนและปิ ดในตอนกลางวัน

2.3 หลักการคานวณหาขนาดหรือค่ าของอุปกรณ์ ต่างๆ
วิธีการคานวณไฟถนนโซล่าเซลล์ ต้องการติดตั้งไฟถนน
ระบบโซล่าเซลล์ดว้ ยหลอดไฟ LED ขนาด 30 วัตต์ 12 โวลท์ เพื่อให้แสง

สว่างในเวลากลางคืนเป็ นเวลา 10 - 12 ชัว่ โมง ตั้งแต่เวลา 18.00 – 05.00
น. และต้องการให้ระบบสามารถจ่ายไฟได้ในวันที่มีอากาศปิ ด หรื อหน้า
ฝนตกต่อเนื่ องได้อย่างน้อย 3 วัน จะต้องออกแบบเลือกใช้แบตเตอรี่ แผง
โซล่าเซลล์ และอุปกรณ์อื่นๆ อย่างไรบ้าง
ขั้นตอนที่ 1 สูตรและกฎทางไฟฟ้ าที่นามาใช้ในการคานวณ คือ
สู ตรของกาลังไฟฟ้ า (P)วัตต์ = แรงดัน(V) X กระแส(A)
ขั้นตอนที่ 2 หาความต้องการของระบบ (Demand Load)
- ต้องการให้หลอดไฟ LED ขนาด 30 วัตต์ แสงสว่างเป็ น
เวลา 10-12 ชัว่ โมง เท่ากับต้องการใช้ไฟ 30 w X 10 h = 300 wh
- ดังนั้นในหนึ่งวันระบบต้องการไฟเท่ากับ 300 wh
ขั้นตอนที่ 3 เลือกชนิ ดและขนาดแผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel)
- ชนิ ดของแผงโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ชนิ ดที่เหมาะสม
สาหรับนามาใช้ใน ระบบไฟถนนโซล่าเซลล์น้ นั สามารถใช้ได้ Mono –
crystalline silicon
- ขนาดของแผงโซล่าเซลล์ ในการคานวณหาขนาดวัตต์ของ
แผงโซล่าเซลล์ (Wp) คานวณจากสูตร
ค่าการใช้พลังงาน
(1)
Wp =
Panal Generation Factor
โดยที่ Loss ของระบบมีค่าประมาณ 30 % แทนค่าเท่ากับ 1.3
Panel Generation Factor (PGF) ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีค่าแตกต่าง
กัน สาหรับประเทศไทยค่าเท่ากับ 3.43
สาหรับประเทศไทยค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่รับแสงแดดอยูท่ ี่ 4 – 6
ชม./ วัน หรื อใช้ 6 ชม./วัน ในการคานวณ
300 w
จะใช้แผงโซล่าเซลล์
Wp =
= 50 w
6 ชม.
ดังนั้นเลือกใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 60 วัตต์
ขั้นตอนที่ 4 เลือกแบตเตอรี่
- ชนิ ดของแบตเตอรี่ ควรจะเลือกใช้ในระบบนี้ จะเป็ นชนิ ด
deep cycle battery เพราะมีความเหมาะสมกับระบบโซล่าเซลล์มากที่สุด
ด้านคุณสมบัติการชาร์ จไฟ การจ่ายไฟ และอายุการใช้งาน สามารถ
ใช้ได้ที่เป็ นแบตเตอรี่ น้ า (wet หรื อ flooded lead – acid battery) และ
แบตเตอรี่ แห้ง (sealed battery) ชนิด AGM battery หรื อ Gel battery
- ขนาดของแบตเตอรี่ โดยทัว่ ไปแล้วแบตเตอรี่ deep cycle
ที่มีจาหน่ายตามท้องตลาด ในระบบไฟควรใช้ขนาดแรงดันแบตเตอรี่
เท่ากับ 12 Vdc คานวณกระแสของแบตเตอรี่ ที่ใช้ดงั ต่อไปนี้
ค่าพลังงานรวม
(2)
Ah =
แรงดนั ไฟฟ้ าแบตเตอรี่ x 0.80
300 w
=
= 31.25 A
12 v x 0.80
โดยที่ 0.60 คือ เปอร์ เซ็นต์การใช้กระแสไฟฟ้ าที่อยูใ่ นแบตเตอรี่ ธรรมดา
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0.80 คือ เปอร์เซ็นต์การใช้กระแสไฟฟ้ าที่อยูใ่ นแบตเตอรี่ ชนิ ด
Deep cycle
ดังนั้นเลือกใช้แบตเตอรี่ แรงดัน 12 V กระแส 45 A
ขั้นตอนที่ 5 เลือกเครื่ องควบคุมประจุกระแสไฟฟ้ า (charge controller)
โซล่าคอนโทรลเลอร์ เป็ นอุปกรณ์อีกชนิ ดหนึ่ งที่มีความสาคัญ
ที่จะทาหน้าที่ ควบคุมการประจุไฟฟ้ าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์แล้วมาเก็บ
ไว้ที่แบตเตอรี่ ในปริ มาณที่เหมาะสม จะคอยควบคุมการจ่ายไฟให้กบั
โหลดและป้ องกันความเสี ยหายที่จะเกิดจากการประจุไฟฟ้ าในปริ มาณที่
มากเกินไป
แผงโซล่าเซลล์
ขนาดเครื่ องควบคุมประจุ =
(3)
แรงดันไฟฟ้ า
60 W
=
=5A
12 A
ดังนั้นเลือกใช้เครื่ องควบคุมการชาร์ จประจุขนาด 10 A 12 V

3. วิธีการทดลองหาประสิทธิภาพระบบไฟส่ องสว่ างถนน
การทดลองหาประสิ ทธิ ภาพการทางานไฟส่ องสว่างถนนแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วนดังต่อไปนี้
3.1 การทดลองหาประสิ ทธิ ของแผงโซล่ าเซลล์ ในการรับ
แสงจากดวงอาทิ ตย์วดั หาค่ากระแส แรงดัน และกาลังวัตต์ที่ได้จากแผง
นามาคานวณแล้วเปรี ยบเทียบค่าที่ได้กบั สเปคข้อมูลของแผงโซล่าเซลล์ที่
ผูผ้ ลิตกาหนดไว้
ประสิ ทธิภาพแรงดันของแผง = ค่าจริ งค่-าค่จริาทดลอง
(4)
x 100%
ง
- 21.24 v x 100
= 22.30 v22.30
v
= 21.24 v
โดยที่ ค่าจริ งดูจากสเปคข้อมูลของแผงโซล่าเซลล์ตารางที่ 1
โดยที่ ค่ า ทดลองได้จ ากการวัด แรงดัน จากแผง 10 วัน แล้วหาค่ าเฉลี่ ย
แรงดัน
ตารางที่ 1 สเปคข้อมูลผูผ้ ลิตของแผงโซล่าเซลล์ได้กาหนดไว้
Model No.
SGM-60 W
1. Maximum power(Pmax)
60 W
2. Voltage at pmax(Vmp)
17.8 V
3. Current at pmax(Imp)
3.37 A
4. Open-circuit voltage(Voc)
22.30 V
5. Short – circuit current(Isc)
3.64 A
6. Cell Efficiency(%)
18.40 %
7. Electrical characteristics
1000VDC (IEC)

3.2 การทดลองหาประสิ ทธิ ภาพของหลอด LED ในการส่ อง
สว่างถนนแสงที่ได้เปรี ยบเที ยบกับตารางค่ามาตราฐานการติดตั้งไฟฟ้ า
สาธารณะสาหรับถนนสายรองตารางที่ 2 และถนนขนาดกลางตารางที่ 3
ตารางที่ 2 มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้ าสาธารณะความต้องการแสงสว่าง
สาหรับไฟถนน
ประเภทถนน
ความส่ องสว่างเฉลี่ยวัดในแนว
ระดับต่าสุด (Lux)
1. ถนนสายหลัก
15
2. ถนนสายรอง
10
3. ทางแยก
22
4. วงเวียนที่ไม่มีสญ
ั ญาณ
15
ไฟจราจร
ที่มา: มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้ าสาธารณะ
ตารางที่ 3 มาตรฐานค่าความส่ องสว่างของถนนที่ใช้โดยทัว่ ไปตาม
มาตรฐาน IES
ขนาดถนน
ในเมือง
ชานเมือง
นอกเมือง
ถนนขนาดใหญ่ 21.5
13.0
9.7
ถนนขนาดกลาง 13.0
9.7
6.5
ถนนขนาดเล็ก
9.7
6.5
2.2
ที่มา: มาตรฐาน IES

4. ผลการทดลอง

รู ปที่ 2 ผลการเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพการรั บแสงอาทิ ตย์ระหว่าง
แรงดันเทียบกับกระแสไฟฟ้ าจากแผงโซล่าเซลล์
จากรู ปที่ 2 ผลจากการวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้ าจากการรับ
แสงแดดของแผง จะเห็นว่าเมื่อมีแสงมากค่าแรงดันและค่ากระแสก็จะ
เพิ่มมากตาม แสงแดดน้อยในช่วงเช้าและเย็นค่าแรงดันและกระแสก็จะ
ลดลงตาม ค่าเฉลี่ยแรงดันไฟฟ้ าสู งสุ ดอยูท่ ี่ 24.74 V และกระแสไฟฟ้ า
สู งสุ ดอยูท่ ี่ 1.03 A
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ประสิ ทธิ ภาพความส่ องสว่างของหลอดไฟเฉลี่ ย 21.23 Lux ซึ่ งถื อว่าอยู่
ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็ นไปตามการออกแบบไว้

6. กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจยั นี้ได้รับบการสนับสนุนเงินทุนการวิจยั สาหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครจากงบประมาณเงินรายได้ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
รู ปที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการรับแสงแดดระหว่าง
กาลังไฟฟ้ าเทียบกับค่าความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์
จากรู ปที่ 3 ผลจากการวัดแสงแดดและกาลังไฟฟ้ าจากการรับ
แสงแดดของแผง จะเห็นว่าเมื่อมีแสงมากค่ากาลังไฟฟ้ าจะเพิ่มมากตาม
แสงแดดน้อยในช่วงเช้าและเย็นค่ากาลังไฟฟ้ าก็จะลดลงตาม ค่าเฉลี่ย
ความเข้มแสงแดดสูงสุ ดอยูท่ ี่ 76,900 Lux และค่าเฉลี่ยกาลังไฟฟ้ าสู งสุ ด
อยูท่ ี่ 24.73 W

เอกสารอ้ างอิง
[1] จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2523) พลังงานแสงอาทิตย์ กรุ งเทพ :
ชมรมเครื่ องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[2] สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ
(2544)
พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์ (Heat and
Electricity from solar Energy) หน้า 95 - 112.
[3] วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,มาตรฐาน
การติดตั้งทางไฟฟ้ าสาหรับประเทศไทย พ.ศ.2545,พิมพ์ครั้งที่ วันที่
2 กุมภาพันธ์ 2546.
[4] Metropolitan Electricity Authority, ความต้องการแสงสว่างไฟ
ถนน (Road lighting Requirement) Table 20-1 : ความต้องการแสง
สว่างสาหรับไฟถนน (Lighting Requirement For Roadwey ) DWG
No. RC-020, 17 August 2004
[5] John E. Kaufman (1996) IES Lighting Handbook 4 th Edition,
Published by the Illuminating Engineeing Society.
[6] Metropolitan Electricity Authority,Lighting Position For Various
Type of Roadway Figure 21-13 : Arrangement of Luminaries
High-Mast Lighting Technigues A Grade-Separated Junction
DWG No. RC-021 , 6 September 2004

รู ปที่ 4 กราฟค่าเฉลี่ยผลการทดลองวัดแสงส่ องสว่างจากหลอด LED
จากรู ปที่ 4 ผลจากการวัดค่าความส่ องสว่างของหลอด LED
ที่เวลา 18.00 – 05.00 น. จะอยูท่ ี่ 16.00 – 21.66 Lux ซึ่ งเมื่อเทียบกับ
ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 อยูใ่ นค่ามาตรฐานการส่ องสว่างถนนสายรอง
10 Lux หรื อถนนขนาดกลางชานเมืองอยูท่ ี่ 9.7 Lux แสดงว่าอยูใ่ นช่วง
แสงสว่างที่อยูใ่ นเกณฑ์

5. สรุป
จากผลการทดลองรั บพลังงานแสงอาทิ ตย์โดยใช้แผงโซล่ า
เซลล์ขนาด 60 W ที่เวลา 08.00-17.00 น. ในวันที่ 21-30 กันยายน 2560
โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 60 W ผลที่ได้จากการทดลองการใช้งาน
พบว่า ประสิ ทธิ ภาพแรงดันของแผงโซล่าเซลล์ มีค่าเฉลี่ ยแรงดัน 21.24
Vdc เทียบกับข้อมูลของแผงโซล่ าเซลล์ ตามที่ ขอ้ มูลของผูผ้ ลิ ตมี ค่า
แรงดัน ใกล้เ คี ย งกัน และมี ค่ า ความผิ ด พลาดเฉลี่ ย 4.7 %
และ
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การจัดการพลังงานไฟฟ้ าด้ วยเซลล์แสงอาทิตย์สาหรับรถกอล์ ฟไฟฟ้ า
Electrical Energy Management with Solar cell for Electric Golf Car
สายชล ชุ ดเจื อจีน วิเชียร หทัยรัตน์ ศิริ และ สุ วฒ
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการจัดการพลังงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์สาหรับรถกอล์ฟไฟฟ้าโดยการนาแผงเซลล์แสงอาทิตย์
มาต่อกันโดยนากระแสและแรงดันจะถู กนามาใช้งานโดยต่ อผ่านชาร์ จ
เจอร์ เ ข้ า กั บ แบตเตอรี่ โดยอิ น เวอร์ เ ตอร์ เ พื่ อ แปลงแรงดั น ไฟฟ้ า
กระแสตรงเป็ นแรงไฟฟ้ ากระแสสลับแรงดัน 3 เฟส ที่ขนาด 4000 วัตต์
เพื่อเป็ นแหล่งจ่ายไฟฟ้ าให้กบั มอเตอร์ แบบอินดักชัน่ ที่สามารถใช้งานได้
ที่ ก าลัง ไฟฟ้ า 4000 วัต ต์ อิ น เวอร์ เตอร์ ส ามารถปรั บ ก าลัง ไฟฟ้ า ตาม
ความเร็ วรอบที่ตอ้ งการได้
คาสาคัญ: พลังงานแสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ รถกอล์ฟไฟฟ้า

Abstract
This paper presents electrical energy management with solar
cell for solar golf car. The voltage from the array will be used to send to
charger for charging batteries. The inverter changes dc voltage into
three phase ac voltage, supplying 4 kW, which is used for induction
motor of solar golf car. The inverter can adjust the power that
relationship with the need of variable speed drive.
Keywords: solar energy, inverter, electric golf car

1. บทนา
เนื่ องจากแหล่ งพลังงานมี อ ยู่อ ย่างจากัด และความต้อ งการ
พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องทั้งในชุมชน ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
[1, 2] ทาให้เกิดความต้องการแหล่งพลังงานที่สามารถมาชดเชยพลังงาน
ที่ห มดไป และเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประเทศ และประกอบ
กับปั ญหาเรื่ องสิ่ งแวดล้อมทางน้ ายังเป็ นปั ญหาใหญ่กงั หันบาบัดน้ าเสี ยจึง
ถูก น ามาใช้ ซึ่ งยังคงใช้พ ลังงานระบบการไฟฟ้ าดังนั้นเพื่ อให้ เป็ นการ
ประหยัดพลังงานจึงควรนาพลังงานสะอาดมาใช้ซ่ ึ งพลังงานที่เหมาะสม

ที่ สุ ด ก็ คื อพลังงานแสงอาทิ ตย์โดยใช้ แ ผงโซล่ าเซลล์เป็ นแหล่ งก าเนิ ด
ไฟฟ้ าไฟฟ้ ากระแสตรง แต่ เนื่ องจากมอเตอร์ ขบั รถกอล์ฟด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าที่ใช้ในงานขับเคลื่อน สนามกอล์ฟ เป็ นมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
สามเฟส ดังนี้ จึงต้องมี ระบบควบคุ มการขับมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ
สามเฟสที่ใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ จาเป็ นต้องมี ระบบควบคุมการ
ขับหรื ออินเวอร์เตอร์ เพื่อมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟสให้ทางานแต่
มี ต ัวชาร์ จ และแบตเตอรี่ ซึ่ งเป็ นอุ ป กรณ์ เก็ บ พลังงานจากโซล่ าเซลล์
ดังนั้น ในงานวิ จยั นี้ จึ งน าเสนอระบบควบคุ ม การขับ มอเตอร์ ส ามเฟส
สาหรับรถกอล์ฟไฟฟ้ าที่ รับพลังงานจากแบตเตอรี่ ต่อชาร์ จพลังงานจาก
แผงโซล่าเซลล์ที่สามารถปรับรอบอัตราความเร็ วที่ตอ้ งการได้ [3-6]
งานวิจยั นี้ นาเสนอการจัดการพลังงานด้วยพลังงานไฟฟ้ าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์สาหรับรถกอล์ฟไฟฟ้าโดยการนาแผงเซลล์แสงอาทิตย์
มาต่อกันโดยนากระแสและแรงดันจะถู กนามาใช้งานโดยต่ อผ่านชาร์ จ
เจอร์ เ ข้ า กั บ แบตเตอรี่ โดยอิ น เวอร์ เ ตอร์ เ พื่ อ แปลงแรงดั น ไฟฟ้ า
กระแสตรงเป็ นแรงไฟฟ้ ากระแสสลับแรงดัน 3 เฟส ที่ขนาด 4000 วัตต์
เพื่อเป็ นแหล่งจ่ายไฟฟ้ าให้กบั มอเตอร์ แบบอินดักชัน่ ที่สามารถใช้งานได้
ที่ ก าลัง ไฟฟ้ า 4000 วัต ต์ อิ น เวอร์ เตอร์ ส ามารถปรั บ ก าลัง ไฟฟ้ า ตาม
ความเร็ วรอบที่ตอ้ งการได้ เหมาะสมกับรถกอล์ฟไฟฟ้าความเร็ วต่า

2. ระบบขับเคลื่อนรถกอล์ ฟไฟฟ้ าด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์
การออกแบบระบบขับ เคลื่ อนรถกอล์ฟ ไฟฟ้ า ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ได้เริ่ มจากการคานวณเซลล์แสงอาทิตย์สาหรับจ่ายกาลังไฟฟ้ า
ให้ ก ับมอเตอร์ ขบั 3 เฟส ขนาดก าลัง 4000 วัตต์ เลื อกเซลล์แสงอาทิ ตย์
ขนาด 100 วัตต์อนุ กรมกัน 6 แผง ได้กาลังรวม 600 วัตต์ แบตเตอรี่ 100
แอมป์ จานวน 4 ลู กต่ออนุ กรมกันที่แรงดันสาหรับขับเคลื่ อน 48 โวลต์
ดีซี ดังรู ปที่ 1
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600 W 6

โดยคานวณจากกาลังวัตต์ที่ตอ้ งการใช้งานต่อชั่งโมงที่ 4000
วัตต์ จากการคานวณจะเพียงพอต่อความต้องการของโหลดใน 1 ชัว่ โมง
ครึ่ ง

Converter
40 A

Inverter
500 A
12v 100 Ah 4

6.4 kW
2336 kWHr

รู ปที่ 1 ระบบที่ใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์

รู ปที่ 4 การติดตามกาลังไฟฟ้าสู งสุ ดของชาร์ จเจอร์

รู ปที่ 2 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิ ดอ่อน 100 วัตต์

รู ปที่ 4 แสปงผลการทดสอบด้วย Solar Simulator ทดสอบที่ 2
โมดูล และแสดงผล 1 โมดูล จาลอง โหมดกระแสไฟฟ้าคงที่ (CC) โหมด
กระแสไฟฟ้ าคงที่ จะเป็ นการประจุด้วยกระแสไฟฟ้ าขนาด 0.3 เท่ าของ
ความจุแบตเตอรี่ จนกระทัง่ แรงดันไฟฟ้ าของแบตเตอรี่ มี ค่าสู งถึ ง 59.2
โวลต์ ไมโครคอนโทรเลอร์ ก็จะสัง่ การให้เข้าโหมดแรงดันไฟฟ้าคงที่ เพื่อ
ป้ องกัน อัน ตรายที่ อาจเกิ ดขึ้น กับ แบตเตอรี่ ซึ่ งในส่ วนนี้ แบตเตอรี่ จะมี
การประจุ ท้ งั สิ้ น 80 เปอร์ เซ็ น ต์ข องการประจุแ บตเตอรี่ ท้ งั หมดโหมด
แรงดันไฟฟ้ าคงที่ (CV) โหมดแรงดันไฟฟ้ าคงที่จะเป็ นการประจุไฟฟ้ า
ต่อเนื่ องจากโหมดแรก เมื่ อแรงดัน ไฟฟ้ าของแบตเตอรี่ มี ค่ าสู งถึ ง 59.2
โวลต์ จะทาให้เกิดการลดระดับแรงดันเหลือเพียง 55.2 โวลต์ และทาการ
ประจุแบตเตอรี่ ด้วยค่าคงที่ ที่ 55.2 โวลต์ ในส่ วนนี้ ก ระแสไฟฟ้ าที่ ไหล
ผ่านเข้าแบตเตอรี่ จะค่อย ๆ มีค่าลดน้อยลง ซึ่ งจะเป็ นการประจุแบตเตอรี่
ที่เหลืออีก 20 เปอร์เซ็นต์

2.1 การควบคุมความเร็วมอเตอร์ ไฟฟ้ าเหนี่ยวนาโดยวิธี V / f
มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า ที่ มี โ รเตอร์ แ บบกรงกระรอกและแบบพัน
ขดลวดความเร็ วซิ งโครนัสสามารถเปลี่ยนได้อย่างต่อเนื่ องโดยการเปลี่ยน
ความถี่ ของแหล่ งจ่ายโดยใช้วงจรควบคุ ม จากสมการของแรงดันไฟฟ้ า
เหนี่ ยวนาในขดลวดสเตเตอร์ ถา้ ต้องการให้ค่าแรงบิดของมอเตอร์ ไฟฟ้ า
รู ปที่ 3 ชุดชาร์จแบตเตอรี่

ไม่เปลี่ ยนแปลงจะต้องท าให้ ค่าความหนาแน่ นเส้น แรงแม่ เหล็ ก ag ที่
ความถี่ ต่างๆ มีค่าคงที่ เท่า กับพิกดั ไม่เปลี่ ยนแปลง และอีกทั้งยังเป็ นการ
ป้ องกันไม่ให้วงจรแม่เหล็กเกิ ดการอิ่ มตัวเมื่ อมี การลดความถี่ ซ่ ึ งจะเป็ น
อัน ตรายต่ อมอเตอร์ ไฟฟ้ าเนื่ องจากความร้ อนที่ เกิ ด ขึ้ น โดยสามารถจะ
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กระทาได้โดยการทาให้อตั ราส่ วนแรงดันไฟฟ้าต่อความถี่มีค่าคงที่ในช่วง
ลดความถี่ต่ากว่าพิกดั แสดงดังสมการ (1)
v
 4.44 N ph Ac Bm  km Bm
f

Input
From
Batteries

(1)

U

330 µF

330 µF

440V

440V

Output
To
Motor
W
V

รู ปที่ 6 รถกอล์ฟไฟฟ้าที่ออกแบบติดตั้งโซล่าเซลล์ชนิ ดไฟเบอร์
รูปที่ 5 วงจรกาลังอินเวอร์ เตอร์ 3 เฟส
ส่ วนต่าง ๆของระบบการจัดการพลังงานรถกอล์ฟไฟฟ้ าด้วยโซล่ าเซลล์
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1. แผงโซล่ าเซลล์แบบไฟเบอร์ แบบอ่อนซึ่ งสามรถวางบน
หลังคารถกอล์ฟไฟฟ้ าได้ผลิ ตไฟฟ้ ากระแสตรงผ่านชาร์ จเจอร์ ประจุล ง
แบตเตอรี่ ขนาด 48 โวลต์
2. DC Link ทาหน้าที่ ก รองสัญญาณกระแสไฟฟ้ าตรงที่ ผ่าน
ทาหน้าที่ในการเก็บสะสมพลังงานในกรณี ที่มีการจ่ายกาลังไฟฟ้าคืนจาก
โหลดสู่ แ หล่งจ่าย DC Link ประกอบไปด้วยตัวเก็บประจุที่มี ค่ าความจุ
และสามารถทนแรงดัน ไฟฟ้ าได้สูงเพื่ อกรองสั ญ ญาณและเก็ บ สะสม
พลังงานได้มาก และมีตวั ต้านทานที่ทาหน้าที่ลดกระแสกระชากของตัว
เก็บประจุ เพื่อป้ องกัน ไดโอดของวงจรบริ ดจ์เสี ยหาย และก็มี รีเลย์เพื่อ
ลัดวงจรตรงตัวต้านทานหลังจากที่ มีการชาร์ จประจุของตัวเก็บประจุจน
เต็ม (ใช้เวลาประมาณ 10 ms)
3.วงจรอินเวอร์เตอร์ ทาหน้าที่แปลงสัญญาณกระแสไฟฟ้าตรง
เป็ นกระแสไฟฟ้าสลับเพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าประกอบไปด้วยสวิตซ์
6 ตัวแสดงดังรู ปที่ 5

3.ผลการทดลอง

รถกอล์ฟไฟฟ้ า 8 ที่ นั่งที่ ออกแบบติ ดตั้งโซล่ าเซลล์ช นิ ดไฟ
เบอร์ พร้อมใช้งานแสดงดังรู ปที่ 6 เมื่อประจุแบตเตอรี่ เต็มแล้วทาการใช้
งานจริ งแล้วดูการแสดงผลของชุดแสดงค่าแบตเตอรี่

รู ปที่ 7 สัญญาณกระแสของชาร์ จเจอร์ ขณะชาร์ จเข้าแบตเตอรี่ ที่ดิวตี้
100%
รู ปคลื่นกระแสขณะชาร์ จลงแบตเตอรี่ ที่ดิวตี้ไซเคิล 80 และ 100
เปอเซนต์แสดงดังรู ปที่ 7 และ 8

ใช้ออสซิ ลโลสโคปเพื่อวัดสัญญาณแรงดันไฟฟ้ การชาร์ จลง
แบตเตอรี่ เพื่อเก็บพลังงานและส่ งกระแสไฟฟ้าเข้าที่อินเวอร์ เตอร์ เพื่อไป
ขับมอเตอร์ ไฟฟ้าสามเฟสกระแสสู ง ในช่ วงความความเร็ วมอเตอร์ ไฟฟ้ า
ต่ าง ๆ แสดงผลรู ป คลื่ น กระแสขณะชาร์ จ ลงแบตเตอรี่ ที่ ดิ ว ตี้ ไ ซเคิ ล
ต่างๆกัน
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รู ปที่ 8 สัญญาณกระแสของชาร์ จเจอร์ ขณะชาร์ จเข้าแบตเตอรี่ ที่ดิวตี้
80%

5.สรุป
การจัดการพลังงานระบบขับเคลื่อนรถกอล์ฟไฟฟ้าด้วยระบบ
เซลล์แสงอาทิตย์ มี ประสิ ทธิ ภาพสู งสามารถใช้พลังงานไฟฟ้ าจากเซลล์
แสงอาทิ ตย์ที่เก็บภายในแบตเตอรี่ ได้สูงถึ ง 1 ชั่งโมงครึ่ งด้วยความเร็ ว/
เต็มที่ ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง อินเวอร์ เตอร์สามเฟสสามารถปรับ
ความเร็ วรอบตามพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับมอเตอร์ ไฟฟ้า จากผลการ
ทดลองการชาร์ จพลังงานไฟฟ้ าจากโวล่าเซลล์จะเห็ นได้ว่าสามารถชาร์ จ
กระแสเข้าแบตเตอรี่ ได้ขณะรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ รถกอล์ฟสามารถ
ชาร์ จผ่านโซล่าเซลล์ขณะวางได้ทาให้รถกอล์ฟวิ่งได้มาขึ้นเมื่อมีแสงแดด
การชาร์ จจากโซล่าเซลล์ตลอดเวลาทาให้กระแสชาร์ จต่าทาให้แบตเตอรี่
ไม่เกิดความร้อนช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
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บทคัดย่ อ
โครงการนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้ างระบบเลี้ยง
กุง้ ก้ามแดงไอโอที (IOT) ที่ ช่วยอานวยความสะดวกในการเลี้ยงกุ้งก้าม
แดง เพื่ อ การสร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ เ กษตรกรผู ้ เ ลี้ ยงกุ้ ง ก้ า มแดง ซึ่ ง
ประกอบด้วยส่ วนสาคัญ ได้แก่ ส่ วนตัวเครื่ องที่ ใช้เลี้ ยงที่ มีระบบกรอง
และน้ าวนพร้อมชุดให้อาหารอาหารกุง้ และส่ วนของระบบควบคุมโดยมี
ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ร ล เ ล อ ร์ ท า ห น้ า ที่ เ ป็ น ตั ว ค ว บ คุ ม ห ลั ก
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU ท าหน้าที่ เ ป็ นตัว ควบคุ ม หลัก รั บ
ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ เครื่ องจะทางานอัตโนมัติตามโปรแกรมที่ ต้ งั ค่าไว้
โดยเครื่ องสามารถอุณหภู มิข องน้ า วัด ค่ า PH ของน้ า วัด อุ ณหภู มิ แ ละ
ความชื่นของอากาศได้ โดยสามารถดูขอ้ มูลต่างๆ ผ่านอินเทอร์ เน็ตได้ ผล
การทดสอบการทางานปรากฏว่า เครื่ องทางานตามการตั้งค่าที่ต้ งั ไว้ การ
ให้อาหารก็ทางานตามเวลาที่ กาหนดไว้ การทดสอบการวัดค่าอุณหภู มิ
ของน้ ามีค่าความผิดพลาดเฉลี่ ยรวมร้ อยละ 1.01 การทดสอบการวัดค่ า
อุณหภูมิของอากาศมีค่าความผิดพลาดเฉลี่ยรวมร้ อยละ 1.43 การทดสอบ
การวัดค่า pH ของน้ ามีค่าความผิดพลาดเฉลี่ยรวมร้อยละ 2.51 ดังนั้นสรุ ป
ได้วา่ เครื่ องสามารถนาไปใช้ในการเลี้ยงกุง้ ได้จริ ง

Abstract
This project aims to design and produce the Crayfish Internet
of Things Systems causing the farming system is facilitated. Moreover,
agriculturist has more income. Crayfish Internet of Things Systems
consists of the important parts such as the feeder with a water filter and a
whirlpool system, and the controller having a microcontroller as a main.
The Node MCU microcontroller performs as a main in order
to receive the data from a sensor. The machine will automatically run
according to a setting. The water and air temperature, the potential of
hydrogen ion (pH) and the humidity can be observed via the internet.
The working’s tests indicate that the machine operates
according to the presets. The feeder works on time. The average errors of
the water and air temperature measurement is about 1.01% and 1.43%,

respectively, including 2.52% of the pH measurement error. According
to the efficiency testing, this machine can be used to farm the red craw
crayfish.

1. บทนา
ปั จ จุ บ ัน คนไทยให้ ค วามสนใจเรื่ อ งการท าเกษตรมากขึ้ น
เพราะต้องการมี รายได้เพิ่มขึ้ น การเกษตรกรรมแบ่งได้เ ป็ น 4 ประเภท
ได้แก่ 1. กสิ กรรม หมายถึ ง การเพาะปลูกพืช เช่น การทานา การทาสวน
การทาไร่ 2. ปศุสัตว์ หมายถึ ง การประกอบอาชี พเลี้ ยงสัตว์บนบก เช่ น
เลี้ ยงวัว เลี้ ยงหมู หรื อเลี้ ยงสัตว์จาพวกสัตว์ปีก 3. การประมง หมายถึ ง
การประกอบอาชี พการเกษตรทางน้ า เช่น การเลี้ยงสัตว์น้ า การจับสัตว์น้ า
และ 4. ด้านป่ าไม้ หมายถึ ง การประกอบอาชี พเกี่ ยวกับป่ า เช่ น การปลูก
ป่ าไม้เ ศรษฐกิ จ การน าผลผลิ ตจากป่ ามาแปรรู ป ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ซ่ ึ ง
เกษตรประเภทการประมงเป็ นอี กหนึ่ งด้านที่กาลังได้รับความนิ ยมอย่าง
ยิ่ง เช่ น การเลี้ ยงกุง้ กุ้งที่ นิยมเลี้ ยงนั้นมีหลายชนิ ด เช่ น กุง้ ก้ามกราม กุ้ง
กุลาดา กุง้ ก้ามแดง เป็ นต้น กุง้ สายพันธ์ที่กาลังได้รับความนิ ยมเลี้ยงเพิ่ม
มากขึ้นในขณะนี้ ได้แ ก่ กุ้งก้ามแดง หรื อเรี ยกอีก ชื่ อหนึ่ งว่า กุ้งเครฟิ ช
โดยนิ ยมเรี ยกว่า กุ้งล็อปเตอร์ นับเป็ นกุ้งที่ ถือว่าเป็ นอาหารรสเลิ ศที่ ทวั่
โลกรู ้ จกั กัน เป็ นอย่างดี และมี ก ารเลี้ ยงเป็ นสัตว์เ ศรษฐกิ จกัน ในหลาย
ประเทศทัว่ โลก
( สานักงานประมงจังหวัดนครปฐม. 2554 )
กุง้ ก้ามแดงหรื อกุง้ เครย์ฟิช(Crayfish)มีถิ่นกาเนิ ดที่ออสเตรเลี ย
ขนาดโตเต็มที่ 12 นิ้ วอายุเฉลี่ ย 4 ปี ในธรรมชาติถา้ เลี้ยงใส่ ตูก้ ระจกอยูไ่ ด้
2-3 ปี อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมในการเลี้ ย ง 25-28 องศาถื อ ว่า อากาศและ
อุณหภูมิในบ้านเรากาลังดี กุ้งก้ามแดงเป็ นกุ้งชนิ ดแรกที่ ถูกนาเข้ามาใน
ประเทศไทยโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่ งทรงทดลองเลี้ ยงเพื่อ
เป็ นอาหาร เพราะเป็ นกุง้ ที่มีการเจริ ญเติบโตค่อนข้างเร็ วและมีขนาดใหญ่
ลักษณะเด่นคือ มีขนาดใหญ่และสี ของกุง้ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดแต่สีที่
พบมากที่สุดคือสี เขียว สี น้ าตาลและสี น้ าเงิ น ซึ่ งคนไทยจะเรี ยกว่ า บลู
ล็อปเตอร์ บางที่ก็เลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามแล้วนาจาหน่ ายได้ในราคาสู ง
กุง้ ชนิ ดนี้ มีจุดเด่นอีกอย่างคือ แถบข้างของก้ามจะมีสีแดง และ สี ส้ม เป็ น
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เอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่ งแถบสี เหล่านี้ จะพบกับกุง้ เพศผูเ้ ท่านั้น ส่ วนเพศเมีย
จะไม่มีแ ถบสี กุ้งชนิ ด นี้ เ ลี้ ยงง่ ายปรั บตัวได้ไวและภู มิตา้ นทานโรคสู ง
ปั จจุบ ันเกษตรกรนามาเลี้ ย งเป็ นกุ้งเนื้ อ และเป็ นที่ ต้องการของตลาด
กุง้ ก้ามแดงสามารถเลี้ยงได้หลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็ น บ่อดิ น ในนา
ข้าว ในบ่อปูน บ่อพลาสติก ในตูป้ ลาถังพลาสติกหรื อแม้กระทัง่ ในขวด
น้ าพลาสติก ( พรเทพ กลิ่นพยอม. 2558. )
จากที่ ไ ด้ ท าการศึ ก ษาพบว่ า กุ้ ง ก้ า มแดงสามารถเลี้ ยงได้
หลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็ น บ่อดิ น ในนาข้าว ในบ่อปูน บ่อพลาสติ ก
ในตูป้ ลาถังพลาสติกหรื อแม้กระทัง่ ในขวดน้ าพลาสติ ก ปั จจุบนั กิ จการ
การเลี้ ยงกุง้ ก้ามแดง ขนาดเล็กนิ ยมเลี้ยงเป็ นคอนโด เพื่อประหยัดพื้นที่ใน
การเลี้ยง แต่มีปัญหาที่ตามมาคือ ซึ่ งใช้เวลาให้อาหารนานเพราะมี หลาย
กล่อง และการให้อาหารกุง้ ก้ามแดงจะให้อาหารมื้อเดี ยวช่ วง 6 โมงเย็น
ต้องกาหนดเวลาแน่นอน การให้อาหารในปริ มาณที่ไม่เหมาะสมจะทาให้
เกิดปัญหาตามมา เช่น ให้อาหารมากไปน้ าก็จะเน่ าเสี ยเป็ นสาเหตุทาให้กุง้
ตาย ถ้าให้อาหารในปริ มาณน้อยไปกุ้งก็ จะเจริ ญเติ บโตช้าเป็ นต้น และ
อุณหภูมิน้ าและอุณหภูมิอากาศก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่ ทาให้เกิ ดปั ญหากุ้ง
กามแดงตายได้เช่นกัน (จาก นายอานาจ ยาสา. ม.ป.ป. )
จากปัญหาดังกล่าวคณะผูจ้ ดั ทาจึงมีความคิดที่จะพัฒนาระบบ
เลี้ ยงกุง้ ก้ามแดง ไอโอที (IOT) ให้สะดวกสบายแก่เกษตรกรผูเ้ ลี้ยง และ
เพื่อช่วยแก้ไขเรื่ องการบริ หารจัดการ การให้อาหาร ได้ง่ายขึ้น

2. ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 เทคนิคในการเลีย้ งกุ้งก้ ามแดง

รู ปที่ 1 กุง้ ก้ามแดง หรื อกุง้ เครฟิ ช
กุง้ ก้ามแดง หรื อกุง้ เครฟิ ช มีถ่ินกาเนิ ดที่ ออสเตรเลีย ขนาดโต
เต็มที่ 12 นิ้วอายุเฉลี่ย 4 ปี ในธรรมชาติ ถ้าเลี้ยงใส่ ตูก้ ระจก อยูไ่ ด้ 2-3 ปี
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเลี้ยง 25-28 องศา ถื อว่าอากาศและอุณหภูมิใน
ประเทศไทยกาลังดี กุง้ ก้ามแดงเป็ นกุง้ ชนิ ดแรกที่ถูกนาเข้ามาในประเทศ
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ซึ่ งทรงทดลองเลี้ยงเพื่อประกอบอาหาร
เพราะเป็ นกุ้งที่มีการเจริ ญเติ บโตเร็ วและขนาดใหญ่ ลักษณะเด่ นคื อ มี
ขนาดใหญ่และสี ของกุง้ มีการเปลี่ ยนแปลงตลอด แต่สีที่พบมากที่สุดคื อ
สี เขียว สี น้ าตาล และสี น้ าเงิน ซึ่ งคนไทยจะเรี ยกว่า บลู ล็อปเตอร์ บางครั้ง
อาจเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามแล้วนาไปจาหน่ายได้ในราคาสู ง

2.2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ ด NodeMCU

NodeMCU V2 ปรับปรุ งจาก NodeMCU เวอร์ ชันเดิมโดยใช้
ESP8266-12E ซึ่งมีขา GPIO PWM I2C 1-Wire ADC และ SPI เพิ่มเข้ามา
มี เ สาอากาศในตัว บอร์ ด กว้าง 3CM ใช้ชิ ฟ USB เบอร์ CH340 ในการ
ติดต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อลงโปรแกรมสามารถลง Firmware NodeMCU
และเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Lau หรื อ Arduino ได้

รู ปที่ 2 บอร์ด NodeMCU V2
NodeMCU เป็ นบอร์ ด ที่ ใ ช้ ESP8266 เป็ น CPU ส าหรั บ
ประมวลผลโปรแกรมต่างๆ มีขอ้ ดี กว่า Arduino ตรงที่ตวั มันมีขนาดเล็ก
กว่ามีพ้ืนที่ เขี ยนโปรแกรมลงไปมากกว่าและสามารถเชื่ อมต่อกับ WiFi
ได้ บนบอร์ ดรุ่ นนี้ ใช้ ESP8266 12e มีพ้นื ที่หน่วยความจารอมสู งถึง 4MB
เพียงพอสาหรับการเขียนโปรแกรมขนาดใหญ่อีกทั้งภายในยังเป็ น ARM
ขนาดย่อ มๆ ใช้ ค วามถี่ สู ง ถึ ง 40MHz ท าให้ สามารถประมวลผลโค้ด
โปรแกรมได้อย่างรวดเร็ วเหมาะมากสาหรับงาน SmartHome และIoT

2.3 DHT22 / AM2302 Temperature & Relative Humidity
Sensor
อุป กรณ์ เ ซนเซอร์ ส าหรั บ วัด อุณหภู มิ แ ละความชื้ น สัม พัท ธ์
(Temperature & Relative Humidity Sensor) เป็ นอุปกรณ์ที่สามารถนามา
ประยุกต์ใช้งานทางด้านระบบสมองกลฝังตัวได้หลากหลาย เช่ น การวัด
และควบคุ มอุณหภูมิและความชื้ น ระบบบันทึ กข้อมูลเกี่ ยวกับอุณหภูมิ
และความชื้ นในห้อง เป็ นต้น อุปกรณ์ ประเภทนี้ แตกต่างกันตามผูผ้ ลิ ต
ราคา ความแม่นยา ความละเอียดในการวัด การให้ค่าแบบดิจิทลั หรื อแบบ
แอนะล็อก เป็ นต้น

รู ปที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานของ DHT22

2.4 DS18B20 IC วัดอุณหภูมแิ บบดิจติ อล
DS18B20 เป็ น IC วัด อุ ณ หภู มิ แ บบดิ จิ ต อล ของ Dallas
Semiconductor สามารถวัด อุณหภู มิเป็ นหน่ วยองศา C ในช่ วง -55C ถึ ง
125C ที่ความละเอียด 9-12 บิต และมีความแม่นยาอยูท่ ี่ 0.5C ในช่วง -10C
ถึ ง 85C ในกรณี ที่เ ป็ นตัวถังแบบ TO-92 นั้นจะมี โครงสร้ าง และขาดัง
แสดงในรู ปที่ 4
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5 เป็ นการออกแบบวงจรสาคัญๆ ซึ่ งสามารถแสดงวงจรที่ สาคัญ และ
สามารถอธิ บายได้ดงั นี้

PH
analog
to digital

รูปที่ 4 โครงสร้าง และขาของ DS18B20 ตัวถังแบบ TO-92

2.5 Internet of Things

DHT22
Node MCU

สาหรับนิ ยามของ Internet of Things (IoT) หมายถึ ง การที่สิ่ง
ต่างๆ ถู ก เชื่ อ มโยงทุก สิ่ งทุ ก อย่า งเข้าสู่ โ ลกอิ น เทอร์ เ น็ ต ท าให้ ม นุ ษ ย์
สามารถสัง่ การ ควบคุมใช้งานอุปกรณ์ต่างๆผ่านทางเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
เช่ น การสั่ง เปิ ด-ปิ ด อุป กรณ์ เ ครื่ องใช้ไฟฟ้ า รถยนต์ โทรศัพท์มือถื อ
เครื่ องมือสื่ อสาร เครื่ องใช้สานักงาน เครื่ องมือทางการเกษตร เครื่ องจักร
ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร บ้านเรื อน เครื่ องใช้ใ นชี วิตประจาวัน
ต่ า งๆ ผ่า นเครื อข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ นต้น หากวัน นั้น มาถึ ง อย่า งเต็ ม
รู ปแบบ จะเป็ นทั้งประโยชน์อย่างมหาศาล และมีความเสี่ ยงไปพร้ อมๆ
กัน เพราะหากระบบรั ก ษาความปลอดภัย ของอุ ป กรณ์ แ ละเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์ เ น็ ตไม่ดีพอ จะทาให้ ผูไ้ ม่ ป ระสงค์ดีเข้ามากระทาการที่ ไม่ พึง
ประสงค์ต่ออุปกรณ์ขอ้ มูลสารสนเทศหรื อความเป็ นส่ วนตัวของบุคคลได้

2.6 การดาเนินงาน
ออกแบบและสร้ างระบบเลีย้ งกุ้งก้ ามแดง ไอโอที (IOT)
การดาเนินการออกแบบและสร้างระบบเลี้ยงกุง้ ก้ามแดง ไอโอ
ที(IOT) ดาเนิ นการโดยอาศัยข้อมูลที่ได้ศึกษาตามหัวข้อในบทที่ 2 และ
ดาเนินการอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน ซึ่ งผลจากการดาเนิ นงานดังกล่าว ทาให้
ได้ระบบเลี้ ยงกุ้งกามแดง ไอโอที ที่ ป ระกอบด้วยส่ วนของโครงสร้ าง
ได้แ ก่ ส่ วนตัวเครื่ องที่ ใ ช้ เ ลี้ ยงที่ มีร ะบบกรองและน้ าวนพร้ อมชุ ด ให้
อาหารอาหารกุง้ และส่ วนของระบบควบคุมโดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์
ทาหน้าที่เป็ นตัวควบคุมหลัก ดังแสดงในรู ปที่ 5

รู ปที่ 5 ระบบเลี้ยงกุง้ ก้ามแดง ไอโอที(IOT)
ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นตัวสาคัญในการทางานของ
เครื่ องและจะมีส่วนประกอบต่างๆ ทางด้านอินพุท ประกอบด้วย 1.โมดูล
เซ็ นเซอร์ วดั ค่าPH 2.โมดู ล วัด อุ ณหภู มิข องน้ า DS18B20 3.โมดู ล วัด
อุณหภูมิและความชื้ นของอากาศ DHT22 4. สวิทช์ส่งั สถานะชุ ดอาหาร
ทางด้านเอาท์พุทประกอบด้วย 1. LED แสดงสถานะชุดอาหาร 2.เซอร์ โว
มอเตอร์ 3. ภาคแสดงผลผ่านอินเทอร์ เน็ต www.thingspeak.com จากรู ปที่

DS18B20

LED

servo motor 1,2

www.thingspeak.com

รู ปที่ 6 บล็อกไดอะแกรมระบบควบคุม

3. การทดลองเพื่อเก็บผล
เมื่อทาการออกแบบและสร้ างระบบเลี้ยงกุง้ ก้ามแดง ไอโอที
เสร็ จ สิ้ น ลง ในล าดั บ ถั ด ไปจะเป็ นการทดสอบการท างานเพื่ อ หา
ข้อบกพร่ อง และทาการปรับปรุ งแก้ไข
ตารางที่ 1 ทดสอบปริ มาณการให้อาหาร
ครั้งที่
Food_1
Food_2
1
0.20
0.45
2
0.19
0.40
3
0.22
0.39
4
0.18
0.42
5
0.24
0.39
6
0.25
0.36
7
0.20
0.44
8
0.23
0.50
9
0.22
0.48
10
0.19
0.41
จากตารางที่ 1 ชุดให้อาหารมีกรวยที่มีรูให้อาหารที่มีขนาด
ผ่านศูนย์ 7 มิลลิเมตร ใช้เวลาเปิ ด-ปิ ด 150 มิลลิวินาที/ครั้ง
Food_1 ให้อาหารค่าสู งที่สุดที่ 0.25 กรัม/ครั้ง และค่าน้อยที่สุด
ที่ 0.18 กรัม/ครั้ง ค่าเฉลี่ยอาหารที่ออกมาอยูท่ ี่ 0.21 กรัม/ครั้ง
Food_2 ให้อาหารค่าสู งที่สุดที่ 0.50 กรัม/ครั้ง และค่าน้อยที่สุด
ที่ 0.36 กรัม/ครั้ง ค่าเฉลี่ยอาหารที่ออกมาอยูท่ ี่ 0.42 กรัม/ครั้ง
โดยที่
กุง้ ก้ามแดงขนาด 2-3 นิ้ว จะกินอาหารประมาณ 0.18-0.25
กรัม/ตัว
กุง้ ก้ามแดงขนาด 4-5 นิ้ว จะกินอาหารประมาณ 0.36-0.50
กรัม/ตัว
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อุณหภูมิของอากาศ (°C)

เกณฑ์ที่รับได้ ซึ่งค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เกิดจากค่าความผิดพลาดของ
pH Meter Kit ที่มีต่อ pH Meter

4. สรุปผล

จานวนครั้ง
่วัด
รูปที่ 7 กราฟแสดงการทดสอบการวัดค่าอุณหภูมิขทีองอากาศ

จากรู ปที่ 7 จะแสดงให้เห็นว่าค่าความผิดพลาดของ DHT22
กับปรอทมีความผิดพลาดมากที่สุดอยูท่ ี่ 2% และค่าผิดพลาดที่นอ้ ยที่สุด
อยูท่ ี่ 0.66% และค่าความผิดพลาดเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.01% ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่รับได้
ซึ่งค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เกิดจากค่าความผิดพลาดของ DHT22 ที่มี
ต่อปรอท
อุณหภูมิของน้า (°C)

ระบบเลี้ ยงกุ้ ง ก้ า มแดงไอโอที มี ร ะบบควบคุ ม โดยมี
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ท าหน้า ที่ ค วบคุ มการทางานโดยรั บข้อ มูล จาก
เซ็ นเซอร์ เครื่ องจะทางานอัตโนมัติตามโปรแกรมที่ต้ งั ค่าไว้ โดยเครื่ อง
สามารถอุณหภูมิของน้ า วัดค่า PH ของน้ า วัดอุณหภูมิและความชื่ นของ
อากาศได้ โดยสามารถดูขอ้ มูลต่างๆ ผ่านอินเทอร์ เน็ตได้
ผลการทดสอบการทางานตัวเครื่ องระบบเลี้ ยงกุง้ ก้ามแดง ไอ
โอที โดย ใช้ระยะเวลาทดสอบ 15 วัน เครื่ องทางานตามการตั้งค่าที่ต้ งั ไว้
การให้ อ าหารก็ ท างานตามเวลาที่ ก าหนดไว้ การทดสอบการวัด ค่ า
อุณหภูมิของน้ ามีค่าความผิดพลาดเฉลี่ ยรวมร้อยละ 1.01 การทดสอบการ
วัดค่าอุณหภูมิของอากาศมี ค่าความผิดพลาดเฉลี่ ยรวมร้ อยละ 1.43 การ
ทดสอบการวัดค่า pH ของน้ ามีค่าความผิดพลาดเฉลี่ยรวมร้อยละ 2.51

เอกสารอ้ างอิง

จานวนครั้งที่วัด

รูปที่ 8 กราฟแสดงการทดสอบการวัดค่าอุณหภูมิของน้ า
จากรู ปที่ 8 จะแสดงให้เห็นว่า ค่าความผิดพลาดของ DS18B20
กับปรอทมีความผิดพลาดมากที่สุดอยูท่ ี่ 1.8% และค่าผิดพลาดที่นอ้ ยที่สุด
อยูท่ ี่ 1.4% และค่าความผิดพลาดเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.43% ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่รับได้
ซึ่งค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เกิดจากค่าความผิดพลาดของ DS18B20 ที่มี
ต่อปรอท
ค่า ph ของน้า

จานวนครั้งที่วัด

รูปที่ 9 กราฟแสดงการทดสอบการวัดค่า pH ของน้ า
จากรู ปที่ 9 จะแสดงให้เห็นว่าค่าความผิดพลาดของ pH Meter
Kit กับ pH Meter Kit มีความผิดพลาดมากที่สุดอยูท่ ี่ 5.3% และค่าผิดพลาด
ที่นอ้ ยที่สุดอยูท่ ี่ 1.0% และค่าความผิดพลาดเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.51% ซึ่งอยูใ่ น

[1] พรเทพ กลิ่นพยอม. (2558,ตุลาคม-ธันวาคม). เรามาทาความรู ้จกั กุง้
ก้ามแดงสัตว์เศรษฐ์ตวั ใหม่กนั เถอะ. จุลสารนวัตกรรม.
[2] รชยา กิ้มนวล และคณะ. (2559). ค่า pH ของสารละลาย. เข้าถึงได้
จาก : https://sites.google.com/site/acidsbase/krd-bes/kha-phkhxng-sarlalay (วันที่เข้าค้นข้อมูล: 5 มิถุนายน 2560).
[3] สานัก งานประมงจังหวัดนครปฐม. (2554,กุมภาพันธ์). เครย์ฟิ ช
(Crayfish). ข่าว-ประชาสัมพันธ์.
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แดง 5 ภาค เล่ ม 2 ฉบับปลอดโรค..ปลอดภัย. กรุ งเทพมหานคร:
อภิชาติ ศรี สะอาด บรรณาธิการ และคณะ.
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เครื่ องกระตุ้นระบบประสาทแบบใช้ มือสั มผัสสาหรับผู้พกิ ารออทิสติก
The Neurostimulator hand touch machine for Autistic Disorder
นายธงชัย ลานา้ เที่ยง1 และ ศราวุฑ คงลาพันธ์ 2
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บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้ า งเครื่ องกระตุ ้ น ระบบ
ประสาทแบบมื อสัมผัสสาหรับผูพ้ ิก ารออทิ สติ ก เครื่ องกระตุน้ ระบบ
ประสาทแบบใช้มือสัมผัสสาหรับผูพ้ ิการออทิสติก ประกอบไปด้วยการ
ทางานหลัก ได้แก่ ภาคจ่ายไฟ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไออาร์ เซนเซอร์
และชุ ดโมดู ล เอ็มพี 3 โดยเครื่ องที่ ส ร้ างขึ้ น ใช้เพื่ อกระตุ ้น ในประสาท
สัมผัสทั้ง 3 ได้แก่ การใช้มือสัมผัส การได้ยนิ เสี ยง และด้านการมองเห็ น
จะช่วยให้ผพู้ ิการออทิสติกได้เกิดการเรี ยนรู ้อีกแบบหนึ่ ง
ผลจากแบบประเมินความสามารถในการใช้เครื่ องกระตุน้ ระบบประสาท
แบบมือสัมผัสสาหรับ ผูพ้ ิการออทิ สติ ก โดยใช้กบั เด็กผูพ้ ิการออทิ สติ ก
จานวน 20 คน ก่อนการใช้เครื่ องด้านพฤติ กรรม ด้านการสั่งงานมือและ
นิ้ว ด้านทักษะในการใช้ชีวิตประจาวันอยูใ่ นระดับเกณฑ์น้อย และหลัง
การใช้เครื่ องแล้วอยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก

Abstract
This project aims to build the Neurostimulator hand touch
machine for Autistic Disorder.
This machine includes IR Sensor Microcontroller and MP3
Module. It was invented to stimulate three nervous systems including
contingence, audition, and visualization, which may help patients with
autism spectrum disorders learning improvement.
There were 20 participants in this study. The
purpose was to measure patients’ behavior, the ability of hands and
fingers activation, and their daily activities before and after using
Autistic Contingence Neurostimulator, which the pre-test seem to be
low. After using this machine, patients ability have been improved
significantly..
Keywords: Neurostimulator hand touch, Autistic

1. บทนา

จาก ข้อ มู ล ของเด็ ก ออทิ ส ติ ก จากส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
(คณะกรรมการการอุดมศึ กษา, 2553) พบว่าจากจานวนประชากรของ
ประเทศไทยจานวน 62 ล้านคนมีประชากรกลุ่มออทิสติกประมาณ 6 ใน
1000 หรื อร้อยละ 0.6 ของประชากรทั้งหมดหรื อประมาณ 372,000
ในทศวรรษที่ ผ่านมี ผูค้ ิ ด นวัตกรรมที่ ช่ วยเหลื อผูพ้ ิ ก ารออทิ
สติกได้นาเสนอเป็ นหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์(E-Book) (พรรณพิมล,2554)
เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อช่ วยในการปรั บ พฤติ ก รรมของเด็ ก ออทิ ส ติ ก แต่ยงั มี
ข้อเสี ยที่ เหมาะแค่ ส าหรั บ เด็ กอายุ 3 ขวบขึ้ น ไป อย่างไรก็ ตามยังมี ผูใ้ ช้
ดนตรี ในการบาบัดกับเด็กออทิ สติ ก (นอร์ ดอฟฟ์ รอบบิ นส์ และ ณรุ ทธ์
,2535)โดยจะน ากลองเพื่ อบรรเลงดนตรี ให้ เข้ากับ จังหวะกลองที่ เด็ ก ตี
คลื่ นเสี ยง ที่เด็กได้เรี ยนรู ้ จะค่อยๆ ซึ มซับให้เด็กเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม
มาเป็ นด้านบวกมากขึ้น แต่ยงั มี ขอ้ เสี ยที่ใช้ความอดทนสู งมากในระยะ
เริ่ มต้นเพราะเด็กยังไม่คุน้ ชิ น ทั้งยังมี การรั กษาของแพทย์อีกวิธีหนึ่ งคื อ
การรักษาแบบ Hyperbaric หรื อHBO (ปาริ ฉัตร สุ ดาพร, 2556) เป็ นการ
ให้ ผูป้ ่ วยหายใจรับออกซิ เจนบริ สุทธิ์ ร้ อยละ 100 ภายใต้สภาพความกด
บรรยากาศสู ง แต่ยงั มีขอ้ เสี ยด้านค่ารักษาแต่ละครั้งที่ จะเสี ยไป 1 ชัว่ โมง
ต่ อ 900 บาทควรท า 3-5 ครั้ ง/สั ป ดาห์ ในช่ ว ง 40 ครั้ งแรก และยังมี ผู ้
คิดค้นซอฟแวร์สาหรับโปรแกรม แท็บเล็ต สาหรับเด็กพิเศษหรื อเด็กออทิ
สติก สามารถช่ วยในการฝึ กเด็กออทิสติกได้เป็ นอย่างดี เพราะเป็ นเครื่ อง
ที่ ใช้ง่ายมากกว่าคี ยบ์ อร์ ด และจอคอมพิ วเตอร์ แต่ ขอ้ เสี ยคื อเรื่ องความ
เปราะบางของเครื่ อง แท็บเล็ต
จากข้อเสี ยดังกล่าวผูด้ าเนิ นโครงการเล็งเห็ นความสาคัญของ
เครื่ องมื อที่ จะน ามาช่ วยเหลื อในการเรี ยนการสอนของเด็ก ออทิ ส ติ ก ผู ้
ดาเนิ นโครงการจึงมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่ องกระตุน้ ระบบประสาทแบบ
มือสัมผัสสาหรับผูพ้ ิการออทิสติกขึ้น

2. ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 เปรียบเทียบภาษาซี กับ Arduino
โปรแกรมภาษาของ Arduino จะใช้ ภ าษาซี C++ ซึ่ งเป็ น
รู ป แบบของภาษาซี ป ระยุก ต์แ บบหนึ่ ง ที่ มี โ ครงสร้ า งของตัว ภาษา
โดยรวมใกล้เคี ยงกันกับภาษาซี มาตรฐาน (ANSI-C) อื่ นๆ เพี ยงแต่ ได้มี
การปรั บปรุ งรู ป แบบในการเขี ยนโปรแกรมบางส่ วนที่ ผิด เพี้ยนไปจาก
ANSI-เล็กน้อย เพื่อลดความยุ่งยากในการเขี ยนโปรแกรมและให้ผเู ้ ขียน
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โปรแกรมได้ง่ า ยและสะดวกมากขึ้ น กว่ า การเขี ย นภาษาซี ต ามแบบ
มาตรฐานของ (ANSI-C) โดยตรง โดยประวัติความเป็ นมาของภาษาซี
นั้น ถูกบันทึกไว้วา่
(C Programming Language) นั้ นถู ก พัฒ นาขึ้ น มาในปี ค.ศ. 1970 โดย
Dennis Ritchie แห่ง Bell Laboratories
อาร์ดูโน เป็ นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการ
พัฒนาแบบ Open Source คื อมี การเปิ ดเผยข้อมูลทั้งด้าน ฮาร์ ดแวร์ และ
ซอฟต์แ วร์ ตัวบอร์ ดถู ก ออกแบบมาให้ ใ ช้ งานได้ง่าย ดังนั้น จึ งเหมาะ
สาหรับผูเ้ ริ่ มต้น ทั้งนี้ ผใู ้ ช้งานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาต่อยอด
ทั้งตัวบอร์ด หรื อโปรแกรมต่อได้อีกด้วย

รู ปที่ 2.1 บอร์ดอาร์ดูโน (ที่มา http://elec-robo.webiz.co.th/products)
2.2 โฟโต้ ไดโอด (Photo Diode)
โฟโต้ไดโอด (Photo Diode) เป็ นอุปกรณ์เชิ งแสงชนิ ดหนึ่ ง ที่
ประกอบด้วยสารกึ่งตัวนาชนิ ด P และสารกึ่ งตัวนาชนิ ด N รอยต่อจะถู ก
ห่อหุ้มด้วยวัสดุที่แสงผ่านได้ เช่น กระจกใส โฟโต้ไดโอดจะมีอยู่ 2 แบบ
คือแบบที่ตอบสนองต่อแสงที่ เรามองเห็ น และแบบที่ตอบสนองต่อแสง
ในย่านอิ น ฟาเรด (IR Photo Diode) ในการรั บ ใช้ งานจะต้อ งต่ อ โฟโต้
ไดโอดในลักษณะไบอัสกลับ

รู ปที่ 2.2 ลักษณะไบอัสกลับของโฟโต้ไดโอด(Photo Diode)
(http://www.winboardgroup.com/book/)
2.3 ดนตรีบาบัดในเด็กพิเศษ (Music Therapy in Special Children)
ดนตรี บาบัดสามารถนามาประยุกต์ใช้ในเด็กพิเศษได้ง่าย
เนื่องจากมีลูกเล่นในการใช้ได้หลากหลาย ขึ้นอยูก่ บั เป้ าหมายที่ตอ้ งการ
ในการบาบัด และเด็กกลุ่มเป้ าหมายที่นามาบาบัดเด็กบางคนยังพูดไม่ได้
แต่สามารถฮัมเพลง หรื อร้องเพลงได้ตามที่เคยได้ยนิ มา จึงมีการนาดนตรี
บาบัดมาช่วยเสริ มในการกระตุน้ การพูดและการสื่ อสารได้ และยัง
สามารถสอนให้เด็กเรี ยนรู ้คานาม กริ ยา หรื อวลี ผ่านบทเพลงสั้นๆ ทาท่า
ทาง หรื อมีอุปกรณ์ประกอบได้อีกด้วย

การจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนาการรับ ข้อมูลความรู ้ สึกให้ กบั เด็ก
ออทิ ส ติ กนั้น จะใช้ การฝึ กผ่านกิ จกรรมการกระตุ ้น ระบบประสาท 3
ระบบพื้นฐาน ดังนี้
1. การกระตุน้ ระบบประสาททรงตัวและการเคลื่ อนไหว ( Vestibular )
ได้แ ก่ การทรงตัว การทรงท่ า การเคลื่ อ นไหวแบบราบเรี ย บและใน
ทิ ศ ทางต่ า งๆ ส่ ง ผลให้ มี ส มาธิ ใ นการท ากิ จ กรรมการมองตามงาน
กิ จกรรมที่ให้กบั เด็ก เช่ น กิ จกรรมการกระโดดแทมโพลี น การโยกบอล
การนัง่ ชิ งช้า การกลิ้งตัว เป็ นต้น
2. การกระตุน้ ระบบประสาทสัมผัส (Tactile) ได้แก่ การกระตุน้ ระบบ
การรับรู ้ทางการสัมผัสต่างๆ ประกอบด้วยการกด การเจ็บปวด การรับรู ้
อุณหภูมิ ร้อน – เย็น ส่ งผลให้เด็กมี ภาวะความมัน่ คงทางอารมณ์ การมี
ปฏิ สัมพันธ์กิจกรรมที่ให้กบั เด็ก เช่ น กิ จกรรมอ่างบอล การสัมผัสพื้นผิว
ต่างๆ การกลิ้งตัวบนพรม เป็ นต้น
3. การกระตุน้ ระบบประสาทกล้ามเนื้ อเอ็น และข้อต่อ (Proprioceptive)
ได้แก่ การกระตุน้ การทางานของระบบกล้ามเนื้ อ เอ็นและข้อต่อต่างๆ จะ
ส่ งผลถึงการเคลื่อนไหวสหสัมพันธ์ ทาให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ราบเรี ยบ
มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เช่ น การให้ ท ากิ จกรรมการยกของหนัก การลาก ดึ ง
ผลักของที่มีน้ าหนักมาก การโหน การปี นป่ าย การกระโดด เป็ นต้น

3. การดาเนินงาน
ศึ ก ษาค้น คว้า เกี่ ยวกับ โปรแกรม AVR IC ATMEGA328PPU การเขี ยนโปรแกรมควบคุ มการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์
ตระกูลAVR และข้อมูลของผูพ้ ิการออทิสติก การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 3
ของร่ างกายในการรั บ รู ้ สิ่ งต่ า งๆ และโปรแกรมออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิ ก ส์ เพื่อออกแบบวงจรพร้ อมลายวงจรและศึ ก ษาการเขี ยน
โปรแกรมอาร์ ดูโน ซึ่ งใช้เป็ นตัวเขียนข้อมูลลงในไมโครคอนโทรลเลอร์
เสนอข้อมู ล กับ ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อปรึ ก ษาถึ งความเหมาะระหว่างชื่ อหั วข้อ
ปริ ญญานิ พนธ์กบั ลักษณะการนาไปใช้งาน เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน
หากไม่มีความเหมาะสมจะต้องทาการแก้ไข เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
การออกแบบและสร้างเครื่ องกระตุน้ ระบบประสาทแบบมือ
สัมผัสสาหรับผูพ้ ิการออทิสติกบล็อกไดอะแกรมของเครื่ องกระตุน้ ระบบ
ประสาทแบบมือสัมผัสสาหรับผูพ้ ิการออทิสติก ที่ออกแบบประกอบด้วย
ส่ วนประกอบสาคัญดังในรู ปที่ 3.1

2.4 ระบบประสาท 3 ระบบพืน้ ฐาน

รู ปที่ 3.1 บล็อกไดอะแกรมการทางาน
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ครั้งที่

1

2

3

4

5

6

0.316
0.312
0.320
0.318
0.316
0.318
0.320
0.321
0.316
0.315
0.3172

0.294
0.300
0.310
0.298
0.311
0.312
0.300
0.305
0.293
0.311
0.3034

0.301
0.311
0.312
0.312
0.305
0.310
0.309
0.313
0.313
0.310
0.3096

0.304
0.302
0.321
0.312
0.325
0.301
0.302
0.305
0.318
0.315
0.3105

0.301
0.317
0.323
0.326
0.325
0.298
0.315
0.319
0.327
0.324
0.3175

0.332
0.326
0.329
0.332
0.326
0.335
0.328
0.325
0.334
0.331
0.3298

บล็อกที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ผลรวมค่าเฉลีย่

4.2 ทดลองด้ านการแสดงผลของเครื่ องกระตุ้นระบบประสาทโดยใช้ มือ
สัมผัส
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าการวัดกระแสไฟฟ้า ของเซนเซอร์ ของแต่ละบล็อก
หน่วยเป็ น แอมแปร์
จากตารางที่ 4.2 แสดงผลการวัดกระแสไฟฟ้าของวงจร
เซนเซอร์ โดยทาการวัดของแต่ละบล็อก 10 ครั้งและค่าเฉลี่ยของ
เซนเซอร์ บล็อกที่ 1 ผลรวมเฉลี่ย 0.3172 แอมแปร์ บล็อกที่ 2 เท่ากับ
0.3034 แอมแปร์ บล็อกที่ 3 เท่ากับ 0.3096 แอมแปร์ บล็อกที่ 4 เท่ากับ
0.3105 แอมแปร์ บล็อกที่ 5 เท่ากับ 0.3175 แอมแปร์ และ บล็อกที่ 6
เท่ากับ 0.3298 แอมแปร์ ดังนั้นจากผลการเฉลี่ยในแต่ละชุด และผลรวม
เฉลี่ยทั้งหมดคือเป็ น 0.32 แอมแปร์ ค่าที่ได้ใกล้เคียงกัน 3 แอมแปร์ โดย
ค่าผิดพลาดไม่เกิน ±1%

0.32

ผลรวมค่าเฉลีย่
ทั้งหมด

ที่
1

4. การทดลองเพื่อเก็บผล

บล็อกที่ 2

บล็อกที่ 3

บล็อกที่ 4

บล็อกที่ 5

บล็อกที่ 6

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8
ครั้งที่ 9
ครั้งที่ 10
รวมทางานได้ /
ครั้ง

บล็อกที่ 1

สัมผัสเซนเชอร์

4.1 ทดลองบล็อกเรซิ่นจานวน 6 บล็อก โดยมีเซนเซอร์ อยู่ 5 จุด ในแต่ ละ
บล็อก
ตารางที่ 4.1 ทดลองเซนเซอร์ ในแต่ละบล็อกทดลองโดยให้ผพู ้ ิการ
ออทิสติกใช้มือสัมผัสกับบล็อก ในแต่ละบล็อกมีวตั ถุที่ มีขนาดแตกต่าง
กัน ซึ่งมีผลการทดลองดังต่อไปนี้

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 



































































10

9

10

8

9

9

2

3

รายการที่ประเมิน
ด้ านพฤติกรรม
การชี้น้ิวบอกสิ่ งที่ตอ้ งการ
เขียนข้อความ
ระบายสี
ด้ านการสั่ งงานมือและนิ้ว
กามือและแบมือ
แสดงนิ้วตามคาสัง่
หยิบดินสอหรื อปากกา
ด้ านทักษะในการใช้
ชีวติ ประจาวัน
ยกแก้วแก้วน้ าดื่ม
แปรงฟัน
รับประทานอาหาร
เฉลี่ยรวมทุกด้ าน

ค่าเฉลี่ย

เกณฑ์การประเมิน

4.35
3.75
4.3

มาก
มาก
มาก

4.25
4.3
4.15

มาก
มาก
มาก

4.05
3.8
4.1
4.12

มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 4.3 ผลรวมของแบบประเมินความสามารถในการใช้
เครื่ องกระตุน้ ระบบประสาทแบบมือสัมผัสสาหรับผูพ้ ิการออทิสติก
จานวน 20 คน (ก่อนการใช้เครื่ อง)
ที่
1

หมายเหตุ  คือ เซนเซอร์ทางานเมื่อมีการสัมผัส  คือ เซนเซอร์ ไม่
ทางานเมื่อมีการสัมผัส
จากตารางที่ 4.1 ผลการทดลองเซนเซอร์ ตั้งแต่บล็อกที่ 1-6
ทาการทดลองด้วยกันบล็อกละ 10 ครั้ง บล็อกที่ 1 คิดเป็ นร้อยละ 100
บล็อกที่ 2 คิดเป็ นร้อยละ 90 บล็อกที่ 3 คิดเป็ นร้อยละ 100 บล็อกที่ 4 คิด
เป็ นร้อยละ 80 บล็อกที่ 5 คิดเป็ นร้อยละ 90 และ บล็อกที่ 6 คิดเป็ นร้อยละ
90 มีบางครั้งที่ไม่ได้เพราะว่า ระยะห่ างของวัตถุที่ไปสัมผัสกับเซนเซอร์
อยูไ่ กลกับเซนเซอร์ทาให้เซนเซอร์ ไม่ทางาน

2

3

รายการที่ประเมิน
ด้ านพฤติกรรม
การชี้น้ิวบอกสิ่ งที่ตอ้ งการ
เขียนข้อความ
ระบายสี
ด้ านการสั่ งงานมือและนิ้ว
กามือและแบมือ
แสดงนิ้วตามคาสัง่
หยิบดินสอหรื อปากกา
ด้ านทักษะในการใช้ ชีวติ ประจาวัน
ยกแก้วแก้วน้ าดื่ม
แปรงฟัน
รับประทานอาหาร
เฉลี่ยรวมทุกด้ าน

ค่าเฉลี่ย

เกณฑ์การประเมิน

2
2.1
2.5

น้อย
น้อย
น้อย

2.35
2.2
2

น้อย
น้อย
น้อย

2.05
2.2
2.3
2.19

น้อย
น้อย
น้อย
น้ อย
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ตารางที่ 4.4 ผลรวมของแบบประเมินความสามารถในการใช้
เครื่ องกระตุน้ ระบบประสาทแบบมือสัมผัสสาหรับผูพ้ ิการออทิสติก
จานวน 20 คน (หลังการใช้เครื่ อง)
ผลการประเมินผลจาก ตารางที่ 4.3 กับตารางที่ 4.4 สังเกตได้ [4]
ว่าพฤติกรรมในแต่ละด้านของการทดสอบก่อนใช้เครื่ องและหลังจากใช้
เครื่ องมีความแตกต่างกัน จากเกณฑ์การประเมินว่าเมื่อหลังจากใช้เครื่ อง
[5]
แล้วเกณฑ์อยูใ่ นระดับมาก

5. สรุปผล

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega128 ด้วยโปรแกรมภาษา C กับ
ซอฟต์แวร์ Wiring. เข้าถึงได้ จาก: http://www.chulabook.com/
description.asp?barcode=9786119005907/ (6 สิ งหาคม 2556).
ทวีศกั ดิ์ สิ ริรัตน์เรขา. การบาบัดทางเลือก ในเด็กพิเศษ. เข้าถึงได้
จาก: http://www.happyhomeclinic.com/alt01-alternative
_sp.htm (6 สิ งหาคม 2556).
นอร์ ดอฟฟ์ . ดนตรี บาบัดกับเด็กออทิสติก. เข้าถึงได้จาก:
http://www.janthayanond.com/wizContent.asp?wiz
ConID=115&txtmMenu_ID=7/ (6 สิ งหาคม 2556)

มาร์ค คอปปิ้ น. Look At Me แอปสาหรับฝึ กพัฒนาการเพื่อเด็กออทิสติก
งานวิจยั เครื่ องกระตุน้ ระบบประสาทแบบใช้มือสัมผัสสาหรับ [6]
โดยเฉพาะ. เข้าถึงได้จาก: http://www.dailytech.in.th/
ผูพ้ ิการออทิสติก เป็ นอุปกรณ์เพื่อใช้กระตุน้ ในประสาทสัมผัสทั้ง 3 คื อ
look-at-me/ (6 สิ งหาคม 2556).
การใช้มือสัมผัส การได้ยนิ เสี ยง และด้านการมองเห็น ซึ่ งเครื่ องกระตุน้
[7] วัสดุอุปกรณ์งานเรซิ่น. เข้าถึงได้จาก: http://www.allartcenter.com/
ระบบประสาทแบบใช้มือสัมผัสส าหรั บผูพ้ ิ การออทิ ส ติ ก จะช่ วยให้ ผู ้
index.php?lay=show&ac=article&Id=538612869/ (6 สิ งหาคม 2556).
พิการออทิสติกได้เกิ ดการเรี ยนรู ้ อีกแบบหนึ่ ง สามารถใช้งานได้ คือ ใช้ [8] สุภาพร โอภาสานนท์. การรักษาผูป้ ่ วยด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศ
ไปมือสัมผัสที่บล็อกโดยในแต่ละบล็อกจะมี การแสดงผลที่แตกต่างกัน
สู ง. เข้าถึงได้จาก: http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/
คือ บล็อกที่ 1 เป็ นเสี ยงไก่ ไฟติ ดสี น้ าเงิน บล็อกที่ 2 เป็ นเสี ยงสุ นัข ไฟ
articledetail.asp?id=917/ (6 สิ งหาคม 2556).
ติดสี แดง บล็อกที่ 3 เป็ นเสี ยงเป็ ด ไฟติดสี เขียว บล็อกที่ 4 เป็ นเสี ยงช้าง [9] เอกชัย มะการ. เรี ยนรู ้ เข้าใจ ใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล AVR
ด้วย Arduino. เข้าถึงได้จาก: http://www.ett.co.th/product2009
ไฟติดสี ขาว บล็อกที่ 5 เป็ นเสี ยงวัว ไฟติดสี ส้ม บล็อกที่ 6 เป็ นเสี ยงแมว
/BOOKS/cArduino.html/ (10 สิ งหาคม 2556).
ไฟติ ด สี ข าว ครู ผู้คุ ม สามารถเปลี่ ย นเสี ยงได้ต ามต้อ งการ ผลจากการ
ทดลองจาการทดลองใช้งานได้จริ ง และผลรวมค่าเฉลี่ ยทุกด้านจากการ [10] โมดูล MP3. TDS055. เข้าถึงได้จาก: http://www.sumtech.co.th
/siladata/m_tds055.pdf/(10 สิ งหาคม 2556).
ประเมินเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องเกณฑ์การประเมิ น อยู่ในระดับ
มาก

เอกสารอ้ างอิง
[1]

[2]

[3]

การใช้โปรแกรมบอร์ดอาร์ดูโน (Arduino) รุ่ น ATmega328 และชุด
โหลดพื้นฐาน. เข้าถึงได้จาก: http://www.arduino.cc/ (6 สิ งหาคม
2556).รัตนสุดา ไชยเชษฐ์,การวิเคราะห์คุณภาพน้ าเบื้องต้น : การ
วิเคราะห์หาปริ มาณออกซิ เจนที่ละลายในน้ า.(ออนไลน์) เข้าถึงได้
จาก http://www2.nkc.kku.ac.th/rattanasuda.c/subject/water.ppt.(
สื บค้นวันที่26 เมษายน 2556)
บริ ษทั โปรโทรนิกส์ อินเตอร์เทรด,ความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัดค่า
ออกซิเจนในน้ า Dissolved Oxygen Meter DO Meter. (ออนไลน์)
เข้าถึงได้จากhttp://www.protronics.co.th/Dissolved-Oxygen-MeterDO-Meterเครื่ องวัดออกซิเจน-เครื่ องวัดปริ มาณออกซิเจน.html.(
สื บค้นวันที่26 เมษายน 2556)การแข็งตัวของเรซิ่น. เข้าถึงได้จาก:
http://www.muikwang.com/images/column_
1337914354/polyesterresin.pdf/ (6 สิ งหาคม 2556).
เนคเทค,กล่องสมองกลอัจฉริ ยะ เตือนภัยน้ าป่ า-ดินโคลนถล่ม 2555.
มติชน 26 กรกฎาคม 2555 ปี ที่ 35 ฉบับที่ 12556 หน้า 21M. Young,
The Technical Writer’s Handbook. Mill Valley, CA: University
Science, 1989.ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล,
ทดลองและใช้งาน
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การออกแบบและสร้ างระบบปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ ควบคุมได้ อย่ างอัตโนมัติโดยใช้ พลังงานแสงอาทิตย์
How To Design And Construct The Automatic Solar Powered Hydroponics System
สุ ธี สาวรก1 พรทิพย์ ภา บุญชานาญ1 พิจิตรา อินนามมา1 และสิ ทธิเดช เหล่ าจูม2
1,2
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคม คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
150 ถ.ศรี จนั ทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-283700-2 หมายเลขภายใน sutee2537@gmail.com

บทคัดย่ อ
โครงการนี้ เป็ นการออกแบบและสร้ างระบบปลู ก พืช แบบ
ไฮโดรโปนิ กส์ ค วบคุ มได้อย่างอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิ ตย์ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้ างและออกแบบระบบการปลูกพืชแบบไฮโดรโป
นิ ก ส์ โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิ ตย์ ในระบบประกอบไปด้วย แปลง
สาธิ ต ในการเพาะปลู ก อนุ บ าล แปลงสาธิ ต การเพาะปลู ก จริ ง ระบบ
ควบคุ ม ในการเพาะปลู ก ระบบพ่ น หมอกระบายความร้ อ น เซลล์
แสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่ ระบบควบคุมในการปลูกพืชอย่างอัตโนมัติ
โดยใช้พลังแสงอาทิ ตย์ สามารถควบคุ ม ค่ า EC และวัดค่า พี เอช (PH) ,
อุณหภูมิ (Temp) , ความชื้ นสัมพัทธ์(RH) , แสดงเวลา(Time) , แสดงผล
ออกทางหน้าจอ LCD
ผลการทดสอบระบบปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิ กส์ควบคุมได้
อย่างอัตโนมัติโดยใช้พ ลังงานแสงอาทิ ตย์ สามารถใช้แ ผงโซล่ าเซลล์
ขนาด 250 วัตต์ จานวน 1 แผงและแบตเตอรี่ ขนาด12V กระแส100Ah
พลังงานโดยเฉลี่ยที่ได้จากแผงโซล่าร์ เซลล์ 710 วัตต์ต่อวัน พลังงานที่ใช้
ในระบบในการเพาะปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิ กส์ได้ใช้พลังงานโดยเฉลี่ย
อยูท่ ี่ 540 วัตต์ต่อวัน ซึ่ งพลังงานที่ได้จากโซล่าร์ เซลล์เพียงพอสาหรับการ
ทางานของระบบ ทาให้การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิ กส์โดยใช้พลังงาน
จากแสงอาทิ ต ย์ สามารถท างานได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ งผลให้ พื ช
เจริ ญเติบโตได้เป็ นอย่างดี

Abstract
This project is about how to design and construct the
Automatic Solar Powered Hydroponic System. The objective of this
project is to construct and design the Hydroponic System by using the
solar power. The system consisting of Demonstration Nursery Plot,
Demonstration Growing Plot, Plant Growth Control System, Fogging &
Ventilating System, Solar Panel with battery, Automatic Control
System with the ability to control EC and measure PH, Temp, RH,
Time and displays the result on LCD monitor.
The testing result of the Automatic Solar Powered
Hydroponic System shows that it can construct with one 250 watt Solar

Panel and 12 V 100 AH battery. The average energy of the Solar panel
is 710 watts per day and the average energy consumption of the
Automatic Solar Powered Hydroponic System is 540 watts per day.
Therefore, the energy from the Solar Panel is suitable for this system
which make the Automatic Solar Powered Hydroponic System works
efficiently and provides the result in faster growth and higher yields.

1.บทนา
ปั จจุบนั การปลู ก ผัก ไฮโดรโปนิ ก ส์ (Hydroponics) เป็ นการ
ปลูกพืชอีกวิธีหนึ่ งที่กาลังได้รับความนิ ยมอย่างมาก เพราะในปั จจุบนั นี้ มี
สิ่ งปลู ก สร้ างและสิ่ งก่ อสร้ างมากมายจึ งท าให้ บ ริ เวณที่ เป็ นดิ น น้อยลง
รวมไปถึ งปั ญ หาด้านสภาพดิ น ที่ ไม่ เหมาะสมต่ อการปลู ก พื ช คื อ การ
ระบาดของโรคและแมลงศัตรู พืชเหล่านั้น พืชไฮโดรโปนิ กส์น้ ียงั สามารถ
ปลูกได้ทุกพื้นที่โดยไม่มีขอบเขตจากัดไม่ว่าจะปลู กเพื่อการบริ โภคหรื อ
การปลูกเพื่อการค้าซึ่ งเป็ นวิธีที่ปลู กโดยไม่ใช้ดินพืชจะเจริ ญเติบโตโดย
ได้รับสารอาหารจากสารละลายธาตุอาหารในน้ าแทน เช่ น ผัก ผลไม้ ไม้
ดอกไม้ป ระดับ พื ชไม้เลื้ อย จนถึ งพื ชยืน ต้น แต่ ส่วนใหญ่ นิยมปลู กกับ
พืชผักผลไม้ที่มีระยะเก็บเกี่ ยวในช่ วงอายุส้ นั ๆ ที่ไม่เอื้อต่อสภาพดิ นที่ไม่
เหมาะสม ดิ นเค็ม ดิ นเปรี้ ยว และสภาพอากาศ ในแต่ละฤดู กาล รวมถึ ง
การขยายตัวของชุ มชนทาให้พ้นื ที่ทาการเกษตรลดน้อยลงและราคาที่ดิน
สูงขึ้น
แต่ในการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิ กส์หรื อการปลู กพืชไม่ใช้
ดินหรื อการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิ กส์ (Hydroponics) จาเป็ นต้องมีการ
จัดการด้านสารละลายเป็ นอย่างดี ต้องคอยตรวจสอบและควบคุ มค่า pH
และค่ า EC อยู่เสมอเพื่ อ ให้ พื ช ได้ รั บ ธาตุ อ าหารในระดับ ปริ ม าณได้
เหมาะสม
ดังนั้นทางคณะผูจ้ ดั ทาโครงการจึงออกแบบและสร้างระบบ
การปลู ก พื ช ไฮโดรโปนิ ก ส์ ค วบคุ ม ได้อ ย่างอัต โนมัติ โดยใช้ พ ลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้า

2.ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล AVR ด้ วย Arduino 1.4.3
Arduino Mega 2560 R3 บ อ ร์ ด Arduino Mega 2560 จ ะ เห มื อ น กั บ

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
726

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand
Arduino Mega ADK ต่ างกันตรงที่ บนบอร์ ดไม่ มี USB Host มาให้ การ
โปรแกรมยังต้อ งท าผ่ านโปรโตคอล UART อยู่บ นบอร์ ด ใช้ ชิ ป ไอซี
ไมโครคอนโทรเลอร์ เบอร์ ATmega2560 เป็ นบอร์ ด Arduino ที่ออกแบบ
มาสาหรับงานที่ตอ้ งใช้ IO มากกว่า Arduino Uno R3 เช่ น งานที่ตอ้ งการ
รับสัญญาณจาก Sensor หรื อควบคุมมอเตอร์ Servo หลายๆตัว ท าให้ Pin
IO ของบอร์ ด Arduino Uno R3 ไม่สามารถรองรั บได้ ทั้งนี้ บอร์ ด Mega
2560 R3 ยังมีความหน่ วยความจ าแบบ Flash มากกว่า Arduino Uno R3
ท าให้ส ามารถเขี ยนโค้ดโปรแกรมเข้าไปได้ม ากกว่า ในความเร็ วของ
MCU
2.2 เครื่ องวัดค่าการนาไฟฟ้าของนา้ (EC Meter)
ค่ าการน าไฟฟ้ า (Electric Conductivity หรื อ EC) คื อ สภาพ
ของตัวกลางที่บ่งบอกถึงความสามารถในการนากระแสไฟฟ้าได้มากหรื อ
น้อยเพียงใด การวัดค่า EC จึงทาให้เราทราบความเข้มข้นของสารละลาย
ธาตุอาหารพืช

2.5 DHT22 (AM2302)
อุป กรณ์ เซนเซอร์ ส าหรั บ วัด อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น สัม พัท ธ์
(Temperature & Relative Humidity Sensor) เป็ นอุปกรณ์ที่สามารถนามา
ประยุกต์ใช้งานทางด้านระบบสมองกลฝั งตัวได้หลากหลาย เช่ น การวัด
และควบคุมอุณหภูมิและความชื้ น

3.ขั้นตอนวิธีการดาเนินงานและการออกแบบ
3.1 หลักการทางานของระบบควบคุมการปลูกพืชแบบไฮโดร
โปนิกส์ อตั โนมัติ
หลักการทางานของระบบควบคุมการปลูกพืชแบบไฮโดรโป
นิกส์อตั โนมัติสามารถเขียนเป็ นผังงานได้ดงั รู ปที่ 2

PH
= 5.5 – 6.5

EC
= 1.5-2.5 mS/cm

2.3 เครื่ องวัดค่าพีเอช หรื อ pH Meter
ค่า pH คื อ ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่ างหรื อความเข้มข้น ของ
H+ ของสารละลายธาตุ อ าหารพื ช ค่ า pH มี ค วามจ าเป็ นต่ อ การ
เจริ ญเติบโตของพืชทั้งในการละลายและดูดกิ นสารละลายธาตุอาหาร พืช
จะดูดกินสารละลายธาตุอาหารพืชตลอดเวลาจึงจาเป็ นต้องรักษาระดับค่า
pH ให้ เหมาะสม การตรวจวัดต้องกระทาทุ กวัน การลดระดับ ค่า pH
จะใช้ก รดไนทริ ก (HNO3) ลงไปเจื อจาง ส่ วนการเพิ่ ม ค่ า pH จะใช้
โพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ (KOH) หรื อ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
ซึ่งพืชแต่ละชนิดจะมีความต้องการค่า pH ในกระบวนการเจริ ญเติบโตที
แตกต่างกัน

A

B

Temp
RH

30 ° C

รู ปที่ 2 หลักการทางานของเครื่ องควบคุมการระบบปลูกพืชแบบไฮโดร
โปนิ กส์ควบคุมได้อย่างอัตโนมัติ
3.2 การออกแบบโครงสร้ างโรงเรื อนและหลังคา

60 . .
10 . .

155 . .

90 . .

80 . .

155 . .
155 . .

155 . .

155 . .

รู ปที่ 3 ขนาดของโรงเรื อนส่ วนโครงสร้างข้างนอก
รูปที่ 1 โครงสร้างของ pH Meter
2.4 การปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์
ระบบการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
มีอยูด่ ว้ ยกันหลักๆ อยู่ 3 ระบบ คือ
1). ระบบ NFT (Nutrient Film Technique)
2). ระบบ DFT (Deep Flow Technique)
3). ระบบ DRFT (Dynamic Root Floating Technique)

3.3 การออกแบบโครงสร้ างแปลงสาธิตการปลูก
แปลงสาธิ ตการปลู กจะมี ท้ งั หมดสามชั้น 16 แปลง โดยชั้นที่
หนึ่ ง 4 แปลงแรกจะใช้ท่ อพี วีซี ขนาดเส้น ผ่านศู นย์ก ลาง 2.5 นิ้ ว ขนาด
ความยาว 374 เซนติเมตร เจาะรู บนท่อ ท่อละ 42 รู สาหรับปลูกพืชโดยมี
ระยะห่ างซึ่งวัดจากเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่างรู 8 เซนติเมตร
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10
8

การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิ กส์อตั โนมัติ สามารถปลูกพืชได้ครั้งละ 168
ต้น ใช้ท่ อ ปลู ก จานวน 16 เส้ น โดยแบ่ งขนาดของการปลู ก ออกเป็ น
ลาดับตามอายุหรื อขนาดของพืช ใช้ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ ว
จานวน 4 เส้น มีหลุมปลูกท่อละ 42 หลุม สาหรับพืชที่มีอายุนอ้ ย หรื อ
ขนาดพื ช ที่ ย งั ต้น เล็ ก อยู่ และใช้ ท่ อ ขนาดเส้ น ผ่ านศู น ย์ก ลาง 3 นิ้ ว
จานวน 12 เส้น มีหลุมปลูกท่อละ 14 หลุม สาหรับการย้ายพืชจากสอง
ท่อแรกมาขยายออกให้พืชมีการเจริ ญเติบโตมากขึ้นจนสามารถเก็บเกี่ ยว
ผลผลิตได้ บริ เวณใต้หลังคาโรงเรื อนจะมีสปริ งเกอร์ 4 ทิศทาง จานวน
10 ตัว แขวนอยู่เพื่ อ ฉี ด พ่ น ให้ ค วามชุ่ ม ชื้ น แก่ พื ช และฉี ด พ่ น เพื่ อลด
อุณหภูมิของโรงเรื อน ดังรู ป

.

.
374

.

42

25
8

12

.

2.5

17

.

3

.

.

14

รูปที่ 4 ขนาดโครงสร้างแปลงปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิ กส์ช้ นั ที่หนึ่ง
(แปลงอนุบาล)
25
8

.

.
374

17

.

.
3

14

รูปที่ 5 ขนาดโครงสร้างแปลงปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
(ชั้นที่สองและสาม)

รู ปที่ 7 ระบบควบคุมการทางาน

3.8 การออกแบบระบบควบคุม
ระบบควบคุ มการปลู ก พืช แบบไฮโดรโปนิ ก ส์ อตั โนมัติน้ ัน
สามารถแบ่งชุดวงจรควบคุมการทางานออกเป็ นส่ วนๆดังนี้
24

Max Power = 250W
Operating Voltage = 30.6V
Operating Current = 8.17 A
Open Circuit Voltage = 37.8V
Short Circuit Current = 8.98A

Mode

Select

Up

Down

4

Save

D13=Mode
D12=Select
D11=Up
D10=Down
D9=Save

Circuit
Chager

D20,SDA D21,SCL

Driver
Relay

Power Supply

D4

Microcontroller
A1

BATT-12V

D2
A2

EC
sensor

D5
D3

Ph
sensor

D7

DS18B20

4.2 ผลการทดสอบโครงงาน
4.2.1 การทดสอบ
เพื่ อหาค่ าความผิ ด พลาดในการวัด ค่ า EC ของน้ าปุ๋ ยเพื่ อให้
เหมาะสมกับการเจริ ญเติบโตของพืช ซึ่ งพืชในแต่ละชนิ ดนั้น จะมีความ
ต้องการค่า EC ที่แตกต่างกัน ในการทดสอบนี้ ใช้ค่า EC อยูร่ ะหว่าง 1.52.5 mS/cm ซึ่ งเหมาะแก่การเจริ ญเติบโตของผักสลัด โดยการทดสอบจะ
ทาการทดสอบจานวน 10 ครั้ง ผลที่ได้แสดงดัง ตารางที่ 1

Driver
Relay
Driver
Relay
Driver
Relay

A

B

รูปที่ 6 บล็อกไดอะแกรมการเชื่ อมต่อการทางาน

บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลของโครงงาน
ระบบควบคุ ม การปลู ก พื ช แบบไฮโดรโปนิ ก ส์ อ ัต โนมัติ มี
ส่ ว นประกอบภายนอกที่ ส าคัญ ได้ แ ก่ ฐานติ ด ตั้ง แผงโซล่ า ร์ เซลล์
โรงเรื อนและแปลงสาธิ ตการปลูก โรงเรื อ นและแปลงสาธิ ตการปลู กนี้
ออกแบบให้ มีขนาดสาหรับใช้ในการทดลองเพื่อทาการทดสอบระบบ

ตารางที่ 1 ตารางทดสอบค่าความผิดพลาด
การทดสอบ
จานวนครั้งที่ทดสอบ ค่าผิดพลาดร้อยละ
1. ค่า EC
10
8.40
2. ค่า EC ควบคุม
5
8.41
3. ค่า PH
10
3.70
4. ค่าอุณหภูมิ(Temp)
10
1.5
5. ค่าชดเชย (Offset)PH
1
0.55
4.2.2 สรุ ปผลการทดสอบค่าความผิดพลาด
จากการทดสอบการตรวจวัด ค่ า pH และค่ า EC เป็ นจานวน
10 ครั้ง มีค่าความผิดพลาดที่น่าพอใจ
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ควบคุ ม ปริ ม าณค่ า EC ได้ใ กล้เคี ยงกับ ปริ ม าณที่ พื ช ต้องการใช้ ในการ
เจริ ญเติบโต

4.2.3 ข้ อมูลการใช้ พลังงาน

กิตติกรรมประกาศ

รู ปที่ 8 แผนภูมิการใช้พลังงาน
หลัก การท างานของระบบเริ่ ม ต้น การท างาน ระบบจะเริ่ ม
ทางาน 08.00 น.-16.00 น.ซึ่ งในการทางาน ปั้ มไหลเวียนน้ าปุ๋ ยจะทางาน
30 นาที หยุด 15 นาที สลับกันไปเรื่ อยๆ ในการทางานครั้งละ 30 นาที
จะทางาน 11 ครั้ง ต่อวัน และจะหยุดครั้งละ 15 นาที จะหยุด 10 ครั้ง ต่อ
วัน ระบบการไหลเวียนน้ าปุ๋ ยจะหยุดทางาน 16.00 น. ขนาดของปั้ มน้ าที่
ใช้ในการไหลเวียนน้ าปุ๋ ย ดี ซี 12 โวลต์ ท่อส่ งกว้าง 25 มิ ลลิ เมตร หรื อ 1
นิ้ว อัตราการไหลสูงสุ ด 63 ลิตรต่อนาที กระแส 7.8 แอมป์
4.2.3 สรุปผลการใช้ กาลังงาน
การจ่ายไฟฟ้ าเข้าระบบ ใช้ แ รงดัน ไฟฟ้ า ดี ซี 12 โวลต์ ซึ่ ง
ภายในระบบจะใช้ไฟ 12 โวลต์ท้ งั ระบบ เฉลี่ ยการใช้ ก าลังงานใน 1
อาทิตย์ กาลังงานที่ได้ 710 วัตต์ และ กาลังงานที่ใช้ไป 540 วัตต์ กาลังงาน
ที่เหลือใช้ 170 วัตต์ เป็ นการใช้กาลังงาน ต่อ 1 วันโดยเฉลี่ ย ประมาณ อยู่
ที่ 75 % กาลังงานที่เหลือใช้ 25 % สามารถใช้ในระบบได้เป็ นอย่างดี
บทที่ 5 สรุป
5.1 สรุปการดาเนินการ
การออกแบบและสร้ างระบบปลู ก พื ช แบบไฮโดรโปนิ ก ส์
ควบคุมได้อย่างอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถนาพลังงาน
จากแสงอาทิ ต ย์ม าใช้ ใ นการเพาะปลู ก ได้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดย
พลังงานที่ได้ เฉลี่ยต่อวันอยูท่ ี่ 710 วัตต์ และใช้ไป 540 วัตต์เหลื อใช้ 170
วัตต์ ในสภาพอากาศโปร่ งใส และสามารถควบคุมค่า EC ของน้ าปุ๋ ยที่ใช้
ในการปลูกได้อย่างใกล้เคี ยงกับค่าความต้องการของพืช โดยสังเกตได้
จากการทดลอง พบว่า ค่าความผิดพลาดที่ ได้ในการทดสอบค่า EC จาก
การทดลอง 10 ครั้ง มีความผิดพลาดร้อยละ 8 จึงสามารถสรุ ปได้วา่ ระบบ
ควบคุมการปลู ก พืช แบบไฮโดรโปนิ ก ส์ อตั โนมัติสามารถควบคุ มการ
ปลูกพืชแบบไฮโดรนิ กส์ให้พืชสามารถเจริ ญเติบโตได้จริ งและสามารถ

การจัด ท าบทความงานวิ จยั ฉบับ นี้ ส าเร็ จลุ ล่ วงไปได้ด้วยดี
เนื่ องจากได้รับโอกาสพร้ อมทั้งได้รับคาแนะนาและคาปรึ กษาเป็ นอย่างดี
มาก จาก อาจารย์สิ ท ธิ เดช เหล่ าจู ม เป็ นอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาบทความ
งานวิจยั และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ส มใจ อารยวัฒ น์ ได้ให้ ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ รวมถึ งสร้ างคุณธรรมและจริ ยธรรมที่เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่
ศิษย์เสมอมา และ23 ไฮโดรฟาร์ ม ชุ มแพ ที่ให้ ศึกษาการเพาะปลู ก ซึ่ ง
เป็ นแนวทางทาให้ปริ ญญานิ พนธ์น้ ีสาเร็ จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์
สุ ดท้ายขอขอบพระคุ ณ บิ ดา มารดา ญาติพี่น้อง และมิตร
สหาย รวมทั้งบุคคลอื่ นๆ ที่ คอยเป็ นกาลังใจและให้ความช่ วยเหลื ออยู่
ตลอดเวลา จึ งขอขอบพระคุ ณ ทุ ก ท่ านทุ กฝ่ ายและขอประกาศคุ ณงาม
ความดีมา ณ ที่น้ ีดว้ ย
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ระบบแสดงผลรถแข่ งฟอร์ มูล่าผ่ านไวไฟ 2.4 กิโลเฮิร์ตซ์
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บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัย ระบบแสดงผลรถแข่ ง ฟอร์ มู ล่ าผ่ า นไวไฟ 2.4 กิ
กะเฮิร์ตซ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิใน
ส่ วนต่าง ๆ ของรถฟอร์ มูล่า โดยอาศัยการทางานของไมโครคอนโทรล
เลอร์ในการประมวลผลค่า ของอุณหภูมิที่ได้รับมาจากเซนเซอร์ อุณหภูมิ
ในจุดต่างๆ 6 จุด ได้แก่ ล้อหน้าซ้าย ล้อหน้าขวา ล้อหลังซ้าย ล้อหลังขวา
มอเตอร์ และชุ ดคอนโทรล ส่ งค่าไปยังราสเบอร์ รี่พายแสดงให้แสดงผล
ผ่านทางหน้าจอ 7 นิ้ ว โดยในการส่ งของมู ลระหว่างไมโครคอนโทรล
เลอร์ แ ละราสเบอร์ รี่พ ายนั้นได้ใช้ ไวไฟ 2.4 GHz เป็ นตัวกลางในการ
รับ ส่ งข้อ มู ล จากผลการทดสอบ ระบบแสดงผลรถแข่ งฟอร์ มู ล่ าผ่าน
ไวไฟ 2.4 กิ โลเฮิ ร์ตซ์ ค่ าความผิ ดพลาดของอุ ณ หภู มิที่เซนเซอร์ วดั ได้
เที ยบกับ เทมป์ มิ เตอร์ มี ค่ าความผิ ด พลาด 4.16 เปอร์ เซ็ น ต์ ซึ่ งผลการ
ทดสอบสามารถทางานได้จริ งและมีประสิ ทธิภาพดี
คาสาคัญ : ระบบแสดงผลรถแข่งฟอร์ มูล่าผ่านไวไฟ 2.4 กิโลเฮิร์ตซ์

Abstract
Research, display system, car racing formula through
flammable 2.4 gigahertz. With the purpose of monitoring changes of
temperature in different parts of a formula one car. By virtue of the
operation of the micro control, colour temperature values processing
obtained from the temperature sensor in 6-point spots. Include a front
wheel front wheel rear wheels left right left rear wheel right motor and
control returns to the raspberry pie display display 7 inch screen. In the
transmission of data between the micro-controller and the raspberry pie,
it has used flammable 2.4 GHz as an intermediary in the transmission of
data from the test results. Display system, car racing formula through
flammable 2.4 kilo Hertz. Error value of temperature sensors has
compared them with faulty meter 4.16 percent. The test can be made
effective, practical and good.

1. บทนา
ในปั จจุบนั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่ น
ได้ มี ก ารจั ด ท ารถ Formula Student ขึ้ น โด ยช ม รม THE T-REX
RACING TEAM เพื่อใช้ในการแข่งขันในระดับประเทศ การแข่งขันนั้น
จะจัด ขึ้ นปี ละ 1 ครั้ ง โดยที่ ก ารแข่ ง ขัน จะมี ก ารตรวจสอบประเมิ น
คุ ณ สมบัติข องรถว่าตรงตามมาตรฐานอยู่ทุ ก ปี เพื่ อให้ ค ะแนนในส่ วน
ต่ า งๆ โดยสิ่ งที่ น าม าตรวจส อบ เพื่ อให้ ค ะแน น ได้ แ ก่ Design,
Presentation, Cost, Skid pad, Acceleration, Autocross, Endurance แ ล ะ
Fuel Economy
โดยในแต่ละปี ได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาในหลายๆด้านที่
เกี่ ย วข้อ งกับ รถ Formula Student เช่ น กัน ชนหน้ าดู ด ซั บ แรง เพื่ อ ลด
น้ าหนักของตัวโครงสร้ างรถแข่งฟอร์ มูล่าให้ได้มากที่สุดแต่ยงั คงมีความ
แข็งแรงตามกติ กาของ สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ โดยกัน ชนหน้าต้อง
สามารถดูดซับพลังงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 7350 J ที่ระยะยุบตัวไม่น้อย
กว่ า 120 มิ ล ลิ เมตร และ การเปลี่ ย นเกี ย ร์ ด้ว ยระบบนิ ว เเมติ ก (แบบ
ควบคุ ม ด้ ว ยไฟฟ้ า ) ในรถฟอร์ มู ล่ า เพื่ อ ใช้ ใ นการเเข่ ง ขั น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภาพด้านความเร็ วในการเปลี่ ยนเกี ยร์ และเพิ่มความปลอดภัย
ให้แก่ผขู ้ บั ขี่
เนื่ องด้วยผ่านการแข่งขันมาหลายครั้งในแต่ละครั้งก็ได้มีการ
พัฒนาทางด้านโครงสร้ างรถ และเครื่ องยนต์มาทุกปี ยังไม่มีการพัฒนา
ทางด้านความคิ ด สร้ างสรรค์ป ระยุก ต์ใช้เทคโนโลยีเข้ากับ รถ Formula
Student ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา “ระบบแสดงผลรถแข่ง
ฟ อ ร์ มู ล่ าผ่ า น ไวไฟ 2.4 กิ โล เฮิ ร์ ต ซ์ ” (Formula Student Systems
Monitoring Use Wifi 2.4 GHz) นี้ ขึ้ นเองเพื่ อ เพิ่ ม สมรรถนะให้ ก ั บ รถ
Formula Student ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ใ ช้ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ เ ล่ า เรี ยนมาอย่ า งเต็ ม
ประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งใช้ความคิดสร้ างสรรค์ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เข้า
รถ Formula Student รู ้ จ ัก แก้ ปั ญ หาระหว่ า งท างานหรื อระหว่ า งการ
ทดลองร่ วมกันเป็ นที ม เพื่ อให้เหมาะสมกับ งบประมาณที่ มีอยู่ของทาง
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ชมรม และเหมาะสมกับงานที่ ตอ้ งการใช้ แล้วยังนาไปเป็ นแนวคิดที่ จะ
พัฒนา ระบบแสดงผลรถแข่งฟอร์ มูล่าผ่านไวไฟ 2.4 กิ โลเฮิ ร์ตซ์ ได้ตาม
ความต้องการและ เพื่อเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนให้นกั ศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาร วิทยาเขตขอนแก่น

2. ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 ไมโครคอนโทลเลอร์ บอร์ ด NodeMCU
NodeMCU V3 ปรั บ ปรุ ง จาก NodeMCU เวอร์ ชั น เดิ ม
โดยใช้ ESP8266-12E ซึ่ งมี ข า GPIO PWM I2C 1-Wire ADC และ SPI
เพิ่มเข้ามามีเสาอากาศในตัวบอร์ ดกว้าง 3CM ใช้ชิฟ USB เบอร์ CH340
ในการติ ด ต่ อ กับ คอมพิ วเตอร์ เพื่ อ ลงโปรแกรมสามารถลง Firmware
NodeMCU และเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Lau หรื อ Arduino ได้

รู ปที่ 2.1 บอร์ด NodeMCU V3
(ที่มา https://store.fut-electronics.com/products/nodemcu-esp8266programming-and-development-kit)
NodeMCU เป็ นบอร์ ดที่ ใช้ ESP8266 เป็ น CPU สาหรั บ
ประมวลผลโปรแกรมต่างๆ มี ขอ้ ดี กว่า Arduino ตรงที่ตวั มันมีขนาดเล็ก
กว่ามีพ้ืนที่เขียนโปรแกรมลงไปมากกว่าและสามารถเชื่ อมต่อกับ WiFi
ได้ บนบอร์ดรุ่ นนี้ใช้ ESP8266 12e มีพ้นื ที่หน่วยความจารอมสู งถึ ง 4MB
เพียงพอสาหรับการเขียนโปรแกรมขนาดใหญ่อีกทั้งภายในยังเป็ น ARM
ขนาดย่อมๆ ใช้ค วามถี่ สู งถึ ง 40MHz ท าให้ ส ามารถประมวลผลโค้ด
โปรแกรมได้อย่างรวดเร็ ว เหมาะมากสาหรับงาน Smart Home และ IoT

รู ปที่ 2.2 รู ปแบบระบบเครื อข่ายไร้สาย
(ที่มา http://reachfci.com/wireless-networking.html)

2.3 Raspberry pi
Raspberry Pi (ออกเสี ยงว่ า ราส-เบอร์ -รี่ -พาย) เป็ นเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ขนาดจิ๋ วที่ มีขนาดเพียงเท่ากับบัตรเครดิ ตเท่านั้นเองครับ ที่
สาคัญคือเจ้าราสเบอร์ รี่พายนี้ มีราคาที่ถูกมากๆ เมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์
เดสก์ท็อปปกติ คื อมี ราคาเพี ยงแค่ ห นึ่ งพัน กว่าบาทเท่ านั้น เอง แต่เห็ น
ราคาเท่านี้ ทางานได้เหมื อนเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ทุกอย่างเลยนะครั บ เรา
สามารถต่อเจ้าราสเบอร์ รี่พายนี้ เข้ากับจอคอมพิวเตอร์ หรื อจอทีวีที่รองรับ
HDMI หรื อถ้ า ไม่ มี พ อร์ ต HDMI ก็ ไ ม่ ต้ อ งกั ง วล สามารถต่ อ ผ่ า น
สายสัญญาณวิดีโอปกติ (เส้นสี เหลื อง) ได้เช่ นกันครับ แต่ความละเอียด
อาจจะต่ากว่า

2.2 ระบบสื่ อสารไร้ สาย Wi-Fi
ร ะ บ บ เค รื อ ข่ าย ไ ร้ ส าย (Wireless LAN : WLAN)
หมายถึ ง เทคโนโลยีที่ ช่ วยให้ ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารข้อ มู ล ระหว่างเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ 2 เครื่ อง หรื อกลุ่ มของเครื่ องคอมพิวเตอร์ สามารถสื่ อสาร
กันได้ รวมถึ งการติด ต่อสื่ อสารระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ กบั อุป กรณ์
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยเช่ นกัน โดยปราศจากการใช้สายสัญญาณใน
การเชื่ อมต่อ แต่จะใช้ค ลื่ นวิทยุเป็ นช่ องทางการสื่ อสารแทน การรั บส่ ง
ข้อมูลระหว่างกันจะผ่านอากาศ จึ งทาให้ ไม่ต้องเดิ นสายสัญ ญาณ และ
ติดตั้งใช้งานได้สะดวกขึ้น

รู ปที่ 2.3 บอร์ด Raspberry pi3
(ที่มา http://www.hansonelectronics.com.au/product/raspberry-pi-2model-b/)
นอกจากต่อจอแสดงผลแล้ว ก็ตอ้ งต่ออุปกรณ์ รับข้อมูล
ใช่ ไหมครับ เจ้าราสเบอร์ รี่พายนี้ รองรับเมาส์และคียบ์ อร์ ดผ่าน USB port
ปกติ เพราะฉะนั้นสามารถนาเมาส์ และคี ยบ์ อร์ ดที่ มีอยู่แล้วมาต่อได้เลย
ครั บ ระบบจ่ายไฟของราสเบอร์ รี่พ ายก็ ง่ายมากๆ เพี ยงเสี ยบสาย Mini
USB ที่เราใช้ชาร์จมือถือและอุปกรณ์อื่นๆ
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2.4 Node red
Node-RED ความฉลาดของระบบคลาวด์ ถือเป็ นอีก
องค์ประกอบหนึ่งของอินเทอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ งหรื อ Internet of Thing
(IoT) โดยการที่เราจะส่ งข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่ งขึ้นไป เพื่อไปเก็บยัง
ฐานข้อมูลต่าง ๆ ดังนั้นจึงมีอีกวิธีง่าย ๆ เพื่อให้สามารถจัดการข้อมูลที่
ส่งไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และยืดหยุน่ นัน่ ก็คือใช้ Node-RED เป็ น
ตัวกลางในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ซึ่ งตัว Node-RED เองเป็ นแบบ Open
source การเขียนก็แสนจะง่ายดาย เพียงแค่ลากบล็อกต่าง ๆ มาวาง โยง
สายจากบล็อกหนึ่งไปอีกบล็อกหนึ่งตามความต้องการ โดย node red
สามารถแสดงผล ประมวลผล เก็บข้อมูล แปลงข้อมูล คานวณ หรื อส่ งไป
ยังบริ การอื่น ๆ ได้

รู ปที่ 2.5 รถ Formula ที่ติดอุณหภูมิ DS18B20

2.6 วิธีการดาเนินงาน
การศึกษาและรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อนาข้อมูลที่ได้น้ นั มาทาการ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา “ระบบแสดงผลรถแข่งฟอร์ มูล่าผ่านไวไฟ 2.4
กิกะเฮิร์ตซ์” (Formula Student Systems Monitoring Use Wifi 2.4 GHz)
ได้ขอ้ มูลจากแหล่งข้อมูลต่างดังต่อไปนี้

รูปที่ 2.4 หน้าต่างการเขียนโปรแกรมของ Node-Red

2.5 Digital Temperature Temp Sensor Probe DS18B20
For Thermometer Waterproof 100CM
ในปั จจุบนั มีไอซี สาหรับวัดอุณหภูมิให้เลือกใช้อยูห่ ลาย
แบบ แบ่ งตามรู ป แบบของเอาต์พุ ต ได้เป็ นสองประเภทคื อ ไอซี ที่ ใ ห้
เอาต์พุตแบบแอนะล็อก และแบบดิจิทลั โดยทัว่ ไปไอซี แบบดิ จิทลั จะมี
วงจรประเภท ADC (Analog to Digital Converter) รวมอยู่ภ ายใน บาง
ตระกูล หรื อบางรุ่ น สามารถโปรแกรมหรื ออ่ านค่ ารี จิสเตอร์ ภายในได้
เช่น เพื่อกาหนดค่าที่เกี่ยวข้องกับการทางานของไอซี ในส่ วนการเชื่ อมต่อ
กับไมโครคอนโทรลเลอร์ มักจะเป็ นการสื่ อสารข้อมูลแบบ SPI หรื อ I2C
เพื่อประหยัดขา I/O ในการเชื่ อมต่อ บทความนี้ กล่ าวถึ ง การใช้งาน
ไอซี DS18B20 Digital Thermometer ข องบ ริ ษั ท Maxim แ ล ะเขี ยน
โปรแกรมติดต่อสื่ อสารด้วย Arduino จุดเด่นของไอซี ในตระกูลนี้ คือ การ
สื่ อสารข้อมูลด้วยสัญญาณเพียงเส้นเดี ยว นาอุปกรณ์ หรื อไอซี มาต่อกัน
หลายตัว เป็ นบัส (Bus)ได้ โ ดยใช้ โปรโตคอลสื่ อ สารที่ เรี ย กว่า 1-Wire
(OneWire)

1) จากอินเทอร์เน็ต
2) จากอาจารย์ที่ปรึ กษา
3) จากหนังสื อและนิ ตยสารต่างๆ
4) จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ
5) จากปริ ญญานิพนธ์
6) งานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ในการศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ างๆนั้ น
สามารถเขียนเป็ นแผนผังได้ดงั นี้แสดงในรู ปที่ 3.2

รู ปที่ 2.6 แสดงแผนผังการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
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เมื่อนาผลการทดลองมาลงโปรแกรม Excel แล้วพอร์ตเป็ นกราฟจะได้
ดังรู ปที่ 3.2

2.7 ออกแบบและสร้ างชุดตรวจวัดอุณหภูมใิ นรถ Formula
Student
การออกแบบระบบควบคุม
ใช้ไมโครคอนโทลเลอร์ และราสเบอร์รี่พาย เป็ นตัวสาคัญใน
การทางาน มีส่วนของทางด้านอินพุต ประกอบด้วย 1.โมดูลเซ็นเซอร์ วดั
ค่าอุณหภูมิ (Digital Temperature Temp Sensor Probe DS18B20 For
Thermometer Waterproof 100CM) ส่ งค่าที่ได้เป็ นค่าแอนาล็อกไปยัง
ไมโครคอนโทลเลอร์ ด้วยที่ไมโครคอนโทลเลอร์ จะส่ งข้อมูลที่
ประมวลผลเสร็ จไปยัง ราสเบอร์เบอร์รี่พาย เพื่อแสดงผลแบบออนไลน์
ทางด้านเอาท์พตุ ประกอบด้วย 1. ภาคแสดงผลผ่านอินเทอร์ เน็ต โดยใช้
Node-Red
จากรู ปที่ 3.8 เป็ นการออกแบบวงจรสาคัญ ๆ ซึ่งสามารถ
แสดงวงจรที่สาคัญ และสามารถอธิ บายได้ดงั นี้

รู ปที่ 3.2 กราฟแสดงผลอุณหภูมิจุดต่างๆ

4. สรุปผล
งานวิจยั ระบบแสดงผลรถแข่งฟอร์ มูล่าผ่านไวไฟ 2.4 กิกะเฮิร์ตซ์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในส่ วนต่าง ๆ
ของรถฟอร์ มูล่า โดยอาศัยการทางานของไมโครคอนโทรล เลอร์ ในการ
ประมวลผลค่า ของอุณหภูมิที่ได้รับมาจากเซนเซอร์ อุณหภูมิในจุดต่างๆ
6 จุด ได้แก่ ล้อหน้าซ้าย ล้อหน้าขวา ล้อหลังซ้าย ล้อหลังขวา มอเตอร์
และชุดคอนโทรล ส่ งค่าไปยังราสเบอร์ รี่พายแสดงให้แสดงผลผ่านทาง
หน้าจอ 7 นิ้ว โดยในการส่ งของมูลระหว่างไมโครคอนโทรล เลอร์ และ
ราสเบอร์ รี่พายนั้นได้ใช้ ไวไฟ 2.4 GHz เป็ นตัวกลางในการรับส่ งข้อมูล
จากผลการทดสอบ ระบบแสดงผลรถแข่งฟอร์ มูล่าผ่านไวไฟ 2.4 กิโล
เฮิร์ตซ์
ค่าความผิดพลาดของอุณหภูมิที่เซนเซอร์ วดั ได้เทียบกับเทมป์
มิเตอร์ มีค่าความผิดพลาด 4.16 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่งผลการทดสอบสามารถ
ทางานได้จริ งและมีประสิ ทธิภาพดี

รูปที่ 3.8 แสดงบล็อกไดอะแกรมระบบควบคุม

3. การทดลองเพื่อเก็บผล
จากการทดลองและสร้างชุดพัฒนาระบบแสดงผลรถแข่งฟอร์
มูล่าผ่านไวไฟ 2.4 กิกะเฮิร์ตซ์ ได้มีการเก็บผลการทดลองเซ็นเซอร์
อุณหภูมิโดยแบ่งการทดลองออกเป็ นเกท 6 เกท จึงมีรูปแบบการเก็บผล
การทดลองดังรู ปที่ 3.1

เอกสารอ้ างอิง
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โครงสร้างรถแข่งฟอร์ มูล่าเพื่อการศึกษาและสร้างตัวกันชนหน้า.ปริ ญญา
นิพนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่น ปี 2560
2.)ศูนย์ภูมิอากาศ สานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา,อุณหภูมิของโลก ปี 2558
(ค.ศ.2015).กุมภาพันธ์ 2559
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(ออนไลน์) เข้าถึงได้จากhttp://motortrivia.com/section-motorsportthai/0028-formula-student/formula-student.html
4.)สาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมโลก(GLOBE)สถาบันส่ งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,การตรวจวัดอุณหภูมิอากาศสู งสุด ต่าสุด
(ออนไลน์) http://globethailand.ipst.ac.th/?page_id=4069

รูปที่ 3.1 เกทแสดงผลอุณหภูมิของเกทจุดต่างๆ
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การแจ้งเตือนขยะผ่านแอพพลิเคชันไลน์
Garbage Alerting via Line Application
เอกพล อนุสุเรนทร์ 1,3 พุฒิพงศ์ เกิดพิพัฒน์2,3
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บทคัดย่อ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ งเป็ นเทคโนโลยีทีแพร่ หลายในสังคม
ปั จจุบนั บทความนีขอนําเสนอการแจ้งเตื อนขยะผ่านแอพพลิ เคชันไลน์
เพือแก้ปั ญหาขยะล้นถังโดยประยุ กต์โ มดูล อัลตร้ าโซนิ ค เพือตรวจจับ
ความสูงขยะภายในถังร่ วมกับไมไครคอนโทรลเลอร์ WeMos D1 จากผล
การทดลองโมดูลอัลตร้ าโซนิ คสามารถตรวจจับ ระยะทางในระยะ 120
cm. มีความผิดพลาดโดยเฉลียเท่ากับ 0.48% เมือนํามาพัฒนาตรวจจับขยะ
ภายในถัง โดยแจ้ง เตื อนผ่ า นแอพพลิ เคชัน ไลน์ ที ความสู ง ขยะเท่ า กับ
65-74%, 75-84% และ 85-100% (ตํา กลาง สู ง ) ตามลําดับ โดยติ ดตังใช้
งาน 3 พืนที ผลการทดลองพบว่าถังขยะหน้าร้าน 7-11 แจ้งเตื อนขยะเต็ม
ทุก 2 วัน ถังขยะหน้าตึกวิศวกรรมศาสตร์แจ้งเตือนขยะเต็มทุก 2 วัน และ
ถังขยะใต้ตึกสิ รินธรแจ้งเตือนขยะเต็มทุก 3 วัน งานวิจยั นีเป็ นตัวอย่างการ
ประยุก ต์ใ ช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ตของสรรพสิ งเพือบริ หารสิ งแวดล้อ มซึ ง
สามารถแก้ไขปั ญหาขยะล้นถังและส่ งกลินรบกวนได้
คําสําคัญ: อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ ง อัลตร้าโซนิค แอพพลิเคชันไลน์

Abstract
Internet of Things is a popular technology in the present
social. In this paper, we propose the garbage alerting via Line
application for solving overflow garbage. We apply ultrasonic module
to detect high level of garbage in the bin which operates with WeMos
D1 microcontroller. As the experiment results, ultrasonic module is able
to detect the distance in the range of 120 centimeters and there is
average error approximately 0.48 percent. We also apply ultrasonic
module to detect the garbage in the bin thereby alerting via Line
application at the high level of garbage about 65-74%, 75-84% and
85-100% (Low, Middle, High) respectively by means of installation in
three areas. Our results show that the bin in the front of 7-11 shop will
be alerting as full garbage every two days, the bin in the front of faculty

of engineering building will be alerting as full garbage every two days
and the bin at under Sirindhorn building will be alerting as full garbage
every three days. This research is an example of applying Internet of
Things in order to manage the environment which can solve the
problem of overflow garbage and unpleasant smell.
Keywords: Internet of Things, Ultrasonic, Line Application

1. บทนํา
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ ง (Internet of Things: IoTs) [1] เป็ น
โมเดลหนึงทีขับเคลือนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 สามารถพัฒนาแอพพลิเคชัน
ได้ ห ลายอย่ า ง เช่ น เครื อข่ า ยเชื อมโยงสุ ข ภาพแบบครบวงจร [2]
บ้า นอัจฉริ ย ะ (Smart Home) [2] ฟาร์ ม อัจ ฉริ ยะ (Smart Farm) [2]
เมื องอัจฉริ ยะ (Smart City) [2] เป็ นต้น เครื อข่ ายเชื อมโยงสุ ขภาพแบบ
ครบวงจร [2] เน้นการติ ดตามและดูแลผูส้ ู งอายุโดยติ ดเซ็ นเซอร์ เพือวัด
อัตราการเต้นของหัวใจและตรวจจับความเคลือนไหวเพือป้ องกันการหก
ล้ ม โดยอั พ โหลดข้ อ มู ล ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ให้ แ พทย์ ติ ด ตามผลได้
บ้านอัจฉริ ยะ [2] นําอิ นเทอร์ เน็ตของสรรพสิ งมาประยุกต์เพือป้ องกัน
ขโมยและประหยัดพลังงาน ส่ วนฟาร์ มอัจฉริ ยะ [2] นําอิ นเทอร์ เน็ตของ
สรรพสิ งมาใช้งานกับ การเกษตร เช่ น การวัดความชื นดิ นและอุ ณหภูมิ
อากาศเพื อควบคุ ม ให้เ หมาะสมต่ อ การปลู ก พื ช ในโรงเรื อ นแบบปิ ด
เป็ นต้ น เมื อ งอั จ ฉริ ย ะ [2] ได้ น ํา อิ น เทอร์ เ น็ ต ของสรรพสิ งมาจั ด
การพลั ง งานและบริ หารการจราจรบนถนน นอกจากนี บทบาท
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ งยังมีต่องานวิจยั เช่น งานวิจยั [3] ได้ประยุกต์ใช้
งานเพือเฝ้ าระวังและเตือนภัยต่อสุ ขภาพของมนุ ษย์ งานวิจัย [4] นําเสนอ
เพื อควบคุ ม การส่ อ งสว่ า งภายในบ้า นอัจ ฉริ ย ะและงานวิ จัย [5], [6]
นําเสนอเพือแจ้งเตือนข้อมูลทางการเกษตร เป็ นต้น
จากบทความทีกล่าวมาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ งมีบทบาทต่ อ
การดําเนินชีวิตแต่ยงั ไม่พบว่ามีการนํามาประยุกต์ใช้งานเพือจัดการขยะที
ล้นถังภายในหน่ ว ยงานต่ า งๆ ในงานวิ จัยนี จึ งประยุ กต์ใ ช้งานโดยแจ้ง

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพือตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
734

บทความวิจัย
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครังที 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand
เตือนขยะทีเต็มถังผ่าน Line Notify เพืออํานวยความสะดวกต่อการทํางาน
ของเจ้าหน้าที เก็บขยะโดยประยุก ต์ใช้งานโมดูลอัลตร้ าโซนิ คตรวจจับ
ความสู ง ของขยะภายในถัง ให้ ไ มโครคอนโทรลเลอร์ WeMos D1
แจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชันไลน์เมือขยะในถังมีความสูงทีระดับ 65-74%,
75-84% และ 85-100% (ตํา กลาง สู ง ) ตามลําดับ และเมื อขยะในถัง มี
ความสูงเกิน 85% จึงทําการขนย้ายขยะดังกล่าว

Line Notify ซึ งจะทําให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ WeMos D1 สามารถ
เชือมต่อกับ Wi-Fi และแจ้งเตือนไปยัง Line Notify ของผูใ้ ช้งานได้

รู ปที 3 WeMos D1 Mini

2. ทฤษฎีทีเกียวข้ อง
HC-SR04 เป็ นโมดูลตรวจจับวัตถุ และวัดระยะทางด้วยคลื น
อัลตร้ าโซนิ ค สามารถวัดระยะได้ระหว่าง 2-400 cm. โดยตัวส่ งจะส่ ง
ความถี 40 kHz ออกไปในอากาศด้วยความเร็ วประมาณ 346 m/s และ
ตัวรับจะคอยรับสัญญาณทีสะท้อนกลับจากวัตถุ มีลกั ษณะดังรู ปที 1

รู ปที 1 โมดูลอัลตร้าโซนิครุ่ น HC-SR04

2.2 การออกแบบวงจรฮาร์ ดแวร์
การออกแบบฮาร์ดแวร์ ได้นาํ ไมโครคอนโทรลเลอร์ WeMos
D1 เชื อมต่ อ กับ โมดูล อัล ตร้ าโซนิ คดังในรู ปที 4 โดยมี ก ารใช้งานขา
Trigger และขา Echo ตามลําดับ ส่ วนวงจรฮาร์ ดแวร์ ท ังหมดได้ติดตัง
ใช้งานบริ เวณฝาครอบด้านบนของถังขยะเพือตรวจจับความสู งของขยะ
ภายในถัง ซึ งเมื อความสู ง ของขยะเพิมขึ นถึ ง 65-74%, 75-84% และ
85-100% (ตํา กลาง สูง) จะทําการแจ้งเตือนไปยังผูใ้ ช้งานทีเกียวข้อง
Internet

Trig

Ultrasonic
Sensor

Echo

D6
D7

WeMos D1
Mini

Bin

รู ปที 4 การแจ้งเตือนขยะผ่านแอพพลิเคชันไลน์

รู ปที 2 การทํางานของโมดูลอัลตร้าโซนิค
การทํางานของโมดูลอัลตร้ าโซนิ ค ดังรู ปที 2 เมื อขา Trigger
ได้รับ สัญญาณกระตุ ้น ตัวโมดูล จะก าํ เนิ ดคลื นอัลตร้ าโซนิ ค ความถี 40
KHz จํา นวน 8 Cycles เพื อส่ ง ออกไปยัง วัตถุ โดยจะเริ มนับ เวลาการ
เดินทางของคลืนและเมือคลืนเดินทางถึงวัตถุและสะท้อนกลับมายังตัวรับ
วงจรภายในโมดูลอัลตร้าโซนิคจะสร้างสัญญาณ Echo ออกมาและที จุ ดนี
จะนับเป็ นเวลาสิ นสุ ดการเดินทางของคลืน จากความเร็ ว และเวลาที คลื น
เดินทางไปและกลับ (t) สามารถคํานวณหาระยะทาง (S) ได้ดงั สมการ
S = 346 × 0.5t

User

2.3 การทดสอบความผิดพลาดของการทํางาน
ในการทดลองจะต้องมี สมการเพือพิ จารณาผลที เกิดขึ นแต่
เนืองจากค่าระยะทางที วัดได้มีทงค่
ั าตําและค่าสูงจากความจริ ง สมการหา
ค่าความผิดพลาดจึงพิจารณาได้ทงสองกรณี
ั
โดยสมการดังกล่าวคือ
% Error 

(2)

เมือ % Error หมายถึงร้อยละความผิดพลาด
M หมายถึงค่าทีวัดได้
T หมายถึงค่าทีถูกต้องจริ ง

(1)

2.1 WeMos D1 Mini
WeMos D1 Mini เป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ทีมี ชิพ ESP8266
เชื อมต่ อระบบ Wi-Fi ความถี 2.4 GHz ในงานวิจัยได้เชื อมต่ อกับ โมดูล
อัล ตร้ า โซนิ ค เพื อตรวจจับ ความสู ง ขยะและแจ้ ง เตื อ นผ่ า นแอพพลิ
เคชันไลน์ โดยผูใ้ ช้งานต้องลงทะเบียนกับแอพพลิ เคชันไลน์เพือขอรหัส
TOKEN และต้องมี รหัส Wi-Fi มาใส่ ในโปรแกรมเพือยืน ยันตัวตนของ

M T
100 %
T

2.4 อัลกอริทึมการทํางาน
อัลกอริ ทึมการทํางานเป็ นหัวใจหลัก ของโปรแกรมที ควบคุ ม
ฮาร์ ด แวร์ ใ ห้ท ํา งานตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการพัฒ นาแอพพลิ เ คชั น
ในงานวิจยั นีได้พฒั นาอัลกอริ ทึมโดยมีการทํางานดังในรู ปที 5

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพือตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
735

บทความวิจัย
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครังที 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand

2.6 การทดลองหาระยะตรวจจับของโมดูลอัลตร้ าโซนิค
การทดลองนี เพือทดสอบโมดูลอัลตร้ า โซนิ ค ว่ าสามารถวัด
ระยะทางในระยะ 120 cm.ได้ถูกต้องหรื อไม่ เนื องจากถังขยะโดยทัวไป
จะมี ความสู งเท่ ากับ 100 cm. โดยมี ค่าพารามิ เตอร์ ดังตารางที 1 และใช้
สมการที (2) พิจารณาความผิดพลาด โดยมีผลการทดลองดังตารางที 2
ตารางที 2 ผลการทดลองหาระยะตรวจจับของโมดูลอัลตร้าโซนิค
ระยะจริ ง (cm) ระยะทีได้ (cm) ระยะทีได้ (cm) ระยะทีได้ (cm)
10

10

10

10

20

20

20

20

30

30

30

30

40

40

40

40

50

50

50

50

60

59

60

60

70

70

70

69

80

79

80

79

90

90

89

89

รู ปที 5 อัลกอริ ทึมการทํางาน

100

100

99

99

จากรู ปที 5 เมื อก าํ หนดค่ าเริ มต้นแล้ว จะเป็ นการเชื อมต่ อ
Wi-Fi จากนันโมดูลอัลตร้าโซนิคจึงตรวจจับ ความสู งของขยะในถัง ว่ามี
ความสูง 65-74% หรื อ 75-84% หรื อ 85-100% (ตํา กลาง สู ง ) หากความ
สูงขยะอยู่ในช่วงใดจะมีการแจ้งเตือนไปยังผูท้ ีเกียวข้องผ่าน Line Notify
จํานวน 3 ครั ง และสุ ดท้ายจะหน่ วงเวลา 1 ชัวโมง ก่อนที จะตรวจจับ
ความสูงขยะในรอบถัดไป และการขนถ่ ายขยะจะกระทําที ความสู งขยะ
มากกว่า 85% เท่านัน

110

109

108

109

120

119

119

119

จากผลการทดลองในตารางที 2 โมดูลอัลตร้ าโซนิ ควัดระยะ
ทางโดยเปรี ยบเที ยบกับระยะทางจริ งระหว่าง 1-120 cm. โดยมี การวัด
จํานวน 3 ครัง พบว่าโมดูลอัลตร้าโซนิคสามารถวัดระยะทางได้ใกล้เคี ยง
กับความจริ งโดยมีความผิดพลาดทังหมดคิดเป็ นค่าเฉลียเท่ากับ 0.48%

2.7 การทดลองวัดระยะความสู งภายในถังขยะ

2.5 การทดลองและผลการทดลอง
การทดลองเพือทดสอบประสิ ทธิ ภาพมี 3 ส่ วนคือ การทดลอง
หาระยะตรวจจับ ของโมดูลอัลตร้ า โซนิ ค การทดลองวัดระยะความสู ง
ภายในถัง ขยะ และการทดลองใช้ง านผ่ า นแอพพลิ เ คชัน ไลน์ โดยมี
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ดังตารางที 1
ตารางที 1 ค่าพารามิเตอร์สาํ หรับการทดลอง
โมดูลตรวจจับ/ความถี
HC-SR04/ความถี 40 KHz
ระยะทางทีทดสอบ

1-120 cm/1-100 cm

เครื องมือวัดระยะทาง

ตลับเมตร

การทดลองวัดระยะความสูงภายในถังขยะเพือทดสอบผลการ
สะท้อนกลับหรื อการหักเหของคลืนภายในถังว่าจะทําให้โมดูลอัลตร้ าโซ
นิควัดระยะได้ถูกต้องเหมือนเดิมหรื อไม่ ซึ งมีผลการทดลองดังตารางที 3
ตารางที 3 ผลการทดลองวัดระยะความสูงภายในถังขยะ
ระยะจริ ง (cm) ระยะทีได้ (cm) ระยะทีได้ (cm) ระยะทีได้ (cm)
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ตารางที 3 (ต่อ) ผลการทดลองวัดระยะความสูงภายในถังขยะ
50

46

47

47

60

59

59

59

70

69

69

69

80

79

81

79

จากผลการทดลองในตารางที 4 เมื อทดลองตังถังขยะใช้งาน
โดยมีการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชันไลน์พบว่าการแจ้งเตือนขยะที ความ
สู ง 65-74%, 75-84% และ 85-100% (ตํา กลาง สู ง ) มี ความถูกต้องทุ ก
พืนที โดยถังขยะหน้าร้ าน 7-11 และถังขยะหน้าตึ กวิศวกรรมศาสตร์ ใช้
เวลาทดลอง 6 วัน โดยต้องเปลียนถ่ ายขยะทุ ก 2 วัน เพราะพืนที ดังกล่ าว
เป็ นทางผ่านที มี บุคคลสัญจรไปทัว ถังขยะที ตึ กสิ รินธรใช้เวลาทดลอง
9 วัน ต้องเปลียนถ่ายขยะทุก 3 วัน เพราะมีความถีการใช้งานทีน้อยสุ ด
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89

89

89

3. สรุป

100

98

99
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บทความนีนําเสนอการประยุกต์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ งเพือ
แจ้งเตือนขยะผ่านแอพพลิเคชันไลน์โดยใช้โมดูลอัลตร้ าโซนิ คตรวจจับ
ความสูงขยะภายในถังร่ วมกับไมไครคอนโทรลเลอร์ WeMos D1 ผลการ
ทดลองโมดูลอัลตร้ าโซนิ ค สามารถตรวจจับระยะทางในระยะ 120 cm.
ได้โดยมีความผิดพลาดเฉลียทังหมดเท่ากับ 0.48% และเมือนํามาตรวจจับ
ขยะภายในถัง โดยแจ้ ง เตื อ นผ่ า นแอพพลิ เ คชัน ไลน์ ที ความสู ง ขยะ
65-74%, 75-84% และ 85-100% (ตํา กลาง สู ง ) ตามลําดับ โดยทดลอง
ติดตังใช้งานใน 3 พืนที จากผลการทดลองสามารถแจ้งเตือนได้ถูกต้อง

ระยะจริ ง (cm) ระยะทีได้ (cm) ระยะทีได้ (cm) ระยะทีได้ (cm)

จากผลการทดลองในตารางที 3 เมื อโมดูลอัลตร้ าโซนิ ควัด
ระยะทางภายในถังขยะโดยเปรี ยบเที ยบกับระยะทางจริ งระหว่าง 1-100
cm. โดยการวัดมี จาํ นวน 3 ครั ง พบว่าโมดูลอัล ตร้ าโซนิ ค สามารถวัด
ระยะทางได้แต่มีความผิดพลาดโดยคิดเป็ นค่าเฉลี ยทังหมดเท่ ากับ 2.51%
ซึ งมากกว่าผลการทดลองในตารางที 2 เนื องจากการหักเหของคลื นและ
การสะท้อ นภายในถั ง ส่ ง ผลจริ ง แต่ ย ัง มี ค่ า ที น้อ ยอยู่แ ละยัง สามารถ
นํามาใช้งานได้

2.8 การทดลองติดตังถังขยะใช้ งานผ่ านแอพพลิเคชันไลน์
การทดลองติ ดตังถัง ขยะใช้งานผ่ า นแอพพลิ เ คชัน ไลน์ ไ ด้
ทดลองหน้า ร้ าน 7-11 หน้าตึ กวิศวกรรมศาสตร์ และใต้ตึก สิ รินธรโดย
ทดสอบการแจ้ง เตื อนความสู งของขยะในถัง ทัง 3 ระดับ โดยใช้เ วลา
ทดลองแต่ละแห่งจํานวน 3 ครังทีมีการเปลียนถ่ายขยะ ในการทดลองได้
พิจารณาขยะโดยทัวไปที มี ขนาดเล็กเหมาะสมกับช่ องของถังขยะ เช่ น
ขวดนํา แก้วนํา กล่องข้าว ถุงพลาสติ ค ฯลฯ โดยพิจารณาความผิดพลาด
ในการแจ้งเตือนดังสมการที 2 และมีผลการทดลองดังตารางที 4
ตารางที 4 ผลการทดลองติดตังถังขยะใช้งานผ่านแอพพลิเคชันไลน์
ความสูงขยะ

ร้าน 7-11

ตึกวิศวกรรมฯ

ตึกสิ รินธร

65-74% (ตํา)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

75-84% (กลาง)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

85-100% (สูง) √ √ √ √
หมายเหตุ √ หมายถึงการแจ้งเตือนถูกต้อง

√

√

√

√

√

รู ปที 6 การทดลองถังขยะหน้าร้าน 7-11 และตึกวิศวกรรมศาสตร์
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความวิจยั นี้ นาเสนอเครื่ องเติ ม ลมยางโดยใช้ก ารแปรผัน
อุณ หภูมิ แ ละความดัน ควบคุ มการทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
สามารถปรั บ ตั้งระดับ ของความดัน ลมยางได้ต ามต้อ งการ โดยอาศัย
ข้อมูลการแปรผันอุณหภูมิและความดันจากการทดสอบขับรถยนต์ไปใน
ระยะทางมากกว่า 1,000 กิ โลเมตร ที่ ความดันลมยาง 30-32 Psi (ปอนด์
ต่อตารางนิ้ ว) แล้วบันทึ กค่าการเปลี่ ยนแปลงอุณหภูมิและความดันของ
ลมยางรถยนต์ในขณะที่รถยนต์กาลังวิ่ง และหลังจากนั้นระบบจะทาการ
วิเคราะห์โดยเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความดันด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อให้ป้ ั มลมจ่ายลมให้กบั ยางรถยนต์ตามที่ผูใ้ ช้
กาหนด ซึ่ งอ้างอิงตามบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตรถยนต์ ทาให้สามารถเติ มลมยางได้
ทุกสภาวะโดยไม่ข้ ึนอยูก่ บั อุณหภูมิแวดล้อม

บทความวิจยั นี้ ได้ศึกษาข้อมูลจากปริ ญญานิ พนธ์ “เครื่ องเติม
ลมอัตโนมัติ” [1] เป็ นการออกแบบเครื่ องเติมลมอัตโนมัติ สาหรับเติมลม
ยางรถยนต์ที่ส ามารถเลื อกระดับ แรงดัน ลมยางก่ อนเติ ม ได้ ซึ่ งปริ ญญา
นิ พ นธ์ น้ ี จะรวบรวมและแก้ไขข้อบกพร่ องต่ าง ๆ ของเครื่ องเติ ม ลมที่
จาหน่ ายตามท้องตลาด ให้มีประสิ ทธิ ภาพดีกว่าเดิม เติมลมได้รวดเร็ วกว่า
และมี ค วามแม่ น ยายิ่ง ขึ้ น ซึ่ งผลที่ ไ ด้จะพบว่ าเครื่ อ งเติ ม ลมอัต โนมัติ
สามารถใช้งานได้จริ งแต่จะมีค่าความผิดพลาด ซึ่งอยูใ่ นช่วง 5 เปอร์เซ็นต์
ปั จจุบนั ระบบตรวจวัดความดัน ลมและการเติ มลมยางเป็ น
ปั จจัยส าคัญมากในการเตรี ยมความพร้ อมก่ อนออกเดิ น ทางของผูข้ บั ขี่
ยานยนต์ ซึ่งในการเติมลมยางแต่ละครั้งผูข้ บั ขี่ที่ไม่มีเกจวัดความดันจะไม่
สามารถทราบได้ เลยว่ าต้อ งเติ ม ลมเข้าไปเท่ าไหร่ ห รื อ ต้อ งปล่ อ ยลม
ออกมาเท่าไหร่ จึงจะได้แรงดันของลมยางที่ เหมาะสม และสิ่ งสาคัญใน
การเติมลมยางนั้น อุณหภูมิของยางนั้นควรอยูใ่ นสภาวะปกติคือ อุณหภูมิ
ไม่สูง หากอุณหภูมิภายในยางมีค่าสูง การเติมลมจะมีความคาดเคลื่อนสูง
บทความวิจยั นี้ จึงนาเสนอเครื่ องเติมลมยางโดยใช้การแปรผัน
อุณหภูมิและความดัน ควบคุมการทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดย
อาศัยข้อมูลการแปรผันอุณหภูมิและความดันจากการทดสอบขับรถยนต์
ไปในระยะทาง 1,000 กิ โลเมตร ที่ ความดันลมยาง 30 psi แล้วบันทึกค่า
การเปลี่ ยนแปลงอุ ณ หภู มิ แ ละความดัน ของลมยางรถยนต์ใ นขณะที่
รถยนต์กาลังวิ่ง หลังจากนั้นจะนาข้อมูลที่รวบรวมได้มาใช้วิเคราะห์การ
เปลี่ ย นแปลงของอุ ณ หภู มิ แ ละความดัน ด้ว ยไมโครคอนโทรลเลอร์
เพื่อให้เครื่ องปั้ มลมจ่ายลมให้กบั ลมยางตามที่ผใู ้ ช้กาหนด ซึ่ งอ้างอิงตาม
บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตรถยนต์ ทาให้สามารถเติมลมยางได้ทุกสภาวะโดยไม่ข้ ึนอยู่
กับอุณหภูมิแวดล้อม

คาสาคัญ : เครื่ องเติ ม ลมยาง, การแปรผัน อุ ณ หภู มิ แ ละความดัน ,
ไมโครคอนโทรลเลอร์

Abstract
This research articles presents to about tire inflator by using
the variation of temperature and pressure which controlled by the
microcontroller. It can adjust the level of tire pressure as needed. Based
on data on temperature variation and pressure from driving test over
1,000 km between 30 and 32 psi of tire pressure (Ibf/sq. in). Then, the
change in temperature and pressure of tire would be recorded while the
car was running. After that the system will compare the temperature and
pressure changes with the microcontroller in order to make the proper
inflation that is suitable to the users’ car. This equipment can also freely
adjust the level of tire pressure in every conditions.
Keywords : tire inflator, temperature and pressure variations,
microcontroller

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 กฎของก๊ าซ [2]
ก๊าซประกอบด้วยอนุ ภาคเล็ กจานวนมากมาย แต่ ละอนุ ภาค
เรี ยกว่าโมเลกุล โดยแต่ละโมเลกุลของก๊าซจะอยูห่ ่ างกันมากกว่าโมเลกุล
ของของแข็งและของเหลว เนื่ องจากแรงยึดเหนี่ ยวระหว่างโมเลกุลของ
ก๊าซมี ค่าน้อยมากท าให้ โมเลกุ ลของก๊าซเคลื่ อนที่ เร็ วตลอดเวลา โดยมี

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
738

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand
ทิศทางไม่แน่นอน ก๊าซสามารถฟุ้ งกระจายได้ง่าย ความดัน ปริ มาตร และ
อุณ หภูมิมีผลทาให้ สมบัติต่าง ๆ ของก๊ าซมี ค่ าเปลี่ ยนไป ในการศึ ก ษา
เกี่ ย วกับ สมบัติ ข องก๊ า ซ สามารถจัด แบ่ ง ก๊ า ซออกเป็ น 2 ชนิ ด คื อ
ก๊าซอุดมคติ (Ideal Gas) หมายถึ ง ก๊าซที่ ถูกสมมติ ข้ ึน เพื่ อใช้
อธิ บ ายคุ ณ สมบัติต่าง ๆ ของก๊ าซ โดยไม่ ว่าที่ สภาวะใดก็ ตามก๊ าซนี้ จะ
เป็ นไปตามกฎต่าง ๆ ของก๊าซ ซึ่ งก๊าซนี้ ไม่มีอยูจ่ ริ งในธรรมชาติ และก๊าซ
จริ ง (Real Gas) หมายถึ ง ก๊ าซที่ มีอยู่ทวั่ ไปในธรรมชาติ เช่ น O2 , CO2
เป็ นต้น โดยก๊าซนี้ ไม่เป็ นไปตามกฎของก๊าซ ยกเว้นเมื่ออุณหภูมิสูงและ
ความดันต่า ก๊าซจริ งจะมีสมบัติใกล้เคียงกับก๊าซในอุดมคติ
กฎของเกย์ ลุสแซก (Gay Lussac’s Law) เป็ นกฎที่ใช้อธิ บาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความดัน ( P ) และอุณหภูมิ ( T ) ของก๊าซ โดยผูท้ ี่
ค้นพบกฎนี้ คื อ Gay Lussac พบว่า “ถ้าให้ ปริ มาตร ( V ) และมวลของ
ก๊าซคงที่ ความดัน จะแปรผัน ตรงกับ อุ ณ หภู มิองศาสั ม บู รณ์ ข องก๊ าซ”
สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดงั สมการที่ (1)
V

คงที่

P T

(1)

P
 k ซึ่ ง k เป็ นค่าคงที่ เมื่ อปริ มาตรและมวลของก๊าซคงที่
T
ถ้าความดัน ของก๊ าซเปลี่ ย นจาก P1 เป็ น P2 และอุ ณ หภู มิ ข องก๊ า ซ

โดยที่

เปลี่ยนจาก T1 เป็ น T2 สามารถเขียนได้ดงั สมการที่ (2)
P1 P2

T1 T2

(2)

2.2 ลมยางรถยนต์ [3]
ลมยางรถยนต์คื อ อากาศที่ มีอยูท่ วั่ ๆ ไปซึ่ งมี ส่วนผสมของ
ก๊าซต่าง ๆ มากมายโดยเฉพาะก๊าซออกซิ เจนและไอน้ าปะปนอยู่ เมื่อขับ
รถด้วยความเร็ วสู งเป็ นระยะทางไกล ๆ ยางรถยนต์จะเกิ ด ความร้ อ น
สะสมภายในยางสู งทาให้อากาศภายในยางขยายตัว ส่ งผลให้ความดันลม
ยางเปลี่ ยนแปลงสู งขึ้ น ซึ่ งอาจเป็ นสาเหตุที่ทาให้ ยางเกิ ดการระเบิ ดได้
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ที่ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานก็เป็ นอีกสาเหตุ
ที่ทาให้ยางร้อนได้ง่าย ในการเติมลมยางนั้นจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษา
ระดับ ความดัน ลมในล้อคู่ ใ ห้ เท่ ากันตลอดเวลา ไม่ เช่ น นั้น ยางเส้ น ที่ มี
แรงดันมากจะรับน้ าหนักมากทาให้ชารุ ดเสี ยหายง่าย สึ กหรอผิดปกติ เส้น
ที่ มี แ รงดัน น้อ ยการสึ ก หรอของยางจะไม่ เรี ยบเสมอกัน หรื อ สึ ก อย่าง
ผิ ด ปกติ และในการเติ ม ลมยางนั้น ไม่ ค วรเติ ม ลมยางในขณะที่ ย างมี
อุณหภูมิสูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงทาให้อากาศขยายตัว
จากรู ปที่ 1 หากการเติ ม ลมยางน้อยเกิ นไป จะทาให้ บ ริ เวณ
ไหล่ยางเกิดความร้อนสู ง และสึ กหรอเร็ วกว่าส่ วนอื่น ๆ ซึ่ งอาจทาให้เนื้ อ

ยางไหม้และโครงสร้ างยางรถยนต์แยกตัวออกจากกัน อัน น าไปสู่ ก าร
บวมล่ อนและการระเบิ ดของยางรถยนต์ นอกจากนี้ อาจท าให้ โครงยาง
บริ เวณแก้มยางฉี กขาด และยังเป็ นการสิ้ นเปลื องน้ ามันอี กด้วย หากการ
เติมลมยางมากเกิ นไป จะทาให้เกิ ดการลื่ นไถลได้ง่าย โครงสร้ างยางอาจ
ระเบิ ด ได้ง่ายเมื่ อ ได้รับ น้ าหนั ก หรื อ แรงกระแทก เกิ ด การยื ด หยุ่น ตัว
น้อยลง อายุการใช้งานยางรถยนต์ก็จะลดน้อยลงเนื่ องจากดอกยางจะสึ ก
บริ เวณตอนกลางมากกว่าส่ วนอื่น และทาให้ความนุ่มนวลลดลงอีกด้วย

รู ปที่ 1 ผลที่เกิดจากความแตกต่างของแรงดันลมยางรถยนต์ [3]
ดั ง นั้ นการเติ ม ลมยางที่ ถู ก ต้ อ ง ควรเติ ม ลมยางรถยนต์
ตามสเปคของรถยนต์ที่ ก าหนด โดยศึ ก ษาได้จากคู่ มื อของรถยนต์น้ ัน
ส่ วนมากจะอยู่ที่ดา้ นข้างประตูรถยนต์ และในการเติมลมยางแต่ละครั้ ง
ควรเติมในขณะที่อุณหภูมิในยางรถยนต์เย็น หากเติมในขณะที่อุณหภูมิ
ในยางรถยนต์ร้อนค่ าที่ ได้จากการวัด ความดัน จะผิ ด เพี้ ยน เพราะเมื่ อ
อุณหภูมิในยางรถยนต์ร้อนจะทาให้ความดันในยางรถยนต์น้ นั ขยายตัว

3. การออกแบบเครื่องเติมลมยาง
3.1 โครงสร้ างเครื่องเติมลมยาง
การออกแบบเครื่ องเติมลมยางโดยใช้การแปรผันอุณหภูมิและ
ความดัน จะใช้เหล็กเชื่ อมขึ้นรู ปเป็ นโครงสร้ าง จากนั้นใช้แผ่นเหล็กผับ
ขึ้นรู ป แสดงดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 เครื่ องเติมลมยาง โดยใช้การแปรผันอุณหภูมิและความดัน

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
739

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand
3.2 แผนภูมิสายงานการทางาน
แผนภูมิสายงานการทางานเครื่ องเติมลมยาง โดยใช้การแปร
ผันอุณหภูมิและความดันแสดงดังรู ปที่ 3

Difference
Amplifier

Pressure
Sensor

Temperature
Sensor

STRAT

LCD

Microcontroller

Buzzer

P1
Relay1

Relay2

Solenoid Valve 2
(Releash Pump)

(Ttyre )
( Ptyre )
Solenoid Valve 1
(Pump in)

Ptyre  10

รู ปที่ 4 วงจรควบคุมเครื่ องเติมลมยางโดยใช้การแปรผันอุณหภูมิและ
ความดัน
P2  Ttyre

P1
T1

3.4 การแปรผันอุณหภูมิในยางและความดันลมยาง
จากการทดสอบขับรถในระยะทาง 1,000 กิโลเมตรที่ความดันลม
ยางล้อหน้า 30 Psi ล้อหลัง 32 Psi แสดงดังตารางที่ 1 และรู ปที่ 5

Ptyre  P2

ตารางที่ 1 การทดสอบการแปรผันอุณหภูมิในยางและความดันลมยาง

Ptyre  P2

END

รู ปที่ 3 แผนภูมิสายงาน
3.3 ออกแบบวงจรควบคุม [4]-[6]
การออกแบบวงจรควบคุมเครื่ องเติมลมยางโดยใช้การแปรผัน
อุณหภูมิและความดัน แสดงดังรู ปที่ 4 เซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิและเซ็นเซอร์
วัด ความดัน จะตรวจจับ อุ ณ หภู มิ แ ละความดัน ภายในลมยาง โดยที่
เซ็ น เซอร์ ว ัด ความดัน จะขยายสั ญ ญาณด้ ว ยวงจรขยายแบบผลต่ า ง
(Difference Amplifier) จากนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์ จะรั บข้อมูล ที่ ได้
จากเซ็ น เซอร์ อุณ หภูมิ แ ละเซ็ น เซอร์ ค วามดัน ที่ วดั ได้ใ นลมยาง น ามา
เปรี ยบเทียบและประมวลผลเพื่อควบคุมการเปิ ด และปิ ดของวาล์วเครื่ อง
ปั๊มลม โดยวงจรควบคุมการเปิ ด และปิ ดจะใช้รีเลย์ (Relay) จานวน 2 ตัว
กล่าวคือ รี เลย์ตวั ที่ 1 จะควบคุมการเติมลมเข้าไปในยางรถยนต์ ส่ วนรี เลย์
ตัวที่ 2 จะควบคุมการปล่ อยลมออกจากยางรถยนต์ เมื่ อเติมลมแล้วเสร็ จ
จะมี เสี ย งเตื อ นจาก Buzzer เพื่ อ ให้ น าหั ว เติ ม ลมยางออก หน่ ว ยของ
แรงดันลมมี 3 รู ป แบบคื อ psi (ปอนด์/ตารางนิ้ ว), bar (บาร์ ), kPa (กิ โล
พาสคาล) ซึ่ งสามารถแสดงค่าของหน่ วยวัดความดันลมได้ท้ งั สามแบบ
โดยค่าของหน่วยวัดความดันลมจะแสดงค่าบนจอแอลซี ดี
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ดันลมยางเท่ากับ 25 Psi จากนั้นทาการเติ มลมยางด้วยเครื่ องเติมลมยาง
โดยใช้ก ารแปรผันอุณหภูมิแ ละความดัน จะเห็ นว่าอุณหภูมิภายในยาง
เท่ากับ 30.7 องศาเซลเซี ยส ความดันลมยางเท่ากับ 30.2 Psi หลังจากเติม
ลมยางแล้ว เสร็ จ รอให้ ยางรถยนต์มี อุณ หภู มิป กติ ค วามดัน ลมยางจะ
เท่ากับ 30 Psi (ตามที่กาหนด) สาหรับตารางที่ 3 ถึง 4 สามารถอธิบายได้
เช่นเดียวกับข้างต้น

5. สรุปผล
รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิภายในยางและความดันลมยาง

4. ผลการทดสอบ
4.1 การทดลองเติมลมยางในกรณีที่ความดันลมยางต่ากว่าค่ากาหนด
ตารางที่ 2 การเติมลมยางในกรณี ที่ความดันลมยางต่ากว่าค่ากาหนด

4.2 การทดลองเติมลมยางในกรณีที่ความดันลมยางสู งกว่ าค่ ากาหนด
ตารางที่ 3 การเติมลมยางในกรณี ที่ความดันลมยางสู งกว่าค่ากาหนด

4.3 การทดลองเติมลมยางในกรณีที่ความดันลมยางเท่ ากับค่ากาหนด
ตารางที่ 4 การเติมลมยางในกรณี ที่ความดันลมยางเท่ากับค่ากาหนด

จากตารางที่ 2 เป็ นกรณี ที่ยางรถยนต์มีแรงดันต่ากว่า 30 Psi เมื่อรถวิ่งไป
ได้ระยะทางจนอุณหภูมิภายในยางสู งขึ้นเป็ น 30.7 องศาเซลเซียส ความ

บทความวิจยั เครื่ องเติ มลมยางโดยใช้ก ารแปรผันอุณ หภู มิ
และความดัน สามารถตั้งค่าความดันลมยางตามที่ตอ้ งการ และสามารถ
เติ มลมในขณะอุณหภูมิในยางรถยนต์มีค่าต่ าหรื อสู งได้ ซึ่ งจะต่างจาก
เครื่ อ งเติ ม ลมยางที่ มี จาหน่ ายตามท้อ งตลาดทั่วไป ที่ มิไม่ ได้ค านึ งถึ ง
อุณหภูมิภายในยางท าให้ ค่าความดันที่ ได้มีค่าความผิดพลาด เนื่ องจาก
หากอุณหภูมิภายในยางรถยนต์สูงขึ้น ค่าความดันในยางรถยนต์ก็จะมีค่า
สู งขึ้นไปด้วย ดังนั้นจึงเป็ นต้องเติมลมยางรถยนต์ในขณะที่ยางรถยนต์มี
อุณหภูมิ ที่ต่ าจึ งจะได้ค่าความดัน ตามที่ ตอ้ งการ จากการทดลองพบว่า
เครื่ องเติมลมยาง โดยการใช้การแปรผันอุณหภูมิและความดัน สามารถ
เติ มลมยางได้โดยไม่ตอ้ งคานึ งถึ งอุณหภูมิภายในยางรถยนต์สูงหรื อต่า
ซึ่งจะเห็นได้จากการทดลองที่ 4.1 – 4.3 และในการเติมลมยางรถยนต์แต่
ละครั้งควรมีความดันภายในลมยางไม่ต่ากว่า 10 psi
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การเปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างวงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์ แบบสองสวิทช์
และวงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์ อาร์ ซีดีแคลมป์
Performance Comparison between a two-switch forward converter and a RCD clamp forward converter
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการเปรี ยบเทียบสมรรถนะระหว่างวงจรฟอร์ เวิร์ด
คอนเวอร์ เตอร์ แบบสองสวิทช์และวงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์ อาร์ ซีดีแคลมป์
โดยทาการทดสอบวงจรต้นแบบทั้งสองวงจรที่สร้ างขึ้นซึ่ งมี specification และ
ค่าอุปกรณ์ในวงจรที่เหมื อนกัน รวมทั้งมีลายวงจร PCB ที่ใกล้เคียงกัน หัวข้อ
ที่ทาการเปรี ยบเทียบประกอบด้วย รู ปคลื่นในวงจร พิกดั ของอุปกรณ์สวิทช์ใน
วงจร ความสามารถในการรั กษาแรงดันเอาท์พุท ผลการตอบสนองต่ อการ
เปลี่ยนแปลงโหลด และประสิ ทธิ ภาพของวงจร ผลการเปรี ยบเทียบพบว่า วงจร
ฟอร์ เวิ ร์ ด คอนเวอร์ เตอร์ แ บบสองสวิ ท ช์ มี แ รงดั น คร่ อมสวิ ท ช์ ต่ ากว่ า
ผลตอบสนองแรงดันเอาท์พุทเร็ วกว่า และมีประสิ ทธิ ภาพดี กว่าวงจรฟอร์ เวิร์ด
คอนเวอร์เตอร์อาร์ซีดีแคลมป์
คาสาคัญ: ดีซี-ดีซีคอนเวอร์เตอร์ วงจรฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์

Abstract
This paper presents performance comparison between a two-switch
forward converter and a RCD clamp forward converter. The performance
comparison is carried out through experimentation on the two prototype
circuits, which share the same circuit specifications, use the same
component values, and have similar PCB layouts. Aspects to be compared
include circuit waveforms, ratings of switching component, output voltage
regulation, transient response due to a step-load, and efficiency. Test
results show that the two-switch forward converter has a lower switch
voltage, faster output response, and higher efficiency than the RCD clamp
forward converter.
Keywords: DC-DC converter, forward converter

1. บทนา

วงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์ (Forward converter) เป็ นวงจรแปลงผัน
แรงดันดีซี-ดี ซีที่นิยมใช้ในแหล่ งจ่ายกาลังไฟฟ้ าสวิทชิ่ ง (Switching power
supply) วงจรทางานโดยหลักการสวิทช์ที่ความถี่สูง และมีหม้อแปลงความถี่สูง
L

D2
N1 N 3 N 2
Vin

Lm

D3

C

+

-S

+
R VO
-

D1

รู ปที่ 1 วงจรฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์ แบบดั้งเดิม
ทาหน้าที่แยกกราวด์ระหว่างด้านอินพุทและเอาท์พุท และช่ วยกาหนดอัตราส่ วน
การเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของแรงดันให้เป็ นไปตามที่ตอ้ งการ วงจรฟอร์ เวิร์ดคอน
เวอร์ เตอร์ ที่นิยมใช้โดยทัว่ ไป [1] แสดงในรู ปที่ 1 วงจรใช้สวิทช์กาลังเพียงตัว
เดียว และหม้อแปลงแบบที่มี 3 ขดลวด โดยมีขดลวดปฐมภูมิ (Primary winding,
N1 ) เป็ นด้านอินพุท ขดลวดทุติยภูมิ (Secondary winding, N2 ) เป็ นด้านเอาท์พุท
และขดลวดตติ ยภูมิ (Tertiary winding, N3) ที่ ต่ออนุ กรมกับไดโอดท าหน้ าที่
รี เซท (Reset) ฟลัก๊ แม่ เหล็ กในแกนเหล็กเพื่ อป้ องกันการอิ่ มตัว การที่ ต้องใช้
หม้อแปลงแบบสามขดลวดนี้ ถือเป็ นจุดด้อยของวงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์
ในรู ปที่ 1 เนื่ องจากมี ความยุง่ ยากในการออกแบบและผลิ ต และมีราคาสู งกว่า
หม้อแปลงแบบสองขดลวด ข้อเสี ยอีกข้อหนึ่ งของวงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์
ในรู ปที่ 1 คื อในช่ วงเวลาที่ สวิ ทช์ หยุดน ากระแสจะเกิ ดแรงดันเท่ ากับแรงดัน
อิ นพุทรวมกับแรงดันคร่ อมขดลวดปฐมภูมิ ที่ เกิ ดจากการทางานของขดลวด
ตติยภูมิ ตกคร่ อมสวิทช์กาลัง โดยทัว่ ไปอัตราส่ วนจานวนรอบขดลวด Primary
ต่อขดลวด Tertiary มีค่าเท่ากับหนึ่ ง (N1:N3 =1) ซึ่ งจะส่ งผลให้แรงดันตกคร่ อม
สวิทช์กาลังมีค่าเป็ นสองเท่าของแรงดันอินพุท ดังนั้น สวิทช์กาลังที่เลื อกใช้จึง
ต้องมีพิกดั การทนแรงดันที่สูงและมีราคาแพง
จากข้อจากัดของวงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์ แบบดั้งเดิ มที่ ตอ้ งมี
การใช้ขดลวด Tertiary และแรงดัน คร่ อมสวิ ทช์ มี ค่ าสู ง จึ งได้มีก ารพัฒนา
วงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์ ที่ใช้เทคนิ คการรี เซทฟลัก๊ แม่เหล็กในแกนเหล็ก
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แบบต่างๆ [2] โดยวงจรได้รับความนิ ยม และมีการใช้งานอย่างแพร่ หลาย คือ
วงจรฟอร์ เวิ ร์ ด คอนเวอร์ เตอร์ แ บบสองสวิ ท ช์ [3] (Two-switch forward
converter) และวงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์ อาร์ ซีดีแคลมป์ [4] (RCD clamp
forward converter) บทความนี้ นาเสนอการเปรี ยบเทียบสมรรถนะของวงจร
ทั้งสองแบบโดยการทดสอบวงจรต้นแบบทั้งสองวงจรที่ได้สร้ างขึ้น

2. หลักการทางาน
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รู ปที่ 2 (ก) วงจรฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์แบบสองสวิทช์ (ข) วงจรฟอร์เวิร์ด
คอนเวอร์เตอร์อาร์ซีดีแคลมป์ (ค) รู ปคลื่นในวงจรฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์แบบ
สองสวิทช์ (ง) รู ปคลื่นในวงจรฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์อาร์ซีดีแคลมป์
ที่สภาวะคงตัว (Steady-state condition) ในหนึ่งคาบเวลาการสวิทช์
วงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์ ค อนเวอร์ เตอร์ แ บบสองสวิทช์ (2Sw) และ
วงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์ อาร์ ซีดีแคลมป์ (RCD) ในรู ปที่ 2 (ก) และ
(ข) มีการทางาน 3 สภาวะคือ
(1) เมื่อสวิทช์ (S1,S2) ในวงจร 2Sw และสวิทช์ (S) ในวงจร RCD
นากระแสขดลวด Primary จะได้รับแรงดันอินพุท Vin ส่ งผลให้ฟลัก๊ แม่เหล็ก
เพิ่มขึ้นในแกนเหล็กของหม้อแปลง (iLm มีค่าเพิ่มขึ้น) แรงดันเหนี่ ยวนา
ทางด้าน Secondary (v2) ทาให้ไดโอด (D3) ในวงจร 2Sw และ (D1) ในวงจร
RCD อยูใ่ นสภาวะฟอร์ เวิร์ดไบอัสเกิดกระแสด้าน Secondary ไหลผ่านตัว L
ไปยังตัวเก็บประจุเอาท์พทุ C และความต้านทานโหลด R
(2) เมื่อสวิทช์ (S1,S2) ในวงจร 2Sw และสวิทช์ (S) ในวงจร RCD
หยุดนากระแส ไดโอด (D1,D2) ในวงจร 2Sw นากระแส ขดลวด Primary จะ
ได้รับแรงดันอินพุทที่มีข้ วั ตรงข้ามกันจากเดิม (-Vin) ส่ งผลให้ฟลัก๊ แม่เหล็กใน
แกนหม้อแปลงลดลง (iLM มีค่าลดลง) นัน่ คือ ฟลัก๊ แม่เหล็กถูกรี เซตโดยการ
ทางานของ (D1,D2) ส่ วนทางด้านวงจร RCD ไดโอด (Dsn) นากระแสขดลวด
Primary จะได้รับแรงดัน VCsn ที่มีข้ วั ตรงข้ามกันจากเดิม ส่ งผลให้ฟลัก๊ แม่เหล็ก
ในแกนเหล็กของหม้อแปลงลดลง (iLm มีค่าลดลง) นัน่ คือ ฟลัก๊ แม่เหล็กในแกน
เหล็กถูกรี เซตโดยวงจรแคลมป์ ทางด้าน Secondary ไดโอด (D3) ในวงจร 2Sw
และไดโอด (D1) ในวงจร RCD อยูใ่ นสภาวะรี เวิร์สไบอัส และหยุดนากระแส
ในขณะที่กระแสตัวเหนี่ ยวนา L ยังคงไหลได้อย่างต่อเนื่ องโดยผ่านไดโอด
(D4) ในวงจร 2Sw และไดโอด D2 ในวงจร RCD
(3) เมื่อสวิทช์ (S1,S2) ไดโอด (D1,D2) ในวงจร 2Sw และสวิทช์(S)
ไดโอด (Dsn)ในวงจร RCD.หยุดนากระแส ในช่วงเวลานี้ แกนเหล็กหม้อแปลง
ได้รีเซทอย่างสมบูรณ์ (iLm = 0) ทาให้แรงดันเหนี่ยวนาที่ขดลวด Primary
และ Secondary มีค่าเป็ นศูนย์ ทางด้าน Secondary กระแสตัวเหนี่ยวนา L
ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่ องโดยแยกไหลผ่านไดโอด (D3,D4) ในวงจร 2Sw และ
ไดโอด (D1,D2) ในวงจร RCD

3. รายละเอียดวงจรต้ นแบบ
ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบ และสร้างวงจรต้นแบบฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์
แบบสองสวิทช์ และวงจรต้นแบบฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์ อาร์ ซีดีแคลมป์
ดังแสดงในรู ปที่ 3 เพื่อใช้ในการทดลองศึกษาเปรี ยบเทียบสมรรถนะระหว่าง
วงจรทั้งสอง วงจรต้นแบบทั้งสองถูกออกแบบให้รับแรงดันอินพุทกระแสสลับ
Vin,AC 220V±10% 50Hz สร้ างแรงดันเอาท์พุทคงที่ 5V และทางานที่ความถี่
สวิทช์ 100kHz
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แรงดัน เอาท์ พุ ท ถู ก ควบคุ ม ให้ มี ค่ า คงที่ โ ดยใช้ IC UC3825 [3]
แรงดันเอาท์พทุ จะถูกป้ อนกลับมายัง Error amplifier ที่อยูภ่ ายในตัว IC ซึ่งมี
ขา 1, 2 และ 3 เป็ นขา Inverting Non-inverting และ Output ตามล าดั บ
สัญ ญาณเอาท์พุท PWM จากขา 11 ของไอซี ใช้ข บั เกตมอสเฟตโดยผ่าน
วงจรขับแบบใช้หม้อแปลงแยก (Isolated transformer drive circuit) ในกรณี
ของวงจรฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์แบบอาร์ซีดีแคลมป์ จะใช้วงจรขับเพียงชุด
เดียวเนื่ องจากมีมอสเฟตกาลังเพียงตัวเดียว ในกรณี ของวงจรฟอร์ เวิร์ดคอน
เวอร์ เตอร์ แบบสองสวิทช์ ต้องใช้วงจรขับที เหมื อนกันสองชุ ดเนื่ องจากมี
มอสเฟตกาลังสองตัว

ผลการวัดค่าแรงดันไฟฟ้ าเอาท์พุทของวงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์
แบบสองสวิทช์เปรี ยบเทียบกับวงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์ อาร์ ซีดีแคลมป์
ที่แ รงดัน อินพุท และกระแสโหลดค่ าต่างๆ แสดงในตารางที่ 1 จะเห็ นว่า
วงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์ แบบสองสวิทช์มีการรักษาแรงดันเอาท์พุทที่
ดี กว่าวงจรฟอร์ เวิร์ด คอนเวอร์ เตอร์ อาร์ ซี ดีแคลมป์ โดยเมื่ อกระแสโหลด
เพิ่ มขึ้นจากค่าต่ าสุ ด (Io = 2A) ถึ งค่าสู งสุ ด (Io = 10A) แรงดันเอาท์พุทของ
วงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์ แบบสองสวิทช์ตกลง 0.01V (5.010V-4.99V)
เทียบกับ 0.025V (5.003V-4.978V) ในกรณี ของวงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์ อาร์
ซีดีแคลมป์
VS = 528V
VS1 = 310V
VD1 = 310V

(ก)
(ข)
รูปที่ 3 (ก) ภาพถ่ายวงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์แบบสองสวิทช์
(ข) ภาพถ่ายวงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์ อาร์ ซีดีแคลมป์

4. การเปรียบเทียบสมรรถนะ
วงจรต้นแบบฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์แบบสองสวิทช์ และอาร์ซีดีแคลมป์
ถูกนามาทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบกระแส แรงดัน ประสิ ทธิภาพ และความสามารถ
ในการรักษาระดับแรงดันเอาท์พทุ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 แรงดันคร่ อมสวิทช์ และไดโอด
ผลการวัดรู ปคลื่นแรงดันของสวิทช์และไดโอดแสดงในรู ปที่ 4 (ก)
และ (ข) โดยรู ปคลื่นที่วดั ได้จะใกล้เคียงกับรู ปคลื่นทางทฤษฎีในรู ปที่ 2 (ค)
และ (ง) ในกรณี ของวงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์ แบบสองสวิทช์ แรงดัน
คร่ อ มสวิท ช์ แ ละไดโอดสู งสุ ด มี ค่ าเท่ ากับ แรงดัน อิ น พุ ท (Vin, DC = 310V)
ส่วนในกรณี ของวงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์ อาร์ ซีดีแคลมป์ แรงดันคร่ อม
สวิทช์และไดโอดสู งสุ ดมี ค่าเท่ากับแรงดันอิ นพุท รวมกับแรงดัน คร่ อมตัว
เก็บประจุ Csn (Vcsn) ที่ Io = 1A แรงดันคร่ อมสวิทช์และไดโอดสู งสุ ดที่วดั ได้
มีค่าประมาณ 488V และที่ Io = 10A แรงดันคร่ อมสวิทช์และไดโอดสู งสุ ดที่
วัดได้มีค่าประมาณ 528V นั่นคื อความเครี ยดอันเนื่ องมาจากแรงดัน ของ
อุป กรณ์ ส วิท ช์ (Device Voltage Stress) ในวงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์
แบบสองสวิทช์จะต่ากว่าในวงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์ อาร์ ซี ดีแคลมป์
และสามารถเลือกใช้มอสเฟตและไดโอดที่มีพิกดั การทนแรงดันที่ต่ากว่าได้

4.2 ความสามารถในการรักษาระดับแรงดันเอาท์ พุท

(ก) x:5µs/div, y:200V/div

VD,sn = 528V

(ข) x:5µs/div, y:200V/div

รู ปที่ 4 รู ปคลื่นแรงดันคร่ อมสวิทช์ และไดโอดที่ Vin,AC 220V และ Io = 10A (ก)
วงจรฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์แบบสองสวิทช์ (ข) วงจรฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์
เตอร์อาร์ซีดีแคลมป์
ตารางที่ 1 ผลการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าเอาท์พทุ ของวงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์
แบบสองสวิทช์ และอาร์ซีดีแคลมป์
2A
4A
6A
8A
10A
IO
2sw RCD 2sw RCD 2sw RCD 2sw RCD 2sw RCD
Vin, DC=280V 5.010 5.003 5.007 4.999 5.004 4.992 5.002 4.985 4.999 4.980
Vin, DC=311V 5.010 5.003 5.007 4.999 5.005 4.991 5.002 4.986 4.999 4.978
Vin, DC=242V 5.010 5.003 5.007 4.999 5.004 4.991 5.002 4.985 4.999 4.980

(ก)
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รู ป ที่ 5 ผลตอบสนองแรงดัน เอาท์พุท เมื่ อ กระแสโหลดเปลี่ ยนแปลงอย่าง
ฉับพลันจาก Io = 1A ไปเป็ นและ Io = 5A (x:200µs/div y:0.5A/div) (ก) วงจร
ฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์ แบบสองสวิทช์ (ข) วงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์
อาร์ซีดีแคลมป์

4.3 ผลตอบสนองแรงดันเอาท์ พทุ
ผลการวัดการตอบสนองของแรงดันไฟฟ้าที่เอาท์พทุ แสดงในรู ป
ที่ 5 แรงดันไฟฟ้าเอาต์พทุ ของวงจรฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์แบบสองสวิทช์
รู ปที่ 5 (ก) ตกชัว่ ขณะสู งสุ ดมีค่า 0.45V และมีเวลาคืนตัว 400µs ในขณะที่
แรงดันเอาต์พทุ ของวงจรฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์ อาร์ซีดีแคลมป์ รู ปที่ 5 (ข)
ตกชัว่ ขณะสูงสุดมีค่า 0.75V และมีเวลาคืนตัว 600µs

5. สรุป
บทความนี้ ได้นาเสนอหลักการทางาน และการทดลองเปรี ยบเทียบ
สมรรถนะวงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์แบบสองสวิทช์ และวงจรฟอร์เวิร์ด
คอนเวอร์เตอร์ อาร์ ซีดีแคลมป์ ผลการวัดรู ปคลื่นกระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้า
ของวงจรต้นแบบทั้งสองวงจรพบว่ารู ป คลื่ น ที่ ได้จากการวัดสอดคล้องกับ
รู ปคลื่ นที่ได้จากการวิเคราะห์ ทางทฤษฎี ผลการเปรี ยบเทียบสมรรถนะพบว่า
วงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์ แบบสองสวิทช์มีความเครี ยดเนื่ องจากแรงดัน
(Voltage stress) ของสวิทช์ และไดโอดที่นอ้ ยกว่า มีผลตอบสนองแรงดันเอาท์พทุ
ต่อการเปลี่ ยนแปลงโหลดที่ดีกว่า และมีประสิ ทธิภาพสูงกว่าวงจรฟอร์ เวิร์ดคอน
เวอร์เตอร์อาร์ซีดีแคลมป์ ตลอดย่านกระแสโหลด

4.4 ประสิทธิภาพของวงจร
จากตารางที่ 2 และกราฟรู ปที่ 6 จะเห็ นว่าประสิ ทธิ ภาพของวงจร
ฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์ เตอร์ แบบสองสวิทช์ มี ค่ าสู งกว่าวงจรฟอร์ เวิ ร์ดคอนเวอร์
เตอร์ อาร์ ซีดีแคลมป์ ตลอดย่านกระแสโหลด โดยวงจรฟอร์ เวิร์ดคอนเวอร์
เตอร์ แบบสองสวิทช์ มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดประมาณ 87% ที่กระแสโหลด
10A
ตารางที่ 2 ผลการวัดประสิ ทธิภาพของทั้งสองวงจรที่แรงดัน Vin,AC 220V
Io
2SW
RCD

1A
65.52%
59.09%

3A
81.88%
76.10%

5A
85.45%
81.31%

7A
86.14%
82.69%

10A
86.53%
83.03%
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บทคัดย่ อ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายทางอากาศเพื่อแก้ปัญหา
การเกิดอุบตั ิเหตุบริ เวณทางโค้ง
: กรณี ศึกษาทางโค้งถนนสาย
4046 ช่วงสะพานข้ามคลองสองแพรก อ.สิ เกา จ.ตรัง สามารถดาเนินการ
ด้วยการสารวจภาคสนาม แต่เนื่ องจากมีความเสี่ ยงของดาเนิ นการต่อ
ผูป้ ฏิบตั ิงานค่อนข้างสู ง และต้องอาศัยเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์หลายชิ้น
อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการนาภาพถ่ายทางอากาศ
จากอากาศยานไร้คนขับหรื อโดรน มาประยุกต์ใช้ในการสารวจ อันจะ
ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ ยงของผูป้ ฏิบตั ิงาน และใช้
อุปกรณ์ไม่มาก อีกทั้งข้อมูลที่ได้ยงั มีความทันสมัย มีความชัดเจน จาก
การวิจยั พบว่า ลักษณะทางกายภาพของโค้งดังกล่าวเป็ นโค้งแบบวงกลม
มีรัศมีแคบ มีสะพานอยูใ่ นช่วงจุดสิ้ นสุ ดของโค้ง และมิได้ยกโค้งเพื่อ
รองรับแรงหนีศูนย์กลางของยานพาหนะที่แล่น ส่ งผลให้ยานพาหนะเมื่อ
เข้าสู่โค้งทาให้เกิดการลื่นไถลออกไปปะทะกับขอบทางหรื อบริ เวณราว
สะพาน โดยความเร็ วปลอดภัยที่ใช้ได้สูงสุ ดในโค้งนี้ ไม่เกิน 75 กิโลเมตร
ต่อชัว่ โมง นอกจากนี้แล้วพื้นผิวทางเก่าและเสื่ อมสภาพ เนื่องจากอายุการ
ใช้งานทาให้แรงเสี ยดทานระหว่างล้อกับผิวทางน้อยจึงเป็ นสาเหตุหลัก
ของการเกิดอุบตั ิเหตุบริ เวณดังกล่าว
คาสาคัญ : ภาพถ่ายทางอากาศ, ทางโค้ง, อุบตั ิเหตุ, จังหวัดตรัง

ABSTRACT
The application of aerial photography technology from
drone to resolve incidents around curves: a case study of route No.
4046 curve road bridge over Songprack canal Sikao Trang province.
Troubleshooting can be performed with the survey in the field but
cause of the risk of continuing operations are quite high and must live

or multiple devices. It also has a high cost Thus, the concept of
bringing in an Aerial Photography from unmanned aircraft, or drones.
To applications in Survey this will result in cost savings, reduce the risk
of worker and use no more the data can also be modern, a clearer. The
research found that the geometric characteristics of the curve such as a
circular arc with a radius and a narrow bridge in the end of the curve
and is raised to accommodate curved centrifugal force of the vehicle
when moving into a curve, causing slipping away clash with a curb or
railing. The safe speed is available in this curve up to 75 km / hour and
the surface of the skin to the old, deteriorating the lifespan makes
friction between the wheels on the pavement so it is a major cause of
accidents in such areas.
Keywords: Aerial Photography, Route curve, Accident, Trang Province

1. บทนา
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ส่ งผลให้
มีการพัฒนาการคมนาคมทางบกมากขึ้น จากการพัฒนานี้ ส่ งผลให้เกิด
ปัญหาจราจร โดยเฉพาะปัญหาอุบตั ิเหตุจราจร จากสถิติของสานักงาน
ตารวจแห่ งชาติ ในช่วง 5 ปี ระหว่างปี 2546-2550 ประเทศไทยมี
ผูบ้ าดเจ็บ จากอุบตั ิเหตุจราจรจานวน 430,620 ราย [1] และจากข้อมูลของ
สานักอานวยความปลอดภัยกรมทางหลวงอุบตั ิเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน
ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงพบว่าจากปี 2544 จนถึงปี 2551 คิด
เป็ นประมาณ15% ของทั้งประเทศ [2] ปัญหาจุดเสี่ ยงอันตรายบริ เวณทาง
โค้ง พบทัว่ ไปบนท้องถนน หากแต่บริ เวณทางโค้งดังกล่าวมีสะพานอยู่
ร่ วมด้วยแล้วยิ่งส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพทางด้านกายภาพของถนนที่ได้
ออกแบบผิดเพี้ยนไปจากทฤษฎีที่นามาใช้มาออกแบบ
ส่ งผลให้เกิด
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อุบตั ิเหตุกบั ผูท้ ี่ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยความรุ นแรงของ
อุบตั ิเหตุน้ นั จะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของโค้งและความเร็ วของ
ยานพาหนะที่ใช้เส้นทางดังกล่าวอีกด้วย

2. วิธีการศึกษา
ทวี (2550) รายงานการประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบ สารสนเทศ
ภูมิ ศ าสตร์ ห าจุดอัน ตรายบนทางพิ เศษ โดยการหาจุดอัน ตรายด้วยวิธี
อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุ (Accident Rate Method) ในการจัดลาดับของจุด
อันตรายบนทางพิเศษเฉลิ มมหานคร (ระบบทางด่ วนขั้นที่ 1) ทางพิเศษ
ศรี รัช (ระบบทางด่วน ขั้นที่ 1) และทางพิเศษฉลองรัช (ทางด่วนสาย ราม
อีนทรา - อาจณรงค์) และใช้ขอ้ มูลอุบตั ิเหตุ ปริ มาณจราจร และลักษณะ
ทางกายภาพของถนน ผลการศึกษาอุบตั ิเหตุส่วนใหญ่จะเกิดบริ เวณ ทาง
โค้ง ทางแยกต่างระดับที่มีรัศมีแคบ และมีความลาดชัน [3]
สุพรชัย (2544) รายงานการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการหาจุดอันตรายบนถนนทางหลวงในประเทศไทยโดยทา
การวิเคราะห์หาจุดอันตรายบนถนนทางหลวงเฉพาะในจังหวัดนครปฐม
โดยใช้โปรแกรม Arc view 3.x และเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และใช้
งานจึงจัดทา User Interface ซึ่งเขียนโดย Avenue Script เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์หาจุดอันตรายบนถนนทางหลวง [4]
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา 1) ลัก ษณะทาง
กายภาพของถนนบริ เวณทางโค้งที่ เชื่ อมต่ อกับ สะพาน 2) ปั จจัยและ
เงื่อนไขของการเกิดอุบตั ิ เหตุในบริ เวณทางโค้งอันเนื่ องมาจากลักษณะ
ทางกายภาพของถนน โดยการใช้ภาพถ่ ายทางอากาศร่ วมกับทฤษฎี การ
ออกแบบทางโค้ง เพื่ อ น ามาเป็ นแบบในการน าเสนอแนวทางแก้ไ ข
รู ปแบบทางกายภาพของถนน เพื่อลดจานวนและความรุ นแรงของการ
เกิดอุบตั ิเหตุบริ เวณทางโค้ง

2.1 พื้นทีศ่ ึกษา

รู ปที่ 1 อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นบริ เวณทางโค้งดังกล่าว

2.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ผูว้ ิจยั ได้ใช้ อากาศยานไร้ คนขับรุ่ น Mavic Pro ถ่ ายภาพด้วย
ความละเอี ย ด 4000 x 3000 พิ ก เซล ที่ ร ะดับ ความสู ง 200 เมตร มุ ม
ถ่ายภาพแนวดิ่ง 90 องศาเพื่อเป็ นข้อมูลทางกายภาพของถนนดังกล่าว

2.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) การปรับมาตราส่ วนภาพ นาภาพถ่ายทางอากาศของถนนที่
ได้มาทาการปรับมาตราส่ วนด้วยโปรแกรมสาหรับการเขียนแบบ โดย
การปรับค่าเปรี ยบเทียบมาตราส่ วนจากข้อมูลจริ งที่มีอยู่
2) การจาลองลักษณะทางกายภาพของโค้ง ดาเนินการโดย
โปรแกรมสาหรับการเขียนแบบ ดาเนินการลากเส้นต่างๆ ในโปรแกรม
และนาค่าที่ได้จากการวัดนามาคานวณด้วยสูตรเพื่อหาอัตราการยกโค้ง
ความยาวของโค้ง ตาแหน่งที่เริ่ มยกโค้ง-สิ้ นสุ ดโค้ง และความเร็ วที่
ปลอดภัยของยานพาหนะที่ใช้โค้งดังกล่าวโดยอาศัยทฤษฎีค่ามาตรฐาน
ตามการออกแบบ AASHTO
(http://civil3du.blogspot.com/2013/02/superelevation.html)

ดาเนิ นการศึกษาบริ เวณทางโค้งถนนสาย 4046 ช่ วงสะพาน
ข้ามคลองสองแพรก อ.สิ เกา จ.ตรัง ซึ่ งบริ เวณนี้ เกิ ดอุบตั ิเหตุรถเสี ยหลัก
บริ เวณทางโค้งหลายครั้ง

รู ปที่ 2 ลักษณะแสดงส่ วนประกอบของโค้งวงกลม [5]
(http://kontumtang.com/index.php/th/)
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0.2 - 0.5 Ts
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3. ผลการศึกษา

PC

Fs

0.2 - 0.5 Ts
PT

0.5 - 0. Ts

รู ปที่ 3 ระยะต่างๆในการยกโค้ง [6]
สมการที่ใช้ในการคานวณ
Δ = มุมหักเหหรื อมุมเบี่ยงเบน Deflection Angle
PI = จุดหักเหหรื อจุดเบี่ยงเบนแนวเส้นทาง Point of Intersection
PC = จุดเริ่ มโค้ง Point of Curvature
PT = จุดสิ้นสุดโค้ง Point of Tangency
R = รัศมี Radius
L = ความยาวโค้ง Length of Curve
LC = ระยะตรงจากจุด P.I ถึงจุด P.T, Long Chord
D = มุมที่รองรับระยะโค้งยาว 100 เมตร. Degree of Curve
T = ระยะทางตรงจากจุด PC. ถึง PI. Tangent Distance
E = ระยะจากจุด PI. ถึง จุดกึ่งกลางโค้ง External Distance
M = ระยะจากกึ่ งกลางความยาวโค้งถึ งระยะกึ่ งกลางคอร์ ด (LC)
Middle Ordinate3)
NC = รู ปร่ างของผิวจราจรที่มีความลาดเอี ยงเป็ นเปอร์ เซ็ นต์ตามที่
ได้ออกแบบไว้
HC = รู ปร่ างของผิวจราจรที่มีค่าความลาดเอียงอยูใ่ นแนวระดับ (0
เปอร์เซ็นต์)
FC = รู ป ร่ า งของผิ ว จราจรที่ มี ค่ าความลาดเอี ย งเท่ ากับ NC แต่
ทิศทางตรงกันข้าม (ยกระดับเพิม่ ขึ้นจาก HC)
FS = หมายถึ ง ผิ วจราจรที่ มี ค่ าความลาดเอี ยงเท่ ากับ ค่ า e ที่ ไ ด้
ออกแบบไว้ (ยกระดับเพิ่มขึ้นจาก FC)
Smin = ค่าความลาดเอียงตามแนวยาวของถนน
Ts = ระยะทางที่ จะใช้ในการเปลี่ ยนค่าความลาดของผิวจราจร
จาก NC ไปจนถึง FS

R

5729.578
D

(1)

e

0.004V 2
R

(2)

3.1. ภาพถ่ ายทางอากาศที่ น ามาจาลองลัก ษณะทางกายภาพ
ของโค้งดังกล่าวในโปรแกรมสาเร็ จรู ปพบว่าโค้งดังกล่าวเป็ นโค้งวงกลม
(Circular Curve) (รู ป ที่ 4) โดยค่ า รั ศ มี ท างโค้ง (R) เท่ ากับ 227.3794
เมตร และมุมที่จุดศูนย์กลางของโค้ง (Δ) เท่ ากับ 26º อัตราการยกโค้ง
และความเร็ วที่ปลอดภัยของยานพาหนะที่ วงิ่ ในโค้งเบื้องต้นโดยกาหนด
ความเร็ วที่ใช้สาหรับยานพาหนะเท่ากับ 90 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ส่ งผลให้
ค่าการยกโค้ง 14.25 เมตรต่อเมตร ซึ่ งมากกว่าข้อบังคับในการออกแบบ
ทางโค้งซึ่งให้สามารถยกโค้งสูงสุดเพียง 10 เมตรต่อเมตรเท่านั้น

รู ปที่ 4 ภาพถ่ายทางอากาศบริ เวณโค้ง และการจาลองหามุมโค้งและรัศมี
ทางโค้ง
ดังนั้นเมื่อแทนค่าจะได้ค่าความเร็ วที่ใช้ในโค้งต้ องไม่ เกิน 75
กิโลเมตรต่ อชั่วโมง และรัศมีทางโค้งเมื่อทาการคานวณแล้วมีค่าเท่ากับ
225 เมตรซึ่งใกล้เคียงกับข้อมูลที่จาลองได้ และตาแหน่งของจุดที่สิ้นสุ ด
โค้งนั้นยังอยูใ่ นช่วงของสะพานซึ่ งอยูใ่ นบริ เวณปลายในส่ วนของทาง
โค้งซึ่งเป็ นระยะทางห่ างจากจุดหักเหหรื อจุดเบี่ยงเบนแนวเส้นทาง (PI)
เท่ากับ 48.33 เมตร โดยที่โค้งนี้มีความยาวโค้ง (Length of Curve) ทั้งสิ้ น
141.176 เมตร
3.2. สาเหตุ ข องการเกิ ด อุ บตั ิ เหตุในบริ เวณโค้งดังกล่ าวเกิ ด
จากการลื่ น ไถล เนื่ องจากน้ าหนั ก รถและแรงหนี ศู น ย์ก ลางของ
ยานพาหนะที่ เข้าโค้งอันเนื่ องจากแรงเสี ยดทานของผิวถนนกับ ล้อของ
ยานพาหนะ อีกทั้งโค้งยังอยูใ่ นช่วงของสะพานที่มิได้มีการยกโค้งรองรับ
แรงหนี ศูนย์กลางทาให้เกิดอุบตั ิเหตุโดยชนกับขอบทางหรื อราวสะพาน
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4. สรุปผลการศึกษา
ลักษณะทางกายภาพของทางโค้งเป็ นโค้งวงกลมที่มีรัศมีทาง
โค้งและมุม ที่ แ คบ อี ก ทั้งยังมี ส ะพานเป็ นส่ ว นประกอบอยู่ป ลายโค้ง
ส่งผลให้การยกโค้งไม่สมบูรณ์ เมื่อยานพาหนะแล่นผ่านจะเกิ ดการหลุด
โค้งเนื่องจากแรงหนีศูนย์กลางของยานพาหนะ

[6] Utainarumol, S., Robert, E., and Stammer, J. 1999. An evaluation
of method for identifying hazardous highway locations.
Journal of the Eastern Asia Society for Transportation
Studies, (3), 287.

5. ข้ อเสนอแนะ
ข้อมูลที่สารวจได้เป็ นเพียงข้อมูลเพื่อที่ จะทราบค่าต่างๆ ใน
เบื้องต้นควรให้มีการซ่ อมผิวทางโดยการลาดยางแอสพัลส์ติกคอนกรี ต
ทับผิวหน้าตลอดทางโค้งเพื่อให้เกิ ดแรงเสี ยดทานให้มากขึ้ น การติดตั้ง
แถบเตือนบนผิวทางเพื่อให้ ชะลอความเร็ วก่ อนเข้าสู่ โค้ง การติ ดตั้งป้ าย
เตื อนให้ ผูใ้ ช้ทางทราบ ว่าต้องลดความเร็ วก่ อนที่ จะเข้าสู่ โค้งดังกล่ าว
หากจาเป็ นที่ จะต้องแก้ไขอย่างจริ งจังจาเป็ นที่ จะต้องเก็ บข้อ มู ลเชิ งลึ ก
อย่างละเอียดอีกครั้ง

6. กิตติกรรมประกาศ
บทความฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี ด้วยความช่ วยเหลื อและ
การสนับสนุ น เป็ นอย่างดี ยิ่งจากชาวบ้านในบริ เวณใกล้เคียง บุค ลากร
หลายฝ่ าย ที่กรุ ณาให้ขอ้ มูล คาแนะนาและข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์
ต่อการศึกษา และผูเ้ ขียนขอขอบคุณหมวดการทางสิ เกาที่ให้ขอ้ มูลต่างๆ
จนสามารถให้งานชิ้นนี้ สาเร็ จลุล่วง
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ระบบสารสนเทศเพื่อการมอนิเตอร์ และควบคุมไม้ ก้นั รถไฟ
Information System for Railway Crossing Over and Monitoring in Control System
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บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้ เป็ นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เข้าด้วยกัน เพื่อนํามาใช้ในระบบไม้ก้ นั รถไฟให้
มีความปลอดภัย โดยจะแบ่งออกเป็ นสองส่ วนหลักคือ ส่ วนควบคุมไม้
กั้นจะทําการควบคุมไม้ก้ นั ผ่านโปรแกรม และส่ วนมอนิ เตอร์ ที่จะทําการ
แสดงสถานะไม้ก้ นั และส่ งขึ้นไปแสดงผลที่หน้าจอของผูใ้ ช้งาน
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ, ไม้ก้ นั รถไฟ, มอนิเตอร์,

Abstract
This research applied information technology hardware and
software. For prepared to make railway crossing over system to safety.
It is divided into two main parts. The first part control railway crossing
over will be controlled though the application. And Second part monitor
will show the status and send to the display screen of user.

เทคโนโลยี ZigBee มาพัฒนาระบบเครื อข่ายตัวรับรู ้ไร้ สายทํางานบน
มาตรฐาน IEEE 802.15.4 มาช่ วยในการควบคุมและระบุสถานะการ
ทํางานของไม้ก้ นั ทางข้ามทางรถไฟ

2. หลักการทีใ่ ช้
2.1 เครื่ องกั้นทางรถไฟ
เครื่ องกั้นทางรถไฟ [5] – [6] มีหลักการอย่างง่าย ๆ คือ เมื่อ
รถไฟใกล้จะถึ งทางผ่านเสมอระดับ วงจรไฟตอนที่ใกล้กบั ทางผ่านจะ
ทํางาน ทําให้เครื่ องกั้นส่ งเสี ยงดังขึ้นพร้อมกับค่อย ๆ ลดคานกั้นลง เมื่อ
คานกั้นลงเต็มที่ แล้ว เครื่ องกั้นบางแห่ งจะหยุดส่ งเสี ยง แต่ บางแห่ งไม่
หยุด พนักงานขับรถหรื อช่างเครื่ องบนขบวนรถ มีหน้าที่เปิ ดหวีดและลัน่
ระฆัง (ถ้ามี ) ครั้นขบวนรถผ่านพ้นทางรถไฟดี แล้วเครื่ องกั้นจึ งจะหยุด
สัญญาณเตื อ นและเลิ ก กั้น ในบางคราวหากมี สัญญาณผ่า นถนนเสมอ
ระดับทาง ก็มกั ให้สญ
ั ญาณอนุญาต เป็ นไฟวาบ 5 ดวงเพื่อให้พนักงานขับ
รถสามารถเคลื่อนรถได้ดว้ ยความเร็ วเต็มพิกดั ทาง แสดงในรู ปที่ 1.

Keywords: information system, railway crossing over, monitor,

1. บทนํา
ในปัจจุบนั การเดินทางหรื อการขนส่ งด้วยรถไฟ [1] - [2] เป็ น
ที่นิยมมากขึ้น มีผูใ้ ช้เป็ นจํานวนมาก และมี แนวโน้มที่จะมี การขยายตัว
มากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ตามนโยบายของรั ฐ บาล แต่ ในปั จ จุ บ นั ระบบการเดิ น
รถไฟยังขาดระบบการจัดการที่ดี ไม่ได้มีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่มาช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพ ทําให้เกิดปั ญหาที่สาํ คัญ คือปั ญหาการ
ควบคุ ม และตรวจสอบสถานะไม้ก้ ัน ทางข้า มทางรถไฟตามจุ ด ต่ า งๆ
ระหว่างทางว่ามีสถานะเปิ ดหรื อปิ ดอยู่ ที่ไม่สามารถควบคุมตรวจสอบได้
จากส่ วนกลางตามเวลาจริ ง
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้นาํ เสนอระบบสารสนเทศ [3] – [4] เพื่อการ
มอนิ เตอร์ และควบคุ มไม้ก้ นั ทางข้ามทางรถไฟขึ้ น เพื่อใช้สํา หรั บ การ
มอนิเตอร์และควบคุมไม้ก้ นั ทางข้ามทางรถไฟ โดยเป็ นการจัดทําระบบที่
นําเอาเทคโนโลยีของระบบเครื อข่ายตัวรับรู ้ไร้สาย [5] – [6] โดยใช้

รู ปที่ 1 เครื่ องกั้นทางรถไฟ
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2.2 ระบบอาณัตสิ ั ญญาณรถไฟ

3.2 ZigBee

ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ (Railway Signaling System) [7]
เป็ นระบบกลไก สัญญาณไฟ และระบบคอมพิวเตอร์ ใช้ในการแจ้งให้
พนัก งานเดิ น รถไฟทราบสภาพเส้ น ทางข้า งหน้ า เพื่ อ ประกอบการ
ตัดสิ นใจในการเดินขบวนรถไฟ หยุดรถไฟ ชะลอความเร็ ว หรื อบังคับ
ทิ ศ ทาง ให้ ก ารเดิ น รถดํา เนิ น ไปได้ อ ย่ า งปลอดภัย รวดเร็ ว และมี
ประสิ ทธิภาพ โดยเฉพาะในการเดินรถสวนกันบนเส้นทางเดียว หรื อการ
สับหลีกเพื่อให้รถไฟวิ่งสวนกันบริ เวณสถานี รถไฟ หรื อการสับหลีกให้
ขบวนที่ว่ิงเร็ วผ่านไปก่ อน หรื อควบคุมรถไฟให้การเดิ นขบวนเป็ นไป
ตามที่ กาํ หนดไว้ นอกจากระบบอาณัติ สัญ ญาณรถไฟจะควบคุ ม และ
กําหนดทิศทางการเคลื่อนที่ ระยะเวลาในการเดินรถของขบวนรถที่อยูบ่ น
ทางร่ วมเดียวกัน และการสับหลีกบริ เวณสถานีรถไฟหรื อจุดสับหลีกแล้ว
ระบบจะควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ อีกด้วย โดยการควบคุมจะ
ถู ก ออกแบบให้ทาํ งานสัม พันธ์ กัน เพื่ อ ให้พ นักงานขับ รถไฟสามารถ
ตัดสิ นใจเดินรถได้อย่างมัน่ ใจ และไม่ให้เกิดความสับสน นอกจากนี้ การ
ควบคุมระบบอาณัติสัญญาณที่ดียงั ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการเดิ นรถ
สู งมากยิง่ ขึ้นอีกด้วย

ZigBee [11] – [12] เป็ นโมดูลการสื่ อสารไร้สายที่มีอตั ราการ
รับส่ งข้อมูลตํ่า ใช้พลังงานตํ่า ราคาถูก จุดประสงค์ก็เพื่อให้สามารถสร้าง
ระบบที่เรี ยกว่า Wireless Sensor Network ได้ ซึ่ งระบบนี้ จะสามารถ
ทํางาน ในร่ ม กลางแจ้ง ทนแดด ทนฝน และอยูไ่ ด้ดว้ ยแบตเตอรี่ กอ้ นเล็ก

รู ปที่ 3 ลักษณะ ZigBee

4. การออกแบบ
ในการออกแบบระบบที่นาํ เสนอ จะประกอบไปด้วย 2 ส่ วน
คือ ส่ วนของฮาร์ดแวร์ และส่ วนของซอฟต์แวร์ ดังรู ปที่ 4

3. โมดูลฮาร์ ดแวร์ ทใี่ ช้
3.1 ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino UNO
ระบบที่นาํ เสนอ จะมีการนําไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
UNO R3 [8] – [10] ที่มีการพัฒนาแบบ Open source ทําให้ง่ายต่อกา
ศึกษาและวิจยั สามารถเชื่อมตัวอุปกรณ์เสริ มภายนอกได้ง่าย ทําให้นาํ ไป
ประยุกต์ใช้งานได้ง่าย โดยมีลกั ษณะอยูใ่ นรู ปของบอร์ดดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 4 ส่ วนประกอบของระบบที่นาํ เสนอ
โดยในส่ วนของฮาร์ ดแวร์ จะเป็ นส่ วนของการควบคุมไม้ก้ นั
ทางรถไฟ และส่ วนการสื่ อสารข้อมูลไร้สาย ที่มีโครงสร้างดังรู ปที่ 5

รูปที่ 2 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3

4. การออกแบบ
ในการออกแบบจะมีหลักการทํางานดังรู ปที่ 3 จากรู ปที่ 3 จะ
เห็นได้วา่ เมื่อมีการส่ งค่าเซนเซอร์มาที่ ECU จะใช้ Arduino UNO มาทํา
รู ปที่ 5 โครงสร้างการทํางานของฮาร์ดแวร์
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และในส่ วนของโปรแกรมที่ใช้ควบคุมและแสดงสถานะการทํางานของ
เครื่ องกั้นทางข้ามทางรถไฟ มีหลักการทํางานดังรู ปที่ 6 โดยแสดงอยูใ่ น
รู ปของ use case diagram

ต้นแบบจะสามารถควบคุมและมอนิ เตอร์ ได้พร้อมกันเป็ นจํานวน 4 ไม้
กั้น ซึ่ งจํานวนไม้ก้ นั ขึ้นอยูจ่ าํ นวนพอร์ตของบอร์ดสมองกลที่ใช้

รู ปที่ 8 หน้าต่างโปรแกรมการมอนิเตอร์และควบคุมไม้ก้นั ทางรถไฟ

รูปที่ 6 Use case ของโปรแกรม

5. การทดสอบ
ในการทดสอบหลังจากที่มีการสร้างต้นแบบไม้ก้ นั ทางรถไฟ
ดังรู ปที่ 7
รู ปที่ 9 หน้าต่างโปรแกรมที่แสดงสถานะของไม้ก้ นั ทางรถไฟ
โดยระบบนี้ สามารถเก็บสถิติการทํางานของไม้ก้ นั ทางรถไฟ
ลงในฐานข้อมูลของระบบได้ ทําให้สามารถนําข้อมูลเหล่านี้ มาวิเคราะห์
เพื่อการปรับปรุ งระบบการจัดการของรถไฟได้

6. สรุ ป
ระบบสารสนเทศเพื่อการมอนิ เตอร์ และควบคุมไม้ก้ นั รถไฟที่
นําเสนอมานี้ สามารถทําการควบคุมไม้ก้ นั ผ่านทางระบบสามารสนเทศ
และโปรแกรมที่เขียนพัฒนาขึ้นได้ดว้ ยการสื่ อสารไร้สาย ZigBee มีระยะ
การควบคุมอยูท่ ี่ 80 - 100 เมตร และสามารถเก็บข้อมูลการทํางานของไม้
กั้นรถไฟลงบนฐานข้อมูลได้ โดยในการพัฒนาต่อไป ผูว้ ิจยั จะพยายาม
เพิ่มระยะทาง และวิธีการควบคุ มผ่านการสื่ อสารวิธีอื่นร่ วมกับที่ ทาํ อยู่
เพื่อให้ระบบนี้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

รู ปที่ 7 ต้นแบบไม้ก้ นั ทางรถไฟ
จากรู ป ที่ 7 ในการมอนิ เ ตอร์ ค วบคุ ม ไม้ก้ นั ทางรถไฟจะใช้
ระบบสารสนเทศ และโปรแกรมดังแสดงในรู ปที่ 8 โดยในตัวโปรแกรม
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โมดูลหุ่นรถสํ ารวจควบคุมผ่ านระบบแอนดรอยด์
The Module of Survey Robot Car with Android
ฉัตรชัยพัฒ น์ เดชธัญญนนท์ สิ ริกร เรื องสุ วรรณ เปรม สุ นทรภาส สรพงษ์ วชิรรัตนพรกุล และไพศาล สิ ทธิโยภาสกุล
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บทคัดย่อ
บทความนี้ เป็ นการนําเสนอโมดูลหุ่ นรถสํารวจที่ บงั คับด้วย
มื อ ถื อ บนระบบปฏิ บตั ิ การแอนดรอยด์ เพื่อ นํา ไปใช้สํารวจในบริ เ วณ
พื้นที่ ที่เข้าถึ งยาก หรื อมี ความเสี่ ยงต่ อชี วิต เช่ น อุ บตั ิ เหตุ และภัยพิบ ตั ิ
เป็ นต้น แทนการใช้มนุ ษย์ที่จะต้องเข้าไปสํารวจ หรื อช่วยเหลือ เพื่อลด
ความเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุเพิ่มขึ้น และลดจํานวนผูป้ ระสบภัยที่อาจ
เพิ่มขึ้นจากการเข้าไปช่วยเหลือโดยที่ไม่ทราบสถานการณ์ในพื้นที่ โมดูล
หุ่นรถสํารวจนี้ดดั แปลงมาจากการใช้รถบังคับวิทยุที่มีการติดตั้งกล้อง IP
และควบคุ มผ่านระบบปฏิ บตั ิ การแอนดรอยด์ ที่ มีการประมวลผลด้วย
ระบบสมองกลฝังตัว

เหตุการณ์ที่เป็ นอันตรายเหล่านี้ อาจมองว่าทําไม่คนที่จะเข้าไปช่วยเหลือ
ทําไมไม่รีบเข้าช่ วยผูป้ ระสบภัย อยากให้มองในแง่ของผูช้ ่ วยเหลือหรื อ
ครอบครัวของเค้าก็คงไม่อยากให้เข้าไปเสี่ ยงอันตรายเหมือนกัน ดังนั้น
ผูว้ ิจยั จึงเสนอโมดูลรถหุ่ นสํารวจที่ใช้ระบบสมองกลฝังตัว [2] เป็ นหลัก
และติดตั้งกล้องทําให้สามารถมองเห็นภาพในพื้นที่เกิดเหตุผา่ นทางกล้อง
โดยมีการควบคุมและแสดงภาพจากกล้องผ่านมือถือที่มีระบบปฏิบตั ิการ
แอนดรอยด์ ดังรู ปที่ 1

คําสําคัญ: หุ่นรถสํารวจ, ระบบสมองกลฝังตัว, แอนดรอยด์,

Abstract
This article is present to the survey robot car with android
mobile. That was to explore in the difficult to reach places or the areas
such as; accidents and disasters at risk instead of human. The
exploration referred to decrease the risk of accidents, to reduce the
number of victims due to the rescue, to help enhance decision making
with a better solution. This survey robot car with adapted the car radio
control module to connect camera and control via embedded system and
android control.
Keywords: the survey robot car, embedded system, android,

1. บทนํา
เหตุการณ์ในปั จจุบนั ทัว่ โลก แม้ว่าจะมีความเจริ ญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีต่างๆ ไปอย่างรวดเร็ ว แต่ก็ทาํ ให้มีอุบตั ิเหตุ หรื อภัยพิบตั ิ
[1] มากขึ้นตามไปด้วย ผูท้ ี่ตอ้ งเข้าไปในพื้นที่เหล่านี้ เพื่อทําการสํารวจ
ค้นหา และช่ ว ยเหลื อ ผูป้ ระสบภัย หรื อ ผูป้ ระสบอุ บตั ิ เ หตุ น้ ัน นับ ว่า มี
ความเสี่ ยงและอันตรายเป็ นอย่างมาก บางคนหรื อญาติของคนที่ติดอยูใ่ น

รู ปที่ 1 ภาพรวมของงานวิจยั ที่นาํ เสนอ

2. อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทําวิจัย
2.1 Arduino UNO
Arduino [3] – [5] เป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่นิยมใช้อยูใ่ น
ปั จจุบนั สามารถนํามาทําเป็ นระบบสมองกลฝั งตัวได้ โดยมี แนวคิ ดว่า
แพลตฟอร์ มของ Arduino จะมีการเขียนโปรแกรมเล็กๆ ฝั งไว้ใน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ใ นส่ วนที่ เ รี ยกว่ า Bootloader
ของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล AVR โดยหน้าที่ของมัน คือ รับข้อมูลจาก
พอร์ ตอนุ กรมมาเขียนลงในพื้นที่ว่างของตัวเอง ทําให้ตน้ ทุนการพัฒนา
ตํ่าลงมาก อีกทั้งยังทํางานได้รวดเร็ วมากขึ้นด้วย ในงานวิจยั นี้ จะใช้บอร์ ด
Arduino UNO ดังรู ปที่ 2
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ควบคุมจากระยะไกลด้วยคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ จากที่ใด
ก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดยใช้แค่เพียงเว็บบราวเซอร์

รูปที่ 2 บอร์ด Arduino UNO

2.2 ระบบวิทยุบังคับ
ระบบวิทยุบงั คับ 1 ชุ ด จะต้องประกอบด้วยเครื่ องส่ งและ
เครื่ องรับ เครื่ องส่ งจะเป็ นตัวกําเนิ ดสัญญาณควบคุมสําหรับส่ งออกไป
ควบคุ ม ทางด้า นภาครั บ โดยอาศัย คลื่ น วิ ท ยุ เ ป็ นตัว กลางในการนํา
สัญญาณควบคุ มไปยังเครื่ องรั บ ทางด้านเครื่ องรับจะแยกเอาสัญญาณ
ควบคุมออกจากคลื่นวิทยุโดยการถอดรหัสแล้วส่ งไปยังอุปกรณ์ที่ควบคุม
โดยระบบวิทยุบงั คับ [6] - [7] สามารถพบเห็นได้ในของเล่นต่างๆ ที่มี
การควบคุมด้วยระบบวิทยุบงั คับดังรู ปที่ 3 เช่น รถ และเฮลิคอปเตอร์ เป็ น
ต้น

รู ปที่ 3 กล้องไอพีไร้สาย

3. ระบบปฏิบัตกิ ารแอนดรอยด์
แอนดรอยด์ [9]-[10] เป็ นระบบปฏิบตั ิการสําหรับอุปกรณ์
พกพา เช่ น โทรศัพ ท์มื อ ถื อ แท็บ เล็ต และเน็ตบุ๊ ค เป็ นต้น ทํางานบน
ลินุกซ์เคอร์ เนล โดย Google ให้นกั พัฒนาสามารถแก้ไขซอร์สโค้ดต่างๆ
ได้ดว้ ยภาษา Java และควบคุมอุปกรณ์ผ่านทางชุด Java libraries ที่
Google พัฒนาขึ้น ในปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาแอนดรอยด์ไปถึงเวอร์ ชนั่ 8
ที่มีชื่อว่า Android Oreo แต่ผคู ้ นในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่ยงั นิยมใช้มือถือรุ่ น
เก่า ทําให้ผวู ้ ิจยั เลือกที่จะใช้แอนดรอยด์เวอร์ ชน่ั 4.0 ในงานวิจยั นี้ ผูท้ ี่ใช้
มือถือที่มีระบบปฏิบตั ิแอนดรอยด์ต้ งั แต่ แอนดรอยด์เวอร์ ชน่ั 4.0 ขึ้นไป
สามารถใช้งานได้

4. การออกแบบ

รูปที่ 2 โมดูลรถวิทยุบงั คับ

2.2 กล้ องไอพีไร้ สาย
กล้องไอพีไร้สาย [8] เป็ นกล้องวงจรปิ ดที่รวมความสามารถ
ของคอมพิวเตอร์ ไว้ในตัวกล้อง กล้องจะเก็บภาพสถานการณ์แล้วติดต่อ
ผ่านเราเตอร์ เข้าสู่ อินเตอร์ เน็ตได้เลย โดยกล้องจะมีหน่ วยประมวลผล
กลางภายในตัว มี การลงโปรแกรมการใช้งานผ่านอิ นเตอร์ เน็ตและไม่
จําเป็ นต้องต่อกับคอมพิวเตอร์ อยูต่ ลอดเวลา ดังรู ปที่ 3 (ซึ่ งแตกต่างจาก
กล้องเว็บแคมที่ตอ้ งต่อกับคอมพิวเตอร์ อยูต่ ลอดเวลา) สามารถดูภาพและ

ในการอออกแบบจะใช้โครงสร้างการทํางานของงานวิจยั นี้
จากรู ปที่ 1 โดยมีข้ นั ตอนการทํางานของระบบด้วยวิธีแผนภาพกระแสดัง
รู ปที่ 4 ระบบจะปรกอบไปด้วย 4 ส่ วน คือ ส่ วนผูใ้ ช้แอปพลิเคชัน่ บน
แอนดรอยด์ ส่ วนเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ส่ วนระบบสมองกลฝังตัว และส่ วนของ
กล้อ ง ส่ ว นของผูใ้ ช้แ อปพลิ เ คชั่น บนแอนดรอยด์ต้อ งให้ข ้อ มู ล คํา สั่ ง
ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของรถและคําสั่งควบคุมกล้องกับระบบ โดย
เลือกทิศทางการเคลื่อนที่ของรถจากการเปลี่ยนแกนของ Accelerometer
Sensor จากแอพพลิเคชัน่ บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ หลังจากนั้นระบบ
จะส่ งข้อมูลภาพที่กล้องถ่ายได้มาให้กบั ผูใ้ ช้แอปพลิเคชัน่ บน แอนดรอยด์
สําหรับส่ วนของ เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ จะเป็ นส่ วนที่รับข้อมูลคําสั่งควบคุมทิศ
ทางการเคลื่ อ นที่ ของรถ ข้อมู ล คํา สั่งควบคุ ม กล้องและข้อ มู ลภาพเพื่ อ
นํามาประมวลผล แล้วส่ งข้อมูลดังกล่าวไปให้กบั ส่ วนอื่ นๆ ของระบบ
ส่ วนของระบบสมองกลฝั งตัวที่ ใช้บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ จะรั บ
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ข้อมูลคําสั่งควบคุมการเคลื่อนที่ของรถแล้วนําไปสั่งให้รถเคลื่อนที่ตาม
คําสั่งที่ได้รับมา สุ ดท้ายส่ วนของกล้องจะรับข้อมูลคําสั่งควบคุมกล้อง
แล้วทําการถ่ายภาพในสถานที่เกิดเหตุและส่ งข้อมูลภาพกลับไปให้ระบบ
เพื่อนําไปส่ งต่อให้ผใู ้ ช้แอปพลิเคชัน่ บนแอนดรอยด์ต่อไป

5. ผลการทดสอบ
ในการทดสอบ ผูว้ ิจยั ได้สร้ างโมดู ลหุ่ นรถสํา รวจดัง รู ป ที่ 5
และทําการเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตระหว่างรถสํารวจ และมือถือ ผ่านระบบ
Wi-Fi เพื่อให้มือถือสามารถควบคุมรถ และแสดงภาพที่ได้จากกล้องที่อยู่
บนตัวหุ่ น ผ่านทางแอพพลิ เคชั่นที่ ผูว้ ิจยั ได้สร้ างขึ้ น โดยมี หน้าตาของ
แอพพลิเคชัน่ ดังรู ปที่ 6

รูปที่ 4 แผนภาพกระแสการทํางานของระบบ
รู ปที่ 6 หน้าตาของแอพพลิเคชัน่ ที่สร้าง
จากทดสอบ ตัว โมดู ล หุ่ น รถสํ า รวจนี้ สามารถควบคุ ก าร
ทํางานของรถ และแสดงผลภาพผ่านมือถือได้ ในระยะที่มีการเชื่ อมต่อ
เครื อข่ายเดียวกัน ในการควบคุมหุ่นให้ไปในทิศทางที่กาํ หนดได้ดว้ ยการ
ขยับมือถือไปตามทิศทางนั้น ส่ วนการแสดงภาพมีความละเอียดในระดับ
VGA และสามารถแสดงภาพในที่มือถือได้

6. สรุปผล
โมดูลหุ่ นรถสํารวจที่นาํ เสนอในบทความนี้ สามารถควบคุม
ผ่านทางมือถือที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ต้ งั แต่เวอร์ ชน่ั 4.0 ขึ้นไป
และต้องมีการเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตอยุ่ตลอดเวลา สามารถแสดงภาพใน
ระดับ VGA และดูภาพในเวลากลางคืนหรื อที่มืดได้ และยังสามารถทํา
การบันทึกภาพจากกล้องด้วยหน่ วยความจําแบบ SD ที่ติดอยู่ที่ตวั กล้อง
แต่มีขอ้ จํากัดอยูท่ ี่ระยะเวลาในการใช้งานยังน้อยอยู่ ในงานวิจยั นี้ สามารถ
ใช้งานได้ประมาณ 30 นาที โดยเวลาขึ้นอยูก่ บั แบตเตอรี่ ของตัวหุ่ น และ
ตัวโมดูลหุ่นยังมีขนาดใหญ่ จําเป็ นจะต้องมีการพัฒนาให้มีขนาดเล็ก และ
มีความคงทนมากกว่านี้
รูปที่ 5 โมดูลหุ่นรถสํารวจ
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บทคัดย่อ

1. บทนํา

งานวิจยั นี้ นําเสนอระบบสมองกลฝั ง ตัวเพื่อ รองรั บ สื่ อ การ
สอนแบบออนไลน์ โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่ ตามการสอน
ของอาจารย์ไม่ทนั หรื อไม่สามารถมาเข้าเรี ยนในคาบนั้นๆ สามารถได้รับ
ความรู ้เช่นเดียวกับนักศึกษาในห้องเรี ยน โดยการเปิ ดดูวีดีโอย้อนหลังได้
ซึ่ ง รู ป แบบของการเรี ย นการสอนในปั จ จุ บ ันมักไม่ นิย มทํา การบัน ทึ ก
วีดีโอในขณะที่อาจารย์สอน ส่ วนที่มีการบันทึกต้องจ้างบุคลากรภายนอก
มาทําการบันทึก มีราคาแพง จึงมีแนวคิดในการพัฒนางานวิจยั ดังกล่าว
เป็ นสื่ อ การสอนออนไลน์ โดยทุ ก คนสามารถเข้า มาศึ ก ษาและทํา
แบบทดสอบได้ บุ ค คลที่ จ ะสามารถเข้า ใช้ง านระบบได้ ต้อ งทํา การ
ลงทะเบียนเป็ นสมาชิกของเว็บก่อน จึงจะสามารถดูและค้นคว้าสื่ อต่างๆ
ในเว็บได้ และยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ผ่านทางเว็บบอร์ ด
อีกด้วย

ปั จจุบนั การศึกษาถือได้วา่ เป็ นสิ่ งสําคัญต่อบุคคลและต่อการ
พั ฒ นาประเทศ ผู ้ ที่ ศึ กษาเล่ า เรี ยนต่ า งพยายามตั้ งใจเรี ยนใน
สถาบันการศึ กษาของตน เพื่อให้ได้ความรู ้ คุณวุฒิ และผลการเรี ยนที่ ดี
ซึ่ งส่ วนใหญ่จาํ เป็ นต้องลงเรี ยนพิเศษเพิ่มในสถาบันกวดวิชาต่างๆ อัน
เนื่องจากการเรี ยนการสอนในประเทศส่ วนใหญ่เป็ นแค่การเรี ยนการสอน
ในห้องเรี ยน ที่ไม่สามารถรับฟั ง รับชม การสอนซํ้าได้อีกในแต่ละเรื่ องที่
เรี ยนจบ
เมื่ อกลับมาศึกษาต่อเองที่ บา้ นก็อาจไม่เข้าใจได้เหมือนตอน
เรี ยนหรื อศึกษาในห้องเรี ยนได้ เป็ นเหตุให้ตอ้ งไปลงเรี ยนพิเศษเพิ่ม ทั้งที่
เทคโนโลยีในปั จจุบนั มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วแต่ไม่ได้นาํ มาใช้กบั
ระบบการศึกษาเท่าที่ควร จึงได้เกิ ดแนวคิดในการทํางานวิจยั นี้ โดยการ
นํ า เทคโนโลยี ท างด้ า นระบบสมองกลฝั ง ตั ว [1] กล้ อ ง และเว็ บ
แอพพลิเคชัน่ มาประยุกต์ใช้กบั ระบบการศึกษา เพื่อรองรับสื่ อการเรี ยน
การสอน อันเป็ นตัวอย่างหนึ่ งในการพัฒนาระบบการศึ กษาร่ วมกับ
เทคโนโลยีต่อไป

คําสําคัญ: ระบบสมองกลฝังตัว, E-learning, ออนไลน์,

Abstract
This research has discussed about embedded system to order
camera for record video to support E-learning. The aims to provide
students with learning delay or unable to attend the sessions to gain
knowledge as well as students in the classroom. In order to view a video
retrospective. This form of learning today. Rarely recorded the video
while teacher is teaching. In the record need to hire outside personnel
records. Which is expensive. The concept of development research,
such as E-learning. Everyone can come and do the test. People will be
able to access the system. Required to register as a member of the Web
before. You can view and research media in the Web. And to exchange
ideas via the forum as well.

2. อุปกรณ์ ทใี่ ช้
2.1 Freeduino ATMega 328

Keywords: embedded system, E-learning, online,
รู ปที่ 1 บอร์ด Freeduino ATMega 328
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ระบบสมองกลฝังตัวที่ใช้ในงานวิจยั นี้ จะใช้บอร์ ด Freeduino
ATMega328 อันเป็ นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ประเภทเดียวกับบอร์ ด
Arduino [2] – [4] ที่มีหน่วยประมวลผลเป็ นไอซี ตระกูล AVR ATMega
328 ทํางานที่ความถี่ 16MHz มี จาํ นวนพอร์ ตดิ จิตอล 14 พอร์ ต
และมีพอร์ ตอนาล็อกถึ ง 16 พอร์ ต ทานที่แรงดันไฟฟ้ า 5 โวลต์ โดยมี
ลักษณะของบอร์ดดังรู ปที่ 1

2.2 กล้ อง Wireless IP Camera
กล้อง Wireless IP Camera [5] - [6] เป็ นกล้องวงจรปิ ด
สามารถแสดงและบันทึกภาพ หรื อวิดีโอ ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตแบบไร้
สาย ทําให้สามารถควบคุมกล้องได้จากระยะไกล โดยงานวิจยั นี้ เลือกใช้
กล้องที่มีความละเอียดในระดับ VGA และสามารถถ่ายภาพ หรื อวิดีโอใน
ที่แสงน้อยได้ เนื่ องจากในการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยส่ วนใหญ่ที่
ใช้สื่ อ การสอนผ่า นโปรเจคเตอร์ จํา เป็ นจะต้อ งมี ก ารปิ ดไฟบางส่ ว น
เพื่อให้มองเห็นภาพบนโปรเจคเตอร์ ได้ชดั เจน ดังนั้นในการบันทึกการ
สอนของอาจารย์จึงจําเป็ นต้องใช้กล้องที่มีความสามารถในการบันทึกที่ที่
มีแสงน้อยได้

รู ปที่ 3 ลักษณะของ PIR

3. การออกแบบ
ในการออกแบบโครงสร้างของงานวิจยั นี้จะเป็ นดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 โครงสร้างของงานวิจยั นี้
จากรู ปที่ 4 สามารถนําไปเขียนเป็ นโฟลว์ชาร์ ตของระบบได้
ดังรู ปที่ 5
รูปที่ 2 กล้องไอพีไร้สาย

2.3 เซนเซอร์ PIR
PIR เป็ นเซนเซอร์ [7] - [8] ตรวจจับความเคลื่อนไหว ที่มี
ระยะการตรวจจับอยูท่ ี่ 6-14 เมตร นิยมนํามาใช้ในการทําเป็ นตัวเปิ ด-ปิ ด
ไฟ หรื อตัวรักษาความปลอดภัยด้วยการเคลื่อนไหว แต่ในงานวิจยั นี้ จะ
นํามาใช้เพื่อกําหนดให้กล้อง Wireless IP Camera ทําการบันทึกตามการ
เคลื่อนไหวของอาจารย์ผสู ้ อน โดย PIR มีรูปร่ างดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 5 โฟลว์ชาร์ตของระบบ
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4. ผลการทดสอบ

5. สรุ ป

ในการทดสอบ ผูว้ จิ ยั ได้ให้ผรู ้ ่ วมวิจยั ทําการจําลองการสอนดัง
รู ปที่ 6 แล้วให้ระบบสมองกลฝั งตัวที่นาํ เสนอทํางาน เพื่อทําการบันทึ ก
วิดีโอการสอนให้เป็ นสื่ อการสอนลงในเว็บเซิ ร์ฟเวอร์

ระบบที่นาํ เสนอ สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของอาจารย์
ผูส้ อนที่ มีการเคลื่อนไหวไปมาระหว่างหน้าห้องเรี ยนและทําการวิดีโอ
ของอาจารย์ผู ้ส อน ก่ อ นส่ ง วิ ดี โ อไปเก็ บ บนฐานข้อ มู ล ที่ ส ร้ า งขึ้ น
กลายเป็ นสื่ อ การสอนแบบออนไลน์ โดยตัว เว็บ แอพพลิ เ คชั่น ที่ ท ํา
นอกจากสื่ อการสอน ยังมี ในส่ วนของนักศึ กษา อาจารย์ แบบทดสอบ
ก่อนและหลังเข้าดูสื่อการสอนออนไลน์ได้
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ทองวัฒนา ที่ ช่วยในการทําการสํารวจ รวบรวมข้อมูล และช่ วยทําการ
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เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 6 ภาพจําลองการสอน
เมื่ อ ได้บนั ทึ ก วิดี โอสื่ อ การสอนด้ว ยกล้อ งแล้ว จะมี การนํา
วิดีโอนี้ เป็ นอยูใ่ นเว็บไซต์กลายเป็ นสื่ อการสอนออนไลน์ โดยมีหน้าต่าง
เว็บดังรู ปที่ 7

[1] S. Heath, “Embedded Systems Design,” Newens. 2003.
[2] B. W. Evans, “Arduino Programming Notebook,” 2007.
[3] J. Baichtal, “Arduino for Beginners: Essential Skills Every Maker
Needs,” 2013.
[4] M. McRobert, “Beginning Arduino,” Technology in action, 2013.
[5] Vivotek, “IP Surveillance Handbook,” 2010.
[6] J. Cabasso, “Analog vs. IP Cameras,” Aventura Technologies,
2009.
[7] J. G. Webster, “The Measurement, Instrumentation and sensors
Handbook,” CRC Press, 1999.
[8] J. Fraden, “Handbook of Modern Sensors Physics, Designs, and
Applications,” Springer, 2010.

รูปที่ 7 หน้าต่างเว็บในส่ วนการเปิ ดวิดีโอสื่ อการสอน
ในหน้าเว็บที่ จดั ทําขึ้น มีความสามารถในการเก็บฐานข้อมูล
ในส่ วน ข้อมูลอาจารย์ นักศึกษา วิชา สื่ อการสอน และแบบทดสอบได้
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ระบบการควบคุมอุปกรณ์ ไฟฟ้ าและรักษาความปลอดภัยด้ วย IoT บนระบบปฏิบตั ิการลินุกซ์
Appliances Control and Security System via IoT Linux System
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บทคัดย่อ
บทความนี้ เป็ นการนําเสนอ การประยุกต์ใช้งาน IoT กับผูค้ น
อย่างง่าย ในการสร้างระบบการควบคุ มอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ าและรั กษาความ
ปลอดภัย ด้ว ย IoT ที่ ท าํ งานบนระบบปฏิ บตั ิ ก ารลิ นุ ก ซ์ โดยระบบนี้ มี
จุ ด เด่ น ตรงที่ ใช้ บ อร์ ด สมองกลฝั ง ตัว ขนาดเล็ ก ทํา หน้ า ที่ เ ป็ นเว็ บ
เซิ ร์ฟ เวอร์ ของระบบ ทําให้ระบบมี ข นาดเล็ก ประมวลผลและสั่งการ
ควบคุ ม อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ได้ใ นเวลาจริ ง มี ก ารกิ น พลัง งานไฟที่ ต่ าํ และ
ทํา งานร่ ว มกับ กล้อ งไอพี แ บบไร้ ส ายเพื่ อ ใช้ เ ป็ นระบบรั ก ษาความ
ปลอดภัยด้วยบันทึกและส่ งภาพขึ้นเว็บไซต์
คําสําคัญ: IoT, ระบบสมองกลฝังตัว, อุปกรณ์ไฟฟ้ า, ระบบรักษาความ
ปลอดภัย,

Abstract
This paper presents simply IoT application, with to
appliances control and security systems via IoT Linux operating system.
That has featured as; a small embedded board to web server system, the
system is small, and has real-time for process and control appliances,
low power consumption. Also embedded system and wireless IP
cameras for security system, that to save and upload image to user
website.

ทําให้ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงระบบ IoT ได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์ เน็ต โดยในการ
เลื อ กใช้ร ะบบสมองกลฝั ง ตัว มาทํา เป็ น IoT เพราะว่า มี ข นาดเล็ก กิ น
พลังงานที่ต่าํ ไม่จาํ เป็ นต้องมีเครื่ องเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ภายนอก ทําให้ระบบมี
ความปลอดภัยมากขึ้นมีขนาดเล็ก และใช้พลังงานน้อยกว่ามาก
การพัฒ นาเทคโนโลยี ส มองกลฝั ง ตัว บนระบบปฏิ บ ัติ ก าร
ลินุกซ์ (Linux) ในปั จจุบนั ยังมี ไม่มากนัก แต่ขอ้ ดี ของระบบปฏิ บตั ิการ
ลินุกซ์ เป็ น Open Source สามารถจัดหาระบบปฏิบตั ิการนี้ ได้โดยไม่ตอ้ ง
เสี ย ค่ า ใช้จ่ า ย อี ก ทั้ง ยัง สามารถทํา การพัฒ นาได้อ ย่า งอิ ส ระรวมถึ ง ยัง
สนับสนุ นการทํางานทางด้านเครื อ ข่ ายได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และมี
ความเสถียรสู งอีกด้วย ทางผูว้ ิจยั จึงได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนา
เทคโนโลยี IoT ที่ใช้ระบบสมองกลฝังตัวมาพัฒนาบนระบบปฏิบตั ิการ
ลินุกซ์ ที่มีขนาดเล็กสามารถนําไปควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าผ่านเว็บได้โดย
ไม่ตอ้ งอาศัยคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่

2. อุปกรณ์ หลักทีใ่ ช้
2.1 ไอบอร์ ด (I-Board)

Keywords: IoT, embedded system, appliance device, security system,

1. บทนํา
ปั จจุ บนั IoT ถื อ ได้ว่า มี บทบาทต่ อ ชี วิตประจําวันของผูค้ น
เป็ นอย่างมาก เนื่ องจากเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตมีการพัฒนาไปอย่างมาก
ผูค้ นสามารถเข้าถึงอินเตอร์ เน็ตได้ง่ายขึ้น IoT ทําให้สามารถสั่งควบคุม
อุปกรณ์ หรื อมอนิ เตอร์ ผ่านอินเตอร์ เน็ตได้ โดยหัวใจสําคัญของ IoT จะ
ประกอบไปด้วยส่ วนของการประมวลผล-การสั่งการด้วยระบบสมองกล
ฝังตัว และส่ วนของเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตที่ใช้ในการเชื่อมต่อผูใ้ ช้งานที่

รู ปที่ 1 I-Board
I-Board [1]-[3] เป็ นบอร์ ดระบบสมองกลฝังตัวขนาดเล็กที่มี
ระบบปฏิบตั ิการลินุกซ์ฝังอยูใ่ นตัว มีไมโครโปรเซสเซอร์ เบอร์ ETRAX
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100LX RISC แบบ 32 บิต ที่มีพอร์ตการใช้งานเป็ นพอร์ ตอินพุต/เอาต์พุต
ถึ ง 48 GPIO สามารถทํา การเชื่ อ มต่ อ อิ น เตอร์ เ น็ ต แบบ LAN ด้ว ย
โปรโตคอลพื้นฐานอย่าง TCP/IP ที่ ใช้กบั เครื อข่าย IPv4 และ IPv6 อัน
เป็ นเครื อข่ายที่กาํ ลังใช้อยูป่ ั จจุบนั ซึ่ งแตกต่างจากระบบสมองกลฝังตัว
แบบอื่ น ที่ ส่ ว นใหญ่ จ ะรองรั บ แค่ IPv4 อย่า งเดี ย ว ทํา ให้ต ัว I-Board
สามารถทําตัวเป็ นเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ได้ เหมาะสมแก่ การนําไปพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้งานทางด้าน IoT ได้อย่างหลากหลาย โดยมีลกั ษณะหน้าตา
ของบอร์ดดังรู ปที่ 1

2.2 โมดูลเซนเซอร์ PIR
PIR เป็ นเซนเซอร์ [4] - [5] ตรวจจับความเคลื่อนไหว ที่มี
ระยะการตรวจจับอยูท่ ี่ 6-14 เมตร นิยมนํามาใช้ในการทําเป็ นตัวเปิ ด-ปิ ด
ไฟ หรื อตัวรักษาความปลอดภัยด้วยการเคลื่อนไหว โดยโมดูล PIR ที่ใช้
ในงานวิจยั นี้ จะมีลกั ษณะดังรู ปที่ 2 และขาในการใช้งาน 3 ขา หลัก คื อ
ขาไฟเลี้ยงโมดูล +5V ขาสัญญาณ Out และขา GND

รู ปที่ 3 กล้องไอพีไร้สาย

3. TCP/IP
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
[9] - [10] คือ ชุดของโปรโตคอลที่ถูกใช้ในการสื่ อสารผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต สามารถใช้สื่อสารจากต้นทางข้ามเครื อข่ายไปยังปลายทาง
ได้ และใช้หาเส้นทางที่จะส่ งข้อมูลไปได้เองโดยอัตโนมัติ
TCP/IP มี โครงสร้ างพื้นฐานประกอบไปด้วยชั้น ต่ างๆ ตาม
มาตรฐาน OSI โมดูล เป็ นจํานวน 4 ชั้น ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 ลักษณะโครงสร้างของ TCP/IP

รูปที่ 2 ลักษณะของ PIR

4. การออกแบบ

2.3 กล้ องไอพีไร้ สาย
เทคโนโลยีกล้องในปั จจุบนั มีการพัฒนาไปอย่างมาก สามารถ
ควบคุมและดูกล้องผ่านอิ นเตอร์ เน็ตทั้งแบบ LAN และ Wi-Fi โดยใน
โครงงานวิจยั นี้เลือกใช้กล้อง IP แบบไร้สาย [6] - [8] เนื่องจากมีราคาที่
ถูกลง สามารถเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตแบบไร้สาย ทําให้สามารถติ ดตั้งได้
ง่าย ทําหน้าที่เป็ นกล้องวงจรปิ ดสามารถแสดงและบันทึกภาพ หรื อวิดีโอ
สามารถควบคุ มกล้อ งได้จ ากระยะไกล ซึ่ งกล้อ งที่ ใช้ในโครงงานนี้ มี
ความละเอียดในระดับ VGA และสามารถถ่ายในที่มืด หรื อแสงน้อยได้

ในการออกแบบของโครงงานวิ จ ัย นี้ จะมี โ ครงสร้ า งการ
ทํางานเบื้องต้นดังรู ปที่ 5 โดยในส่ วนของการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ า จะ
ทําการควบคุมผ่านทางเว็บไซต์ และในส่ วนของการรักษาความปลอดภัย
จะอาศัยการตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วย PIR แล้วส่ งการแจ้งเตือนไปยัง
ระบบสมองกลฝังตัวเพื่อสัง่ ให้กล้องไอพีไร้สายทํางานบันทึกภาพและส่ ง
ภาพมาแสดงบนหน้าเว็บไซต์
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รูปที่ 5 หลักการทํางานเบื้องต้นของงานวิจยั

รู ปที่ 7 แบบจําลองการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

จากโครงสร้างการทํางานของงานวิจยั นี้ จะมีข้ นั ตอนการการ
ทํางานย่อยอยูห่ ลายส่ วน ผูเ้ ขียนขอนําเสนอเพียงบางส่ วน ดังรู ปที่ 6 เป็ น
โฟลว์ช าร์ ตการทํางานในส่ ว นของเว็บที่ ใช้ติด ต่ อ กับผูใ้ ช้ง านเพื่อ การ
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

จากแบบจําลองการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่สร้าง ทําให้ระบบ
สามารถทําการควบคุมอุปกรณ์ผา่ นทางเว็บไซต์ได้พร้อมกัน 4 อุปกรณ์
โดยมีผลดังรู ปที่ 8

รูปที่ 6 โฟลว์ชาร์ตการทํางานของเว็บส่ วนติดต่อผูใ้ ช้งาน

5. ผลการทดลอง
การทดลอง ในส่ ว นของการควบคุ ม ผูว้ ิ จ ัย ได้ท าํ การสร้ า ง
แบบจําลองการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ ารู ปแบบของการเปิ ด-ปิ ดหลอดไฟ
ดังรู ปที่ 7

รู ปที่ 8 ผลการทดลองควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์
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สําหรับในส่ วนระบบรักษาความปลอดภัย เมื่อมีการตรวจจับ
ความเคลื่อนไหวได้ ระบบจะทําการสั่งให้กล้องทําการบันทึกภาพและส่ ง
มาแสดงบนเว็บไซต์ดงั รู ปที่ 9

รูปที่ 9 ผลการบันทึกภาพและแสดงบนเว็บไซด์

5. สรุ ป
ระบบการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าและรักษาความปลอดภัยด้วย
IoT บนระบบปฏิบตั ิการลิ นุกซ์ ที่นาํ เสนอมานี้ ใช้ระบบสมองกลฝั งตัว
ไอ-บอร์ ด เป็ นเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ และตัวประมวลผลหลัก ช่วยทําให้ระบบมี
ขนาดเล็ก กิ น พลัง งานตํ่า และระบบมี ค วามปลอดภัย จากทํา งานบน
ระบบปฏิบตั ิ การลิ นุกซ์ สามารถควบคุ มอุปกรณ์ไฟฟ้ าได้สูงสุ ดไม่เกิ น
10 อุปกรณ์ ขึ้นอยู่กบั รู ปแบบการทํางานของอุปกรณ์ และในส่ วนของ
ระบบรั ก ษาความปลอดภัย นั้น ระบบสามารถทํา การตรวจจับ การ
เคลื่อนไหวและทําการบันทึกภาพและแสดงผลบนเว็บไซด์ได้ในเวลาจริ ง
แต่มีขอ้ จํากัดตรงที่ระบบสามารถทําการเก็บข้อมูลได้เล็กน้อย คือ ถ้าเป็ น
ภาพ ในระดับ VGA จะเก็ บ ได้สู ง สุ ด ไม่ เ กิ น 40 ภาพ ถ้า เป็ นวิ ดี โ อใน
ระดับ SVGA จะเก็บได้สูงสุ ดไม่เกิน 2 นาที เนื่ องจากระบบสมองกลฝัง
ตัวที่ ใช้ทาํ เป็ นเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ มีหน่ วยความจําไม่มาก เท่ากับการทําเว็บ
เซิร์ฟเวอร์บนเครื่ องคอมพิวเตอร์
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The ECU Information Embedded System and AI Processing for Display Engine Status
ธีรสุ ทธ อินทรพาณิชย์ ธนวิชญ์ คงสีปาน สรพงษ์ วชิรรัตนพรกุล1 และบุณย์ ชนะ ภู่ระหงษ์2
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1 ซอยฉลองกรุ ง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุ งเทพฯ 10520 โทรศัพท์ 02-329-8327
E-mail: 1sorapong.wa@kmitl.ac.th, 2yuna001@gamil.com

บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาวิจยั ระบบการรับ-ส่ งข้อมูลของ
กล่อง ECU และจําลองการแสดงผลค่าสถานะต่างๆ ของเครื่ องยนต์ใน
รถยนต์ อาทิเช่น รอบเครื่ อง อุณหภูมิของหม้อนํ้า แบตเตอรี่ เป็ นต้น ผ่าน
จอแสดงผลแบบ LCD โดยใช้ร ะบบสมองกลฝั ง ตัว อย่า งง่ า ยเป็ น
ไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ Arduino มาใช้ในการอ่านชุดข้อมูลของ ECU
และแปลงข้อมูลแล้วนํามาแสดงผลให้บุคลทัว่ ไปสามารถเข้าใจได้
คําสําคัญ: ระบบสมองกลฝังตัว, ECU, สถานะเครื่ องยนต์,

Abstract
This research is about the system of transmission data via
Electronic Control Unit (ECU) of automobile. The ECU box will show
the several states of engine such as RPM, water temperature, air
temperature, battery etc. through LCD display. The data which is
received from sensor will be submitted to the embedded system, type
Arduino in order to encode the data for users.

ตั ว ดึ ง ข้ อ มู ล จาก ECU มาแสดงผลบนจอ LCD นอกจากนี้ ข้ อ มู ล
เครื่ องยนต์ที่ได้จาก ECU จะช่ วยให้ผูข้ บั ขี่ ทราบข้อมูลสถานะต่ างๆ ที่
สําคัญ และมีประโยชน์เพื่อง่ายต่อการดูแลรักษาและวิเคราะห์ปัญหาโดย
เบื้องต้นของเครื่ องยนต์ในรถยนต์ได้

2. อุปกรณ์ ทใี่ ช้
2.1 ECU
ECU ย่อมาจาก Electronic Control Unit [1] - [2] หรื อที่
เรี ยกว่ากล่องเครื่ องยนต์ เป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ที่ทาํ หน้าที่รับข้อมูล
จากเซ็ น เซอร์ ต่ า งๆ เพื่ อ นํา มาประมวลผล และใช้ใ นการควบคุ ม การ
ทํางานรถยนต์ อาทิ เ ช่ น การสั่ง จ่า ยนํ้า มันเชื้ อ เพลิ ง การจุ ดระเบิ ด ของ
เครื่ องยนต์ การทํางานของคอมเพรสเซอร์แอร์ พัดลมระบายความร้อน
ระบบควบคุมไอนํ้ามันเชื้อเพลิง ระบบกันขโมยรถ เป็ นต้น ในงานวิจยั ใช้
ECU รุ่ น DTAfast P8 PRO ECU [3] ดังรู ปที่ 1

Keywords: embedded system, ECU, engine status

1. บทนํา
ปั จจุบนั รถยนต์ได้เข้ามามามีบทบาทสําคัญต่อการดํารงชี วิต
ของผูค้ นมากขึ้น เพื่อใช้ในการเดินทางไปทํางาน ท่องเที่ยว หรื อกลับบ้าน
ซึ่ งผูค้ นส่ วนใหญ่ ไม่ได้มีความรู ้เกี่ยวและให้ความดูแลรักษารถยนต์มาก
นัก รู ้แต่ว่าขับรถเป็ น เมื่อรถเสี ยก็เข้าซ่ อม หรื อขายต่อเท่านั้น ทั้งที่การ
ดูแลรักษารถจะช่ วยทําให้ผูข้ บั ขี่ มีความปลอดภัย และมีอายุการใช้งาน
ของรถยาวนานขึ้น ผูค้ นไม่เป็ นหนี้สินในการกูเ้ งินมาซื้ อรถมากขึ้น
งานวิจยั นี้ อยากให้ผูข้ บั ขี่และผูใ้ ช้รถได้ตระหนักถึงการดูแล
รักษารถไม่ใช่ เรื่ องยาก และต้องการศึ กษาเกี่ ยวกับการนําข้อมู ล ECU
ของรถมาใช้ในการวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น โดยใช้ระบบสมองกลฝังตัวเป็ น

รู ปที่ 1 DTAfast P8 PRO ECU

2.2 ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino UNO
ในการศึกษาระบบสมองกลฝังตัวเบื้องต้น ผูส้ นใจสามารถใช้
ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ร ล เ ล อ ร์ ต ร ะ กู ล Arduino ไ ด้ เ นื่ อ ง จ า ก เ ป็ น

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
765

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ ังที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่นิยมใช้งานในปั จจุ บนั โดยผูว้ ิจยั เลื อกบอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO [4]-[6] เนื่ องจากเป็ นบอร์ ดที่ใช้
งานได้ง่าย และมีราคาถูก โดยตัวบอร์ ดนี้ มีหน่ วยความจําแบบแรม 2KB
และแบบแฟลช 32KB มีพอร์ตเป็ นดิจิตอลอินพุท/เอาต์พุต 16 พอร์ ต ทํา
ให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้ง่าย และทํางานที่แรงดันไฟฟ้าเพียง 5
โวลต์

รู ปที่ 4 ลักษณะข้อมูลของ ECU
ในการดึ ง ข้อ มู ล จาก ECU และแสดงผลทาง LCD ของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์มีหลักการทํางานดังรู ปที่ 5

รูปที่ 2 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO

3. การออกแบบ
ในการออกแบบจะมีหลักการทํางานดังรู ปที่ 3 จากรู ปที่ 3 จะ
เห็นได้วา่ เมื่อมีการส่ งค่าเซนเซอร์ มาที่ ECU จะใช้ Arduino UNO มาทํา
การดึ งข้อมูลจาก ECU ผ่านทางการสื่ อสารข้อมูลแบบอนุ กรม แล้วไป
แสดงผลบนจอ LCD

รู ปที่ 5 โฟลว์ชาร์ตการทํางานหลักของโปรแกรม

4. ผลการทดสอบ

รูปที่ 3 ภาพรวมการทํางานของงานวิจยั ที่นาํ เสนอ
โดยข้อมูลที่ได้มาจาก ECU จะเป็ นข้อมูลที่ ส่งมาเป็ นชุ ด ชุ ด
ละ 28 ไบต์ในรู ปแบบเลขฐานสิ บหก อันมีลกั ษณะข้อมูลดังรู ปที่ 4

ในการทดสอบชิ้ นงานวิจยั ที่นาํ เสนอจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
คือ ส่ วนของการใช้โปรแกรม DTAwin เพื่อทําการจําลองและอ่านค่าจาก
ECU และส่ วนของการแสดงผล LCD ที่ มีการติดตั้งชิ้ นงานจริ งบนรถที่
ทําการทดสอบ
การทดสอบด้วยการใช้โปรแกรม DTAwin ในที่น้ ี จะขอยกมา
แสดงเพียงบางอย่าง นัน่ คือ การวัดอุณหภูมิอากาศของเครื่ องยนต์ การวัด
อุณหภูมิน้ าํ ดังรู ปที่ 6 และรู ปที่ 7 ตามลําดับ
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ข)
รู ปที่ 7 การวัดค่าอุณหภูมิน้ าํ
ก) เซนเซอร์วดั อุณหภูมิน้ าํ
ข) ผลการวัดด้วยโปรแกรม DTAwin หลังสตาร์ทเครื่ องยนต์

ก)

และในส่ วนการทดสอบจริ งกับรถ ผูว้ ิจยั ได้นาํ ไปติดตั้งบนรถ
ที่ ใช้ในการแข่งรถแข่ งขนาด 1 คน โดยมี รูปรถดังรู ปที่ 8 และมี ผลการ
แสดงบนหน้าจอดังรู ปที่ 9

ข)
รูปที่ 6 การวัดค่าอุณหภูมิอากาศ
ก) เซนเซอร์วดั อุณหภูมิของอากาศ
ข) ผลการวัดด้วยโปรแกรม DTAwin หลังสตาร์ทเครื่ องยนต์

รู ปที่ 8 ลักษณะรถที่ทาํ การติดตั้งชิ้นงานจริ ง

ก)

รู ปที่ 9 หน้าจอแสดงผลในเรื่ องความเร็ วรอบ
จากรู ปที่ 9 แสดงให้เห็นถึงค่าความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์
อัตราเร่ ง และเกียร์รถที่ใช้
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5. สรุ ป
งานวิจยั นี้ สามารถใช้ระบบสมองกลฝังตัวร่ วมกับ ECU เพื่อ
แสดงสถานะของเครื่ องยนต์ ได้ 4 รู ปแบบการแสดงผล คือ 1. การแสดง
ส่ วนของความเร็ วรถยนต์ 2. การแสดงส่ วนอุณหภูมิ 3. การแสดงในส่ วน
ของนํ้ามัน และ 4. การแสดงในส่ วนพลังงานไฟฟ้ าของรถยนต์ ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปรถจะแสดงสถานะแค่เรื่ องความเร็ วของรถ ดังนั้นชิ้นงานวิจยั นี้
ทําให้สามารถวิเคราะห์และดูแลรักษาเครื่ องยนต์ได้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้น
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ขอขอบคุ ณ นางสาวเบญจลัก ษณ์ ตั้ง สัจ จธรรม นายปกรณ์
ทองขาว และนายอลงกต วัฒนลออสมบุญที่ ช่วยในการทํา การสํา รวจ
รวบรวมข้อมูล และช่ วยทําการทดสอบงานวิจยั นี้ และขอขอบคุ ณคณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร
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บทคัดย่ อ

โครงงานนี้ เสนอกระดานหมากรุ กอิ เล็ก ทรอนิ กส์ สําหรั บ
บันทึ กเกมอัตโนมัติ ประกอบด้วยเซนเซอร์ สวิ ตซ์ แม่เ หล็ กต่อกัน แบบ
เมตริ กซ์ขนาด 8x8 ถูกควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega2560
ตําแหน่ งการเคลื่ อนที่ของตัวหมากถู กเข้ารหัสมาตรฐาน PGN และถู ก
บันทึกลงในหน่วยความจํา พร้อมทั้งแสดงผลด้วยจอแอลซีดี
จากผลการทดลองของกระดานต้นแบบ ระบบที่เสนอสามารถ
บันทึกหมาก และเข้ารหัสมาตรฐาน PGN ได้อย่างถูกต้อง
คําสําคัญ: หมากรุ ก, รหัส PGN, เซนเซอร์ สวิตซ์แม่เหล็ก

Abstract

This project proposes electronic Makruk board (EMB) for
automatic recording the games. EMB consists of reed switches
connected based on the matrix switches 8x8 which is controlled by
ATmega2560 microcontroller. The move positions of pieces were
coded by Portable Game Notation (PGN). The data of move positions
were recorded in memory and displayed by LCD.
From the experiments, EMB prototype can record the games
and showed the PGN code correctly.
Keywords: Makruk; PGN code; reed switches

1. บทนํา

ปัจจุบนั การเล่นหมากรุ กไทย [1] ได้รับการนิ ยมมากขึ้น ทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ การเล่นหมากรุ กแบ่งเป็ นสองฝ่ าย โดยที่ผู ้

เล่ น ทั้งสองฝ่ ายผลัด กัน เดิ น คนละตา เพื่ อที่ น ําหมากรุ ก มากิ น กัน หรื อ
เรี ยกว่า การกินผ่าน จะตัดสิ นแพ้ชนะกันโดยตัวขุน หรื อ พระราชา ฝั่งใด
สามารถกิ นตัวขุนก่ อนฝั่ งนั้นก็จะเป็ นฝ่ ายชนะ โดยมี กระดานสี่ เหลี่ ยม
จัตุรัส 8x8 ช่อง เรี ยกว่า กระดานหมากรุ ก การเล่นหมากรุ กนั้นเป็ นการฝึ ก
สมองไปในตัว เนื่ องจากต้องอาศัยหลักการวางแผน และการแก้หมาก
การแข่งขันโดยทัว่ ไปเวลาเล่น ผูเ้ ล่นแต่ละฝ่ ายจะจดการเดิ นหมากในแต่
ละตาของตนเอง และฝ่ ายตรงข้าม เพื่อใช้ในการศึกษา วิเคราะห์การเล่ น
หาข้อผิดพลาดในการเดินและสาเหตุที่แพ้หรื อชนะ [2]
ด้วยเหตุผลนี้ เองทําให้มีการพัฒนากระดานหมากรุ กโดยใช้ชื่อ
ว่า กระดานหมากรุ กอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic chess board) ที่สามารถ
จดจําการเดิ น รวมทั้งเชื่ อมต่อกับคอมพิวเตอร์ สาํ หรับแสดงผล กระดาน
หมากรุ กอิเล็กทรอนิ กส์ มีโครงสร้ างเหมือนกระดานปกติ ทวั่ ไป แต่จะมี
เซนเซอร์ ฝังไว้ภายใต้กระดานทํางานเป็ นสวิตซ์ เช่ น สวิตซ์ (Switches),
สวิ ตซ์ แม่ เ หล็ ก (Reed switches) และใช้ห ลัก การของแสง เช่ น โฟโต้
ทรานซิ สเตอร์ (Photo transistor) เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม การใช้สวิตซ์มี
ข้อ จํา กัด ที่ ว่า ตัว หมากจะต้อ งมี น้ ําหนัก พอสมควรถึ ง จะกดสวิ ต ซ์ ใ ห้
ทํางานได้ ซึ่ งใช้ ก ับ ตัวหมากที่ มีน้ ําหนัก เบาไม่ ได้ เพราะสวิ ตซ์ จ ะไม่
ทํางานถ้าไม่มีแรงกดที่เพียงพอสวิตซ์ หรื อตัวหมากต้องมีขาสําหรับสอด
เข้าช่ องรู ตรงกลางตาเดิ น ในขณะที่การใช้โฟโต้ทรานซิ สเตอร์ ค่าใช้จ่าย
สู ง ตัวกระดานต้องเจอะรู ตรงกลาง หรื อตัวกระดานต้องเป็ นวัสดุโปร่ ง
แสง [3-4] ที่ สําคัญกระดานหมากรุ กอิ เล็กทรอนิ กส์ ที่ถูกพัฒนาขึ้ นนั้น
สามารถใช้ได้กบั หมากรุ กสากลเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กบั หมากรุ กไทย
ที่ความสามารถของตัวหมากแตกต่างกัน
ดั ง นั้ นโครงงานนี้ คณะผู้จ ัด ทํา จึ ง ได้ มี แ นวคิ ด การสร้ า ง
กระดานหมากรุ ก อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สํา หรั บ หมากรุ ก ไทย โดยใช้ ส วิ ต ซ์
แม่เหล็กฝังไว้ภายใต้กระดาน และถูกเชื่ อมต่อกันเป็ นเมตริ กซ์ขนาด 8x8
เข้ า กั บ พอร์ ตอิ น พุ ต แล ะเ อาท์ พุ ต ของไมโครค อน โท รล เล อร์
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ATmega2560 ตําแหน่งการเคลื่ อนที่ของตัวหมากถูกประมวลผลและเข้า
รหัส มาตรฐาน PGN และถู ก บัน ทึ ก ลงในหน่ ว ยความจํา พร้ อ มทั้ง
แสดงผลด้วยจอแอลซี ดี ชุ ดต้นแบบถู ก พัฒนาขึ้ นพร้ อมแสดงผลการ
ทดลอง

หลักการทํางานคือไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่ งสัญญาณตรวจสอบทีละแถว
ด้วยการส่ งลอจิก “0” และทําการอ่านข้อมูลเข้าทางหลัก นี้ จะทําให้ทราบ
ข้อมูลหมากทั้ง 64 ตา กรณี มีหมาก ข้อมูลลอจิกเท่ากับ “0” และกรณี ไม่มี
หมาก ข้อมูลลอจิกเท่ากับ “1”

2. กระดานหมากรุกอิเล็กทรอนิกส์

2.2 การหาตําแหน่งการเคลื่อนที่
เริ่ มต้น กระดาน หมากขาวและดําอย่างละ 16 ตัวถู ก วางอยู่
ตําแหน่ ง a1-h1, a3-h3 และ a6-h6, a8-h8 ดังแสดงในรู ปที่ 3 โดยที่
ตําแหน่ งตาเหล่ านี้ มีสถานะลอจิก “0” ขณะที่ ตาํ แหน่ งตาว่างจํานวน 32
ตา มีสถานะลอจิก “1” เมื่อมีหมากเคลื่อนที่ ลอจิกของตาที่หมากถูกยกขึ้น
จะถูกเปลี่ยนเป็ น ลอจิก “1” ขณะที่ตาํ แหน่งว่าง หากมีหมากวางลงข้อมูล
จะเปลี่ยนเป็ นลอจิก “0” โดยที่ในแต่ละฝั่งตาเดิ นจะเกิ ดการเคลื่ อนที่สอง
ตําแหน่ง เช่น เดินไปที่วา่ ง หรื อเดินไปแทนที่อีกฝั่งหรื อที่เรี ยกว่ากิ น เมื่อ
เกิดการกินหมากขาวหรื อดําจะลดลง ขณะที่ตาํ แหน่งตาว่างจะเพิ่มมากขึ้น
ตํ า แ ห น่ ง เ ห ล่ า นี้ ถู ก จั ด เ ก็ บ ไ ว้ ภ า ย ใ น ห น่ ว ย ค ว า ม จํ า ข อ ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์

2.1 โครงสร้างกระดานหมากรุ กอิเล็กทรอนิ กส์
รู ปที่ 1 แสดงกระดานหมากรุ ก ทัว่ ไป โดยมี 8 แถว และ 8
หลัก รวมเป็ น 64 ช่ องตาเดิ น โดยมีความกว้างและยาว 4.5x4.5 ซม. แถว
เรี ยงโดยใช้หมายเลข 1, 2…8 และหลักเรี ยงโดยใช้ตวั อักษร a, b…h การ
บันทึกการเดินหมากทําได้ดว้ ยการใช้รหัสมาตรฐาน PGN ประกอบด้วย
รหัสตัวหมากตามด้วยหลักและแถว เช่น Nd2 หมายถึงม้าอยูห่ ลัก d แถวที่
2 เป็ นต้น โดยที่ แต่ละช่องประกอบด้วยสวิตซ์สาํ หรับตรวจจับตัวหมาก
และเพื่อเป็ นการประหยัดจํานวนพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์ สวิตซ์
ทั้ง 64 ตัวถูกเชื่อมต่อเป็ นแบบเมตริ กซ์ขนาด 8x8 ดังแสดงในรู ปที่ 2
8
7
6
5
4
3
2
1

2.3 การจดจําตัวหมาก
ชนิ ดหมากและตําแหน่ งบนกระดานถู ก จัด เก็ บ และจัด สรร
พื้นที่ ไว้ในหน่วยความจํา ตําแหน่ งของหน่วยความจําหรื อที่ อยู่ใช้จดจํา
ชนิ ด หมาก และข้อ มู ล ใช้ จ ดจํา ตํา แหน่ ง บนกระดาน ตํา แหน่ ง ของ
หน่วยความจํา 0-15 ใช้สาํ หรับจดจําหมากขาว, หน่ วยความจํา 16-31 ใช้
สําหรั บจดจําหมากดํา และหน่ วยความจํา 32-93 สําหรั บจดจําตําแหน่ ง
ว่าง รู ปที่ 3 แสดงการจัดสรรตําแหน่งของหน่ วยความจําของหมาก เช่ น
เริ่ มต้น เรื อหรื อ R ถูกวางอยูท่ ี่ตาํ แหน่งหลัก a และแถวที่ 1, ม้าหรื อ N ถูก
วางอยูท่ ี่ ตาํ แหน่ งหลัก b และแถวที่ 1 เป็ นต้น การทํางานระบบทําการ
ตรวจสอบแต่ละตําแหน่ งของหน่ วยความจํา ถ้าหากอ่านข้อมูลได้ลอจิก
“0” หมายถึ งหมากไม่มีการเคลื่ อนที่ แต่ถ้าหากอ่านข้อมูลได้ลอจิ ก “1”
แสดงว่าหมากถูกยกขึ้น เช่ น ระบบตรวจสอบที่ตาํ แหน่ งหน่วยความจํา 3
ได้ขอ้ มูลลอจิก “1” แสดงว่าขุนหรื อ K ถูกยกขึ้นเป็ นต้น

a b c d e f g h

รู ปที่ 1 รหัสแถวและหลัก
+5V

8x10k
SWa8

SWb8

SWh8

SWa7

SWb7

SWh7

8
7

SWb1

SWa1

SWh1

1
a

b

h

รู ปที่ 2 วงจรสวิตซ์เมตริ กซ์ขนาด 8x8
กระดานหมากรุ ก อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประกอบด้ว ยตัว กระดาน
หมากรุ ก และบอร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega2560 โดยที่ ต ัว
กระดานมี ส วิ ต ซ์ แ ม่ เ หล็ ก ฝั ง อยู่ภ ายใต้ก ระดานที่ ถู ก เซาะร่ อง โดยมี

2.4 การเข้ารหัส PGN
เมื่อระบบตรวจพบการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งการเคลื่ อนที่ของ
ตัวหมาก ซึ่ งสัมพัน ธ์ก ับตําแหน่ งของหน่ วยความจํา การเปลี่ ยนแปลง
เหล่านี้ ถูกนํามาเข้ารหัสมาตรฐาน PGN โดยที่ อกั ษรตัวแรกแสดงรหัส
ของชนิ ดตัวหมาก ตัวที่สองและสามแสดงหลักและแถวที่เดินไป เช่น
- กรณี เ บี้ ย เดิ น การเข้า รหั ส คื อ แสดงตาที่ เ ดิ น ไป เช่ น e4
หมายถึงเบี้ยเดินไปหลัก e แถวที่ 4
- ตัวใหญ่เดิน แสดงสัญลักษณ์หมาก และตาที่เดินไป เช่น Nf3
หมายถึงม้าเดินไปหลัก f แถวที่ 3
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- กรณี กิ น ให้ ใ ช้เ ครื่ องหมาย x คัน่ ตาที่ เ ดิ นไป เช่ น exd5
หมายถึงเบี้ยกินฝั่งตรงที่ หลัก d แถวที่ 5 หรื อ Rxd7 หมายถึงเรื อกินหมาก
ตรงข้ามที่หลัก d แถวที่ 7 เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั มีอีกหลายกรณี เช่น รุ ก แสดงด้วยเครื่ องหมาย +
หรื อกรณี หมากสามารถเดิ นไปที่ ตาํ แหน่ งกระดานได้พร้ อมกัน สองตัว
การเข้ารหัสต้องใส่หลักหรื อแถวเพิม่ ขึ้น [1] เป็ นต้น

แถวที่ 4 (c4) ตาเดินและรหัสมาตรฐาน PGN ถูกแสดงบนจอ LCD ดังรู ป
ที่ 5(ข)

รู ปที่ 3 ชนิ ดหมาก ตําแหน่งและข้อมูลตําแหน่ง

3. การทดลอง

รู ปที่ 4 แสดงกระดานหมากรุ กอิเล็กทรอนิ กส์ตน้ แบบ ขนาด
มาตรฐาน โดยมีช่องตาเดิ น 4.5x4.5 ซม. แต่ละตาถูกเซาะร่ องแนวทแยง
เพื่อฝังสวิตซ์แม่เหล็กและไดโอด ใต้ฐานของตัวหมากถูกฝังด้วยแม่เหล็ก
การทดสอบกระดานเบื้องต้น แต่ละแถวถูกป้ อนด้วยลอจิก “0” หรื อต่อลง
กราวด์ และทําการวัดเอาท์พุตทางหลัก เพื่อตรวจสอบการทํางานของ
วงจร เช่น ตําแหน่ งที่มีตวั หมาก เอาท์พุตต้องได้ลอจิก “0” ขณะที่ ยกตัว
หมากขึ้น เอาท์พตุ ต้องได้ลอจิก “1” การทดสอบทําทั้งหมด 64 ตา
(ก)

(ข)

รู ปที่ 4 กระดานหมากรุ กอิเล็กทรอนิ กส์ตน้ แบบ
ภาษา FLOWCODE6 ถู กใช้สําหรับเขียนโปรแกรมควบคุ ม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega2560 รู ปที่ 5 แสดงผลการทดสอบการ
เดินของหมากดํา เริ่ มต้นตาที่หนึ่ ง ม้าเดิ นไปหลัก e แถวที่ 2 (Ne2), ตาที่
สองโคนเดินไปหลัก c แถวที่ 2 (Bc2) และตาที่สาม เบี้ยเดินไปหลัก c

รู ปที่ 5 ทดสอบการเดิน (ก) ตําแหน่งการเปลี่ยนแปลงของหมาก
(ข) ผลลัพธ์บนจอแสดงผล LCD
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4. อภิปรายผล

จากผลการทดสอบกระดานหมากรุ กเบื้ องต้น ผลลัพธ์แสดง
ให้เห็นว่าการเดินของหมากสัมพันธ์กบั รหัสมาตรฐาน PGN อย่างถูกต้อง
อย่างไรก็ตามการทดสอบ ยังเป็ นแต่เพียงการทดสอบการเดิ นหมากไปยัง
ที่ ว่า งเท่ า นั้น ระบบยังไม่ ไ ด้ท ดสอบการกิ น (ตํา แหน่ ง ที่ ว่า งเพิ่ ม ขึ้ น )
รวมทั้งการรุ ก
การใช้สวิตซ์แม่เหล็กเป็ นเซ็ นเซอร์ น้ นั เกิ ดข้อควรระวัง เช่ น
เมื่อกําหนดตําแหน่งของสวิตซ์แม่เหล็กอยูก่ ลางช่องตาเดิ น กรณี ตวั หมาก
อยู่ข อบกระดาน นี้ ทําให้เ กิ ดปั ญหาสวิ ตซ์ ไม่ ทาํ งาน และถ้าแม่ เหล็ ก มี
กําลังสู งจะทําให้สวิตซ์ที่อยูช่ ่ องตาเดิ นข้างเคียงทํางานได้ รวมทั้ง กรณี ผู ้
เล่นไม่ยกหมาก (เลื่อนหมาก) นี้ทาํ ให้เกิดความผิดพลาดได้

5. สรุปผล

โครงงานนี้ ผูจ้ ดั ทําได้นาํ เสนอการพัฒนากระดานหมากรุ ก
อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ที่ ส ามารถเข้ า รหั ส แสดงผลตามมาตรฐาน PGN
ประกอบด้วยสวิตซ์แม่เหล็กต่อกันเป็ นเมตริ กซ์ขนาด 8x8 ถูกควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMEGA2560 ผลการทดสอบเบื้องต้นแสดงให้
เห็ น ว่าการเคลื่ อนที่ ของตัวหมากสัม พันธ์ กบั รหัส มาตรฐานการบันทึ ก
หมาก PGN ได้อย่างถู กต้อง ข้อผิดพลาดที่ได้สรุ ปไว้ในคําอภิ ปรายผล
ผูจ้ ดั ทําจะได้นาํ เสนอการแก้ไขและการพัฒนาต่อไป รวมทั้งเพิ่มฟั งก์ชนั
การเชื่ อ มต่ อ กับ คอมพิ ว เตอร์ แ ละการแจ้ง เตื อ น กรณี เ ดิ น หมากผิ ด
ตําแหน่ง
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วงจรทอนระดับแรงดันไฟฟ้ าควบคุมแบบจัดสั ณฐานวงรอบเอชอินฟิ นิตสี้ าหรับการใช้ งานกับเซลล์แสงอาทิตย์
H Infinity Loop Shaping Controlled Buck Converter with photovoltaic applications
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ น าเสนอการออกแบบระบบควบคุ ม แบบคงทน
(Robust Control) ด้ ว ยเทคนิ ค การจัด สั ณ ฐานวงรอบเอชอิ น ฟิ นิ ต้ ี (H
Infinity Loop Shaping) สาหรับวงจรทอนระดับแรงดันไฟฟ้ าที่มีการ ใช้
งานกับเซลล์แสงอาทิ ตย์ ซึ่ งแรงดันด้านอิ นพุตมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่
ภาระทางไฟฟ้ าเป็ นตัว ต้ า นทาน นอกจากนี้ ยัง มี ก ารเปรี ยบเที ย บ
ความสามารถในการรักษาเสถียรภาพของตัวควบคุมแบบการจัดสัณฐาน
วงรอบเอชอิ นฟิ นิ ต้ ี ก ับ ตัวควบคุ ม แบบพี ไอดี ที่ ปรั บ จูน โดยวิ ธี ข องซิ ก
เลอร์ -นิ โคลส์ (Ziegler–Nichols tuning method) ด้วยเครื่ องจาลองเซลล์
แสงอาทิตย์ ผลการทดลองแสดงให้เห็นประสิ ทธิ ผลที่ดีของตัวควบคุมที่
นาเสนอในวงจรทอนระดับแรงดันไฟฟ้า ซึ่ งวิธีการออกแบบตัวควบคุม
ดังกล่าวสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั ภาระทางไฟฟ้ าที่ เป็ นแบตเตอรี่ ได้
อีกด้วย
ค าสาคัญ : วงจรทอนระดับ แรงดัน ไฟฟ้ า , การควบคุ มแบบจัดสัณ ฐาน
วงรอบเอชอินฟิ นิต้ ี, การควบคุมแบบคงทน, เซลล์แสงอาทิดย์

Abstract
This research work aims to design the H Infinity Loop
Shaping technique for the robust control system in a buck converter
with photovoltaic applications; where the input voltage is focused as the
uncertain variable while the load is a resistor. Furthermore, the
performance and stability of system between H infinity loop shaping
controller and PID Ziegler–Nichols tuning method controller are
compared using photovoltaic simulator. The results show the
effectiveness of the robust controller proposed in the buck converter.
The design of the controller can be applied to the load which is the
battery as well..

1. บทนา
เนื่ องจากปั จจุบนั เริ่ มมี การนาหุ่ นยนต์เข้ามามี ส่วนร่ วมทั้งใน
ชี วิตประจาวันและภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างเช่ น หุ่ นยนต์เช็ด
กระจก หรื อบางประเทศเริ่ มมี การนาหุ่ นยนต์เข้ามาช่ วยในการเก็บเกี่ ยว
ผลผลิ ตทางการเกษตร ซึ่ งหุ่ น ยนต์จาเป็ นต้องมี แบตเตอรี่ ในการท างาน
และบางพื้ นที่ ที่ไฟฟ้ าไม่สามารถเข้าถึ งได้จาเป็ นจะต้องประจุแบตเตอรี่
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์เป็ นแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าไม่คงที่
แรงดันไฟฟ้ าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิ ตย์จะเปลี่ ยนไปตามความเข้มแสง
ของดวงอาทิตย์ ดังนั้นการควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ถือเป็ นเรื่ องสาคัญ
สาหรับการประจุแบตเตอรี่
การออกแบบตัวควบคุ ม ใช้ใ นวงจรแปลงผัน กระแสตรงกระแสตรงมี มากมายหลายวิ ธี เช่ น ตัวควบคุ ม แบบพี ไอดี (PID) ซึ่ งมี
เทคนิ คในการปรับจูนหลายแบบ อาทิ เช่ น การปรับจูนด้วยวิ ธีอินทิกรัล
ของค่าความผิดพลาดยกกาลังสอง (The Integral of Squared Error , ISE)
[1] การปรั บจูน ด้วยวิธีซิ ก เลอ-นิ โคล (Zeigler-Nichole tuning) [2] การ
ควบคุ ม แบบวิ เคราะห์ วงรอบปิ ด [3] วิ ธี ก ารที่ ก ล่ าวข้างต้น [1-3] ไม่
รับประกันความเสถียรภาพของระบบ ดังนั้นปั ญหาความเสถี ยรภาพจะ
เกิดขึ้นเมื่อใช้ค่าอินพุตที่เปลี่ยนแปลงจากเครื่ องจาลองเซลล์แสงอาทิตย์
งานวิจยั นี้นาเสนอการหาฟั งก์ชนั่ ถ่ายโอนโดยเทคนิ คการระบุ
เอกลัก ษณ์ ข องระบบ หลัง จากนั้ นน าฟั ง ก์ ชั น ถ่ า ยโอนไปใช้ ใ นการ
ออกแบบระบบควบคุ มแบบคงทน (Robust Control) โดยอาศัยเทคนิ ค
การจัด สั ณ ฐานวงรอบเอชอิ น ฟิ นิ ตี้ (H Infinity Loop Shaping) ให้ มี
ประสิ ทธิภาพในการทางานสู งสุดและเหมาะสม เมื่ อมีการรบกวนเกิดขึ้น
จากทางด้านอินพุต

Keywords: Buck Converter, H Infinity Loop Shaping, Robust Control,
Photovoltaic
10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
773

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand

2. ทฤษฎีและการจาลองระบบ
2.1 ระบบระบุเอกลักษณ์ [4]
รู ป แบบของระบบระบุเอกลั ก ษณ์ ใ นงานวิจยั นี้ ได้มี ก ารหา
แบบจาาลองทางคณิ ตศาสตร์ โดยป้ อ นสัญ ญาณอิ น พุตเข้าไปในระบบ
แล้วทาการเก็บเอาต์พุตเพื่อนามาหาแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้
รู ปแบบการประมาณค่าแบบ OE (output error) ดังนี้
B(q)
u (t − nk ) + e(t )
A(q)

(1)

B(q) = b1 + b2 q−1 + ... + bnb q− nb+1

(2)

A(q) = 1 + a1q−1 + ... + ana q− na

(3)

การตรวจสอบความเหมาะสมของฟั งก์ชันชดเชยน้ าหนัก ถ้า

 min มีค่ามากกว่า 4 จะถื อว่า ฟั งก์ชันชดเชยน้ าหนักที่ออกแบบมานั้น
ไม่เหมาะสมต้องออกแบบฟังก์ชนั ชดเชยน้ าหนักใหม่ หลังจากได้ฟังก์ชนั
ชดเชยที่ เหมาะสมแล้วให้ เลื อกค่านอร์ มอนันต์ให้มีค่ามากกว่ากว่านอร์
มอนัน ต์ที่ มี ค่ าต่ าที่ สุ ด ที่ เป็ นไปได้ หลังจากนั้ น ท าการสั งเคราะห์ ต ัว
ควบคุม ( K  ) จากสมการ 5

y(t)คือ ค่าเอาต์พตุ ณ เวลา t
u(t)คือ ค่าอินพุต ณ เวลา t

หลังจากที่สังเคราะห์ตวั ควบคุม ( H  ) ได้แล้วจะต้องนาไป
คู ณ กับ ฟั งก์ชัน ชดเชยน้ าหนัก K  ก่ อน ดังนั้น ตัวควบคุ ม (K) ที่ เรา
นาไปใช้ควบคุมระบบ (G) สามารถเขียนได้ดงั สมการที่ 6

nb คือ จานวนซีโร่ บวกหนึ่งของระบบบวกหนึ่ง
na คือ จานวนโพลของระบบ
nk คือ จานวนการสุ่ มข้อมูลก่อนที่อินพุตจะมีผลต่อเอาต์พตุ ระบบ
e(t)คือ ค่าความผิดพลาด
b1 ,..., b nb และ a1,..., ana คือ ค่าพารามิเตอร์ ของระบบที่เราต้องการ

3 ผลตอบสนองแบบวงรอบปิ ด

การออกแบบตัว ควบคุ ม ในระบบ G จะออกแบบฟั งก์ ชั น
ชดเชยน้ าหนัก ส่ วนหน้า (pre-compensation) หรื อ W1 และออกแบบ
ฟังก์ชนั ชดเชยน้ าหนักส่ วนหลัง (post-compensation) หรื อ W2 ก่อนเป็ น
อันดับแรก ซึ่ งในงานวิจยั นี้ จะใช้แ ค่เพียงฟั งก์ชันชดเชย น้ าหนักส่ วน
หน้าเท่านั้น ระบบที่ ถูกจัดสัณฐาน (Gs) สามารถเขียนได้ดงั สมการที่ 4

รู ปที่ 3 แสดงระบบควบคุมป้ อนกลับที่มีฟังก์ชนั ถ่ายโอนของ
แพลนท์ (G) และตัวควบคุม (K) สัญญาณต่าง ๆประกอบด้วย อินพุต (r)
เอาต์พุต ของระบบ (y) อิ น พุ ต ควบคุ ม (u) ความผิ ด พลาดที่ ว ัด ได้ (e)
สัญ ญาณรบกวนที่ อิน พุต ( d i ) และเอาต์พุต ( d o ) และสัญ ญาณการ
รบกวนจากการวัด (n)
จากนิยามข้างต้น สามารถหาผลตอบสนองวงปิ ดได้เป็ น
Y(s) = S (s) DO (s) + T(s)(R(s) − N(s)) + S(s) P(s) D I (s)

ล าดับถัดมาหลังจากที่ เราออกแบบฟั งก์ชัน ชดเชยน้ าหนัก
เสร็ จแล้ว เราจะต้องตรวจสอบ ความเหมาะสมของฟังก์ชนั ชดเชยน้ าหนัก
จากค่าที่เรี ยกว่าค่านอร์ มอนันต์ที่มีค่าต่าที่สุด(  min ) โดยเราสามารถหา
ค่านอร์มอนันต์ที่มีคา่ ต่าที่สุดได้จากสมการดังต่อไปนี้
1
1
(
2 −2
−1
 min =  max
= 1−  N M  H
= (1 +  ( XZ ) ) 2
(11)



r

-

e

C

u

+

(7)

y

รู ปที่ 1 ระบบป้อนกลับหนึ่งอินพุตหนึ่งเอาต์ พตุ
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P

+

(4)

+

Gs = W1GW2

(6)

K = W1KW2

2.2 การควบคุมแบบจัดสัณฐานวงรอบเอชอินฟิ นิตี้



(5)

s  A + BF +  2 ( LT ) −1 ZC T (C + DF )
 2 ( LT ) −1 ZC T 
K = 

T
B X
− DT



+

y (t ) =

โดยที่
 คือ ตัวกาหนดรัศมีของค่าเจาะจงสูงสุด (maximum eigenvalue)
X, Z คือ ตัวแปรในการหาคาตอบของสมการพีชคณิ ตริ คคาติ

n
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จากสมการที่ (7) ถ้ า ต้อ งการท าให้ ร ะบบตามรอยค าสั่ ง มี
ประสิ ทธิภาพต้องพยายามทาให้ S(s) เข้าใกล้ศูนย์ และในขณะเดียวกันไม่
ต้องการสัญญาณการรบกวนจากการวัด (n) ซึ่ งมีผลต่อเอาต์พตุ (y) ดังนั้น
ต้องพยายามทาให้ T(s) เข้าสู่ ศูนย์เช่ นกัน อย่างไรก็ตามไม่สามารถทาให้
S(s) และ T(s) เข้าสู่ ศูนย์ในเวลาเดี ยวกันได้ เนื่ องจากมี เงื่อนไขที่ มีชื่อว่า
เงื่ อนไขบังคับ เชิ งพี ช คณิ ต (algebraic constraint) วิ ธี แ ก้ไขก็ คื อ ต้องให้
ฟังก์ชนั ทั้งสองมีค่าน้อยที่ความถี่ต่างกัน โดยทาให้ S (j ) มีขนาด เล็ก
ในช่ วงความถี่ ต่ า เนื่ องจากช่ วงสัญญาณความถี่ ของสัญญาณ ( r ) และ
สัญญาณรบกวน ( d ) อยู่ ในช่ วงความถี่ต่ าและทาให้ T(j ) มีขนาด

3. เมื่อเลื อกรู ปแบบการประมาณแบบจาลองเสร็ จเรี ยบร้อย
หลังจากนั้นเราจะได้ค่าเอาต์พุตของแบบจาลองเปรี ยบเทียบกับเอาต์พุตที่
วัดจากระบบจริ ง
4. สร้ า งฟั ง ก์ ชั น ถ่ า ยโอนของระบบในรู ป แบบสั ญ ญาณ
ต่อเนื่ องทางเวลา (Continuous Time) เปรี ยบเที ยบกับพารามิ เตอร์ ระบบ
ทาให้ได้ฟังก์ชนั ถ่ายโอนดังสมการที่ 9

เล็ ก ในช่ วงความถี่ สู ง เพราะเป็ นช่ วงที่ ได้รับ ผลกระทบจาก สั ญ ญาณ
รบกวนจากการวัด (n) มากที่ สุ ด เงื่ อ นไขที่ มี ชื่ อ ว่า เงื่ อ นไขบังคับ เชิ ง
พีชคณิ ต

ขั้นตอนที่ 2 ทาการหาฟังก์ชนั ชดเชยน้ าหนัก
หาค่าน้ าหนักโดยเลื อกให้มีความถี่ ขา้ มผ่านมีค่าต่ากว่าความถี่
สวิตซ์ชิ่งและมีค่าเอกฐานมากในย่านความถี่ต่า ได้ค่าน้ าหนักดังนี้

(8)

S (s) + T (s) =1

3. การออกแบบตัวควบคุม
การออกแบบชุ ด ควบคุ ม นี้ ต้อ งการจัด สั ณ ฐานวงรอบด้ว ย
ฟั งก์ชัน ชดเชยน้่ าหนัก โดยในงานวิ จยั นี้ ใช้ ฟั งก์ ชั่น น้่ าหนั ก ส่ ว นหน้ า
(pre-compensator) เท่านั้น ซึ่งมีโครงสร้างการควบคุม ดังรู ปที่ 2
Gs
W1

G

−31.37 s + 9081
s 2 + 37.64 s + 504.5

GV (s) =

W=

110−6 s + 7.035 105
s + 7.035 104

(9)

(10)

จากนั้นตรวจสอบความเหมาะสมฟั งก์ชนั ชดเชยน้ าหนัก เมื่อ
แก้สมการริ คาติแล้วได้ค่า  min = 1.4811
ขั้นตอนที่ 3 ทาการสังเคราะห์ตวั ควบคุมแบบเอชอินฟิ นิ ต้ ี (K)
หาค่า K จากสมการที่ (11) - (14)

W2
s  A + BF +  2 ( LT ) −1 ZC T (C + DF )
 2 ( LT ) −1 ZC T 
K = 

T
B X
− DT



F = − S −1 ( DT C + BT X )

K

L = (1 −  ) I + XZ
2

รู ปที่ 2 การควบคุมแบบจัดสัณฐานวงรอบปิ ด

K = K W

3.1 การประมวลผลด้ ว ยทฤษฎีก ารหาพารามิเตอร์ ระบบใน
โปรแกรม MATLAB มีข้นั ตอนดังต่ อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 หาฟังก์ชนั ถ่ายโอนของระบบ
1. นาตัวอย่างอิ นพุตและเอาต์พุต 600 ตัวอย่าง โดย Volt คื อ
สัญญาณอินพุตที่เปลี่ยนแปลง และ Volt1 คือ สัญญาณเอาต์พตุ ข้อมูล
2. ใช้ฟังก์ชั่นการะบุเอกลักษณ์ ในโปรแกรม MATLAB โดย
เลือกรู ปแบบการประมาณแบบจ่าลองเป็ นแบบ OE (Output Error)
โดยที่ nb คือ จานวนซี โร่ ของระบบบวกหนึ่ ง
nf คือ จานวนโพลของระบบ
nk คื อ จ านวนการสุ่ ม ข้อ มู ล ก่ อ นที่ ค่ าอิ น พุต จะมี ผลต่ อ ค่ า
เอาต์พตุ ของระบบ

(11)
(12)
(13)
(14)

ได้ตวั ควบคุมดังสมการที่ 15
K=

1.098 105 s 2 + 1.112 109 s + 4.928 100
s + 2.184 104 s 2 + 1.99 108 s + 5.426 109

(15)

3

4. ผลการทดลอง
ในการทดลองเครื่ องจ าลองเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ถู ก ใช้ เ ป็ น
แหล่งจ่ายสาหรับวงจรทอนระดับแรงดัน ซึ่ งจาลองเซลล์แสงอาทิตย์รุ่น
Kyocera Solar ks20
การทดสอบความคงทนของตัวควบคุ ม แบบจัดสัณ ฐานเอช
อินฟิ นิ ต้ ีและตัวควบคุมแบบพีไอดี ที่ปรับจูนโดยวิธีของซิ กเลอร์ -นิ โคลส์
ถู ก ทดสอบโดยการเปลี่ ยนความเข้ม แสงจาก 1000 W / m 2 เป็ น 100
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รู ปที่ 3 แสดงแรงดันด้านอินพุต (เส้นสี เหลือง) ของตัวควบคุม
แบบจัดสัณฐานเอชอินฟิ นิ ต้ ี ซึ่งแรงดันด้านอินพุตถูกตั้งค่าไว้เท่ากับ 17.6
V และรู ปที่ 4 แสดงแรงดันด้านอินพุต (เส้นสี เหลือง)ของตัวควบคุมแบบ
พีไอดี ซึ่งแรงดันด้านอินพุตถูกตั้งค่าไว้เท่ากับ 17.6 V เช่นกัน
W / m2

กับ ตั ว ควบคุ ม แบบพี ไอดี พ บว่ า ตั ว ควบคุ ม แบบคงทนมี ค วามคงทน
มากกว่ าตัวควบคุมแบบพีไอดีเมื่อมี การรบกวนด้วยการเปลี่ ยนแปลง
ความเข้มแสง
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รู ปที่ 3 แรงดันด้ านอินพุตของตัวควบคุมแบบจัดสัณฐานเอช
อินฟิ นิตี้

รู ปที่ 4 แรงดันด้ านอินพุตของตัวควบคุมแบบพีไอดี
5. สรุป
งานวิจยั นี้ นาเสนอการออกแบบระบบควบคุ ม แบบคงทน
(Robust Control) ด้ ว ยเทคนิ คการจัด สั ณ ฐานวงรอบเอชอิ น ฟิ นิ ตี้
(H Infinity Loop Shaping) ซึ่ งการออกแบบระบบควบคุ ม จ าเป็ นต้อ ง
ทราบฟังก์ชนั ถ่ายโอนของระบบ ฟังก์ชนั ถ่ายโอนสาหรับวงจรทอนระดับ
แรงดัน ไฟฟ้ าที่ มีก ารใช้งานกับเซลล์แ สงอาทิ ตย์ ซึ่ งแรงดัน ไฟฟ้ าด้าน
อิน พุต มี การเปลี่ ยนแปลง โดยใช้เทคนิ ค การระบุเอกลัก ษณ์ ข องระบบ
(system identification) ผลการเปรียบเทียบระหว่างตัวควบคุมแบบคงทน
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การพัฒนาการสอบเทียบที่อุณหภูมิสูงกว่า 1500 oC โดยวิธีลวดเกลียวของแพลเลเดียม
Development of high temperature calibration above 1500 oC using palladium wire coil method
อ้อยใจ อ่ องหร่ าย
ห้องปฏิบตั ิการอุณหภูมิ ฝ่ ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ
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บทคัดย่ อ

ปัจจุบนั การผลิตชิ้นส่ วนอากาศยาน เป็ นหนึ่ งในอุตสาหกรรม
ศักยภาพของประเทศ ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการในการพัฒนาให้
วัส ดุ ที่ ใ ช้ มี ความแข็ ง แรงและทนทานอุ ณ หภู มิ ได้ สู งขึ้ นและมี
ประสิ ทธิ ภาพ สิ่ งที่ สําคัญที่ สุดในการผลิ ตชิ้นส่ วนอากาศยานคื อต้องมี
กระบวนการอบบ่มด้วยอุณหภู มิสู ง เพื่อให้ แน่ ใจว่าเมื่ อคุ ณสมบัติข อง
วัสดุในชิ้นส่ วนที่ผลิตได้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีความทนทานต่อ
สภาพกัดกร่ อนและอุณหภู มิสู งของเครื่ องยนต์อากาศยานที่ มี อุณหภู มิ
มากกว่า 1000 องศาเซลเซี ยส เทอร์ โมคัปเปิ ลชนิ ดโลหะแพลทินมั ชนิ ด
R และ S เป็ นเทอร์ โมมิเตอร์ ที่ถูกนํามาใช้งานอย่างแพร่ หลายในเตา
สําหรับการผลิตและทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน ห้องปฏิบตั ิการอุณหภูมิ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้พฒั นาการสอบเทียบเทอร์ โมคัปเปิ ลโดยใช้
ลวดเกลี ยวของแพลเลเดี ยมขึ้ นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่ งทําให้ การ
ยืนยันความถูกต้องของการวัดอุณหภูมิสูงกว่า 1500 องศาเซลเซี ยส ด้วย
ค่าความไม่แน่นอนที่ดีกว่า + 1.5 องศาเซลเซี ยส (k=2)
คําสําคัญ: การวัดอุณหภูมิสูง, อุตสาหกรรม, เทอร์ โมคัปเปิ ล

Abstract

Currently, the production of aerospace parts is one of the
potential industries in Thailand. There is a need to develop materials
that are stronger and more durable for using more efficiency in aircraft.
A critical part of the manufacture of these blades is heat treatment to
ensure that they attain the best metallurgical characteristics and
resistance with corrosive conditions at very high temperature more than
1000 oC especially in area of the jet air engine . Thermocouple platinum
type R and S are widely uses in the manufacturing and testing furnaces
for aerospace parts industries. Temperature laboratory, National
Institute of Metrology (Thailand) NIMT has been developed the method
for high temperature thermocouple calibration by using the wire coils of
Palladium for first time in Thailand. This calibration method can

ensure the high temperature measurement by using thermocouple for
temperature up to 1 500 oC with uncertainty better than 1.5 oC (k=2).
Keywords: high temperature measurement, Industry, Thermocouple

1. บทนํา

Thermocouple เป็ นเครื่ องมือที่สามารถวัดอุณหภูมิได้กว้าง มี
โครงสร้างที่ง่ายและราคาถูก ซึ่ งปั จจุบนั ได้รับความนิ ยมใช้เป็ นเครื่ องมือ
วัดอุณหภูมิสูงในอุตสาหกรรมต่างๆ เทอร์ โมคัปเปิ ลชนิ ดโลหะแพลทินมั
Type R และ Type S ถูกใช้เป็ นเครื่ องมือมาตรฐานของห้องปฏิบตั ิการ
ต่างๆ เพื่อค่าถ่ ายทอดค่าความถูกต้องสู่ ผูใ้ ช้ การใช้งานเทอร์ โมคัปเปิ ล
ชนิ ดโลหะพิเศษที่อุณหภูมิสูงกว่า 1500 องศาเซลเซี ยส ยังไม่น่าเชื่ อถื อ
เนื่ องจากไม่สามารถสอบเทียบได้ ผูใ้ ช้งานจึงนําค่า specification มาใช้ทาํ
ให้ ผู ้น ํา ไปใช้ง านได้ค่ า ความไม่ แ น่ น อนของการวัด ที่ สู ง ตามไปด้ว ย
ดัง นั้น ถ้ า สามารถทํา การสอบเที ย บได้จ ริ งก็ จ ะทราบพฤติ ก รรมของ
เครื่ องมื อและลดค่าความไม่แน่ นอนของการวัด ลงได้ ส่ งผลให้การใช้
เครื่ องมื อเทอร์ โ มคัป เปิ ลที่ อุณ หภู มิสู ง ได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง อุ ตสาหกรรม
ชิ้นส่ วนอากาศยานใช้งานเทอร์ โมคัปเปิ ลจํานวนมาก และต้องการให้มี
การวัด และควบคุ ม อุ ณ หภู มิ สู ง ได้ อ ย่ า งถู ก ต้อ งเพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพของ
ผลผลิตสําหรับภาคอุตสาหกรรม การลดค่าความไม่แน่ นอนของการสอบ
เที ยบที่ช่วงอุณหภูมิสูงนั้นสามารถทําได้หลายวิธี เช่ น การใช้จุดกําเนิ ด
อุณหภูมิมาตรฐานยูเทคติค eutectic fixed point แต่วิธีการที่กล่าวมาจะใช้
งบลงทุนสู งห้องปฏิบตั ิการต่างๆปฏิบตั ิตามได้ลาํ บาก การสอบเทียบเทอร์
โมคัปเปิ ลที่อุณหภูมิสูงใหม่โดยวิธีการลวดเกลี ยว (wire coil method) ซึ่ ง
เป็ นการสอบเที ยบแบบใหม่ที่ยอมรั บว่ามี ความถู กต้องในสถาบันมาตร
วิท ยานานาชาติ [1-5] เพราะใช้เวลาน้อย ต้น ทุ น ไม่ สู งและทําได้ช่ วง
อุณหภู มิที่ สู ง บทความนี้ ได้น ําเสนอวิ ธี ก ารสอบเที ยบเทอร์ โมคัป เปิ ล
Type R ด้วยวิธีลวดเกลียวของแพลเลเดียม

2. การจัดการทดลอง

การสอบเที ยบด้วยวิ ธีลวดเกลี ยวนั้น อาศัยการให้ความร้ อน
เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะของลวดเกลี ยวที่ติดกับเทอร์ โมคัปเปิ ลเพื่อให้ได้
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สัญญาณที่จุดอุณหภูมิคงที่ (Fixed Point)ในเวลาสั้น ๆ ทําได้โดยนําสาย
วัส ดุมาทําเป็ นเกลี ยวขนาดเล็ก หลายชั้นต่ อเข้ากับปลายรอยต่ อวัดของ
เทอร์โมคัปเปิ ล ภาพเทอร์ โมคัปเปิ ลที่ต่อเข้ากับลวดเกลี ยว แสดงดังรู ปที่
1

รู ปที่ 2 การจัดการทดลองการสอบเทียบเทอร์ โมคัปเปิ ลโดยวิธีลวดเกลียว
ของแพลเลเดียมแบบลวดเกลียว

รู ปที่ 1 เทอร์โมคัปเปิ ลที่ต่อเข้ากับลวดเกลียวแพลเลเดียมก่อนทํา
การสอบเทียบ

3. ผลการทดลอง

วัสดุที่เลื อกใช้เพื่อการพัฒนาการสอบเที ยบเทอร์ โมคัปเปิ ลที่
อุณหภูมิสูงอย่างน้อย 1500 องศาเซลเซี ยส คือลวดแพลเลเดี ยมขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.5 mm ความบริ สุทธิ์ 99.9% จุดหลอมเหลว 1553.5 องศา
เซลเซี ย ส ทํา เป็ นเกลี ย วรอบวงพอดี ก ับ ขนาดปลายสายของเทอร์
โมคัปเปิ ลประมาณ 4-5 รอบ ให้ได้ความหนาประมาณ 5 mm เทอร์
โมคัปเปิ ลที่ต่อกับเกลี ยวลวดเรี ยบร้ อยและบีบแน่ นแล้ว จะถูกค่อยๆ นํา
ใส่ ในเตาในบริ เวณที่มีความร้อนสูงสุ ดและมีความสมํ่าเสมอของอุณหภูมิ
มากที่สุด โดยเริ่ มต้นตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 1100 องศาเซลเซี ยส ปลายรอยต่อ
อ้างอิงอี กด้านของเทอร์ โมคัปเปิ ลจะต้องถูกรั กษาไว้ที่อุณหภูมิอา้ งอิ ง 0
องศาเซลเซี ยส (ice point) ก่อนต่อเข้ากับอุปกรณ์ ดิจิตอลโวลต์มิเตอร์
สําหรับอ่านค่า output ตลอดการวัด จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิของเตา (5 องศา
เซลเซียสต่อนาที) จนกระทัง่ อุณหภูมิประมาณ 1548.5 องศาเซลเซี ยส ตํ่า
กว่าจุดหลอมเหลวของแพลเลเดี ยมประมาณ 5 องศาเซลเซี ยส และทิ้งให้
อุณหภูมิสมดุลอย่างน้อย 30 นาที จากนั้นค่อยๆ เพิม่ อุณหภูมิของเตาอย่าง
ช้าๆ (1 องศาเซลเซี ยสต่อนาที ) จนถึ งที่ อุณหภูมิสูงกว่าจุดหลอมเหลว
ของแพลเลเดียม ประมาณ 5 องศาเซลเซี ยส ระหว่างนี้ ให้บนั ทึกสัญญาณ
ของเทอร์โมคัปเปิ ลอย่างต่อเนื่ องและสังเกตการเปลี่ยนแปลงเมื่อวัสดุลวด
เกลี ยวเริ่ มถูกหลอมเหลวช้าๆ รู ปที่ 2 แสดงการจัดการทดลองของการ
สอบเทียบเทอร์โมคัปเปิ ลแบบลวดเกลียว

ผลการทดลองเทอร์ โมคัปเปิ ลชนิ ด R หมายเลข R-2017 สามารถแสดง
ได้ดงั รู ปที่ 3 จากผลการทดลองจะเห็นว่า สัญญาณของเทอร์ โมคัปเปิ ลที่
สอบเทียบโดยวิธีเกลียวลวดของแพลเลเดียม
จะมี ช่วงเวลาสั้นๆ ที่ สามารถนํามาหาค่า output ของเทอร์
โมคัปเปิ ลที่อุณหภูมิหลอมเหลวของแพลเลเดี ยมได้ โดยคํานวณจากผล
การทดลองโดยใช้การหาตําแหน่ งจุดเปลี่ ยนเว้า (inflection point) ของ
กราฟการหลอมเหลว [6-7]

รู ปที่ 3 Output ของเทอร์ โมคัปเปิ ล Type R (R1-2010) ขณะทําการสอบ
เทียบโดยลวดเกลียวของแพลเลเดียม
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จากผลการทดลองสอบเทียบ 3 ครั้ ง สามารถหา output ของ
เทอร์ โ มคัป เปิ ลที่ จุ ดหลอมเหลว ครั้ งที่ 1, 2 และ 3 ได้เ ท่ ากับ 18
196.7µV, 18 196.8µV µV, 18 196.4 µV ตามลําดับ ได้ค่าเฉลี่ ยของ
output ของเทอร์ โมคัปเปิ ล (E) เท่ากับ 18 196.6 µV โดยมี ค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยนี้เท่ากับ 0.2 µV
พิจารณาค่า output จากตารางมาตรฐานของเทอร์ โมคัปเปิ ล
Type R (Eref) ที่สอดคล้องกับอุณหภูมิจุดหลอมเหลวของแพลเลเดี ยมที่
1553.5 องศาเซลเซี ยส มีค่าเท่ากับ 18 201.0 µV [8] ดังนั้น ได้ว่าค่าความ
ผิดพลาด error ของเทอร์ โมคัปเปิ ลนี้ (E-Eref) เท่ากับ 4.4 µV ด้วยค่า
ความไม่แน่นอนรวม 17 µV หรื อ ประมาณ 0.34 oC + 1.5 oC ด้วยค่า
ความเชื่ อมัน่ 95 % (k=2) เมื่อค่า sensitivity ของเทอร์ โมคัปเปิ ล Type R
ที่อุณหภูมิน้ ี เท่ากับ 14 µV/ oC ค่าความไม่แน่ นอนที่นาํ มาพิจารณาใน
การสอบเทียบดังกล่าว ได้แก่ (1) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, (2) ค่าความ
ไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากความไม่บริ สุทธิ์ ของ Pd ที่ส่งผลกับอุณหภูมิ, (3)
การตัดสิ นค่า output ที่จุดหลอมเหลว, (4) ค่าความไม่แน่นอนจากความ
ไม่เป็ นเอกรู ปของเทอร์ โมคัปเปิ ล, (5) ค่าความไม่แน่ นอนเนื่ องจากการ
สอบเทียบดิจิตอลโวลต์มิเตอร์ , (6) ค่าความไม่แน่ นอนเนื่ องจากการนํา
ความร้ อน (7) ค่าความไม่แน่ นอนเนื่ องจากสัญญาณรบกวนและอื่นๆ
และ (8) ค่าความไม่แน่ นอนจาก ice point ที่นาํ มาใช้เป็ นอุณหภูมิ ที่
รอยต่ออ้างอิงของเทอร์ โมคัปเปิ ล [9] ตารางที่ 1 แสดงปริ มาณค่าความ
ไม่แน่นอน
ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่ า ความไม่ แ น่ น อน ในการสอบเที ย บเทอร์
โมคัปเปิ ลแบบ Pd wire coil method
Pd Melting point (°C)
Type A
(1) Reproducibility of melting voltage, µV
Type B
(2) Wire impurity, µV
(3) Plateau determination, µV
(4) Thermocouple Inhomogeneity, µV
(5) Voltmeter calibration, µV
(6) Heat conduction error, µV
(7) Spurious emf, µV
(8) Ice point uncertainty, µV
Combined uncertainty (k=1) /µV
Combined uncertainty (k=2) /µV
Temperature equivalent (k=2) / °C

1 553.5
0.2
4.5
3.0
5.5
0.1
3.0
0.5
0.1
8.3
17.0
1.5

4. สรุป

บทความนี้ ได้ทาํ การอธิ บายถึ งการพัฒนาการสอบเทียบเทอร์
โมคัปเปิ ลโลหะพลาตินมั ชนิ ด R โดยใช้ลวดเกลียวของแพลเลเดี ยม จาก
วิธีการสอบเที ยบที่ ได้พฒ
ั นาขึ้ นที่ สถาบันมาตรวิ ทยาแห่ งชาติ สามารถ
พัฒนาค่าความถูกต้องของการวัดอุณหภูมิที่ Palladium fixed point cell
อุณหภูมิ 1 553.5 oC เท่ากับ 18 196.6 µV โดยมีค่าความไม่แน่ นอน
รวมของการสอบเทียบเทอร์ โมคัปเปิ ลชนิ ด R ที่อุณหภูมิน้ ี อยูท่ ี่ไม่เกิ น
15 µV หรื อ 1.5 oC ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่
ในการใช้งานเทอร์ โมคัปเปิ ลเพื่อยืนยันความถูกต้องของการวัดอุณหภูมิ
สูง
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Abstract

การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.) ได้ให้บริ การทางพิเศษ
จานวน 7 สายทาง ระยะทาง 224 กม. ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิ ดบนทางพิเศษ
ทุกๆ 1 กม. ทุกสายทาง และ ทุกๆ 500 เมตรสาหรับทางพิเศษสายบูรพาวิถี
มีกล้องจานวน 375 ตัว ดังนั้นจะมีกล้องทุกๆ 600 เมตรโดยเฉลี่ย ทางพิเศษ
แต่ละสายมีอาคารควบคุ ม (CCB) การบริ หารจัดการเป็ นอิสระต่อกัน ภาพ
ของแต่ละสายทางส่งผ่านสาย Fiber Optic เข้าสู่ แต่ละ CCB ส่ งผลให้แต่ละ
CCB ไม่สามารถเห็นภาพจากสายทางอื่นๆ ได้ รวมถึงที่สานักงานใหญ่ ไม่
สามารถดูภาพจากที่ไหนได้ การเดิ นสายเพื่อรวมสัญญาณภาพมี ค่าใช้จ่าย
สู งมากและดูจะเป็ นไปไม่ได้เลยในทางเทคนิ ค ต่อมาเมื่ อมีเทคโนโลยีการ
สื่ อสารแบบ Web Service ทาให้ภาพ CCTV แต่ละ CCB ส่ งผ่านเครื อข่าย
Network โดยอาศัย โปรแกรมบริ หารจัด การภาพ (Video Management
Software) ทาให้ ที่ สานักงานใหญ่ สามารถดู ภาพ CCTV ได้จากทุก CCB
ผ่ า นหลากหลายอุ ป กรณ์ ท้ ั ง Tablet PC Smartphone ได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา
อย่างไรก็ตามยุคการสื่ อสารปั จจุบนั มีหลายช่ องทาง นอกเหนื อจากการใช้
งาน “สด” เฉพาะเจ้าหน้าที่ จึงมีความประสงค์พฒั นา Software เพื่อนาภาพ
CCTV ที่มีไปใช้ได้ใน Application อื่ น ๆ โดยที่ ไม่ตอ้ งไปเสี ยค่าใช้จ่ายค่า
เพิ่ ม เติ ม ตามแนวทาง Write once, run anywhere จึ ง ได้ พ ัฒ นา SDK น า
ข้ อ มู ล ภ า พ CCTV ที่ มี ไ ป แ ส ด ง ใ น Mobile Application, Traffic
Management Center, Traveler information system, ป้ า ย Smart Variable
Message Sign, Data Exchange Center การพั ฒ นาเลื อกใช้ Java SDK มี
library และเครื่ องมือสาหรับการพัฒนาให้เลือกใช้มากมาย ข้อดี พบว่าหาก
ระบบ Network ขัดข้อง ระบบจะเริ่ มท างานและเชื่ อมต่อการสื่ อสารเอง
อัตโนมัติภายหลังระบบ Network ใช้งานได้

Expressway Authority of Thailand (EXAT) has established
and operated seven expressways with a distance of 224 km also
installed CCTV on the expressway every 1 km and every 500 meters.
So there is a camera every 600 meters on average. Each expressway has
a controlled building (CCB) and the image from CCTV has passed by
fiber Optic to each CCB, resulted in each CCB not being able to see the
image from other lines, including at the headquarters. Wiring for
connecting CCTV image from all CCBs are high cost and impossible
for the technic, later, when there are the communication technology as
Web Service, CCTV images are transmitted through the Network by
using of video management software, so can view CCTV images from
any CCB through a variety of devices and Tablet PC Smartphone
anywhere and every time, However, the present communication has
many channels, thus EXAT has intended to develop more widely in
many applications as Write once run anywhere by development of the
SDK brings the information of CCTV images displayed in the Mobile
Application, Traffic Management Center, Traveler information system,
Smart Variable Message Sign and Data Exchange Center. In this case
developers used the Java SDK, which has many libraries and tools for
developing and found that if there are errors of the network, the system
will be started and connected to the network automatically.
Keywords: Communication Technology, Image Management Software,
Expressway Authority of Thailand

คาสาคัญ: เทคโนโลยีการสื่ อสาร, โปรแกรมบริ หารจัดการภาพ, การทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย
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1. บทนา
การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.) ได้ให้บริ การทางพิเศษ
จานวน 7 สายทาง ระยะทาง 224 กม. ได้ติด ตั้งกล้อ งวงจรปิ ดบนทาง
พิเศษ ทุกๆ 1 กม. ทุกสายทาง และ ทุกๆ 500 เมตรสาหรับทางพิเศษสาย
บูรพาวิถี มี ก ล้องจานวน 375 ตัว ดังนั้น จะมี ก ล้องทุ ก ๆ 600 เมตรโดย
เฉลี่ ย ทางพิเศษแต่ละสายมีอาคารควบคุม (CCB) การบริ หารจัดการเป็ น
อิสระต่อกัน ภาพของแต่ละสายทางส่ งผ่านสาย Fiber Optic เข้าสู่ แต่ล ะ
CCB ส่ ง ผลให้ แ ต่ ล ะ CCB ไม่ ส ามารถเห็ น ภาพจากสายทางอื่ น ๆ ได้
รวมถึ งที่สานักงานใหญ่ ไม่สามารถดูภาพจากที่ ไหนได้เลย การเดิ นสาย
เพื่อรวมสัญญาณภาพมี ค่าใช้จ่ายสู งมากและดูจะเป็ นไปไม่ได้เลยในทาง
เทคนิ ค ต่อมาเมื่อมีเทคโนโลยีการสื่ อสารแบบ Web Service ทาให้ภาพ
CCTV แต่ละ CCB ส่ งผ่านเครื อข่าย Network โดยอาศัยโปรแกรมบริ หาร
จัด การภาพ (Video Management Software) ท าให้ ที่ ส านั ก งานให ญ่
สามารถดูภาพ CCTV ได้จากทุก CCB ผ่านหลากหลายอุปกรณ์ท้ งั Tablet
PC Smartphone ได้ทุกที่ทุกเวลา
แต่ปัจจุบนั การสื่ อสารกับผูใ้ ช้ทางมี ห ลากหลายช่ องทาง ทั้ง
จากป้ ายข้อความที่ ติด ตั้งบนทางพิ เศษ และระบบสารสนเทศในหลาย
ช่องทาง ทั้ง Website, Mobile App, Social media จึงมีความต้องการที่จะ
พัฒ นา Software SDK เพื่ อน าภาพจาก CCTV ไปใช้ได้ในหลากหลาย
ช่องทาง ทุก ๆ รู ปแบบของการแสดงผล

2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 เว็บเซอร์ วสิ (Web Service)
เว็บเซอร์ วิส คือระบบซอฟต์แวร์ ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุ น
การแลกเปลี่ ยนข้อ มูล ระหว่างเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ผ่านระบบเครื อข่ าย
คอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมประยุกต์ที่เขียนโดยภาษาต่าง ๆ และทางาน
บนแพลตฟอร์มต่างกันสามารถใช้เว็บเซอร์ วิสเพื่อแลกเปลี่ ยนข้อมูลผ่าน
ทางเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เช่ น อิ นเทอร์ เน็ ต ในลักษณะเดี ยวกันกับการ
สื่ อ ส า ร แ บ บ อิ น เต อ ร์ โ ป ร เซ ส ( Inter-Process Communication)
บนเครื่ องประมวลผลเดี ยวกัน ความสามารถในการแลกเปลี่ ยนข้อมูล
ระหว่างระบบที่ ต่างกันนี้ เกิ ดขึ้ นได้เนื่ องจากการใช้มาตรฐานเปิ ด โดย
OASIS และ W3C ซึ่งเป็ นคณะกรรมการหลักในการรับผิดชอบมาตรฐาน
และสถาปัตยกรรมของเว็บเซอร์วิส [1,2]
2.1.1 การนาเว็บเซอร์ วิสมาประยุกต์ใช้ ในงานบริ หารจัดการจราจรของ
กทพ.
กทพ. ได้ เ ว็ บ เซอร์ วิ ส มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านร่ วมกั บ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริ หารจัดการ
ทางานของพนัก งานจัดการจราจรบนทางพิเศษ (GIS for traffic control
Management) ระบบถู ก ออกแบบเพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บ ัติ ง านของ

เจ้าหน้ าที่ สื่ อ สาร เจ้า หน้ า ที่ จ ัด การจราจรช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพงาน
อ านวยการจราจรบนทางพิ เศษ เจ้าหน้ าที่ สื่ อ สารและหั ว หน้ าชุ ด เจ้า
พนัก งานจัดการจราจรสามารถทราบถึ งตาแหน่ งการปฏิ บ ตั ิ ห น้าที่ ข อง
พนักงานจัดการจราจรบนทางพิเศษได้แบบบูรณาการช่ วยลดขั้นตอนการ
กรอกข้อมูลเอกสาร และผูบ้ ริ หารระดับสูงมีขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจ
และบริ หารจัดการสถานการณ์ [3,4]

2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
“เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร” (Communication Technology) มี
ความหมาย “สื่ อที่ ช่ วยในการถ่ ายทอดสารจากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ั บสาร”
เช่ น วิท ยุก ระจายเสี ยงและวิ ท ยุโทรทัศ น์ ต่ อมาเมื่ อมี ก ารพัฒ นาเครื่ อง
คอมพิ วเตอร์ ข้ ึ น เทคโนโลยีดิจิท ัล ช่ วยในการประมวลและจัด การกับ
ข้ อ มู ล จ านวนมากๆได้ จึ ง เรี ยกเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เครื่ อง
คอมพิ ว เตอร์ ว่ า “เทคโนโลยี ส ารสนเทศ” (Information Technology)
วิ ว ฒ
ั นาการของเทคโนโลยี ด าเนิ น ไปอย่ างไม่ สิ้ น สุ ด ท าให้ เกิ ด การ
ผสมผสานศักยภาพระหว่าง “เทคโนโลยีการสื่ อสาร” และ “เทคโนโลยี
สารสนเทศ” เกิ ด เป็ น “เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร”
(Communication and Communication Technology หรื อ ICT) ซึ่ งช่ วยให้
การสื่ อสารของมนุ ษย์ส ามารถกระท าได้ง่าย รวดเร็ ว กว้างขวาง และมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น [5]
ปั จจุบนั กทพ. ได้นาเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ในพัฒนา
ระบบรวมศู น ย์ภ าพกล้ อ งวงจรปิ ด เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งสามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การส่ งข้อมูลให้กบั ผูใ้ ช้ทางได้อีก เช่ น การรายงานสภาพจราจรบนทาง
พิเศษผ่าน Mobile Application การรายงานสภาพจราจรด้วยป้ ายรายงาน
สภาพจารจร (Smart VMS)

2.3 มาตรฐานการสื่ อสารระหว่ างเครื อ ข่ ายกล้ อ งวงจรปิ ด
ONVIF
มาตรฐาน ONVIF (Open Network Video Interface Forum)
คือ องค์กรในภาคของอุตสาหกรรม หรื ออีกนัยหนึ่ งคือแหล่งแลกเปลี่ ยน
ข้อ มู ล ความคิ ด เห็ น ความรู ้ ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วกั บ ความปลอดภัย ทางด้ า น
กายภาพ หรื อสามารถเรี ยกอี ก อย่างหนึ่ งว่า มาตรฐานของการสื่ อสาร
ระหว่างเครื อข่ายอุปกรณ์วิดีโอ (IP-Based- physical security) ซึ่งองค์กร
ที่พยายามพัฒนาให้เป็ นไปในรู ปแบบหลักสากล ซึ่ งเป็ นการรวมตัวกัน
อย่างเป็ นทางการของกลุ่ มบริ ษทั /องค์ก รไม่ ห วังผลก าไร (ONVIF) มี
ความมุ่ ง มั่น ที่ จ ะสร้ างระบบรั ก ษาความปลอดภัย โดยเครื อ ข่ ายทาง
การตลาดภารกิ จหลักคือการส่ งเสริ มให้เกิ ดการพัฒนา และใช้มาตรฐาน
ONVIF เพื่ อ เปิ ดทางส าหรั บ การอิ น เทอร์ เ ฟสของผลิ ต ภัณ ฑ์ วิ ดี โ อ
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เครื อข่ายทัว่ โลกหรื อกล่ าวอี กนัยหนึ่ ง ก็ คือสร้ างมาตรฐานสาหรับ IP
(Internet Protocal) ผลิ ตภัณฑ์ภายใต้เครื่ องหมาย ONVIF สามารถที่ จะ
สื่ อสารกับอีกฝ่ ายหนึ่งได้ [6 ]

ทางพิเศษเส้นศรี รัชวงแหวนรอบนอก จากนั้นทาการติดตั้ง Software เพื่อ
ส่ งข้อมูล ไปยังศูน ย์ค วบคุ มจราจรอัฉ ริ ยะ (ITS Center) ในรู ปแบบของ
Webservice โดยมีมาตรฐาน Protocol onvif เป็ นสากลที่ นิ ยมใช้กนั ภาค
ของอุตสาหกรรม

3. การวิเคราะห์ และการออกแบบระบบ

ITS Center

การที่เจ้าหน้าที่ ปฏิ บตั ิงานจะตรวจสอบภาพ CCTV บนทาง
พิ เศษนั้นจะดู ไ ด้เฉพาะศู น ย์ค วบคุ ม ทางพิ เศษเฉพาะเส้ น ทาง และไม่
สามารถเห็นภาพจากสายทางอื่น ๆ ดังแสดงในรู ปที่ 1 และรู ปที่ 2

CCB1

CCB2

CCB7

Video Management
Software

CCB6

CCB5

CCB3
CCB1
CCB4

รูปที่ 1 การแสดงภาพ CCTV เฉพาะสายทาง
รู ปที่ 4 Network Diagram ของระบบ
ระบบรวมศู น ย์ภ าพกล้ อ งวงจรปิ ดบนทางพิ เ ศษ ( Video
Management Software) ที่ นามาใช้คือ Mirasys สามารถรองรับผูใ้ ช้งานได้
จ ากั ด ที่ 100 User จึ ง ใช้ ง านได้ เ ฉพาะภายในองค์ ก ร ไม่ ไ ด้ เ ปิ ดให้
สาธารณะ ต่ อมาได้มี ช่ องทางการสื่ อสารต่ างๆ ทั้ง Application, ระบบ
รายงานสภาพจราจรบนทางพิเศษ (TIS) และ Social network ตามรู ปที่ 6
และ 6 จึงได้พฒั นา SDK เพื่อดึงภาพมาใช้งานอีกทางหนึ่ง และต้องใช้ได้
กับทุก Application ตามแนวทาง Write once, run anywhere

รูปที่ 2 การแสดงภาพ CCTV เฉพาะสายทาง

รูปที่ 3 การแสดงผลภาพ CCTV ของทุกสายทาง

รู ปที่ 5 ระบบ TIS และระบบ TCMS

ระบบรวมศูนย์ภาพกล้องวงจรปิ ดบนทางพิเศษ เป็ นระบบที่
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าจัดการเพื่อรวบรวมข้อมูลจากศูนย์ควบคุม
ต่าง ๆ ของ กทพ. และส่ งต่อให้กบั ศูนย์ควบคุมจราจรอัฉริ ยะที่สานักงาน
ใหญ่ในการบริ การจัดการต่อไป แสดงดังรู ปที่ 3
ระบบรวมศูนย์ภาพกล้องวงจรปิ ดบนทางพิเศษ ได้บรู ณการ
ข้อมูลภาพกล้อง CCTV ที่ติดตั้งบนสายทั้ง 7 สายทางได้แก่ทางพิเศษเส้น
ฉลองรัช , ทางพิเศษเส้นเฉลิ มมหานคร, ทางพิเศษเส้น ศรี รัช , ทางพิเศษ
เส้นบูรพาวิถี, ทางพิเศษเส้นอุดรรัชยา, ทางพิเศษเส้นกาญจนาภิเษก และ

รู ปที่ 6 การแสดงผล Mobile Application “EXAT Traffic”
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4. การพัฒนา SDK
จากการวิเคราะห์ แ ละออกแบบระบบผูว้ ิจยั ได้พ ฒ
ั นา SDK
เพื่อดึงภาพจากระบบรวบรวมศูนย์กล้องวงจรปิ ดแบบทางพิเศษ โดยใช้
ระบบได้ใช้ภาษา Java SDK และ Android SDK นอกจากนั้นยังสามารถ
จัด การฐานข้อ มู ล ทั้งนี้ ฐานข้อ มู ล ท าหน้ าที่ เก็ บ ข้อ มู ล ภาพของกล้ อ ง
CCTV ที่ตอ้ งการดูยอ้ นหลังได้อีกด้วย
การทางานของระบบสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เมื่อ Admin Login เข้าระบบ Admin จะทาการนา
ข้อมูลจากกล้อง CCTV ทาการกรองข้อมู ล ให้ อยู่ในรู ปแบบของ XML
เพื่อทาการประมวลผล
ขั้นตอนที่ 2 การประมวลผลข้อมูล เมื่ อเจ้าหน้าที่ Admin นา
ข้อมูลที่อยูใ่ นรู ปแบบ XML มาประมวลผลผ่าน WebService ระบบจะทา
การส่งข้อมูลไปแสดงผลตามข้อมูลที่ได้รับมา ดังแสดงในรู ปที่ 7

รูปที่ 7 การตั้งค่าระบบในรู ปแบบ XML

ขัดข้อง ระบบจะเริ่ มทางานและเชื่ อมต่อการสื่ อสารเองอัตโนมัติภายหลัง
ระบบ Network ใช้งานได้

รู ปที่ 9 หน้าต่างแสดงผลระบบรวมศูนย์ภาพ

5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
กทพ. ได้พฒั นาระบบรวบรวมศูนย์ภาพกล้องวงจรปิ ดบนทาง
พิเศษ เพื่อใช้ในการรวมภาพจากกล้อง CCTV ที่ติดตั้งตามสายทางพิเศษ
ของ กทพ. ทั้ ง 7 สายทาง โดยใช้ Video Management Software และ
พัฒนา SDK ดึงภาพที่มีไปแสดงผลผ่านหน้าเว็บเบราเซอร์ และแสดงผล
ผ่ า น Mobile Application, Social Network และสารสนเทศ อื่ น ๆ ใน
หลากหลายช่ อ งทางเป็ นการพัฒ นาเพี ย งครั้ งเดี ย ว (Write once run
anywhere)

เอกสารอ้ างอิง

ขั้นตอนที่ 3 การแสดงผล เมื่อทาการประมวลผลข้อมูลและทา
การบัน ทึ ก ข้อ มู ล เรี ยบร้ อยแล้ว จากนั้น ระบบจะท าการแสดงผลภาพ
CCTV จากการบัน ทึ ก ข้อ มู ล ดัง รู ป ที่ แบบ Real Time กลุ่ ม ผู ้ใ ช้ งาน
ทัว่ ไปหรื อ User สามารถเข้าระบบได้ผ่านโปรโตคอล HTTP โดยระบบ
จะติดตั้ง ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษของ กทพ. ภาพการทางานของระบบ
ดังแสดงในรู ปที่ 8

รูปที่ 8 หน้าต่างแสดงผลระบบรวมศูนย์ภาพ
อีกทั้งยังระบบยังสามารถแสดงผลบนโทรศัพท์มือถื อ (Smart
Phone) ดังแสดงในรู ป ที่ 9 และแสดงผลผ่ านหน้ าเว็บ เบราว์เซอร์ ผ่าน
โปรโตคอล HTTP การพัฒนาเลือกใช้ Java SDK มี library และเครื่ องมือ
สาหรั บ การพัฒ นาให้ เลื อ กใช้มากมาย ข้อดี พ บว่าหากระบบ Network
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การวิเคราะห์ ปัจจัยทีส่ ่ งผลให้ เกิดความเสี ยหายต่ อชีวติ และการบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
บนทางพิเศษโดยใช้ การถดถอยโลจิสติกส์
Analysis of factors affecting deaths and injury caused by accidents
on expressways by using logistic regression
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บทคัดย่ อ
การวิเคราะห์ ปัจจัยที่ ส่งผลต่อความเสี ยหายต่ อชี วิตและการ
บาดเจ็ บ ที่ เ กิ ด จากอุ บ ัติ เหตุ บ นทางพิ เศษครั้ งนี้ ได้ ใ ช้ ข ้อ มู ล อุ บ ัติ เหตุ
ที่เกิ ดขึ้นบนทางพิเศษในปี 2560 จานวน 1,424 เหตุก ารณ์ มาจัดกลุ่ มตัว
แปรที่เกี่ ยวข้องกับความเสี ยหายต่อชี วิตและการบาดเจ็บ จานวน 10 ตัว
แปร ประกอบด้วย ตัวแปรตาม คือ ความเสี ยหายต่อชี วิตและการบาดเจ็บ
(Y; เกิดความเสี ยหาย = 1 และไม่เกิดความเสี ยหาย = 0) และตัวแปรอิสระ
ประกอบด้ ว ย จ านวนรถที่ เ กิ ด อุ บ ัติ เหตุ (X1) จ านวนช่ อ งทางที่ เ กิ ด
อุบตั ิเหตุ (X2) ช่ วงเวลาการเกิ ดอุบตั ิ เหตุ (X3) ลักษณะการเกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุ
(X4) ลักษณะช่องทาง (X5) สภาพอากาศ (X6) สาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุ (X7)
ประเภทรถ (X8) และระดับความรุ นแรง (X9) จากนั้นนาตัวแปรทั้งหมด
มาวิ เคราะห์ ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ก ส์ (logistic regression analysis) ผล
การศึกษาพบว่ามี 4 ตัวแปรที่มีนยั สาคัญต่อการเกิ ดความเสี ยหายต่อชี วิต
และการบาดเจ็บ คือ จานวนรถที่เกิ ดอุบตั ิเหตุ (X1) จานวนช่ องทางที่เกิ ด
อุบตั ิเหตุ (X2) ลักษณะช่ องทาง (X5) ประเภทรถ (X8) อีกทั้ง ยังได้สมการ
ที่ใช้ทานายปั จจัยที่ส่งผลความเสี ยหายต่อชี วิตและการบาดเจ็บที่มีความ
ถูกต้องโดยรวม 75.6%
คาสาคัญ: ทางพิเศษ, อุบตั ิเหตุบนทางพิเศษ, การถดถอยโลจิสติกส์

Abstract
This study uses a total of 1,424 accident cases on the
expressways in 2017 to group variables. The study reveals that there are
10 variables related to affecting deaths and injuries including dependent
variable: affecting deaths and injuries (Y; damage = 1 and no damage = 0)
and independent variables include number of accidents (X1), number of
accident lanes (X2), accident duration (X3), accident characteristics (X4)

lane characteristics (X5) weather conditions (X6) causes of accidents
(X7) types of vehicle (X8) and degrees of severity (X9). All 10 variables
were analyzed by using logistic regression. Finally, the study finds that
there are 4 variables that significantly affect deaths and injuries; the
number of accidents (X1), number of accident lanes (X2), lane
characteristics (X5), type of vehicle (X8). Moreover, the study also finds
the equation for predicting factors affecting deaths and injuries with up
to 75.6% of the overall accuracy.
Keywords: expressway, accident on expressways, logistic regression

1. บทนา
ความปลอดภัยของการจราจรบนทางพิเศษถือเป็ นเรื่ องสาคัญ
ที่จะต้องคานึ งถึ ง เนื่ องจากทางพิเศษบางช่ วงเป็ นทางยกระดับ และเป็ น
ทางที่ มีการใช้ความเร็ วสู งซึ่ งทาให้เกิ ดอุบตั ิ เหตุอยู่บ่อยครั้ ง ทั้งนี้ อาจมา
จากหลาย ๆ สาเหตุ ซ่ ึ งล้วนแล้วแต่ก่ อให้ เกิ ดความเสี ยหายต่อชี วิต และ
การบาดเจ็บ และทรัพย์สินเสี ยหาย ซึ่ งพบว่า ในปี 2560 ได้เกิ ดอุบตั ิเหตุ
บนทางพิเศษจานวน 1,424 ครั้ ง ถึ งแม้จานวนอุบตั ิ เหตุมีแนวโน้มลดลง
แต่ ค วามเสี ย หายต่ อ ชี วิ ต การบาดเจ็ บ และทรั พ ย์สิ น เสี ย หายยัง มี อ ยู่
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ จึงมี วตั ถุ ป ระสงค์ในการวิเคราะห์ ปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อ
ความเสี ยหายต่อชี วิตและการบาดเจ็บที่เกิ ดจากอุบตั ิเหตุบนทางพิเศษโดย
ใช้การถดถอยโลจิสติกส์ ซึ่งการนาแบบจาลองการถดถอยโลจิสติกส์ได้มี
การนามาใช้กบั ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุบตั ิเหตุมากขึ้นเพื่อนามาตรวจสอบ
ถึงผลกระทบของตัวแปรหลายตัวแปร [1] เพราะการรู้ถึงสาเหตุการเกิ ด
อุบตั ิเหตุน้ นั ไม่เพียงแต่ป้องกันการเกิ ดอุบตั ิเหตุเท่านั้น แต่ยงั เป็ นการลด
ความรุ นแรงของอุบตั ิเหตุได้อีกด้วย และในบทความนี้ ได้ศึกษาถึ งปั จจัย
บางประการที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งเชื่ อว่าเป็ นสาเหตุ ห ลัก ๆ ในการท าให้ เกิ ด
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อุบ ัติ เหตุ บ นทางพิ เศษ ก่ อให้ เกิ ด ทรั พ ย์สิ น เสี ยหาย การบาดเจ็บ และ
เสี ยชีวิต

2. วัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์ ปัจจัยที่ ส่งผลต่อความเสี ยหายต่อชี วิตและการ
บาดเจ็บที่เกิดจากอุบตั ิเหตุบนทางพิเศษโดยใช้การถดถอยโลจิสติกส์

3. ขอบเขตการศึกษา
1) ศึกษาข้อมูลจากฐานข้อมูลอุบตั ิเหตุที่จดั เก็บในระบบงาน
เหตุการณ์บนทางพิเศษในช่วงปี พ.ศ. 2560
2) จัดกลุ่ ม ตัวแปรที่ เกี่ ยวข้องกับความเสี ยหายต่ อชี วิตและ
การบาดเจ็บ
3) วิเคราะห์ตวั แปรด้วยวิธีการถดถอยโลจิสติกส์

4. เทคนิคและทฤษฎี
4.1 สมการถดถอยโลจิสติกส์
สมการถดถอยโลจิ ส ติ ก ส์ (Logistic Regression) มี แ นวคิ ด
ใกล้เ คี ย งกับ สมการถดถอยพหุ คู ณ คื อ เป็ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เพื่ อ
การศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Dependent Variable) และ
ตัว แปรอิ ส ระ (Independent Variable) แล้ว น าสมการถดถอยที่ ไ ด้ไ ป
ประมาณหรื อ พยากรณ์ ค่ าตัวแปรตามเมื่ อก าหนดค่ าตัวแปรอิ ส ระได้
แตกต่างกันที่การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบปกติมีเงื่อนไขคือต้องมีค่า
ความคลาดเคลื่ อนมี ค วามแจกแจงแบบปกติ แ ละค่ าแปรปรวนของค่ า
ความคลาดเคลื่อนคงที่ แต่สมการถดถอยแบบโลจิสติกส์ไม่จาเป็ นต้องมี
เงื่อนไขดังกล่าวเนื่องจากตัวแปรตามมีค่าได้เพียง 2 ค่า ทาให้คลาดเคลื่อน
เป็ นได้เพียง 2 ค่าด้วย ซึ่ งเป็ นไปไม่ได้ที่ค่าความคลาดเคลื่ อนจะมีการแจก
แจงแบบปกติ จึงต้องใช้ก ารวิเคราะห์ ความถดถอยโลจิ สติ ก ส์ แทนการ
วิเคราะห์ความถดถอยทัว่ ไป [2]
การวิเคราะห์ การถดถอยโลจิ สติกส์ ใช้เพื่อกาหนดตัวแปรตัว
หนึ่ งหรื อ หลาย ๆ ตัว แปรที่ ส่ งผลต่ อเหตุ ก ารณ์ น้ ัน ๆ ท าให้ เราทราบ
เหตุผลของการเกิ ดเหตุการณ์ น้ นั หรื อไม่เกิ ดเหตุการณ์ น้ ัน ซึ่ งการศึกษา
ครั้งนี้ จะใช้แบบจาลองที่เรี ยกว่า Binary logistic regression model โดยค่า
ของตัวแปรตามจะมีเพียง 2 ค่า (dichotomous variables) คื อ ใช่ (1) หรื อ
ไม่ใช่ (0) [3] ส่ วนตัวแปรอิสระอาจมีเพียงตัวเดียวหรื อหลายตัวก็ได้ หรื อ
ตัวแปรอิสระอาจเป็ นลูกผสมที่แต่ละตัวมีลกั ษณะแตกต่างกันไป [5]

5. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) ศึกษาข้อมูลอุบตั ิเหตุปี พ.ศ. 2560 และจัดกลุ่มตัวแปรโดยมี
รายละเอียดของแต่ละตัวแปรดังนี้
Y ความเสี ยหายต่อชี วิตและการบาดเจ็บ โดย 0 คือไม่มีคน
บาดเจ็บ หรื อ เสี ยชีวิต และ 1 คือ มีคนบาดเจ็บหรื อเสี ยชีวิต
X1 จานวนรถที่เกิดอุบตั ิเหตุ
X2 จานวนช่องทางที่เกิดอุบตั ิเหตุ
0 = ไหล่ทาง,
1 - 4 = จานวนช่องทาง
X3 ช่วงเวลาการเกิดอุบตั ิเหตุ แบ่งเป็ น
0 = ไม่ระบุช่วงเวลา, 1 = 01.01-3.00 น.,
2 = 03.01-05.00 น.,
3 = 05.01-7.00 น.,
4 = 07.01-09.00 น., 5 = 09.01-11.00 น.,
6 = 11.01-13.00 น., 7 = 13.01-15.00 น., 8 = 15.01-17.00 น.,
9 = 17.01-19.00 น.,
10 = 19.01-21.00 น., 11 = 21.01-23.00 น.,
12 = 23.01-1.00 น.
X4 ลักษณะการเกิดอุบตั ิเหตุ แบ่งเป็ น
1. เฉี่ ยวชน 2. ชนสิ่ งกีดขวาง 3. ชนไม้ก้ นั เลน/อุปกรณ์เก็บค่าผ่านทาง
4. ชนท้าย 5. พลิกคว่า
6. เพลิงไหม้
9. อื่น ๆ
X5 ลักษณะช่องทาง แบ่งเป็ น
1. ทางเข้าด่านเก็บเงิน
2. ทางแยก
3.ทางโค้ง
4. ทางตรง
5. ทางร่ วม 6. ทางลาดขึ้น
7. ทางลาดลง
X6 สภาพอากาศ แบ่งเป็ น
1. ปกติ
2. ฝนตก
X7 สาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุ แบ่งเป็ น
1. เบรก 2. เปลี่ยนช่องทาง
3. ขับรถเร็ ว/ประมาท
4. หลับใน/มึนเมา
5. ความเสี ยหายที่เกิดจากรถ
6. ฝ่ าฝื นสัญญาณ
9. อื่น ๆ 0. ไม่ระบุ
X8 ประเภทของรถ แบ่งเป็ น
1. รถยนต์ส่วนบุคคล 2. รถกระบะ/รถตู้ 3. รถบรรทุก/รถพ่วง
4. รถบัส/รถประจาทางอื่น ๆ 0. ไม่ระบุ
X9 ระดับความรุ นแรง แบ่งเป็ น
0=ไม่รุนแรง
1=รุ นแรง
2) วิเคราะห์ตวั แปรด้วยการถดถอยโลจิสติกส์แบบทวิ (binary
logistic regression) โดยน าตัว แปรเข้า ท านายแบบเดิ น หน้ า (forward
method): ซึ่งวิธีการนี้ จะคัดเลือกตัวแปรทานายที่อธิ บายความผันแปรของ
ตัวแปรตามได้สูงสุ ด และมี นยั สาคัญทางสถิ ติเข้าสมการก่อน จากนั้นจึ ง
เลือกตัวแปรทานายที่อธิ บายความผันแปรของตัวตามได้อนั ดับรองลงมา
และมีนัยสาคัญทางสถิ ติเข้าสมการตามลาดับ การนาตัวแปรทานายเข้า
สมการจะทาเช่ นนี้ เรื่ อย ๆ ไปจนกระทัง่ ไม่มีตวั แปรท านายใดที่ อธิ บาย
ความผันแปรของตัวแปรตามอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติอีกแล้ว [3]
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6. ผลการศึกษา

ตารางที่ 1 สรุ ปสมการ

ข้อมูลอุบตั ิเหตุบนทางพิเศษปี 2560 มีจานวน 1,424 ครั้ง เกิ ด
จากการการบัน ทึ ก ข้อมู ล เหตุ ก ารณ์ ก ารเกิ ดอุ บตั ิ เหตุ บนทางพิ เศษของ
เจ้าหน้าที่กภู้ ยั จราจร
ผลจากการวิเคราะห์ ความน่ าเชื่ อถื อได้ของการพยากรณ์ เฉลี่ ย
75.6% (Y)โดยสามารถพยากรณ์ความเสี ยหายที่เกิดจากอุบตั ิเหตุที่ไม่มีคน
บาดเจ็บหรื อเสี ยชี วิต (0) จานวน 1,068 คน พยากรณ์ถูกต้อง 95.2% และ
พยากรณ์ความเสี ยหายที่เกิ ดจากอุบตั ิเหตุที่มีคนบาดเจ็บหรื อเสี ยชี วิต (1)
จานวน 356 คน พยากรณ์ ถูก ต้อง 16.6% ซึ่ งเกิ ดจากจานวนคนบาดเจ็บ
หรื อ เสี ยชี วิตจากอุบ ัติเหตุ มีจานวนน้อย ท าให้ มี ข ้อมู ล สถิ ติที่ จะน ามา
วิเคราะห์จานวนน้อย ผลการพยากรณ์ในส่ วนของผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บ หรื อ
เสี ยชีวิตเลยมีค่าน้อย
X1: จานวนรถที่ เกิ ดอุ บ ัติเหตุ (1 คัน =54.2%, 2 คัน =28.2%,
3 คัน =10.4%, 4 คัน =4.0%, 5 คัน =1.7%, 6 คัน =1.1%, 7 คัน =0.4%, 1
คัน=0.1%)
X2: จ าน วน ช่ องท างที่ เกิ ดอุ บ ั ติ เ ห ตุ (0=28.4%, 1=56%,
2=14.3%, 3=1.2% และ 4=0.2%)
X3: ช่ วงเวลาการเกิ ดอุบตั ิ เหตุ (ไม่ระบุช่วงเวลา=0.1%, 01.013.00 น ., =6.5%, 03.01-05.00 น .=5.5%, 05.01-7.00 น .=8.1%, 07.0109.00 น.=8.8%, 09.01-11.00 น.=9.3%, 11.01-13.00 น.=10.2%, 13.0115.00 น., 10.6%, 15.01-17.00 น.=8.8%, 17.01-19.00 น.=7.9%, 19.0121.00 น.=7.9%, 1.01-23.00 น.=7.9%, และ 23.01-01.00 น.=8.4%)
X4: ลัก ษณะการเกิ ด อุ บ ัติ เหตุ (เฉี่ ย วชน=17.6%, ชนสิ่ ง กี ด
ขวาง=19.1%, ชนไม้ก้ นั เลน/อุปกรณ์เก็บค่าผ่านทาง=23.0%, ชนท้ าย=28.2%,
พลิกคว่า=7.1%, เพลิงไหม้=1.5%, อื่น ๆ=3.5%)
X5: ลั ก ษณะช่ อ งทาง (ทางเข้ า ด่ า นเก็ บ เงิ น =13.6%, ทาง
แยก=1.8%, ทางโค้ง=8.3%, ทางตรง=69.0%, ทางร่ วม=1.1%, ทางลาด
ขึ้น=2.6% และ ทางลาดลง=3.5%)
X6: สภาพอากาศ (ปกติ=95% และ ฝนตก=5%)
X7: สาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุ (เบรก=2.8%, เปลี่ยนช่ องทาง=13.6%,
ขับรถเร็ ว/ประมาท=57.2%, หลับใน/มึนเมา=4.0%, ความเสี ยหายที่ เกิ ด
จากรถ=9.5%, ฝ่ าฝื นสัญญาณ=7.2%, อื่น ๆ=5.3% และไม่ระบุ=0.4%)
X8 ประเภทของรถ (รถยนต์ส่วนบุคคล=17.5%, รถกระบะ/รถ
ตู=้ 14.4%, รถบรรทุก/รถพ่วง=12.1%, รถบัส/รถประจาทางอื่น ๆ=1.2%
และไม่ ระบุ=54.8%)
X9 ระดับความรุ นแรง (ไม่ รุนแรง=98.8%, รุ นแรง=1.2%)
ผลการจากวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติก ส์ แบบเดิ นหน้า ดัง
ตารางที่ 1

Model Summary
-2 Log likelihood
Cox & Snell R
Square
a
1458.953
.094
a
1437.363
.107
a
1432.056
.111
a
1427.648
.113

Step
1
2
3
4

Nagelkerke
R Square
.139
.159
.164
.168

*a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed
by less than .001.

จากตารางที่ 1 พบว่ามี ส มการที่ ดี ที่ สุ ด มี ค่ า Cox & Snell R2
ม าก ที่ สุ ด คื อ 0.113 แ ล ะ มี ค่ า Nagelkerke R2 เท่ า กั บ 0.168 ซึ่ ง
ประกอบด้วย 4 ตัวแปร คือ จานวนรถที่เกิดอุบตั ิเหตุ (X1) จานวนช่องทาง
ที่เกิดอุบตั ิเหตุ (X2) ลักษณะช่องทาง (X5) และประเภทของรถ (X8)
ตารางที่ 2 ตัวแปรของสมการ
Variables in the Equation
B
S.E. Wald df Sig. Exp(B)
a
Step 1 X2
1.093 .100 120.036 1 .000 2.983
Step 2

b

Step 3c

Step 4d

Constant
X1
X2
Constant
X1
X2
X8
Constant
X1
X2
X5
X8
Constant

-2.197
.268
.955
-2.565
.242
1.009
-.143
-2.446
.232
.959
.119
-.135
-2.834

.127
.058
.105
.153
.059
.108
.063
.160
.059
.110
.057
.063
.249

301.500
21.633
83.475
279.507
17.107
87.679
5.159
233.354
15.588
76.253
4.344
4.528
129.068

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.023
.000
.000
.000
.037
.033
.000

.111
1.308
2.599
.077
1.274
2.742
.867
.087
1.260
2.610
1.126
.874
.059

จากตารางที่ 1 สามารถน ามาสร้ า งสมการการถดถอย
โลจิสติกส์ได้ดงั นี้
Y = -2.834 + 0.232X1 + 0.959X2+ 0.119X5 – 0.135X8
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เมื่ อ พิ จ ารณาจากตารางที่ 1 พบว่ า จ านวนช่ อ งทางที่ เ กิ ด
อุบตั ิเหตุ (X2) จะส่ งผลต่อความเสี ยหายต่อชี วิตและการบาดเจ็บมากที่สุด
คื อ 2.610 เท่า รองลงมา คื อ จานวนรถที่ เกิ ดอุบตั ิ เหตุ (X1) จะส่ งผลต่ อ
ความเสี ยหายต่อชี วิตและการบาดเจ็บ 1.260 เท่า อันดับที่สาม คือลักษณะ
ช่องทาง (X5) จะส่งผลต่อความเสี ยหายต่อชี วิตและการบาดเจ็บ 1.126 เท่า
และ อันดับสุ ดท้าย คือ ประเภทของรถ (X8) จะส่ งผลต่อความเสี ยหายต่อ
ชีวิตและการบาดเจ็บ 0.874 เท่า
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HIKARI Ltd, http://www.m-hikari.com

6. สรุปผลการศึกษา
การถดถอยโลจิสติกส์สามารถนามาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเสี ยหายต่อชี วิตและการบาดเจ็บ ได้ โดยสามารถบอกตัวแปรที่ มี
นัยสาคัญต่อความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้น ซึ่ งตัวแปรที่ส่งผลต่อความเสี ยหายกับ
ชี วิต และการบาดเจ็บ มากที่ สุ ด คื อ ขนาดของอุ บ ัติ เหตุ นั่น คื อ จานวน
ช่องทางและจานวนรถ ถ้าอุบตั ิเหตุขนาดใหญ่หลายช่ องทาง รถประสบ
อุบตั ิเหตุหลายคันก็ส่งผลให้เกิ ดความเสี ยหายต่อชี วิตและก่อให้เกิ ดการ
บาดเจ็บมาก

7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณพนักงานและลูกจ้างการทางพิเศษแห่ งประเทศไทย
ทุ ก ท่ านที่ ไ ด้อ านวยความสะดวก และให้ ข ้อ มู ล ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ
การศึกษา และขอขอบคุณผูช้ ้ ี แนะแนวทางความรู ้ในการศึกษาทุกท่าน
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บทคัดย่ อ

Abstract

การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.) ให้ บริ การโครงข่ าย
ทางพิเศษในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มี ระยะทางทั้งหมด 224.6
กิโลเมตร และมีปริ มาณจราจรเฉลี่ย 1.8 ล้านเที่ยวต่อวัน ซึ่ งมีปริ มาณผูใ้ ช้
ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (บัตร Easy Pass) กว่า 6 แสนเที่ ยวต่อ
วัน ทั้งในระบบเปิ ด (ชาระค่าผ่านทางในอัตราคงที่) และระบบปิ ด (ชาระ
ค่าผ่านทางตามระยะทาง) ซึ่ งในการบริ ห ารจัดการจราจรบนทางพิ เศษ
จาเป็ นต้องทราบข้อมูลของรถแต่ ละคันจากจุดเริ่ มต้นและจุดปลายทาง
ของการเดิ นทาง (Origin and Destination Surveys: O-D Surveys) ซึ่ งจาก
เดิ ม ส ารวจโดยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งผู ้ใ ช้ ท างบริ เวณริ ม ทาง
(Roadside Interview Survey: RIS) เท่านั้น ทาให้ขอ้ มูลที่ ได้มีไม่เพียงพอ
และไม่สามารถนามาวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้องและแม่นยา จึงมีแนวคิด
ใหม่โดยอาศัยข้อมูลจากฐานข้อมูลการใช้บตั ร Easy Pass (Data Records)
ที่มีอยู่เป็ นจานวนมาก โดยการพัฒนาเริ่ มจากนาข้อมูลการใช้บตั ร Easy
Pass ที่เก็บได้ท้ งั หมดใน 1 วัน จานวน 824,564 ข้อมูล เลือกข้อมูลเฉพาะ
ในช่ ว งเวลาเร่ ง ด่ ว นเช้ าและเย็น ได้ จ านวน 307,000 ข้อ มู ล ซึ่ งอยู่ใ น
รู ป แบบของฐานข้อ มู ล (Database) จากนั้น น ามาค้น หาเฉพาะข้อ มู ล
รถยนต์ที่ใช้บตั ร Easy Pass ที่ สามารถหาจุดเริ่ มต้นและจุดปลายทางของ
การเดิ นทางในช่ วงเวลาดังกล่ าวโดยเขี ยนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ซึ่ ง
พบว่า มีท้ งั หมด 27,244 คัน จากนั้นนามานับจานวนรถยนต์ในทางลงแต่
ละที่ ที่มาจากทางขึ้นเดี ยวกัน พบว่าสามารถจับคู่ทางขึ้น-ลง ได้ถึง 97 คู่
จากโครงข่ายที่มีทางขึ้ น-ลง ทั้งหมด 144 คู่ ซึ่ งข้อมูลที่ ได้สามารถนามา
สนุบสนุนการวิเคราะห์ขอ้ มูลและพัฒนาระบบวิศวกรรมทางพิเศษต่อไป
ในอนาคต

Expressway Authority of Thailand (EXAT) has operated
224.6 kilometers of expressway network (in Bangkok and vicinities)
with average traffic volume of 1.8 million trips per day. Electronic Toll
Collection (ETC) or Easy Pass is introduced in both open system (Flat
rate) and closed system (Distance-base rate) and used over 600,000 trips
per day. To manage traffic on the expressways, Origin and Destination
Surveys (O-D Surveys) of each car were necessary. Although Roadside
Interview Survey (RIS) has been used to support traffic management,
lack of samplings and data accuracy has been shown. We then applied
the new method based on the data acquired from the Easy Pass
Database. The process required the data of one-day Easy Pass
transaction which were 824,564 Data Records. Later, 307,000 Records
(only morning peak and evening peak periods) in the form of database
came as the result. Next, PHP was developed to find the precise
information of each vehicle using Easy Pass with O-D Surveys and
finally acquired 27,244 vehicles. The final process, we generated O-D
matrices on each expressway and found 97 sets of O-D locations from
144 sets of the entire O-D locations on the expressway network. This
data acquired can be used for further analysis and development of the
expressway engineering system.

คาสาคัญ: PHP, Easy Pass, จุดเริ่ มต้นและจุดปลายทางของการเดินทาง

Keywords: PHP, Easy Pass, Origin and Destination Surveys

1. บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญ
การทางพิ เศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.) เป็ นหน่ วยงาน
รัฐ วิสาหกิ จ สังกัดกระทรวงคมนาคม ให้บ ริ การโครงข่ายทางพิ เศษใน
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กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มีระยะทางทั้งหมด 224.6 กิโลเมตร และ
มี ป ริ ม าณจราจรเฉลี่ ย 1.8 ล้านเที่ ยวต่ อวัน การทางพิ เศษฯ เล็ งเห็ น ถึ ง
ความสาคัญของการแก้ไขปั ญหาจราจร จึ งได้มีการสารวจข้อมูลจราจร
จากเดิ มสารวจโดยวิธีการสัมภาษณ์ กลุ่ มตัวอย่างผูใ้ ช้ทางบริ เวณริ มทาง
(Roadside Interview Survey: RIS) แต่ ข ้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ม่ เ พี ย งพอและไม่
สามารถนามาวิเคราะห์ ผล จึงมี แนวคิ ดใหม่ โดยใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูล
การใช้บตั ร Easy Pass มาพัฒนาเพื่อค้นหาจุดต้นทางและจุดปลายทางของ
การเดินทางบนทางพิเศษ

1.2 วัตถุประสงค์
บทความฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นการพัฒนา Algorithm เพื่อค้นหาจุด
ต้น ทางและจุด ปลายทางของการเดิ น ทางบนทางพิ เศษ โดยใช้ข ้อมู ล
Transaction ของระบบ Easy Pass

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
ในการพัฒนา Algorithm เพื่อค้นหาจุดต้นทางและจุดปลายทาง
ของการเดิ นทางบนทางพิเศษใช้ข ้อมูลจากฐานข้อมูล การใช้บตั ร Easy
Pass ของผูใ้ ช้ทางพิเศษ เพื่อเป็ นการลด Processing Time จึ งทดลองกับ
ข้อมูลที่เก็บได้ท้งั หมดใน 1 วัน จานวน 824,564 ข้อมูล

2. ทฤษฏีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การเก็บข้ อมูลการสารวจจุดต้ นทางและจุดปลายทางของ
การเดินทาง (Origin and Destination Surveys: O-D Surveys)
ข้อมูลปริ มาณการเดิ นทาง เป็ นข้อมูลพื้นฐานที่ จาเป็ นในการ
สร้ างแบบจาลองเพื่ อสนับสนุ นในการวิเคราะห์ แ ละวางแผนด้านการ
ขนส่ ง ซึ่ งการสารวจจุดต้นทางและจุดปลายทางของการเดิ นทางเพื่อหา
ปริ มาณการเดินทางมีหลายวิธี [1] ดังนี้
 การส ารวจจากป้ ายทะเบี ยนของยานพาหนะ (License
Plate Mail-Out Surveys) เป็ นการสารวจโดยบันทึกหมายเลขป้ายทะเบียน
ของยานพาหนะที่ ผ่ า นถนนที่ ต้อ งการเก็ บ ข้อ มู ล และค้น หาข้อ มู ล
ยานพาหนะ เพื่อส่งแบบสารวจไปยังเจ้าของยานพาหนะทางอีเมล์
 การสัมภาษณ์บริ เวณริ มทาง (Roadside Interview) เป็ นการ
สั ม ภาษณ์ ผู้ใ ช้ ท างด้วยค าถามสั้ นๆ ในพื้ น ที่ ที่ ก าหนด ท าให้ ส ามารถ
ควบคุมกลุ่มตัวอย่างให้อยูใ่ นขอบเขตที่ตอ้ งการ แต่จาเป็ นต้องใช้บุคลากร
ในการสารวจจานวนมากและอาจส่ งผลให้เกิ ดการจราจรติ ดขัด เนื่ องจาก
ในการสัมภาษณ์ผใู้ ช้ทางจาเป็ นต้องมีการหยุดรถ
 การสารวจทางอีเมล์ (Mail-back Postcard Surveys) มักใช้
ในกรณี ที่ มีป ริ มาณจราจรสู ง วิธีน้ ี ไม่ ทาให้ เกิ ดการกี ดขวางการจราจร
และใช้ต้น ทุ นต่ า เมื่ อเที ยบกับการสัม ภาษณ์ บ ริ เวณริ ม ทาง โดยวิ ธี น้ ี มี

แบบสอบถามสั้นๆ สามารถแจกจ่ายให้กบั ผูข้ บั ขี่ในจุดพักรถ (Rest areas)
หรื อสถานี บริ การน้ ามันซึ่ งเป็ นบริ เวณที่ รถหยุด การสารวจวิธีน้ ี สามารถ
กระจายแบบสอบถามได้อย่างรวดเร็ ว ใช้จานวนบุ ค ลากรน้ อยในการ
สารวจ แต่ตอ้ งการกลุ่มตัวอย่างจานวนมาก ข้อมูลรายละเอียดการเดิ นทาง
ที่ได้ถูกตอบกลับน้อย และข้อมูลที่ได้มาอาจมีอคติ (biased data)
 การสารวจทางออนไลน์ (Online Surveys) เป็ นการสารวจ
ผ่านทางเว็บ มี อตั ราการตอบกลับ สู งหากมี สิ่ งแลกเปลี่ ยน (คู ปอง บัตร
ของขวัญ ) เป็ นแรงจู งใจ นอกจากนี้ ยังไม่ มี ค่ าใช้ จ่ ายส าหรั บ เอกสาร
สอบถาม ค่าโทรศัพท์ ค่ากรอกข้อมู ล ซึ่ งวิธีน้ ี สามารถรวบรวมข้อมู ลได้
รวดเร็ วและนามาใช้สารวจข้อมูลการเดินทางได้ในอนาคต อี กทั้งข้อมูลที่
ขาดหายในการสารวจมีเปอร์เซ็นต์ต่าเนื่ องจากระบบมีการตรวจสอบความ
ครบถ้วนของข้อมูลก่อนที่ผตู ้ อบแบบสารวจจะส่ งข้อมูล
 การสารวจทางโทรศัพท์ (Phone Surveys) เป็ นการสารวจ
โดยเลื อกเจ้าของรถที่ อยู่ในขอบเขตที่ ต้องการและติ ดต่ อทางโทรศัพท์
เพื่อสัมภาษณ์เจ้าของรถโดยใช้คาถามสั้นๆ ในการสารวจวิธีน้ ี จาเป็ นต้อง
มีการระบุบุคคลที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่เหมาะสม ทาให้การสุ่ ม
ตัวอย่างท าได้ยาก และข้อมู ล ที่ ได้อาจมี อคติ (biased data) ซึ่ งวิ ธี ก ารนี้
ไม่นิยมใช้ในการสารวจจุดต้นทางและจุดปลายทางของการเดินทาง
 การส ารวจผ่านเครื่ องรั บ สัญญาณดาวเที ยม จีพีเอส ทาง
โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ (Cell Phone, and GPS Receiver) เป็ นการส ารวจโดย
ติ ด ตามหรื อระบุ ตาแหน่ งของมื อ ถื อ โดยใช้ จีพี เอส สามารถให้ ข ้อ มู ล
เกี่ยวกับการเดิ นทางของเจ้าของโทรศัพท์จากการเปลี่ยนตาแหน่งของการ
รับสัญ ญาณจากเสาสัญ ญาณต้นหนึ่ งไปยังเสาสัญ ญาณอี ก ต้น หนึ่ ง ซึ่ ง
ข้อ มู ล จากการเดิ น ทางของเจ้า ของโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ อาจสร้ า งข้อ มู ล
จุดต้น ทางและจุดหมายปลายทางที่ จาเป็ นในการสนับสนุ นแบบจาลอง
การวางแผนด้านขนส่ ง

2.2 Easy Pass
EASY PASS [2] คือ ชื่ อบัตรที่ใช้ในระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
อัตโนมัติ (Electronic Toll Collection System: ETC) โดยมี อ งค์ป ระกอบ
สาคัญของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ [3] ประกอบด้วย
 อุ ป กรณ์ ระบบที่ ติ ด ตั้ ง ภายในรถ (On-Board Unit) ท า
หน้าที่ สะท้อนสัญญาณคลื่ นวิทยุ เพื่อตรวจสอบข้อมูลยอดเงินคงเหลื อ
ภายในระบบ ซึ่ งผูใ้ ช้บริ การจะได้รับอุปกรณ์ ดงั กล่ าว เมื่ อลงทะเบี ยนใช้
บริ การในครั้งแรก

รู ปที่ 1 อุปกรณ์ On-Board Unit
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 อุ ป กรณ์ ส่ ง สั ญ ญาณ (Antenna) ท าหน้ า ที่ ส่ ง สั ญ ญาณ
คลื่นวิทยุในย่านความถี่ 5.8 GHz เพื่อสื่ อสารข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล
ภายในอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในรถ (On-Board Unit) ซึ่ งหากข้อมูลถูกต้อง
ระบบจะทาหน้าที่ตดั ค่าผ่านทางจากยอดเงินคงเหลื อและจะเปิ ดไม้ก้ นั ให้
รถผ่านได้

รูปที่ 2 อุปกรณ์ Easy Pass Antenna
ระบบเก็บค่าผ่านทางพิ เศษอัตโนมัติ มี รูปแบบในการเก็บค่ า
ผ่านทางพิเศษซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ระบบ คือ ระบบเปิ ดและระบบปิ ด โดย
ระบบเปิ ด (Open system) คื อ การเก็ บเงิ น อัตราเดี ยวที่ ด่ านทางเข้า และ
ระบบปิ ด (Closed system) คือ การเก็บเงินตามระยะทางที่ด่านขาออก
ในระบบปิ ดสามารถที่จะจับคู่ขอ้ มูลทางขึ้ น-ลงได้โดยตรง แต่
ในระบบเปิ ด จะมีเพียงข้อมูลทางขึ้ น แต่ไม่ทราบว่าไปลงทางไหน จึ งใช้
สมมติฐานที่ว่า “ทางขึ้นในช่ วงเย็น คือจุดหมายปลายทางในช่ วงเช้า” ด้วย
สมมติฐานนี้ จึงใช้การจับคู่หมายเลข On-Board Unit หรื อ OBU เดี ยวกัน
ระหว่างข้อมูลทางขึ้นช่ วงเช้าและทางขึ้ นช่ วงเย็น จากข้อมูลจานวนมาก
เฉลี่ ย 6 แสนเที่ ยวต่ อวัน หรื อ 170 ล้านเที่ ยวต่ อปี จึ งจาเป็ นต้องพัฒนา
Algorithm มาช่วยในการประมวลผล

3. ขั้นตอนการดาเนินการ
3.1 ออกแบบการทางานของการพัฒ นาเพื่ อค้ นหาจุดต้ นทาง
และจุดปลายทางของการเดินทางบนทางพิเศษ โดยใช้ ข้อมู ล
Easy Pass
การทางานของการพัฒนาเพื่อค้นหาจุดต้นทางและจุดปลายทาง
ของการเดินทางบนทางพิเศษ โดยใช้ขอ้ มูล Easy Pass เริ่ มต้นจากการนา
ข้อมูลการใช้บตั ร Easy Pass ของผูใ้ ช้ทางพิ เศษ ซึ่ งเก็ บในรู ป แบบของ
ฐานข้อมูล (Database) มาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษา PHP ซึ่ งเป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ ในลักษณะ Server Side Script และ
เป็ น Open Source ที่สามารถทางานกับฐานข้อมูลได้ เมื่อประมวลผลไฟล์
PHP จะได้ข ้อ มู ล จุ ด ต้น ทางและจุ ดปลายทางของการเดิ น ทางบนทาง
พิเศษ ในรู ปแบบของไฟล์ Excel ดังแสดงในรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 การทางานของการพัฒนาเพื่อค้นหาจุดต้นทางและจุดปลายทาง
ของการเดินทางบนทางพิเศษ โดยใช้ขอ้ มูล Easy Pass

3.2 การพัฒนา Algorithm ค้ นหาจุดต้ นทางและจุดปลายทาง
ของการเดินทางบนทางพิเศษ โดยใช้ ข้อมูล Easy Pass
จากการออกแบบการทางานของการพัฒนาเพื่อค้นหาจุดต้นทาง
และจุดปลายทางของการเดิ นทางบนทางพิเศษ โดยใช้ขอ้ มูล Easy Pass
จะเห็ นได้ว่า มีการเก็บข้อมูลการใช้บตั ร Easy Pass ของผูใ้ ช้ทางพิเศษ ไว้
ในรู ปแบบของฐานข้ อ มู ล โดยข้อ มู ล จากฐานข้อ มู ล ประกอบด้ ว ย
TXN_NO (หมายเลข Transaction), LOCATION_ID (หมายเลขด่านเก็บเงิน),
SMARTCARD_ID (หมายเลขบั ต ร Easy Pass) และ CREATED_DATE
(วัน ที่ ส ร้ าง) จึ งน าข้อมู ล ดังกล่ าวมาใช้ ในการค้น หาจุ ดต้นทางและจุ ด
ปลายทางของการเดิ น ทางบนทางพิ เศษ โดยใช้ ภาษา PHP ซึ่ งมี ผ ังงาน
(Flowchart) แสดงขั้นตอนการทางาน ดังแสดงในรู ปที่ 4 และตัวอย่างข้อมูล
ที่สามารถจับคู่ได้โดยใช้ SMARTCARD_ID ดังแสดงในตารางที่ 1
ข้อมู ลที่ เก็ บได้ท้ งั หมดใน 1 วัน จานวน 824,564 ข้อมู ล เลื อก
ข้อมูลเฉพาะในช่ วงเวลาเช้าและเย็นได้จานวน 307,000 ข้อมูล นามาจับคู่กนั
โดยใช้เครื่ องคอมพิ วเตอร์ HP Intel Core i5-2500 หน่ วยประมวลผลกลาง
(CPU) 3.30 GHz หน่ วยความจาชั่วคราว (RAM) 8.00 GB ระบบปฏิ บตั ิการ
Window 10 Pro 64 bit พบว่ า มี ท้ ั งหมด 27,244 คัน และใช้ เวลาในการ
ประมวลผล 34 นาที
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5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
การทางพิ เศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.) ได้น าระบบเก็ บ ค่ า
ผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ มาใช้ในการแก้ปัญหารถติดบริ เวณหน้าด่าน โดย
การใช้งานบัตร Easy Pass ใน 1 วัน มีขอ้ มูลจานวน 824,564 ข้อมูล เมื่อ
เลื อ กข้อ มู ล เฉพาะในช่ วงเวลาเร่ งด่ วนเช้าและเย็น ได้จานวน 307,000
ข้อมูล เมื่อค้นหาเฉพาะข้อมูลรถยนต์ที่ใช้บตั ร Easy Pass ที่ สามารถหา
จุดเริ่ มต้นและจุดปลายทางของการเดิ นทางในช่วงเวลาดังกล่าวโดยเขียน
โปรแกรมด้วยภาษา PHP พบว่า มี ท้ งั หมด 27,244 คัน เมื่ อนับจานวน
รถยนต์ในทางลงแต่ละที่ ที่มาจากทางขึ้นเดี ยวกัน พบว่าสามารถจับคู่ทาง
ขึ้น-ลง ได้ถึง 97 คู่ จากโครงข่ายที่มีทางขึ้น-ลง ทั้งหมด 144 คู่ โดยข้อมูล
ที่ได้มีจานวนมากกว่าการสารวจโดยวิธีการสัมภาษณ์ กลุ่ มตัวอย่างผูใ้ ช้
ทางบริ เวณริ มทาง จากกรณี ศึ กษานี้ การทางพิเศษฯ จึงมี แนวคิดที่จะนา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบ Big Data มาประยุกต์ใช้กบั ข้อมูลการใช้งานบัตร
Easy Pass เพื่ อ สนุ บ สนุ น การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล และพัฒ นาทางพิ เศษ
เพื่อให้บริ การที่ดีต่อไปในอนาคต

รูปที่ 4 ผังงานการพัฒนาเพื่อค้นหาจุดต้นทางและจุดปลายทางของการ
เดินทางบนทางพิเศษ โดยใช้ขอ้ มูล Easy Pass

6. กิตติกรรมประกาศ

ตารางที่ 1 ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถจับคู่ได้โดยใช้ SMARTCARD_ID
SMARTCARD_ID
497557100
543813324
1872423197
1903597987
498315627

LOCATION_ID (1)
317
324
208
245
662

งานวิ จ ัยฉบับ นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ว ยดี เนื่ อ งจากผู ้วิ จ ัยได้รั บ
ความช่ วยเหลือจากพนักงานในสังกัดกองวิจยั และพัฒนาวิศวกรรมระบบ
ทางพิ เศษ และเจ้าหน้ าที่ การทางพิ เศษแห่ งประเทศไทยทุ ก ท่ านที่ ใ ห้
ข้อมูลและสนับสนุ นในงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณเป็ น
อย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ี

LOCATION_ID (2)
128
128
126
111
654

เอกสารอ้ างอิง
4. ผลการดาเนินการ
จากการวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาเพื่อค้นหาจุดต้นทาง
และจุดปลายทางของการเดิ นทางบนทางพิเศษ โดยใช้ขอ้ มูล Easy Pass
จะได้ข ้อมูล จานวนรถยนต์ใ นทางลงแต่ ล ะที่ ที่ ม าจากทางขึ้ น เดี ยวกัน
พบว่าสามารถจับคู่ทางขึ้ น-ลง ได้ถึง 97 คู่ จากโครงข่ายที่ มีท างขึ้น -ลง
ทั้งหมด 144 คู่ ซึ่ งเป็ นข้อมูลจานวนรถยนต์ที่ สามารถหาจุดเริ่ มต้นและ
จุดปลายทางของการเดินทางบนทางพิเศษ โดยมีตวั อย่างข้อมูล ดังแสดง
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตัวอย่างข้อ มู ล จ านวนรถยนต์ที่ ส ามารถหาจุ ด เริ่ ม ต้น และ
จุดปลายทางของการเดินทางบนทางพิเศษ
หมายเลขด่ านเก็บเงิน
111
112
113

ชื่ อด่ านเก็บเงิน
ดินแดง
เพชรบุรี
สุ ขมุ วิท

111
ดินแดง
0
3
35

112
เพชรบุรี
2
0
4
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การพัฒนาการแสดงตาแหน่ งของโทรศัพท์มือถือสาหรับ Mobile Application บนทางพิเศษ
Development of Mobile Location-based for Mobile Applications on Expressways
ธวัชชัย รักษาชาติ1 เสาวนี ศรีสุวรรณ2 เอกรินทร์ เหลืองวิลยั 3 เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร4
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กองวิจยั และพัฒนา, การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-5589800 ต่อ 2960-2962

บทคัดย่ อ
การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.) ให้บริ การทางพิเศษใน
7 สายทาง มี ร ะยะทางรวม 224 กม. แต่ ล ะสายทางจะมี ศู น ย์ค วบคุ ม
(CCB) ที่ทาหน้าที่ในการบริ หารการจราจร รวมถึ งการกู้ภยั และแจ้งเหตุ
ต่างๆ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ นบนทางพิเศษ ให้ติดต่อไปที่ CCB ที่รับผิดชอบ
แต่ล ะสายทางโดยตรงจะได้รับ ความสะดวกมากกว่าการติ ด ต่ อไปยัง
ส่วนกลาง (โทร 1543) แต่ส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่า ขณะเกิดเหตุน้ นั อยูบ่ น
สายทางใดและต้องโทรหมายเลขใดใน 7 หมายเลข ในการพัฒนา Mobile
Application “EXAT Traffic” เวอร์ ชันที่ 3 จึ งได้เพิ่ มระบบแจ้งเหตุแ บบ
ตาแหน่ งที่ต้ งั (Location based) กล่ าวคื อ มี ปุ่ มโทรฉุ กเฉิ นเพี ยงปุ่ มเดี ยว
จะโทรไปยัง CCB ที่รับผิ ดชอบตาแหน่ งนั้นโดยตรง แต่ฟังก์ชั่น นี้ ตอ้ ง
ออกแบบให้ใช้งานได้เมื่ ออยู่บนทางพิ เศษ (ซึ่ งเป็ นลัก ษณะแคบ-ยาว)
เท่านั้น จึงจาเป็ นต้องพัฒนาขั้นตอนวิธี (Algorithm) เพื่อให้ตรวจสอบได้
ว่าตาแหน่งของโทรศัพท์มือถืออยูบ่ นทางพิเศษหรื อไม่ เริ่ มจากเมื่อได้รับ
ตาแหน่งพิกดั ภูมิศาสตร์ ของโทรศัพท์มือถือที่ตาแหน่งละติจูด x, ลองจิจูด
y (รู ป แบบทศนิ ย ม) แล้ว จะสร้ างเป็ นพื้ น ที่ ต รวจจับ (Detector Zone)
สี่ เหลี่ ย มขนาด x ± t และ y ± t เมื่ อ Detector Zone ซ้ อ นทั บ กั บ พิ ก ั ด
ภูมิศาสตร์ ของทางพิเศษตาแหน่ งใดตาแหน่ งหนึ่ ง ก็จะระบุตาแหน่ งทาง
พิเศษและ CCB ที่รับผิดชอบได้ ผลการวิจยั พบว่าค่า t ที่เหมาะสมใช้งาน
ได้ก ับ ฐานข้อมู ล ค่ าพิ ก ัด ภู มิ ศ าสตร์ ท รงกลมของทางพิ เศษที่ มี เท่ ากับ
0.0004 หน่ ว ยองศาทศนิ ย ม หรื อ เที ย บได้ ก ับ Detection Zone ขนาด
ประมาณ 118 x 118 ตารางเมตร
คาสาคัญ: PHP, จีพีเอส, ตาแหน่งที่ต้ งั ,ละติจูด ลองจิจูด

Abstract
Expressway Authority of Thailand (EXAT) has provided
224.6 kilometer of expressway network (7 expressways).Each

expressway provides route a Traffic Control Center (CCB) to handle
traffic management including rescue and warnings. When an emergency
occurs on the expressway contacting each CCB directly is more
convenient than contacting the center (call 1543). However, must
expressway users know little about the process. In the development of
the Mobile Application "EXAT Traffic" version 3, Location based
system is developed to use a single emergency call button to call
directly to the CCB responsible for the location. However, this function
must be designed to work while during on the expressway (long-narrow
feature).Thus, It is necessary to develop algorithms to determine
whether the position of the mobile phone is on the expressway. Starting
from getting position of the cellular spherical coordinate system, Has
coordinating latitude x and longitude y (decimal format), to create a
square detector zone. Then, we used the square detector zone to find
position of the CCB. The result shows the appropriate T = 0.0004
equivalent to 118 x 118 km2 of detector zone.
Keywords: PHP, GPS, Location based , latitude, longitude

1. บทนา
การทางพิ เศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.) ได้พ ัฒ นาแอบพลิ
เคชัน่ สาหรับรายงานสภาพจราจรบนทางพิเศษบนโทรศัพท์มือถื อ ภายใต้
ชื่อ EXAT Traffic โดยแอบพลิเคชัน่ ดังกล่าวสามารถรายงานสภาพจราจร
บนโครงข่ายทางพิเศษในรู ปแบบต่างๆ อาทิ เช่ น เส้นสี ความติ ดขัดของ
จราจร ภาพนิ่ งของสภาพจราจรจากกล้องวงจรปิ ด และอุบตั ิการณ์บนทาง
พิเศษ กทพ. จึ งเล็งเห็ นถึ งการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้งานแอบพลิ เคชั่น
ในการท าหน้ า ที่ ก ระจายข่ า วสารไปยัง ผู ้ ใ ช้ ท างโดยตรงและตรง
กลุ่ ม เป้ าหมาย จึ งจาอย่างยิ่งในการน าข้อมู ล ต าแหน่ งของผู ้ใช้ ท างบน
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โครงข่ายทางพิเศษแต่ละสายทางมาพัฒนาและประมวลผล ด้วยวิธีการ
ค้นหาข้อมูล แบบเชิ งเส้น (Linear Search) โดยผลลัพธ์ที่ได้น้ ัน สามารถ
นาไปเป็ นองค์ประกอบของแอบพลิเคชั่นเพื่อการกระจายข่าวสารไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อผูใ้ ช้ทางสายทางอื่น

2. ทฤษฏีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ระบบระบุ ต าแหน่ งบนพื้ น โลก (Global Positioning
System: GPS)
Global Positioning System: GPS คือระบบบอกตาแหน่ งวัตถุ
ต่ าง ๆ บนพื้ น โลก ซึ่ งอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ง านในระบบนี้ จะประกอบด้ ว ย
ดาวเที ยมที่ ถูก ออกแบบมาให้ สามารถระบุ ตาแหน่ งพิ กดั ต่ าง ๆ บนพื้ น
โลก อุปกรณ์ตวั รับสัญญาณดาวเทียม GPS และหน้าจอแสดงผลข้อมูลที่
ได้รับจากอุปกรณ์สัญญาณดาวเทียมที่ ส่งมาจากดาวเทียมที่โคจรอยูน่ อก
โลก วัตถุต่าง ๆ ที่มีพิกดั จะอยูใ่ นรู ปของข้อสนเทศทางภูมิศาสตร์ จะบอก
ตาแหน่ งว่าอยู่ ณ ที่ใดบนผิวโลก การบอกตาแหน่ งจะใช้ค่า ละติจูด และ
ลองจิ จูด ซึ่ งเป็ นระบบพิ กดั แสดงตาแหน่ งบนผิวโลก หรื อใช้ N, E ซึ่ ง
ระบบพิกดั ฉากของประเทศในการแสดงตาแหน่งนอกจากนั้นมีการแสดง
ตาแหน่งโดยวิธีการอื่น ๆ เช่น บ้านเลขที่ รหัสไปรษณี ย ์ ชื่ อถนน เป็ นต้น
กระบวนการอัตโนมัติที่เรี ยกว่าภูมิรหัส (Geocoding) จะใช้ในการกาหนด
ตาแหน่งอ้างอิงตามระบบพิกดั ให้แก่สิ่งต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประมวลผล
เกี่ยวกับตาแหน่งเหล่านี้ ได้

2.2 การหาระยะทางระหว่ าง 2 จุด
วิธีการคานวณเพื่อหาระยะระหว่างจุด 2 จุดจะใช้ทฤษฏี พีทา
กอรัสเข้ามาช่ วยเพื่อแก้สมการ [1] จากสมการพีทากอรัสเมื่อนามาประ
ยุคย์ใช้กบั การคานวณหาระยะทางจึงได้สมการ แต่เนื่ องจากโลกเป็ นทรง
กลมจึ งจาเป็ นต้องปรั บ ปรุ งสมการเพื่ อให้ ได้ผลการหาระยะทางอย่าง
ถูกต้องตามระยะทางที่เป็ นจริ งโดยใส่ ตวั แปรเพิ่มค่าความคลาดเคลื่อนลง
ไปเมื่อละติจูดมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 1 องศาจึงได้สมการใหม่ดงั นี้
d  ( X 2  a2  X 1  a1 ) 2  (Y2  b2  Y1  b1 ) 2

(1)

ในการพัฒนาระบบการค้นหาสถานที่ใกล้เคียงด้วยระบบจีพี
เอสเป็ นการนาเอาพิกดั ละติ จูดและลองจิ จูดของสถานที่เข้าไปเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูล เมื่อต้องการค้นหาสถานที่ในระยะขอบเขตที่ผูใ้ ช้ตอ้ งการจะ
ทาได้โดยการค านวณจากระยะทางระหว่างตาแหน่ งของผูใ้ ช้งานและ
ตาแหน่ งของสถานที่ [2] จากการวิเคราะห์ พบว่าการหาสถานที่ ใกล้เคี ยง
ด้ ว ยการค านวนระยะทางนั้ นจ าเป็ นต้อ งทราบถึ ง ระยะทางระหว่ า ง
ตาแหน่ งของผูใ้ ช้งานและตาแหน่ งของสถานที่ ทุกจุดจึงจะสามารถระบุ
ได้ถึงขอบเขตการแสดงผล

2.4 การประยุกต์ ใช้ ระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์ (Geographic
Information System: GIS)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ เครื่ องมือ และกระบวนการ
ทางานเกี่ ยวกับข้อมูลเชิ งพื้นที่ดว้ ยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กาหนดข้อมูล
และสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กบั ตาแหน่ งเชิ งพื้นที่ [3] ในการค้นหา
ตาแหน่ งของโทรศัพท์มือถื อบนทางพิเศษได้นา GIS เข้ามาประยุกต์ใช้
เพื่อเป็ นข้อมูลอ้างอิงในการเปรี ยบเทียบตาแหน่งของพิกดั โทรศัพท์มือถื อ
ที่อยูบ่ นทางพิเศษ

2.5 การรายงานสภาพจราจรบนทางพิ เศษผ่ านแอพพลิเคชั่ น
โทรศัพท์ สมาร์ ทโฟน (Expressway Traffic Report Application
on Smartphones)
การรายงานสภาพจราจรบนทางพิ เศษผ่ านแอพพลิ เคชั่ น
โทรศัพท์สมาร์ ทโฟนเป็ นอีกหนึ่ งทางเลื อกในการกระจายข่าวสารให้ถึง
มือผูใ้ ช้ทางพิเศษ ทั้งนี้ในแอพพลิเคชัน่ เวอร์ ชนั่ 2 [4] มีการแสดงผลเบอร์
โทรฉุ กเฉิ น ต่าง ๆ เป็ นจานวนมากดังแสดงในรู ปที่ 1(ก) ซึ่ งจะเป็ นการ
ยากเมื่อต้องการโทรศัพท์เพื่อแจ้งเหตุไปยังศูนย์ควบคุมทางพิเศษ (CCB)
ดัง นั้ นในการรายงานสภาพจราจรบนทางพิ เศษผ่ า นแอพพลิ เ คชั่ น
โทรศัพท์สมาร์ ทโฟนเวอร์ ชนั่ ปั จจุบนั ภายใต้ชื่อ EXAT Traffic ได้มี ก าร
นาระบบ Location based เข้า มารวมด้ว ยเพื่อ ให้ก ารแสดงผลเบอร์
โทรศัพ ท์ข องศูน ย์ค วบคุ ม ทางพิเ ศษ (CCB) ได้อ ย่า งแม่ น ยาดังแสดง
ในรู ปที่ 1 (ข)

a1=ค่าการเปลี่ยนระยะทางของเส้นละติจูดของ gps1
a2=ค่าการเปลี่ยนระยะทางของเส้นละติจูดของ gps2
b1=ค่าการเปลี่ยนระยะทางของเส้นลองจิจูดของ gps1
b2=ค่าการเปลี่ยนระยะทางของเส้นลองจิจูดของ gps2
(ก)

(ข)

2.3 การหาสถานทีใ่ กล้ เคียงด้ วยระบบจีพเี อส
รู ปที่ 1 เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิ นภายในแอพพลิเคชัน่
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3.3 การรับข้ อมูลมาจากโทรศัทพ์ มือถือ
2.4 JSON
การส่งข้อมูลพิกดั ละติจูดและลองจิจูดจากโทรศัพท์มือถือเพื่อ
ทาการประมวลผลนั้นได้นา JSON มาใช้เพื่อเป็ นสื่ อกลางในการติ ดต่ อ
ระหว่างเซิ ร์ฟเวอร์ (server) และไคลเอ็นท์ (client) โดย JSON จะทาการ
แปลงข้อมูลละติจูดและลองจิจูดให้อยูใ่ นรู ปแบบ Array Encode เพื่อส่ ง
ข้อมูลให้ Server จากนั้นให้ php จะทาการ Decode JSON ออกมาจะได้
ข้อมูล พิ ก ัดละติ จูดและลองจิ จูด จากโทรศัพ ท์มื อถื อทั้งระบบ Android
และ iOS [5]

การรั บ และส่ ง ข้อ มู ล ข้ามเพรตฟอร์ ม (platform) ในงานมี
ทั้งหมด 3 platform เข้ามาเกี่ยวข้องคือ โทรศัพท์มือถื อ (ระบบปฏิบตั ิการ
iOS และ android) และคอมพิวเตอร์ ประมวลผลซึ่ งการจะทาให้ platform
ทั้ง 3 สามารถสื่ อ สารกัน ได้ จาเป็ นต้อ งใช้ ต ัว กลางการติ ด ต่ อ ส าหรั บ
งานวิจยั นี้ ได้ใช้ JSON เข้ามาเป็ นตัวกลางสื่ อสารโดยกระบวนการทางาน
เป็ นไปดังแสดงในรู ปที่ 4

3. ขั้นตอนการดาเนินการ
3.1 การออกแบบฐานข้ อมูล
การวิจยั ที่เกี่ ยวกับการค้นหาข้อมูลสิ่ งที่สาคัญเหนื อสิ่ งอื่นใด
คื อข้ อ มู ล ส าห รั บ การค้ น ห าดั ง นั้ น เพื่ อ การค้ น ห าข้ อ มู ล อย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภ าพผู้วิ จ ัย จ าเป็ นต้อ งมี ก ารออกแบบฐานข้ อ มู ล ส าหรั บ
ฐานข้อมู ล ที่ น าเข้ามาใช้ในงานเป็ น SQL Server [6] และได้ออกแบบ
ตารางข้อมูล (table) ไม่ให้เกิ ดความซ้ าซ้อนของข้อมูลผูว้ ิจยั จึงได้ทานอร์
มัลไลเซชัน (Normalization) [7] ในระดับ 3NF จึงเกิ ดเป็ นตารางข้อมูลดัง
แสดงในรู ปที่ 2

รู ปที่ 4 การส่ งข้อมูลด้วย JSON

3.4 การค้ นหาพิกดั จากฐานข้ อมูล
เมื่ อ ได้ค่ าพิ ก ัด ละติ จูด และลองจิ จูดของโทรศัพ ท์มื อถื อ ใน
ขั้นตอนการค้นพิกดั ทางพิเศษจากฐานข้อมูลกระทาโดยนาค่า t = 0.0004
มาสร้ างเป็ นตัวแปร Lat_min,Lat_max,Lng_min,Lng_max เพื่ อใช้ค าสั่ง
SQL Query หาข้อมูลในตารางฐานข้อมูลซึ่งมีกระบวนการดังแสดงในรู ป
ที่ 5

รูปที่ 2 ตารางข้อมูลชื่ อทางพิเศษและตารางพิกดั

3.2 การนาข้ อมมูลจาก GIS มาประยุกต์ ใช้
ระบบ GIS เป็ นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซ่ ึ งประกอบไป
ด้วยพิกดั ละติจูดและลองจิจูดของทางพิเศษดังนั้นในการนาข้อมูลไปใช้
จาเป็ นต้องทาการนาออกข้อมูลพิกดั ละติจูดและลองจิจูดเข้าไปเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลโดยประกอบไปด้วย ตารางชื่ อทางพิเศษ,ตารางพิกดั ดังแสดง
ในรู ปที่ 3

รู ปที่ 5 กระบวนการค้นหาพิกดั ทางพิเศษในตารางฐานข้อมูล

รูปที่ 3 การนาข้อมูล GIS เข้าฐานข้อมูล

4. ผลการดาเนินการ
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จากการออกแบบระบบการค้นหาพิกดั โทรศัพท์บนทางพิเศษ
ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาระบบเพื่อการค้นหาพิกดั ทางพิเศษตามที่ออกแบบโดยการ
ทดสอบได้ใช้พิกดั ละติ จูดที่ 13.614549 และลองจิจูดที่ 100.751541 เมื่อ
ทาการค้นหาผลที่ได้คือ ชื่ อทางพิเศษและไอดี ของทางพิเศษดังแสดงใน
รู ปที่ 6 (ก)

รูปที่ 6 ผลการค้นหาชื่อและไอดีทางพิเศษ (ก)
เมื่อใช้พิกดั ละติจูดที่ 13.622850 และลองจิจูดที่ 100.665877 ทาการค้นหา
ชื่อทางพิเศษและไอดีของทางพิเศษได้ผลลัพธ์ดงั แสดงในรู ปที่ 6 (ข)

รูปที่ 6 ผลการค้นหาชื่อและไอดีทางพิเศษ (ข)
และเมื่อใช้พิกดั ละติจูดที่ 13.635987 และลองจิจูดที่ 100.631716 ทาการ
ค้นหาชื่ อทางพิเศษและไอดีของทางพิเศษซึ่ งเป็ นพิกดั ที่อยูน่ อกทางพิเศษ
ได้ผลลัพธ์ดงั แสดงในรู ปที่ 6 (ค)

ลักษณะทางยกระดับเหนื อถนนปกติการค้นหาด้วยการนาความสู งเข้ามา
ประมวลผลด้วยจะทาให้ผลลัพธ์มีความแม่นยามากขึ้นนั้นเอง
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รูปที่ 6 ผลการค้นหาชื่อและไอดีทางพิเศษ (ข)

5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
กทพ. ได้พฒั นาระบบการค้นหาตาแหน่ งของโทรศัพท์มือถื อ
บนทางพิเศษซึ่ งทางานร่ วมกับการส่ งข้อมูลผ่าน JSON เพื่อทาการค้นหา
พิ ก ัด ละติ จู ด และลองจิ จู ด ที่ อ ยู่ ใ นฐานข้อ มู ล ซึ่ งได้ ข ้อ มู ล จากระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยระบบการค้นหาตาแหน่ งของโทรศัพท์มือถื อ
บนทางพิ เศษสามารถค้น หาตาแหน่ งได้ถู ก ต้องแต่ ระบบยังมี จุด ที่ ต้อง
พัฒ นาต่ อ คื อ เมื่ อ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ อยู่บ นถนนใต้ท างด่ ว น เช่ น กรณี
โทรศัพท์มือถื ออยู่บนถนนบางนา-ตราดซึ่ งเป็ นถนนที่ อยู่ใต้ท างพิ เศษ
บูรพาวิถีระบบจะค้นหาและแจ้งผลลัพท์เป็ นทางพิ เศษบู รพาวิถี ดังนั้น
จากกรนี ศึกษานี้ ผวู้ ิจยั ได้แสนอแนวทางเพื่อแก้ปัญหาโดยต้องนาค่าความ
สูงของตาแหน่งที่คน้ หาเข้าไปในระบบเนื่ องจากทางพิเศษส่ วนใหญ่จะมี
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ระบบอัตโนมัติสาหรับเฝ้ าดูค่าความนาไฟฟ้ า ค่ าความเป็ นกรด–ด่ างและค่ าอุณหภูมิในการปลูกพืชไฮโดรพอนิกส์
Automated System to Monitor Electrical Conductivity, pH Levels and Temperature for Hydroponics
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บทคัดย่ อ
ไฮโดรพอนิ กส์เป็ นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแต่ใช้น้ าที่มีธาตุ
อาหารพืชแทน การปลูกพืช ไฮโดรพอนิ กส์จะต้องอาศัยปั จจัยหลัก ต่างๆ
ได้แก่ อุณหภูมิ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ค่าความนาไฟฟ้ า ค่าความเข้มแสง
และค่ าออกซิ เ จนในการเจริ ญเติ บ โตของพื ช อย่างไรก็ ต ามในกรณี ที่
เกษตรกรมีการปลูกพืชหลายชนิดและมีโรงเรื อนจานวนมาก อาจประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ทาให้ผลผลิ ตพืชไม่ได้ตาม
ความต้องการ เพือ่ แก้ปัญหาดังกล่าวงานวิจยั นี้ ได้เสนอระบบตรวจวัดและ
เฝ้าดูค่าปั จจัยที่สาคัญ ได้แก่ ค่าความนาไฟฟ้ า ค่าความเป็ นกรด-ด่าง และ
ค่าอุณหภูมิ โดยระบบที่เสนอมีองค์ประกอบ 3 ส่ วน ได่แก่ ชุดประมวลผล
กลาง ชุดวัดค่าความนาไฟฟ้ าและค่าความเป็ นกรด-ด่างแบบพกพา และ
ชุดวัดอุณหภูมิ จากการทดลองสอบเทียบชุ ดวัดที่เสนอกับค่ามาตรฐาน
พบว่า ค่า ความเป็ นกรด-ด่ างและค่ าความน าไฟฟ้ า มี ค่ าความแม่ น ยา
94.96 % และ 95.28 % ตามลาดับ ผลการทดลองโดยนาระบบไปทดสอบ
ปลู ก พื ช 2 ชนิ ด ได้แ ก่ ผ ัก คะน้ า และผัก กาดกวางตุ ้ง พบว่ า พื ช มี ก าร
เจริ ญเติบโตดี พัฒนาการทางด้านลาต้นและใบมีความแข็งแรง สามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายใน 30-35 วัน
คาสาคัญ: ไฮโดรพอนิ กส์, การปลูกพืชไร้ดิน, ค่าความนาไฟฟ้ า, ค่าความ
เป็ นกรด–ด่าง

Abstract
Hydroponic plants are planted without the use of soils, but use
water with plant nutrients dissolved. Hydroponics cultivation requires
main factors in plant growth that are temperature, pH level, electrical
conductivity, light intensity and Oxygen. However, in case farmers grow
many kinds of vegetables and have a large number of hydroponic plants,
these may be lead to problems with controlling the factors in the desired
range. To solve this problem, this research proposes an environmental
monitoring system to measure the key factors that are temperature, pH
level and electrical conductivity. The system consists of three parts: a
central processing unit, the temperature measurement, and portable
electrical conductivity and pH measurement. From the calibration of the

instrument, accuracy of conductivity and pH were 94.96 % and 95.28 %,
respectively. Based on the experiment, there are two types of crops: kale
and choy. In both growing areas, the results showed that the growth and
development of the stem and leaf were strong. Kale and choy can be
harvested within 30-35 days.
Keywords: Hydroponics , Soilless culture, Electrical conductivity, pH

1. บทนา
ทางเลือกในการผลิ ตพืชและเป็ นทางเลื อกซึ่ งนิ ยมกันมากใน
ปั จจุ บ นั ได้แ ก่ ก ารปลู ก พื ช ไร้ ดิ น หรื อไฮโดรพอนิ ก ส์ ซึ่ งเป็ นระบบที่
เลียนแบบการปลูกพืชบนดิน แต่เป็ นการปลูกพืชบนวัสดุอื่นๆ ที่ไม่ใช่ดิน
หรื อการปลู ก ลงบนสารละลายที่ มีธาตุ อาหารพืช การปลู กพืชด้วยวิธี น้ ี
เป็ นการให้สารละลายในน้ าที่แทนการปลูกบนดินซึ่ งมีขอ้ ดีคือปลูกพืชได้
ทุกช่วงฤดูกาลและสามารถผลิตผักได้หลายชนิ ดที่มีราคาแพงได้ การปลูก
พืชไร้ดินไม่มีขอ้ จากัดเรื่ องสภาวะต่างๆ ที่มีผลต่อการผลิตและยังสามารถ
ควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการเจริ ญเติบโตของพืชได้ดี
อีกด้วย ทาให้พืชมีการเติบโตอย่างสม่าเสมอและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิ ต
ได้อย่างมีคุณภาพ การปลูกพืชแบบไฮโดรพอนิ กส์อาศัยปั จจัยหลายชนิ ด
ในการควบคุ มการเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ได้แ ก่ อุ ณหภู มิ ค่ าความเป็ น
กรด-ด่าง ค่าความนาไฟฟ้ า ค่าความเข้มแสง และค่าออกซิ เจน จะเห็นได้
ว่างานวิจยั ระบบควบคุ มการปลู กพื ชไฮโดรพอนิ กส์ ที่ผ่านมา [1-5] จะ
เน้นการควบคุมอุณหภูมิ ค่าความเป็ นกรด-ด่างและค่าความนาไฟฟ้ าเป็ น
หลัก ซึ่งค่าต่างๆ เหล่านี้ จาเป็ นต้องรักษาไว้ในกระบวนการให้ธาตุอาหาร
เพื่อให้แน่ใจว่าพืชสามารถดูดกลื นแร่ ธาตุตามต้องการ อย่างไรก็ตามการ
ปลูกพืชที่มีโรงเรื อนแบบไฮโดรพอนิ กส์ จานวนหลายโรงเรื อน และแต่
ละโรงเรื อนมี ก ารปลู กพื ช ต่างชนิ ด กัน อาจประสบปั ญหาเกี่ ยวกับ การ
ควบคุมปั จจัยต่าง ๆ ที่แตกต่างกันในแต่ละโรงเรื อนให้อยูใ่ นความความ
ต้องการของพืชแต่ละชนิ ดได้ งานวิจยั นี้ จึงได้เสนอระบบอัตโนมัติเพื่อ
ตรวจวัดและเฝ้าดูค่าปั จจัยที่สาคัญ ได้แก่ ค่าความนาไฟฟ้ า ค่าความเป็ น
กรด-ด่ า ง และค่ า อุ ณ หภู มิ เพื่ อ ให้ ก ระบวนการผลิ ต พื ช ได้ ผ ลผลิ ต
มาตรฐานตามต้องการ
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2. การออกแบบระบบ
การท างานของระบบเฝ้ า ดู ค่ า ความน าไฟฟ้ า ค่ า ความเป็ น
กรด-ด่างและค่าอุณหภูมิในการปลูกพืชไฮโดรพอนิ กส์ แบ่งเป็ น 3 ส่ วน
ได้แก่ 1) ชุดประมวลผลกลาง 2) ชุดวัดอุณหภูมิ ในโรงเรื อน และ 3) ชุด
วัดค่าความนาไฟฟ้ าและค่าความเป็ นกรด–ด่างแบบพกพา ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้

2.1 ชุดประมวลผลกลาง
ชุดประมวลผลกลางทาหน้าที่รับข้อมูลการผลิตพืชในแต่ละ
แปลงปลูกจากผูใ้ ช้งานเพื่อกาหนดปั จจัยที่ สาคัญในการปลู กพืช ได้แก่
ระยะเวลาในการปลูก พืช ค่าอุณหภูมิ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ค่าความนา
ไฟฟ้ า ระยะเวลาแจ้งเตือนสาหรับตรวจวัด โดยในระหว่างการปลู กพืช
ระบบจะเฝ้ าดูแ ละประมวลผลข้อมูล สภาพแวดล้อม เพื่อแจ้งเตื อนให้
ผูใ้ ช้งานสามารถควบคุมปั จจัยต่ างๆ ตามที่ ก าหนดไว้ โฟลว์ช าร์ ต การ
ทางานและโครงสร้างด้านฮาร์ ดแวร์ ของชุดประมวลผลกลางแสดงดังรู ป
ที่ 1 และรู ปที่ 2 ตามลาดับ

System initial
ไม่ ใช่
ใช่







รู ปที่ 2 ชุดประมวลผลกลาง

2.2 ชุ ดวัดค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง และค่ าความน าไฟฟ้ า แบบ
พกพา
โครงสร้ างของชุ ด ตรวจวัดแบบพกพา แสดงดังรู ปที่ 3 ท า
หน้าที่วดั ค่าความเป็ นกรด-ด่าง และค่าความนาไฟฟ้ าของแต่ละโรงเรื อน
เพื่อทาการส่ งค่าข้อมูลเหล่านี้ ให้กบั ชุดประมวลผลกลาง ในการออกแบบ
ใช้ เ ซนเซอร์ Analog pH Meter Pro เพื่ อ วัด ค่ า ความเป็ นกรด-ด่ า ง มี
คุณสมบัติวดั ค่าได้ต้ งั แต่ 0 ถึ ง 14 มี ความแม่นยา ± 0.1 pH (25 ºC) และ
เซนเซอร์ Analog Electrical Conductivity Sensor เพื่อวัดค่าความนาไฟฟ้ า
มีคุณสมบัติวดั ค่าได้ต้ งั แต่ 1 ถึง 20 mS/cm มีความแม่นยาน้อยกว่า ± 10%
มีค่า K=1 เหมาะสาหรับการวัดของเหลวทัว่ ไป

-

-

ไม่ ใช่

รู ปที่ 3 ชุดตรวจวัดค่าความเป็ นกรด-ด่างและค่าความนาไฟฟ้ าแบบพกพา

ใช่

2.3 ชุดวัดค่ าอุณหภูมิ

IOT : Think Speak

รูปที่ 1 โฟลว์ชาร์ตการทางานชุดประมวลผลกลาง

ชุ ด วัด ค่ าอุ ณหภู มิ จะถู ก ติ ดตั้งภายในโรงเรื อน มี โครงสร้ าง
ด้านฮาร์ ดแวร์ ดงั รู ปที่ 4 สามารถแสดงผลอุณหภูมิผ่านจอแอลซี ดี พร้อม
ทั้งส่ งค่าอุณหภูมิและความชื้ นให้กบั ชุ ดประมวลผลกลาง ในการทดลอง
ใช้เซนเซอร์ DHT22 (Temperature and humidity sensor) มีคุณสมบัติวดั
อุณหภูมิได้ต้ งั แต่ -40 ถึง 80 ºC และวัดความชื้ นสัมพัทธ์ต้ งั แต่ 0 ถึง 100
%RH มีความแม่นยา ± 0.5 ºC และ ± 2 %RH ตามลาดับ
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3.2 การเฝ้าดูข้อมูลผ่านระบบคลาวด์
ระบบตรวจวัดและเฝ้าดูการปลูกพืชไฮโดรพอนิ กส์ สามารถ
แสดงผลแบบเรี ยลไทม์ผ่านระบบคลาวด์ โดยชุดประมวลผลกลางจะนา
ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่วดั ได้ ไปแสดงบนเว็บไซต์ Thingspeak ซึ่ งได้แก่
ข้อมูล ค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง ค่าความน าไฟฟ้ า และค่าอุ ณหภูมิ รู ปที่ 5
แสดงดังตัวอย่างการแสดงผลข้อมู ลแบบกราฟของค่า อุณหภู มิและค่ า
ความเป็ นกรด-ด่าง

รูปที่ 4 ชุดวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรื อน

3. ผลการทดลอง
3.1 การสอบเทียบชุ ดวัดค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง และค่ าความนา
ไฟฟ้ า
การสอบเทียบชุ ดวัดค่าความเป็ นกรด-ด่าง และการสอบเทียบ
ค่าความนาไฟฟ้ า แสดงผลลัพธ์ดงั ตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 ตามลาดับ
โดยในการสอบเทียบชุ ดวัดค่าความเป็ นกรด-ด่าง ใช้น้ ายามาตรฐาน pH
ค่า 4.00, 7.00 และ 10.00
ตารางที่ 1 การสอบเทียบค่าความเป็ นกรด-ด่าง
นา้ ยา
มาตรฐานpH
4.00
7.00
10.00

ค่าเฉลีย่ จาก
ชุ ดวัด
Mean (n=5)
4.24
6.74
9.46

ความเที่ยงตรง ความแม่ นยา
Precision (%) Accuracy (%)
0.06
0.03
0.05

94.00
96.29
94.60

ตารางที่ 2 การสอบเทียบค่าความนาไฟฟ้า
ค่าความ
นาไฟฟ้ า
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5

ค่าเฉลีย่
Mean (n=5)
1.20
2.53
3.57
4.32
5.25
6.43
7.17
8.75
9.27
10.36
11.16
11.28

ความเที่ยงตรง
Precision (%)
0.20
0.01
0.02
0.04
0.04
0.01
0.04
0.02
0.02
0.01
0.02
0.09

ความแม่ นยา
Accuracy (%)
90.00
98.80
98.00
96.00
95.46
98.93
95.60
97.06
97.58
98.67
97.05
90.24

รู ปที่ 5 ตัวอย่างการแสดงข้อมูลสภาพแวดล้อมบนเว็บไซต์ Thingspeak
(https://thingspeak.com/)

3.3 การปลูกพืชไฮโดรพอนิกส์
การทดลองน าระบบที่ พ ัฒ นา ไปทดสอบปลู ก พื ช แบบ
ไฮโดรพอนิ ก ส์ 2 โรงเรื อน โดยโรงเรื อนที่ ห นึ่ งปลู ก ผัก คะน้ า และ
โรงเรื อนที่สองปลูกผักกาดกวางตุง้ จากนั้นทาการกาหนดค่าพารามิเตอร์
ในแต่ ล ะโรงเรื อนดัง ตารางที่ 3 เพื่ อให้ ระบบตรวจสอบและเฝ้ าดู ก าร
ทางานในแต่ ละโรงเรื อน ผลการทดลองพบว่าพื ชมี ก ารเจริ ญเติ บ โตดี
พัฒนาการทางด้านลาต้นและใบมีความแข็งแรง สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิ ต
ได้ภายใน 30-35 วัน แสดงได้ดงั ตารางที่ 4 และตารางที่ 5 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 การกาหนดค่าพารามิเตอร์ ที่สาคัญในการปลูกพืช
ผักไฮโดรพอนิกส์
ระยะเวลาในการปลูก
ความนาไฟฟ้า
ความเป็ นกรด-ด่าง
ระยะเวลาในการแจ้งเตื อน
สาหรับตรวจวัดสารละลาย

ผักคะน้ า
30 - 35 วัน
3.5 - 4.5 mS/cm
6.0 – 7.5
2 วัน
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ชนิ ด จากการทดสอบการทางานของชุดประมวลผลกลาง ชุดวัดค่าความ
นาไฟฟ้ าและค่าความเป็ นกรด-ด่างแบบพกพา และชุดวัดอุณหภูมิ พบว่า
ระบบที่ พ ัฒ นาขึ้ น สามารถตรวจสอบและเฝ้ า ดู ก ารท างานในแต่ ล ะ
โรงเรื อนได้ต ามความต้อ งการ นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิ ตพื ช ยัง
สามารถเฝ้ า ดู ข ้อ มู ล ค่ า ความน าไฟฟ้ า ค่ า ความเป็ นกรด–ด่ า งและค่ า
อุณหภูมิแบบเรี ยลไทม์ผา่ นระบบคลาวด์

ตารางที่ 4 ผลการทดลองปลูกคะน้าแบบไฮโดรพอนิกส์
สัปดาห์

ความนา
ไฟฟ้า

ความเป็ น
กรด-ด่าง

1

4.48

6.91

2

4.50

7.07

3

4.41

7.58

การเจริญเติบโต
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ตารางที่ 5 ผลการทดลองปลูกผักกาดกวางตุง้ แบบไฮโดรพอนิกส์
สัปดาห์

ความนา
ไฟฟ้า

ความเป็ น
กรด-ด่าง

1

3.05

7.41

2

3.26

7.40

3

3.34

7.31

4

3.42

7.34

การเจริญเติบโต

4. สรุป
งานวิจยั นี้ เสนอระบบอัตโนมัติสาหรับเฝ้าดู ค่าความนาไฟฟ้ า
ค่าความเป็ นกรด–ด่างและค่าอุณหภูมิในการปลูกพืชไฮโดรพอนิ กส์แบบ
ไร้สาย เพื่อช่วยให้ผดู้ ูแลระบบสามารถตรวจสอบค่าปั จจัยเหล่านี้ ที่ใช้ใน
การควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืชให้ได้ตามความต้องการของพืชแต่ละ
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พฤติกรรมของผู้ใช้ แอปพลิเคชั่ น “EXAT Traffic” เพือ่ การตรวจสอบสภาพจราจรบนทางพิเศษ
User Behavior of “EXAT Traffic” Mobile Application for Expressway Traffic Report
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บทคัดย่ อ

Abstract

การทางพิ เ ศษแ ห่ งประ เ ทศไทย ( ก ทพ. ) ได้ พ ั ฒ น า
แอปพลิ เคชั่นสาหรับรายงานสภาพจราจรบนทางพิเศษมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2554 ในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการพัฒนาแอปพลิ เคชัน่ ใหม่เป็ นเวอร์ ชนั่ ที่ 3
มีชื่อว่า “EXAT Traffic” การพัฒนาแอปพลิ เคชั่นในเวอร์ ชั่นนี้ ได้ถู ก
ออกแบบตามความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน (User Experience) โดยมีการ
รองรั บ ระบบปฏิ บ ัติ ก ารแอนดรอยด์ (Android) และระบบปฏิ บ ัติก าร
ไอโอเอส (iOS) และมีเพิ่มฟังก์ชนั่ ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมา ได้แก่ การแชร์ สภาพ
จราจรสู่ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Shared), การระบุตาแหน่ งผูใ้ ช้ทาง
(Location Based), ภาพเคลื่อนไหวจากกล้อง CCTV บนทางพิเศษ (VDO
Streaming), การส่งข้อความสั้นเพื่อแจ้งเตือนอุบตั ิเหตุหรื อโฆษณา (Push
Message), การค้นหาทางด่วนที่ใกล้ที่สุด (Around Me) ที่สาคัญมีระบบ
จัดการแอปพลิเคชัน่ (Back End) ที่แสดงสถิติการใช้งานด้วย จากการใช้
งานจนถึงปัจจุบนั แอปพลิเคชัน่ มียอดผูใ้ ช้งานเฉลี่ยมากกว่า 200,000 ครั้ง
ต่อเดือน โดยรวมผูใ้ ช้มีความพึงพอใจในแอปพลิ เคชั่นร้ อยละ 64 ข้อมูล
จากระบบ Location Base พบว่าผูใ้ ช้ทางใช้งานแอปพลิ เคชั่นบนทาง
พิเ ศษศรี รัช มากที่ สุดคิ ดเป็ นร้ อยละ 44 ช่ วงเวลา 15.00 น. - 21.00 น.
มีการใช้งานมากที่สุด เฉลี่ ย 20,000 ครั้ งต่ อชั่วโมง ซึ่ งแสดงให้ เห็ นว่า
พฤติกรรมของผูใ้ ช้งานแอปพลิ เคชัน่ นั้นจะเปิ ดใช้งานแอปพลิ เคชั่นเพื่อ
เป็ นทางเลือกในการเดินทาง ข้อมูลพฤติกรรมผูใ้ ช้ทางนี้ จะส่ วนหนึ่ งของ
Big Data ในการพัฒนาการให้บริ การผูใ้ ช้ทางต่อไป

Expressway Authority of Thailand (EXAT) has developed
an application for traffic report on the expressways since 2011. In 2015,
a new application version 3 called “EXAT Traffic” was developed.
The development of this version has mainly been designed from
“User Experience” supporting Android and iOS Operating System.
New functions such as Social Shared, Location Based, VDO Streaming,
Push Message, Around Me, and most importantly, a dashboard of Back
End are displayed. The application has obtained an average of 200,000
times per month since its first operation. Overall, 64% of users were
satisfied with the application. The Location Base system showed that
most users activated the application on the Si Rat Expressway for 44%.
Most active time was between 3 - 9 pm at around 20,000 times per
hour. This shows that the application is used as an alternative to support
the users’ travelling. User behavior data will be part of Big Data to
improve our further services.

คาสาคัญ: พฤติกรรมของผูใ้ ช้แอปพลิ เคชัน่ , อีเอกซ์เอทีทราฟิ ก, ระบบ
ขนส่งและจราจรอัจฉริ ยะ, การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย

Keywords: User Behavior, EXAT Traffic, ITS, EXAT

1. บทนา
ปั จจุ บ นั การใช้ งานโทรศัพท์ส มาร์ ท โฟนมี แ นวโน้ ม สู งขึ้ น
เป็ นผลมาจากการให้ บ ริ การแอปพลิ เ คชั่ น ต่ า งๆ ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ นเพื่ อ
ตอบสนองการใช้งานของผูใ้ ช้ที่มีความหลากหลาย เช่น การติดต่อสื่ อสาร
การทาธุรกรรม การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการรายงานสภาพจราจร เป็ น
ต้น
การทางพิ เ ศษแห่ ง ประเทศไทย (กทพ.) ตระหนั ก ดี ถึ ง
ความสาคัญของการเปิ ดให้บริ การแอปพลิ เคชัน่ สาหรั บการการรายงาน
สภาพจราจรแก่ผใู ้ ช้ทางเพื่อให้ผใู ้ ช้ทางสามารถตัดสิ นใจ ระมัดระวัง หรื อ
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หลีกเลี่ยงเส้นทางได้ เป็ นการช่ วยบรรเทาปั ญหาการจราจรบนทางพิเศษ
และลดการเกิดอุบตั ิเหตุซ้ าซ้อน ทั้งนี้ การให้ขอ้ มูลผ่านแอปพลิเคชัน่ จัดว่า
เป็ นการให้ขอ้ มูลที่มีประสิ ทธิ ภาพเนื่ องจากเป็ นส่ งข้อมูลเข้าถึงผูใ้ ช้ทาง
ได้โดยตรงและผูใ้ ช้ทางสามารถเลื อกดู ได้ทุ ก เวลา ดังนั้นจึ งได้พฒ
ั นา
แอปพลิ เ คชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนในระบบปฏิ บตั ิก าร iOS และ
ระบบปฏิบตั ิการ Android สาหรับรายงานสภาพจราจร มาอย่างต่อเนื่ อง
ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 [1] และในปี 2560 ได้พฒั นาแอปพลิ เคชัน่ โดยใช้ชื่อว่า
“EXAT Traffic” แอปพลิ เคชั่นดังกล่าวจะทาการเชื่ อมต่อข้อมูลสภาพ
จราจรบนทางพิเศษจากศูนย์ควบคุมระบบจราจรอัจฉริ ยะ (ITS Center)
ในรู ปแบบต่าง ๆ อย่างทันกาล (Real-time) ทั้งนี้ แอปพลิ เคชัน่ ยังมีระบบ
จัดการแอปพลิเคชัน่ (Back End) สาหรับแสดงสถิติการใช้งาน ซึ่ งข้อมูล
เชิ งสถิติต่างๆ เหล่านี้ จะนาไปเป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาเวอร์ ชนั่ และ
บริ การอื่นๆ ของทางพิเศษในอนาคต

2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 พฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior)
2.1.1 พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค หมายถึง การแสดงออกของแต่ละ
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งโดยตรงกั บ การใช้ สิ น ค้ า และบริ การ รวมไปถึ ง
กระบวนการในการตัดสิ นใจที่มีผลต่อการแสดงออกของแต่ละบุคคล ซึ่ ง
มีความแตกต่างกันออกไป [2]
2.1.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การวิเคราะห์
เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุท้ งั ปวงที่มีอิทธิ พลทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อหรื อ
ใช้สินค้าและบริ การ ซึ่ งจากการเข้าใจถึ งสาเหตุ ต่างๆ ที่ มีผลจูงใจหรื อ
กากับการตัดสิ นใจซื้ อหรื อใช้สินค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภค จะทาให้
นักการตลาดสามารถตอบสนองผูบ้ ริ โภคได้สมั ฤทธิ์ผล [3]
ทั้งนี้จากการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค มีประโยชน์ทางการตลาด
5 ประการ ดังนี้
1). ช่ ว ยให้ นัก การตลาดเข้า ใจถึ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
2). ช่วยให้ผเู้ กี่ยวข้องสามารถหาหนทางแก้ไขพฤติกรรมในการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในสังคมได้ถู กต้องและสอดคล้องกับ
ความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิง่ ขึ้น
3). ช่วยให้การพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์สามารถทา
ได้ดีข้ ึน
4). เพื่อประโยชน์ ในการแบ่งส่ วนตลาด เพื่อการตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค ให้ตรงกับชนิ ดของสิ นค้าที่ตอ้ งการ
5). ช่วยในการปรับปรุ งกลยุทธ์การตลาดของธุ รกิ จต่าง ๆ เพื่อ
ความได้เปรี ยบคู่แข่งขัน

2.2 พฤติกรรมของผู้ใช้ แอปพลิเคชั่น
ปั จจุบนั ได้มีก ารศึ ก ษาพฤติก รรมของผูใ้ ช้แ อปพลิ เ คชั่น บน
โทรศัพท์สมาร์ ทโฟนเป็ นจานวนมาก ได้แก่ การศึ กษาปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การเลือกใช้แอปพลิเคชัน่ บนสมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ตของผูส้ ูงอายุในเขต
กรุ ง เทพมหานคร พบว่ า เพศ อายุ สถานภาพ ที่ พ กั อาศัย อาชี พ ก่ อ น
เกษียณ ส่ งผลต่อการเลื อกใช้แอปพลิ เคชัน่ ประเภทมัลติมีเดี ยและบันเทิง
[4] การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้แอปพลิเคชัน่ และการตัดสิ นใจ
จองเที่ ยวบิ น และที่ ผกั ผ่าน Traveloka พบว่าส่ วนใหญ่ผูท้ ี่ มีก ารศึ ก ษา
ระดับ ปริ ญ ญาตรี มี รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อเดื อนอยู่ที่ ไม่ เ กิ น 15,000บาท มี ก าร
เลื อกใช้บริ การจองเที่ ยวบิ นหรื อที่ พกั อยู่ในช่ วงราคา 1,000-3,000 บาท
อี ก ทั้ง ปั จจัยด้า นค่ านิ ย มและปั จจัยด้า นการสื่ อสารแบบปากต่ อ ปากมี
ความสัมพัน ธ์ต่อเลื อกใช้บริ ก ารอยู่ในระดับเห็ นด้วยเป็ นอย่างมาก [5]
การศึกษาพฤติกรรมการใช้ไลน์ (LINE) ที่มีผลต่อความพึงพอใจและการ
ใช้ประโยชน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุม พบว่าพฤติกรรมการใช้
แอพพลิเคชัน่ LINE พบว่า มีวตั ถุประสงค์การใช้ คือ พูดคุยติดต่อระหว่าง
บุค คล รองลงมา พูด คุ ย ในกรุ๊ ปของ LINE เพื่ อติ ด ต่ อ สื่ อสารและมี
ระยะเวลาการใช้งานโดยเฉลี่ย 10 – 20 นาที [6]
ซึ่งจากการศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ ช้แอปพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนทั้งหมดพบว่าเป็ นการศึกษาวิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิ งพรรณนา
ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมถึงประชากรทั้งหมดที่ใช้แอปพลิ เคชัน่ โดยการศึกษา
พฤติกรรมของผูใ้ ช้แอปพลิเคชัน่ EXAT Traffic นี้ จะศึกษาจากผูใ้ ช้งาน
แอปพลิ เ คชั่น ทั้งหมดและจะใช้ข ้อมูล ร่ วมกับ แนวทางการพัฒนา Big
Data ในองค์กรร่ วมด้วย

3. วิธีการศึกษา
ตั้งแต่ปี 2560 ได้พฒั นาแอปพลิ เคชั่น EXAT Traffic ซึ่ งเป็ น
เวอร์ ชั่นที่ 3 แล้ว เป้ าหมายของแอปพลิ เ คชั่น EXAT Traffic เป็ น
แอปพลิเคชัน่ สาหรับรายงานสภาพจราจรบนทางพิเศษ สามารถใช้งานได้
ทั้งระบบปฏิบตั ิการ Android และระบบปฏิ บตั ิการ iOS การออกแบบ
แอปพลิ เ คชั่ น เน้ น ออกแบบตามความพึ ง พอใจของผู้ใ ช้ ง าน (User
Experience) โดยมีฟังก์ชนั่ การใช้งานต่าง ๆ ดังตารางที่ 1 และหน้าจอ
แอปพลิเคชัน่ EXAT Traffic ดังแสดงในรู ปที่ 1
ตารางที่ 1 ฟังก์ชนั่ การใช้งานต่าง ๆ ของแอปพลิเคชัน่ EXAT Traffic
เมนู
เ ม นู Overview
Map

แอพพลิเคชัน่ EXAT Traffic
แสดงผล Schematic map (โหลดข้อมูลทุก ๆ 1 นาที)
แ ส ด ง ผ ล ข้ อ ค ว า ม ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย 1 . ข้ อ ค ว า ม
ประชาสั ม พัน ธ์ 2.ข้อ ความอุ บ ั ติ เ หตุ ผ่ า นเทคโนโลยี Push
Message ซึ่ งจะท าให้ ผู ้ ใ ช้ ง านสามารถรั บ ทราบข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ที่ผดู ้ ูแลระบบต้องการสื่ อออกไปได้ทนั ที (การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก)
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เมนู Smart Map

เมนู Emergency
Call
เมนู Message

เมนู Feedback

เมนู Setting

ซึ่ งเพื่อไม่ให้เกิ ดซ้ าซ้อนของข้อมูล ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวมี เป็ นจานวนมาก
โดยการดึงข้อมูล กทพ. ใช้เทคนิ คของ Big Data Analytics มาร่ วมการ
แสดงผลของข้อมูลที่ตอ้ งการ โดยข้อมูลที่นามาแสดงผลได้แก่ 1) สถิ ติ
สรุ ป ข้อ มู ล ต่ า ง ๆ 2) สถิ ติ ก ารใช้ง านแอปพลิ เ คชั่น ในแต่ ล ะเดื อ น
3) ช่ วงเวลาการแอปพลิ เคชัน่ 4) จานวนผูใ้ ช้แอปพลิ เคชัน่ บนทางพิเศษ
5) จานวนผูใ้ ช้ แ อปพลิ เ คชั่นนอกทางพิเ ศษและในทางพิเ ศษ และ
6) ตาแหน่ง (GPS) ผูใ้ ช้แอปพลิเคชัน่ ในแต่ละเดือน

สามารถแชร์ Schematic map ไปยัง Social Network ได้ เช่ น
Line, Facebook, Instagram, Email เป็ นต้น
แสดงตาแหน่ ง ภาพนิ่ งจากกล้อง CCTV และวิดีโอ Streaming,
ตาแหน่ งด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง (Toll Plaza), สถานี ตารวจทาง
ด่วน (Police Station), จุดกลับรถบนทางพิเศษ (U Turn), จุดพัก
รถ (Rest Area) ของทางพิเศษ,แสดงระยะเวลาคาดการณ์การ
เดินทาง, แสดงหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิ น,เก็บรายการเส้นทางที่
เดินทางประจา (Favorite), แสดงพิกดั ของผูใ้ ช้งานสมาร์ทโฟน
, แสดงฟั งก์ชั่น Around Me โดยการนาชื่ อด่านทางขึ้นที่อยูใ่ น
ระยะ 10 กิโลเมตร จากตาแหน่ งปั จจุบนั พร้อมแสดงเส้นทาง
การเดินทาง ระยะเวลาการเดินทางไปยังด่านที่ถูกเลือก
เบอร์ โทรศัพ ท์ที่ ส าคัญ จะก าหนดตายตัว และเมื่ อ วิ่ง บนทาง
พิเศษสายใดเบอร์โทรศัพท์ศูนย์น้ นั จะขึ้นแสดงผลทันที (ใช้งาน
ควบคู่กบั GPS)
ประกอบไปด้วย 1.ข้อความประชาสัมพันธ์ 2.ข้อความอุบตั ิเหตุ
ผ่านเทคโนโลยี Push Message ซึ่ งจะทาให้ผูใ้ ช้งานสามารถ
รับทราบข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผดู ้ ู แลระบบต้องการสื่ อออกไป
ได้ทนั ที โดยผูใ้ ช้งานจะได้รับเฉพาะข่า วของสายทางที่กาลัง
เดินทางอยู่ ซึ่ งช่วยลดปัญหาการได้รับข้อมูลที่ไม่เกิดประโยชน์
ต่อผูใ้ ช้งาน (ใช้งานควบคู่กบั GPS)
อยู่ใ นรู ปแบบแบบสอบถามเพื่อ เก็ บรวบรวมข้อมู ลย้อนกลับ
ช่ ว ยให้ ผู ้ดู แ ลระบบสามารถปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาระบบให้
สามารถรองรั บ กับ ความต้อ งการใช้ ง านของผู ้ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม โดยข้อมูลจะถูกสรุ ปและแสดงผลหน้า Dashboard
มี ให้ เ ลื อ ก 1.การเปลี่ ยนภาษา 2.โหมดแจ้งเตื อ น (แบบ Push
Message) 3.โหมดเสี ยง 4.โหมดสั่น

รู ปที่ 2 หน้าจอสรุ ปการใช้งานแอปพลิเคชัน่ EXAT Traffic

4. การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ งาน

รูปที่ 1 แอปพลิเคชัน่ EXAT Traffic
ทั้ง นี้ แอปพลิ เ คชั่ น ได้มี พ ัฒ นาระบบจัด การแอปพลิ เ คชั่ น
(Back End) ที่แสดงสถิติการใช้งานของผูใ้ ช้งานด้วย แสดงอยูใ่ นรู ปแบบ
หน้าจอสรุ ปการใช้งานแอปพลิ เคชั่น (Dash board) ซึ่ งหน้าจอ Dash
board เป็ นการวิเคราะห์จากฐานข้อมูล ซึ่ งจะประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ 1)
ข้อมูลพื้นฐานทางพิเศษ ได้แก่ ข้อมูลที่ใช้สาหรับแสดงผลต่างๆ ข้อมูลจุด
ตาแหน่งต่างๆ ที่สาคัญ ข้อมูลตาแน่ งจุดพิกดั ตลอดสายของทางพิเศษ 2)
ข้อ มู ล ของผู้ใ ช้ แ อปพลิ เ คชั่ น จะเกิ ด ขึ้ นก็ ต่ อ เมื่ อ มี ก ารเปิ ดใช้ ง าน
แอปพลิเคชัน่ โดยจะมีการเก็บข้อมูลทุกครั้งและมีการตรวจสอบจากไอดี

ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการทดสอบวัดประสิ ทธิ ภาพของเครื่ อง
แม่ข่าย EXAT Traffic โดยใช้โปรแกรม Webserver Load Performance
Stress Test มีการจาลองผูใ้ ช้งานพร้ อมกันจานวน 200 ผูใ้ ช้งานและใช้
งานเป็ นระยะเวลา 600 นาที ผลการทดสอบสามารถรองรับการทางานได้
เป็ นอย่างดี
เพื่อให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ ในการใช้งานแอปพลิ เคชั่น ผูว้ ิจยั ได้
ทาการตรวจสอบความถู กต้องของข้อมูลทุกวัน พร้ อมทั้งจัดทารายงาน
สรุ ปผลการตรวจสอบการทางานของระบบทุกเดื อน โดยความถูกต้อง
ของข้อมูลในการแสดงผลของแอปพลิ เคชัน่ คิดเป็ นร้อยละ 98 ต่อเดื อน
และระบบขัดข้องหรื อใช้งานไม่ได้ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อเดือน
จากผลของการศึกษาข้อมูลการใช้แอปพลิ เคชัน่ พบว่าจานวน
ผู ้ใ ช้ ง านแอพพลิ เ คชั่ น ในเดื อ น มี น าคม 2561 จ านวน 250,413 ครั้ ง
(ประมาณ 8,000 ครั้งต่อวัน) ดังแสดงในรู ปที่ 3 จานวนผูใ้ ช้แอพพลิเคชัน่
มีร้อยละการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องทุกเดื อน โดยมีผูใ้ ช้งานแอพพลิ เคชั่น
บนทางพิเศษสู งสุ ดอยูท่ ี่ทางพิเศษศรี รัชกว่าร้ อยละ 43 ดังแสดงในรู ปที่ 4
ความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ ร้อยละ 63

รู ปที่ 3 สถิติการใช้งานแอปพลิเคชัน่ EXAT Traffic แต่ละเดือน
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รูปที่ 4 จานวนผูใ้ ช้ทางพิเศษโดยแยกตามสายทาง
เวลา 18.00 น. จะมีจานวนผูใ้ ช้งานแอพพลิ เคชั่นมากที่สุดถึ ง
150,000 ครั้ ง ช่ ว งเวลาการใช้ง านแอปพลิ เ คชั่น มากสุ ด (Peak Hour
EXAT Traffic) ตั้งเวลา 13.00 น. – เวลา 21.00 น. มี จานวนผูใ้ ช้งาน
แอพพลิเคชัน่ เฉลี่ย 20,000 ครั้งต่อชัว่ โมง ดังแสดงในรู ปที่ 5

รู ปที่ 6 เปรี ยบเทียบระหว่าง Peak Hour EXAT Traffic กับ Rush Hour
Expressway

5. สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ดังกล่ าวผูว้ ิจยั ได้ทาการส่ งข้อมูลที่ ได้จากการ
วิจยั ไปยังหน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้อง ได้แ ก่ การตลาด ประชาสัมพัน ธ์ และ
CALL Center เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ เช่น เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ
CALL Center สามารถส่ งข้อความแจ้งเตือนอุบตั ิเหตุแยกตามสายทาง
หรื อแจ้งเฉพาะจุดบริ เวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุได้ หรื อประชาสัมพันธ์จะ
ส่ ง ข้ อ ความเพื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ ต่ า งๆ หรื อการตลาดจะส่ ง ข้ อ มู ล
โปรโมชัน่ ไปยังผูใ้ ช้ทางพิเศษศรี รัช เพื่อเป็ นส่ วนลดร้ านค้าในบริ เวณจุด
พักรถ เป็ นต้น

รูปที่ 5 ช่วงเวลาการใช้งานแอปพลิเคชัน่ EXAT Traffic

เอกสารอ้ างอิง

เมื่อนาข้อมูล การใช้งานแอปพลิ เคชั่นโดยนาช่ วงการใช้งาน
Peak Hour EXAT Traffic มาผนวกกับด้านวิ ศวกรรมจราจรโดย
วิศวกรรมจราจรแบ่งข้อมูลช่ วงเวลาเร่ งด่วนบนทางพิเศษ (Rush Hour
Expressway) เป็ น 2 ช่ วงได้แก่ ช่ วงเวลาเร่ งด่วนเช้า ตั้งแต่เวลา 06.00–
เวลา 09.00 น. และช่วงเวลาเร่ งด่วนเย็น ตั้งแต่เวลา 16.00– เวลา 19.00 น.
พบว่ า ช่ ว งเวลาเร่ งด่ ว นเช้ า ไม่ ค่ อ ยมี ก ารใช้ ง านแอปพลิ เ คชั่ น ทั้ง ที่
การจราจรใกล้เคียงกับช่วงเวลาเร่ งด่วนเย็นแสดงว่าการเดินทางช่วงเช้าไม่
มีความจาเป็ นต้องตรวจสอบเส้นทาง (อาจเป็ นเส้นทางประจา) แต่ในช่ วง
เย็นจะมีการตรวจสอบเส้นทางซึ่ งข้อมูลจาก Location Base แสดงว่าผูใ้ ช้
ทางจะเปิ ดแอปพลิเคชัน่ เพื่อตรวจสอบสภาพจราจรและวางแผนก่อนการ
เดิ นทางในช่ วงเย็นซึ่ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้ขอ้ มูลสภาพ
จราจร ดังแสดงในรู ปที่ 6
นอกจากนี้ ยงั พบว่ามี ผูใ้ ช้แอปพลิ เ คชั่นนอกเขตทางคิ ดเป็ น
ร้อยละ 85 โดยสามารถวิเคราะห์ ได้ว่าผูใ้ ช้ทางเปิ ดใช้งานแอปพลิ เคชั่น
เพื่อเป็ นการวางแผนก่อนการเดินทาง
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อัตราการดูดกลืนพลังงานจาเพาะในศีรษะจาลอง
ขณะถูกคลื่นสนามแม่ เหล็กไฟฟ้ าแพร่ จากโทรศัพท์ เคลื่อนที่
Specific Absorption Rate in a Head Model
While Exposing to Electromagnetic Waves Emitted by a Mobile Phone
ศิริวฒ
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการจาลองหาค่าอัตราการดูดกลื นพลังงาน
จาเพาะที่เกิ ดขึ้นในศีรษะมนุ ษย์ขณะที่ มีโทรศัพท์เคลื่ อนที่ แนบข้าง ค่า
อัตราการดู ดกลื น พลัง งานจ าเพาะที่ เ กิ ดจากคลื่ นความถี่ Uplinks ของ
Bands 1 3 5 และ 8 ซึ่ งเป็ น Bands ความถี่ ที่ถูกใช้ในประเทศไทย ได้ถูก
เปรี ยบเที ยบและพบว่า Band ความถี่ สูง (Band 1 และ 3) ก่ อให้ เ กิ ด ค่ า
อัตราการดู ดกลื นพลังงานจาเพาะสู งกว่า 2.5 และ 2 เท่ า เมื่ อเฉลี่ ยต่ อ
น้ าหนักเนื้ อเยื้อ 1 g และ 10 g ตามลาดับ ในขณะที่ค่าอัตราการลดลงของ
ค่าอัตราการดูดกลืนพลังงานจาเพาะของ Band ความถี่สูงเท่ากับ 1.6 W/kg
แต่ของ Band ความถี่ต่าจะเท่ากับ 0.5 W/kg ต่อระยะทางที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 10
mm ตามล าดับ การเปรี ยบเที ยบการเปลี่ ยนแปลงค่ าอัตราการดู ด กลื น
พลังงานจาเพาะครั้ งนี้ สามารถใช้เป็ นข้อมูลประกอบการเลื อกซื้ อหรื อ
เลื อกใช้โทรศัพท์เคลื่ อนที่ ที่มีค่าอัตราการดู ดกลื นพลังงานจาเพาะที่ ต่ า
กว่าได้
คาสาคัญ: อัตราการดูดกลืนพลังงานจาเพาะ ปริ มาณกาลังงานคลื่นความถี่
วิทยุ โทรศัพท์เคลื่อนที่

Abstract
In this article, we present a simulation for determining the
specific absorption rate (SAR) in a human head model while having a
mobile phone beside. The SARs caused by the uplink frequency bands
of 1, 3, 5 and 8 (these bands have been used in Thailand) were compared.
It was found that the higher frequency bands (Band 1 and 3) created the
higher SAR than the lower frequency bands (Band 5 and 8) by the factors
of 2.5 and 2 for the averaging of 1-g and 10-g tissues, respectively. While,
the SARs of the higher and lower frequency bands were found to be
decreased for the increment of each 10-mm distance by the amount of 1.6

W/kg and 0.5 W/kg, respectively. The comparison of the SAR variations
in this work is useful since providing information for considering on how
to buy or use a mobile phone giving low SAR.
Keywords: Specific Absorption Rate, Radiofrequency Dosimetry,
Mobile phone

1. บทนา
อัตราการดูดกลืนพลังงานจาเพาะ (Specific Absorption Rate)
หรื อเรี ยกสั้ นๆว่ า SAR เป็ นข้ อ มู ล บ่ ง ชี้ ปริ มาณอั ต ราพลั ง ง าน
สนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ าที่ ถู ก ดู ด กลื น ในศี รษะผูใ้ ช้งานโทรศัพท์เ คลื่ อนที่
ขณะที่พดู สาย คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กทช) ได้ออก
มาตรฐาน กทช. มท. 5001- 2550 [1] กาหนดให้เครื่ องโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่ถูกนามาวางขายหรื อจาหน่ ายในท้องตลาดต้องผ่านการตรวจวัดค่า SAR
และค่ า ที่ ว ัด ได้ จ ะต้ อ งไม่ เ กิ น ขี ด จ ากั ด ตามข้ อ แนะน า (Guidelines)
มาตรฐานสากลของ The International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) [2]
มาตรฐาน ICNIRP เป็ นมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก(World
Health Organization) ให้การยอมรับว่า “สนามแม่เหล็กที่มีปริ มาณต่ากว่า
ขีดจากัดมาตรฐานนี้ จะไม่ส่งผลต่อสุ ขภาพของมนุ ษย์”[3] ในข้อกาหนด
ICNIRP โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ส่งคลื่นความถี่ระหว่าง 10 MHz ถึง 10 GHz
จะต้องมีค่า SAR ไม่เกิน 2 W/kg เมื่อเฉลี่ยต่อน้ าหนักเนื้ อเยื้อ 10 g
ในมาตรฐาน กทช. มท. 5001- 2550 ได้กาหนดว่าการตรวจวัด
ค่า SAR ต้องเป็ นไปตามขั้นตอนที่ กาหนดไว้ในมาตรฐานใดมาตรฐาน
หนึ่ง อาทิเช่ น IEC 622029-1[4] EN50361[5] หรื อ IEEE Std 1528[6] ซึ่ ง
การตรวจวัดค่า SAR ตามมาตรฐานเหล่านี้ จะต้องนาโทรศัพท์ไปวางข้าง
ศี ร ษะจ าลองรู ป ทรงคล้ า ยจริ ง (Specific Anthropomorphic Mannequin)
แล้วใช้โพรบวัดสนามไฟฟ้ าขนาดจิ๋ ว (Minature E-field probe) วัดหาค่า
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และตาแหน่ งที่มีสนามสู งสุ ด แล้วคานวณหาค่า SAR จากการทราบค่ า
สนามไฟฟ้ า ที่ เ กิ ด ขึ้ นในศี ร ษะจ าลอง ในการตรวจวัด ค่ า SAR ตาม
มาตรฐานดังกล่าว มุ่งเน้นเฉพาะการหาค่า SAR สู งสุ ด โดยไม่มีการเก็บ
ข้ อ มู ล วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ค่ า SAR เ มื่ อ
โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ถู ก เลื่ อ นให้ ห่ า งออกจากศี ร ษะผู ้ใ ช้ ข้ อ มู ล การ
เปรี ยบเที ย บการเปลี่ ย นแปลงนี้ เป็ นข้ อ มู ล พื้ น ฐานเพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้ใ ช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ตระหนัก และประกอบการตัดสิ นใจในการเลื อกซื้ อ
โทรศัพท์ที่มีค่า SAR ต่ากว่าได้
บทความนี้ นาเสนอข้อมูลการการลดทอนค่า SAR เมื่อเลื่ อน
โทรศัพท์เ คลื่ อนที่ ห่ างออกจากศี รษะจ าลอง อี ก ทั้งเปรี ยบเที ยบความ
แตกต่างของค่า SAR ที่ เกิ ดจากย่านความถี่(Band) ต่างกันที่ มีใช้ปัจจุบนั
ในประเทศไทย

2. วิธีการวิจยั

ในมาตรฐาน IEEE 1528-2013 กาหนดให้คุณสมบัติไดอิ เล็ก
ตริ ก ของสารของเหลวจาลองเนื้ อเยื้อศี รษะมนุ ษย์มี ค่ า r และ  ดัง
ตารางที่ 1 โดยที่รูปทรงของศีรษะจาลองเมื่อวางโทรศัพท์แนบข้าง แสดง
ดังรู ปที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าคุณสมบัติไดอิเล็กตริ กของสารของเหลวจาลองเนื้ อเยื้อศีรษะ
มนุษย์กาหนดใน IEEE 1528 ของย่านความถี่ใช้ในประเทศไทย
Bands ความถี่ Uplink (MHz)
r
 (S/m)
1
1950
40
1.4
3
1750
40.1
1.37
5
835
41.5
0.9
8
900
41.5
0.97

ศึ ก ษาขั้น ตอนวิ ธี ก ารวัด ค่ า SAR ของมาตรฐาน IEEE Std
1528 แล้ว ใช้ซอฟต์แวร์(Electromagnetic simulation software) จาลองหา
ปริ มาณค่า SAR เมื่อเลื่ อนโทรศัพท์ห่างออกจากศีรษะที่ระยะ 0 10 20 30
40 และ 50 mm
แบบจาลองศี รษะมนุ ษย์ที่ถูกกาหนดในมาตรฐาน IEEE Std
1528 เป็ นแบบจาลองรู ปทรงคล้ายหน้าคนจริ ง แต่เนื่ องด้วยข้อจากัดของ
ซอฟต์แวร์ที่ไม่สามารถสร้ างแบบจาลองให้มีรายละเอียด voxels มากกว่า
1 ล้านส่วนได้ การศึกษาครั้งนี้ จึงจาลองศีรษะมนุษย์ดว้ ยรู ปทรงวงรี

2.1 ขั้นตอนการจาลอง
การจาลองหาปริ มาณค่า SAR มีข้ นั ตอนหลักๆ ดังนี้
1) สร้ างแบบจาลองศี รษะมนุ ษย์รูปทรงวงรี ที่ภายในศี รษะ
บรรจุ ส ารจ าลองเนื้ อเยื้ อ ที่ มี ค่ า คุ ณ สมบั ติ ไ ดอิ เ ล็ ก ตริ ก (Dielectric
property) ค่ า ต่ า งๆ ของแต่ ล ะย่า นความถี่ ที่ใ ช้ง านในประเทศไทย ซึ่ ง
พบว่าผูใ้ ห้บริ การ 3G และ 4G หลักๆ ของประเทศไทย (DTAC, AIS และ
TRUE MOVE) ใช้ย่านความถี่ Band 1 3 5 และ 8 โดยความถี่ กลางที่ถูก
ส่งออกจากโทรศัพท์ (Uplink) คือ 1950 1750 835 และ 900 MHz [7][8]
2) สร้างแบบจาลองโทรศัพท์ โดยจาลองสายอากาศติดอยูบ่ น
ผิวโทรศัพท์ ซึ่ งกาหนดให้คุณสมบัติไดอิเล็กตริ กของโครงโทรศัพท์เป็ น
พลาสติก (r =2.6) และสายอากาศมีค วามยาวประมาณครึ่ งความยาว
คลื่นที่ทาจากตัวนายิง่ ยวด(Perfect conductor)
3) ค านวณค่ า SAR สู ง สุ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ นในศี ร ษะจ าลองเมื่ อ
โทรศัพท์ถูกวางแล้วเลื่อนออกห่ างที่ละ 10 mm จนได้ระยะห่ างสู งสุ ด 50
mm ในการคานวณค่า SAR นี้ จะคานวณต่อน้ าหนักเนื้อเยื้อ 1 g และ 10 g
ค่าเฉลี่ยต่อปริ มาณเนื้ อเยื้อที่แตกต่างกันจะใช้บ่งชี้ ความสม่าเสมอของค่า
SAR

Top

Front

Right side

รู ปที่ 1 รู ปทรงของศีรษะจาลองขณะวางโทรศัพท์เคลื่อนที่แนบข้าง
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2.2 เครื่ องมือ
ซอฟต์แวร์ SEMCAD X light version 14.6.2 (4177) ผลิตโดย
Schmid & Partner Engineering AG [9] ซอฟต์แวร์ น้ ีใช้เทคนิ คการคานวณ
วิเคราะห์สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าแบบ Finite-Difference Time-Domain หรื อ
FDTD [10] ซึ่งเป็ นเทคนิ คที่มีจุดเด่นหลักคือ สามารถวิเคราะห์คานวณค่า
สนามแม่ เ หล็ก ไฟฟ้ า ที่ ใ ห้ ผ ลลัพ ธ์ มีค วามเชื่ อ ถื อ ได้สูง ในโครงสร้ าง
รู ปแบบการจาลองที่ประกอบด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าหลากหลาย
ชนิด [11]

3. ผลการวิจยั

รู ปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของ SAR_1g ที่ระยะห่ าง 0 ถึง 50 mm

การจาลองหาปริ มาณค่า SAR เมื่อเฉลี่ ยต่อน้ าหนักเนื้ อเยื้อ 1g
และ 10 g และคิดที่ ค่ากาลังงานป้ อนให้สายอากาศเท่ากับ 200 mW (ซึ่ ง
เป็ นค่ากาลังงานสู งสุ ดของโทรศัพท์เคลื่ อนที่ระบบ 3G และ 4G ) พร้อม
ทั้งปรับ Matching impedance ให้ให้มีค่า S11 ต่ากว่า -20 dB ในทุกๆ ครั้ง
ของการเลื่อน ได้ค่า SAR แสดงในตารางและรู ปที่ 2 และ 3

ตารางที่ 2 ค่า SAR เฉลี่ ยต่ อน้ าหนัก เนื้ อเยื้อ 1 g (SAR_1g) ขณะป้ อ น
กาลังงานที่สายอากาศ 200 mW
SAR_1g ที่ระยะห่ างศีรษะกับโทรศัพท์ (W/kg)
Bands (Uplink freq.)
5 (835MHz)
8 (900MHz)
3 (1750MHz)
1 (1950MHz)

0 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm
3.50 2.90 2.26 2.02 1.73 1.51
3.86

3.24

2.68

2.28

1.87

1.54

9.24

6.84

4.88

3.52

2.04

1.35

9.22

6.60

4.38

3.10

1.86

1.24

รู ปที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของ SAR_10g ที่ระยะห่ าง 0 ถึง 50 mm

ตารางที่ 3 ค่า SAR เฉลี่ ยต่ อน้ าหนักเนื้ อเยื้อ 10 g (SAR_10g) เมื่ อป้ อน
กาลังงานที่สายอากาศ 200 mW
SAR_10g ที่ระยะห่ างศีรษะกับโทรศัพท์ (W/kg)
Bands (Uplink freq.)
5 (835MHz)
8 (900MHz)
3 (1750MHz)
1 (1950MHz)

0 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm
2.20 1.83 1.53 1.37 1.19 1.05
2.32

2.04

1.77

1.54

1.33

1.11

4.34

3.64

2.70

1.95

1.22

0.81

4.24

3.44

2.48

1.71

1.14

0.73

จากรู ปที่ 2 และ 3 จะพบว่าค่า SAR ของคลื่นความถี่สูง (Band
1 และ 3) จะมี ค่ามากกว่า SAR ของคลื่ นความถี่ ต่า (Band 5 และ 8) อยู่
ประมาณ 2.5 เท่ าส าหรั บ SAR_1g และเกื อบ 2 เท่ าส าหรั บ SAR_10g
ในขณะที่การลดลงของค่า SAR เมื่อระยะทางเพิ่ม SAR ของคลื่นความถี่
สู ง จะมี ก ารลดลงได้เ ร็ ว กว่ า โดยที่ SAR_1g ของคลื่ น ความถี่ สู ง และ
ความถี่ ต่ าจะมี ค่าการลดลงด้วยอัตราประมาณ 1.6 W/kg และ 0.5 W/kg
ต่อระยะทางที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 10 mm ตามลาดับ
ตามมาตรฐาน ICNIRP ก าหนดว่าค่ า SAR เฉลี่ ยต่ อน้ าหนัก
เนื้ อเยื้อ 10 g ต้องมีค่าไม่เกิ น 2 W/kg จากการพิจารณารู ปที่ 3 สายอากาศ
ที่ ติดตั้งอยู่บนโทรศัพท์จะต้องมี ระยะห่ างจากศี รษะไม่น้อยกว่า 30 mm
สาหรับ Band 1 และ 3 หรื อไม่นอ้ ยกว่า 10 mm สาหรับ Band 5 และ 8 ถึง
จะท าให้ ค่ า SAR ที่ เ กิ ด ขึ้ นในศี ร ษะผู ้พู ด โทรศัพ ท์ ไ ม่ เ กิ น ขี ด จ ากัด
มาตรฐาน
โดยทัว่ ไป หากสังเกตย้อนหลังในระยะเวลาไม่ เ กิ น 5 ปี จะ
พบว่าแนวโน้นของการออกแบบและผลิตโทรศัพท์เคลื่ อนที่ส่วนใหญ่ใน
ปั จจุบนั จะมีขนาดที่ใหญ่ข้ ึนและตัวสายอากาศจะถูกย้ายมาติดตั้งที่ปลาย
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สุดส่วนล่าง ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะสาเหตุจากต้องการลดค่า SAR ที่เกิดขึ้นให้
ได้มากที่สุด หรื อจะกล่าวอีกนัยหนึ่ งว่า โทรศัพท์เคลื่ อนที่ที่มีขนาดใหญ่
กว่า จะมีค่า SAR เกิดขึ้นกับผูพ้ ดู โทรศัพท์นอ้ ยกว่า เพราะสาอากาศจะอยู่
ห่างจากศีรษะมากกว่า
ผลจากการเปรี ยบเที ย บค่ า SAR ในงานวิ จ ัย นี้ พบว่ า หาก
ต้ อ งการให้ มี ค่ า SAR เกิ ดขึ้ นต่ า กว่ า ผู ้ ใ ช้ ค วรเลื อกซื้ อหรื อใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีขนาดใหญ่ไว้ก่อน เพราะสายอากาศจะถูกติดตั้งอยู่
ได้ ห่ างจากศี รษะมากกว่ า อี ก ทั้ งยั ง พบว่ า โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่
ผู้ป ระกอบการใช้ ค ลื่ น Band ความถี่ ต่ า จะให้ ค่ า SAR ที่ ต่ า กว่ า เมื่ อ
เครื่ องโทรศัพท์ส่งกาลังงานสูงสุด

[5]

[6]

[7]

4. สรุป
อัตราการดู ดกลื นพลังงานจาเพาะ(SAR) ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในศี รษะ
มนุษย์จาลองรู ปทรงวงรี ได้ถูกคานวณเมื่อโทรศัพท์เคลื่ อนที่ที่ห่างระยะ 0
ถึง 50 mm ข้อแตกต่างของค่า SAR ที่เกิ ดจากการพูดคุยโทรศัพท์เคลื่ อน
ความถี่ ระบบ 3G หรื อ 4G ถู กเปรี ยบเที ยบ พบว่าความถี่ Band 1 และ 3
(Band ความถี่ สูง) จะให้ค่า SAR ที่ สูงกว่า Band 5 และ 8 (Band ความถี่
ต่ า) เท่ากับ 2.5 ถึ ง 2 เท่ า ในขณะที่ การลดลงของค่ า SAR (เมื่ อเลื่ อน
สายอากาศออกจากศีรษะผูใ้ ช้โทรศัพท์ ) ของความถี่ Band 1 และ 3 จะ
รวดเร็ วกว่า Band 5 และ 8
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การป้องกันแรงดันไฟฟ้ าไม่สมดุลของระบบรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชน: กรณีเชือมต่อระบบไฟฟ้ าแบบเฟสเดียว
Unbalance Voltage Protection for Electric Mass Rapid Transit Train: Single Phase-Connection
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บทคัดย่อ
บทความนี นํา เสนอการป้ องกัน แรงดันไฟฟ้ าไม่ สมดุ ล ของ
ระบบรถไฟฟ้ าขนส่ ง มวลชนกรณี เ ชื อมต่ อ ไฟฟ้ าแบบเฟสเดี ย ว ซึ ง
สามารถทําได้ดว้ ยการตรวจสอบสายไฟในตัวรถไฟฟ้ า การตรวจสอบตัว
เก็บประจุและฟิ วส์ป้องกันชุดตัวเก็บประจุของมันให้อยู่ในสภาพดี เสมอ
เนื องจากถ้า อุ ป กรณ์ เ หล่ า นี ชํา รุ ด จะทํา ให้ แ รงดั น ไฟฟ้ าของระบบ
รถไฟฟ้ าเกิดความไม่สมดุล และส่ งผลให้สายนิวทรอลมี ไฟไหลและอาจ
ทําให้ตวั มอเตอร์ ขับเคลื อนรถไฟฟ้ าเกิดความร้ อนขึ น ซึ งเป็ นสาเหตุ ให้
มอเตอร์ เกิดความเสี ยหายได้ ผลจากการป้ องกันแรงดันไฟฟ้ าไม่ สมดุ ล
ด้วยวิธีทีนําเสนอนีได้แสดงไว้ในตอนท้ายของบทความด้วย
คําสําคัญ: แรงดันไฟฟ้ าไม่สมดุล, ระบบรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชน, การ
เชือมต่อแบบเฟสเดียว

Abstract
This paper presents unbalance voltage protection for electric
mass rapid transit train in case of single phase connection. This can be
done by checking the power cord, the capacitors and its fuse are always
in good condition. If these devices are damaged, this will cause the
voltage of the train system to be unbalanced. As a result, the current
surges in the drive motor. The effect of unbalanced voltage protection
with this proposed method is shown at the end of the article.
Keywords: unbalance voltage, mass rapid transit train, single-phase
connection

1. บทนํา
ระบบรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลาย
ในเมื อ งขนาดใหญ่ ห ลายๆแห่ ง ได้แ ก่ มหานครโตเกีย ว, มหานคร
นิวยอร์ก, มหานครลอนดอน แม้กระทั งกรุ งเทพมหานคร ซึ งมี รถไฟฟ้ า
ขนส่ ง มวลชนเปิ ดให้บ ริ ก ารอยู่ เช่ น รถไฟฟ้ าขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ
(MRT) และรถไฟฟ้ าบี ที เอส เป็ นต้น โดยทางคณะผูจ้ ัดทําได้เล็งเห็นถึ ง

ความต้องการใช้พลังงานทางไฟฟ้ าสําหรับจ่ายให้ระบบรถไฟฟ้ าซึ งในแต่
ละวันมีการใช้พลังงานไฟฟ้ าค่อนข้างสูงซึ งอาจทําให้เกิดแรงดันไฟฟ้ าไม่
สมดุลในระบบได้
ระบบรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนนีเป็ นโหลดทีไม่ต่อเนืองกัน โดย
จะมีการดึงกระแสไฟฟ้ ามากทีสุดในช่วงสันๆสําหรั บการเคลื อนตัวออก
ของตัวรถไฟฟ้ าจนกระทังมีความเร็ วคงที โดยทัวไปแล้วปั ญหาของสถานี
จ่ายระบบไฟฟ้ าขับเคลือนกระแสสลับคือ ความไม่สมดุลของระบบไฟฟ้ า
และแรงดันตกทีตัวสถานีไฟฟ้ าขับเคลือนกระแสสลับ [1]
การศึ กษาวิจัยด้า นแรงดันไฟฟ้ าไม่ สมดุ ล ในระบบรถไฟฟ้ า
ขนส่ งมวลชนนีจะช่วยให้เกิดการพัฒนาและหาแนวทางป้ องกันสําหรั บ
ตัวโครงการรถไฟฟ้ าเพือลดการเกิดผลกระทบกับผู้ใช้บริ การกรณี เกิด
ปั ญหาขึนซึ งมี ผลทําให้แรงดันไฟฟ้ าไม่ เสถี ยรและตัวรถไฟฟ้ าอาจต้อง
หยุดให้บริ การชั วคราวในบางกรณี ส่ งผลให้ผใู้ ช้บริ การไม่ ได้รับความ
สะดวกสบาย และอาจทําให้ความน่ าเชื อถื อเกียวกับประสิ ทธิ ภาพของ
รถไฟฟ้ าลดลง

2. ทฤษฎีทีเกียวข้ อง
2.1 ระบบไฟฟ้ าทีจ่ ายให้ รถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชน
ในปั จ จุ บัน ระบบรถไฟฟ้ าที มี การก่อ สร้ า งขึ น จะใช้ระบบ
กระแสไฟฟ้ าอยู่ 2 ประเภทหลัก ดังนี
- ระบบแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง 750 โวลต์ โดยการไฟฟ้ าจะ
จ่ ายแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ 115 กิโลโวลต์และทํา การแปลงให้เป็ น
แรงดันตําทีอาคาร BSS ก่อนส่ งไฟฟ้ ากระแสสลับแรงดัน 24 กิโลโวลต์
มาใช้งานบน Mainline ผ่านช่ องเดิ นสายไฟฟ้ า (Cable Trough) จากนัน
ไฟฟ้ ากระแสสลับจะถูก แปลงเป็ นไฟฟ้ ากระแสตรงผ่ านทางห้องจ่ า ย
แรงดันไฟฟ้ าขับเคลื อนทางราง (Traction Substation) ที มี การติ ดตังเป็ น
ระยะๆตามแนววิ งรถไฟฟ้ าเพือป้ อนให้กบั รางที สาม และตัวรถไฟฟ้ าจะ
รั บพลังงานไฟฟ้ ากระแสตรงจากรางที สามนี ไปใช้งานผ่านอุ ปกรณ์ ที
เรี ยกว่าตัว Collector shoe ทีอยู่ดา้ นซ้ายและด้านขวาของตัวรถไฟฟ้ า
- ระบบแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ 25 กิโลโวลต์ ซึ งในปั จจุ บัน
จะมี การเชื อมต่ อ กระแสไฟฟ้ าที สถานี ไฟฟ้ าขับเคลื อนแบบสลับ ชนิ ด
สลับคู่เฟส และจะมีการรับกระแสไฟฟ้ าเข้าสู่ ตัวรถไฟฟ้ าไปใช้งานผ่าน
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ทางก้า นที ยืนขึ นไปด้านบนตัว รถ (Pantograph arm) โดยตัวก้านนี จะ
สัมผัสกับสายไฟฟ้ าแรงดันสูงชนิดสัมผัสทีแขวนอยู่เหนือตัวรถ

ทํางานทีระดับแรงดัน Umax1 ถึง Umax2 จะต้องมีค่าไม่เกิน 5 นาที และ
ระหว่างแรงดันช่วง Umin1 ถึง Umin2 ต้องมีค่าไม่เกิน 2 นาที

รู ปที 3 แรงดันมาตรฐานการจ่ายไฟตามมาตรฐาน BS EN 50163
รู ปที 1 การรับไฟฟ้ ากระแสตรงผ่านทางรางทีสาม

การจัดรู ปแบบการจ่ายไฟให้กบั ตัวนําของรางที สามเป็ นส่ วน
ทีสําคัญเป็ นอย่างมากในการออกแบบสถานี จ่ายไฟฟ้ าขับเคลื อนทางราง
เนืองจากการใช้ Track section และการเชือมต่อรางวิ งของระบบรถไฟฟ้ า
ทางคู่ถึงกันหรื อไม่นนจะทํ
ั
าให้ทางเดิ นของกระแสไฟฟ้ าเปลี ยนไป อาจ
ส่ งผลต่อพิกดั การลัดวงจรของระบบไฟฟ้ า
การจ่ายไฟระหว่างสถานี เรี ยงกระแสสองสถานี ติดกันโดยมี
การติ ดตัง Track section switchgear ทําให้ระหว่างสถานี มีการเชื อมต่ อ
กันของตัวนําระบบไฟฟ้ าของรางทีสาม ส่ งผลให้ตัวนําระบบการจ่ ายไฟ
สําหรั บ รางที สามทังทิ ศทางขาไปและทิ ศทางขากลับถูก เชื อมต่ อกัน ที
ระยะกึงกลางระหว่างสถานี

จํานวนพัลส์ของวงจรเรี ยงกระแสจะมีผลต่อความเรี ยบของ
ระดับแรงดันกระแสตรงเอาท์พุต และขนาดของตัวกระแสกระเพือม ซึ ง
จะส่ งผลต่อระบบขับเคลือนมอเตอร์ไฟฟ้ าบนขบวนรถ และผลของ
กระแสฮาร์มอนิกส์ทางด้านกระแสสลับทีเกิดขึน การออกแบบสถานีจ่าย
ไฟฟ้ าขับเคลือนทางรางทีเป็ นทีนิยมสําหรับรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนทีใช้
ไฟฟ้ าทีระดับแรงดัน 750 โวลต์นนจะใช้
ั
วงจรเรี ยงกระแสแบบ 6 พัลส์

รู ปที 2 วงจรเรี ยงกระแสแบบ 6 พัลส์ สําหรับรถไฟฟ้ ากระแสตรง
การจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงให้กบั ระบบรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชน
ตามมาตรฐาน EN50163 ระดับ แรงดัน ปกติ ข องระบบการจ่ า ยไฟให้
รถไฟฟ้ านันต้องมีอยู่ในช่วง Umin1 ถึง Umax2 โดยมีขอ้ กาํ หนดของการ

รู ปที 4 วงจรระบบจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงทีไม่ใช้ Track section
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2.2.1 การเชือมต่อแบบ Single phase

รู ปที 5 วงจรระบบจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงทีใช้ Track section
รู ปที 7 การเชือมต่อแบบ Single phase
ระบบตัว นํา กระแสย้อนกลับ หรื อระบบกราวด์ของระบบ
รถไฟฟ้ าที ใช้งานในระบบไฟฟ้ ากระแสตรง ได้แก่แบบ Stray Current
Collection Net System (SCCNS) เป็ นระบบที นํามาใช้กบั รถไฟฟ้ าที วิ ง
บนทางยกระดับหรื อวิ งในอุโมงค์ โดยมีการติดตังตาข่ายรวบรวมกระแส
รั วไหลภายในโครงสร้ างของตัวคอนกรี ต เพือป้ องกันการกัดกร่ อนใน
ส่ วนทีเป็ นโลหะ

2.2.2 การเชือมต่อแบบ V

รู ปที 8 การเชือมต่อแบบ V
2.2.3 การเชือมต่อแบบ Scott

รู ปที 6 ระบบ SCCN
2.2 ประเภทของการเชือมต่ อหม้ อแปลงเข้ ากับระบบของการไฟฟ้ า
การจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้กบั รถไฟฟ้ าในระบบ AC จะผ่านมา
จากห้องที เรี ยกว่า Traction Substation แต่ ด้วยตัวรถไฟฟ้ ามี การใช้งาน
กระแสไฟฟ้ าแบบเฟสเดียว เพราะฉะนันการเชื อมต่ อสถานี ไฟฟ้ าเข้ากับ
ระบบของทางการไฟฟ้ านันจะมีความแตกต่ างจากวิธีการอื นทั วไป โดย
จะมีการเชือมต่อ 3 รู ปแบบดังนี

รู ปที 9 การเชือมต่อแบบ Scott
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2.3 การคํานวณแรงดันไฟฟ้ าไม่ สมดุลจากรถไฟฟ้ า

3. การตรวจสอบอุปกรณ์ เพือลดแรงดันไฟฟ้ าไม่ สมดุล

2.3.1 การเชือมต่อแบบเฟสเดียว
d2 =

(1)

2.3.2 การแบบเชือมต่อแบบ V
d2 =

(2)

2.3.3 การเชือมต่อแบบ Scott
d2 =

(3)

โดยที d2 คือ ค่าแรงดันไม่สมดุล
SL คือ ค่าโหลดรถไฟฟ้ าทังหมด
SS คือ ค่ากาํ ลังไฟฟ้ าลัดวงจรของระบบ
k คือ ค่าอัตราส่ วน SL1 / SL

3.2 การตรวจสอบชุดฟิ วส์ ของตัวเก็บประจุ
ชุ ดฟิ วส์ของตัว เก็บ ประจุ จะมี การติ ดตังทังสองด้านของตัว
หม้อแปลงไฟฟ้ า สําหรั บในด้านปฐมภูมินันจะมี การติ ดตังชุ ดฟิ วส์เพื อ
ควบคุมค่าพาวเวอร์แฟคเตอร์ และสําหรั บด้านทุ ติยภูมิจะมี การติ ดตังชุ ด
ฟิ วส์สาํ หรับตัวเก็บประจุไว้เพือลดการสูญเสี ยพลังงานในสายป้ อน หรื อ
ตัววงจรย่ อย ดังนันชุ ดตัวเก็บ ประจุ นีจึ งมี ความสํา คัญ ต่ อ การรั กษาค่ า
ระดับพลังงานไฟฟ้ าให้อยู่ในปริ มาณทีมีระดับคงที

4. สรุป

จากสมการข้างต้นแสดงให้เห็นว่าตัวแปรที ทําให้แรงดันไม่ สมดุ ล
จะเกิดขึนมีค่ามากหรื อมี ค่าน้อยนัน ขึ นอยู่กบั ขนาดโหลดของรถไฟฟ้ า,
ขนาดของโหลดด้า นซ้ า ยและโหลดด้ า นขวาของสถานี จ่ า ยไฟ และ
กาํ ลังไฟฟ้ าลัดวงจรของระบบ เมื อเปรี ยบเที ยบแรงดันไฟฟ้ าไม่ สมดุ ล
ของแต่ละรู ปแบบจะเห็นว่าการเชือมต่อแบบ Scott จะทําให้เกิดแรงดันไม่
สมดุลตําสุ ดโดยเฉพาะเมื อโหลดด้านซ้ายและโหลดด้านขวาของสถานี
จ่ายไฟฟ้ าเท่ากัน จะได้แรงดันไม่สมดุลเท่ากับศูนย์ ส่ วนการเชือมต่อแบบ
เฟสเดียวจะทําให้เกิดแรงดันไม่ สมดุ ลสู งสุ ดและมี ค่าคงที ไม่ ขึนกับค่ า k
ซึ งค่าแรงดันไม่สมดุลของการเชือมต่ อทังสามแบบสามารถคํานวณแล้ว
นํามาพล็อตเป็ นกราฟได้ดงั ในรู ปที 10

รู ปที 10 เปรี ยบเทียบแรงดันไม่สมดุลจากการต่อแบบต่างๆ

3.1 การตรวจสอบสายไฟ
การตรวจสอบสายไฟฟ้ าในส่ ว นของตัว รถไฟฟ้ าขนส่ ง
มวลชนควรทําการตรวจสอบจุดเชือมต่อทุกๆเส้นให้ขัวมี ความแน่ นหนา
และทําการดูคุณภาพของสายไฟฟ้ าตรงบริ เวณต่ างๆของตัวรถว่ามี ตรง
ช่วงไหนทีฉนวนหุม้ สายฉีกขาดหรื อมีการชํารุ ดหรื อไม่ เพราะหากมี จุดที
ชํารุ ดเยอะๆก็อาจทําให้ขัวสายไฟตรงนันเกิดความร้ อนและสร้ างความ
เสี ยหายได้

การเชือมต่อแบบเฟสเดียวจะทําให้เกิดแรงดันไม่ สมดุ ลสู งสุ ด
จากหลายๆรู ปแบบ ดังนันการใช้งานเชื อมต่ อหม้อแปลงรู ปแบบนี ก็อาจ
ทําให้เกิดปั ญหาขึนมาได้หากระบบไฟฟ้ าขัดข้อง จึ งต้องหมั นตรวจสอบ
อุปกรณ์ต่างๆทีใช้งานให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
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เอกสารอ้ างอิง
[1] Tsai-Hsiang Chen,Criteria to Estimate the Voltage Unbalance due
to High Speed Railway demand IEEE Transactions on Power
System, Vol.9, 1994, No.3
[2] รศ.ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์, การจ่ายกาํ ลังไฟฟ้ าสําหรับระบบ
รถไฟฟ้ ากระแสตรงขนส่ งมวลชน, 2557
[3] EN 50122: Railway application - Fixed installations - Electrical
safety, Earthing and the return circuit
[4] Suvarnabhumi Airport Rail Link, 2016. Available from:
http://www.srtet.co.th [ Accessed 22 Sep 2016].

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพือตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
812

บทความวิจัย
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand

โปรโตคอลสาหรับเพิม่ อัตราการสร้ างกุญแจระดับกายภาพจากค่ าความแรงสั ญญาณโดยใช้ การเข้ ารหัสเครื อข่ าย
แบบปลอดภัย
Protocol for Increasing Physical-Layer Key Generation Rate from RSS with Secure Network Coding
สุ นทรี ใจคง1 อภิรัฐ ลิม่ มณี1
1

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุ ข อ.เมือง จังหวัดชลบุรี
E-mail: soontree.11.ee@gmail.com, apirath@eng.buu.ac.th

บทคัดย่อ

1. บทนาและการทบทวนงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

หลังจากที่ มีการเสนอแนวคิ ดการสร้างกุญแจเข้ารหัสระดับ
กายภาพจากช่ อ งสั ญ ญาณในปี 2003 โดยใช้ช่ อ งสั ญ ญาณแบบหลาย
อิ น พุ ท หลายเอาท์พุ ท หรื อ MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) ก็
ได้มี การพัฒ นาองค์ค วามรู ้ ในสาขานี้ อย่างต่ อ เนื่ อ งในหลายแง่ มุ ม ใน
บทความนี้ เราจะเสนอโปรโตคอลที่ปรับปรุ งจากที่มีอยูเ่ ดิมในแง่มุมของ
ขี ดจากัดของอัตราการสร้ างกุญ แจที่ สามารถเพิ่ม ได้อย่างมากที่ สุ ดเป็ น
สามเท่า โปรโตคอลนี้ อาศัยโหนดเพื่อนบ้าน (Neighboring Node) หนึ่ ง
โหนดที่ เชื่ อ ถื อ ได้ม าช่ ว ยในการสร้ า งกุ ญ แจ และอาศัย การเข้า รหั ส
เครื อข่ า ยแบบปลอดภั ย (Secure Network Coding) มาช่ ว ยในการส่ ง
กุญแจของเพื่อนบ้านโดยไม่ให้ผดู ้ กั ฟั งทราบ ดังนั้น หากมีโหนดที่เชื่อถือ
ได้มากกว่าหนึ่งโหนด จะมีความเป็ นไปได้ในการสร้างโปรโตคอลที่เพิ่ม
อัต ราการสร้ า งกุ ญ แจให้ สู ง ยิ่ ง ขึ้ นไปอี ก โปรโตคอลนี้ จึ ง เหมาะกับ
เครื อข่ายที่มีหลายโหนดทางานเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างเดียวกัน เช่น
เครื อข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

แนวคิ ด การสร้ างกุญ แจส าหรับ เข้ารหัส ระดับ กายภาพจาก
ช่ อ งสั ญ ญาณนั้ นได้ ถู ก เสนอขึ้ นในปี 2003 [1] ซึ่ งได้ เ สนอให้ ใ ช้
ช่ อ งสั ญ ญาณแบบหลายอิ น พุ ท หลายเอาท์ พุ ท หรื อ MIMO (MultipleInput Multiple-Output) หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาองค์ความรู ้ในสาขานี้
อย่างต่อเนื่ อง ทั้งในแง่มุมของขีดจากัดทางทฤษฎีสารสนเทศในการสร้าง
กุญแจ ในแง่มุมการออกแแบบสายอากาศที่ เหมาะสมสาหรับการสร้าง
กุญ แจ ในแง่ มุ มของการแปลงช่ อ งสั ญ ญาณกายภาพให้ เป็ นบิ ตกุ ญ แจ
(Channel Quantization) ตลอดจนแง่มุ ม ของการทาให้บิตกุญ แจที่ สร้ าง
ขึ้ นที่ ส องฝ่ ายในการสื่ อสารนั้ นเป็ นบิ ต กุ ญ แจชุ ด เดี ย วกั น (Key
Reconciliation) หนึ่งในการพัฒนาที่สาคัญได้ถูกเสนอในปี 2005 [2] โดย
Aono และที ม งานได้เสนอการสร้ างกุ ญ แจจากช่ อ งสั ญ ญาณของการ
สื่ อสารไร้สาย ซึ่ งย่อมมี ลกั ษณะสุ่ มอยู่แล้วโดยธรรมชาติ เช่ น Rayleigh
Fading Channel หรื อ Rician Fading Channel ในบทความนั้น พวกเขายัง
ได้อ ธิ บ ายเกี่ ย วกับ การสร้ างสายอากาศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการสร้ า ง
กุญ แจดังกล่ าวโดยใช้คุ ณ สมบัติห นึ่ งของช่ อ งสั ญ ญาณที่ เรี ยกว่า RSSI
(Received Signal Strength Indication) ซึ่งหมายถึงความแรงของสัญญาณ
ที่ ไ ด้รับ นั่น เอง ท าให้ ส ามารถสร้ างกุ ญ แจที่ เหมื อ นกัน ในภาคส่ ง และ
ภาครั บ โดยไม่ ต้อ งแลกกุ ญ แจกัน โดยตรง เนื่ อ งจากช่ อ งสั ญ ญาณจาก
ภาคส่ งไปยังภาครับเป็ นช่องเดียวกับภาครับไปภาคส่ ง ทาให้ตดั ปั ญหาใน
เรื่ องความไม่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนกุญแจ
อย่างไรก็ตาม การเก็บ RSSI นี้อาจมีความผิดพลาดในการเก็บ
ซึ่ งเกิดจากตัวอุปกรณ์หรื อสัญญาณรบกวน ซึ่ งอาจทาให้กุญแจที่สร้างขึ้น
ไม่ ตรงกันได้ ดังนั้น Wallace, Chen & Jensen (2009) [3] จึงได้เสนอวิธี
Channel Quantization และ Random Pre-Encryption เพื่ อให้ ส ามารถ
สร้างกุญแจจาก Multipath Channel ได้ตรงกัน โดยกุญแจที่สร้างไม่ได้มา
จากความแรงของสัญญาณ (RSSI) เท่านั้นแต่ยงั มาจากเฟสของสัญญาณ
ได้ด้วย ทั้งหมดนี้ เรี ยกรวมกัน ว่า ข้อมู ลสถานะช่ องสัญ ญาณ (Channel
State Information หรื อ CSI) นอกจากนี้ ยังได้เสนอขี ด จากัด ทางทฤษฎี
สารสนเทศ (Information Theoretic Limit) เพื่ อ ระบุ ว่าอะไรคื อ ปริ ม าณ
กุญแจสู งสุ ดที่สามารถสร้างได้ในแต่ละช่องสัญญาณ

Abstract
The concept of physical-layer key generation using multipleinput multiple-output (MIMO) wireless channel was proposed in 2003.
Since then, many aspects have been developed from the original idea. In
this paper, we propose a new protocol for key generation which
increases the key generation rate limit maximally by three times. The
protocol employs one trusted neighboring node to help generating secret
key and uses secure network coding to securely distribute the key from
that trusted party such that the eavesdropper cannot derive any key bit.
With n trusted neighboring nodes, the protocol may further increase the
key generation rate with the increase of n. The use of trusted
neighboring nodes makes this suitable for any network of nodes
working for a common objective, such as the wireless sensor networks.
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ผูว้ ิจยั สนใจในการศึ กษาการนาค่าความแรงของสัญญาณมา
สร้างเป็ นกุญแจเข้ารหัสที่ไม่จาเป็ นต้องแลกเปลี่ยนกุญแจกัน โดยใช้วิธี
Level-Crossing Algorithm [4] ดั ง จะอธิ บ ายในหั ว ข้ อ ถัด ไป จากการ
ทดลองเบื้ องต้ น เราพ บว่ า อั ต ราการสร้ า งกุ ญ แจต่ า ผู ้ วิ จ ั ย จึ ง น า
ช่ อ งสั ญ ญาณจากผูใ้ ช้อื่ น ที่ น อกเหนื อ จากคู่ ส นทนาของตนมาใช้เพิ่ ม
อัตราเร็วในการสร้างกุญแจโดยใช้การเข้ารหัสเครื อข่ายแบบปลอดภัย [5]
ดังอธิบายในหัวข้อที่ 3

จากความยาวกุ ญ แจที่ เหมาะสม และลัก ษณะความไม่ มี แ บบแผน
(Randomness) โดยเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติแล้วจะต้องให้มนั่ ใจได้วา่ จะไม่
สามารถคาดเดากุญแจได้
เนื่ องจากสภาพแวดล้อมในการส่ งสัญญาณเมื่ อมี สิ่งกี ดขวาง
จะทาให้เกิดการรบกวนต่อสัญญาณและเกิดการจางหายทาให้ค่าสัญญาณ
จะมีความแปรปรวน ดังนั้นเขาจึงใช้สมการ การประมาณค่าสัญญาณ เพื่อ
กาหนดระดับ ของสัญ ญาณที่ ได้รับ และเงื่ อนไขการแปลงบิ ต 0 หรื อ 1
ดังนี้

2. ระบบการสร้ างกุญแจโดยใช้ ค่าความแรงสั ญญาณและ
Level-Crossing Algorithm

1 if x  q 
Q( x)  
0 if x  q 

(1)

โดย Q(x) คือ ระดับ Quantization ของ x
ถ้าค่ าสั ญ ญาณ x ที่ ได้รับ มี ค่ ามากกว่า q  จะกาหนดให้
สัญญาณนั้นแปลงเป็ นบิต 1 แต่ถา้ น้อยกว่า q  จะกาหนดสัญญาณนั้น
เป็ นบิ ต 0 โดยค่ าของ q  และ q  หาได้จ ากค่ าเฉลี่ ย (  ) กับ ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของสัญญาณ ( ) ดังนี้
q     (   )
q     (   )

(2)

เมื่อ   0 โดยที่  คือ ค่าที่กาหนดระดับของ thresholds ที่ปรับได้
ต่อไปจะเป็ นการกล่าวถึงขั้นตอนการทางาน Level-Crossing Algorithm
มีดงั นี้

รูปที่ 1 ภาพรวมการเข้ารหัสโดยใช้กุญแจที่สร้างจากค่าความแรง
สัญญาณ (RSSI)
จากรู ปที่ 1 แสดงให้เห็นถึงภาพรวมการเข้ารหัสโดยใช้กุญแจ
ที่ ส ร้ างจากค่ าความแรงสั ญ ญาณ (RSSI) สมมติ ใ ห้ Alice ต้อ งการส่ ง
ข้อความลับให้ Bob เริ่ มต้นการทางานโดย Alice และ Bob ทาการเก็บค่า
ความแรงสัญญาณ (RSSI) ของกันและกัน เมื่ อได้ค่าความแรงสัญญาณ
กระบวนการต่อไปทั้งสองฝั่งทาการสร้างกุญแจด้วยอัลกอริ ทึมการสร้าง
กุญแจ หลังจากนั้น Alice นากุญแจไปใช้สาหรับเข้ารหัสแล้วส่ งข้อความ
ลับให้กบั Bob เมื่อ Bob ได้รับข้อความลับก็ทาการถอดรหัสด้วยกุญแจที่
สร้างขึ้น ซึ่ งกุญแจที่ท้ งั Alice และ Bob สร้างนั้นเป็ นประเภทกุญแจแบบ
กุญ แจสมมาตร (Symmetric key) ดังนั้น Bob จะต้อ งสร้ างกุญ แจให้ไ ด้
เหมือนกันกับ Alice จึงจะสามารถถอดรหัสข้อความลับที่ได้รับจาก Alice
ได้
Mathur et al (2008) [4] ได้เสนอวิธีการนาสัญญาณที่ได้รับมา
สร้ างกุญ แจ โดยระบบไม่ จาเป็ นต้อ งแลกเปลี่ ยนกุ ญ แจแต่ ส ามารถใช้
Level-Crossing Algorithm เป็ นพื้ น ฐานในการก าหนดและคั ด เลื อ ก
สัญญาณที่จะมาแปลงเป็ นกุญแจ ซึ่ งพวกเขาได้พิจารณาการสร้างกุญแจ

2.1 ขั้นตอนการทางาน Level-Crossing Algorithm
ก าหนดให้ Alice และ Bob เก็ บ ค่ า RSSI ที่ จ ะใช้ ใ นการ
ประมาณค่าเป็ นจานวนที่เท่ากันและกาหนดค่าพารามิเตอร์ m คือขนาด
ความต่อเนื่องของการประมาณค่าสัญญาณ
ขั้น ตอนที่ 1: Alice พิ จ ารณาสั ญ ญาณที่ ไ ด้รับ จาก Bob ถ้าค่ าสั ญ ญาณ
มากกว่า q  โดยมี ความต่อเนื่ องมากกว่า m ให้เป็ นบิ ต 1 หรื อถ้าน้อย
กว่า q  และมีความต่อเนื่องมากกว่า m ให้เป็ นบิต 0
ขั้นตอนที่ 2: จากการประมาณค่าสัญญาณในขั้นตอนแรก Alice ทาการ
สร้างรายการตาแหน่ง (l i ) เพื่อส่ งให้กบั Bob โดยหาจากตาแหน่งเริ่ มต้น
(istart ) ที่ ส ามารถประมาณค่ าสัญ ญาณแล้วมี ค่ามากกว่า q  หรื อ น้อ ย
กว่า q  ซ้ ากันต่อเนื่ องที่ความยาว m จนถึงตาแหน่งสุ ดท้าย (iend ) แล้ว
คานวณหารายการตาแหน่ง (l i ) จาก
li 

(istart ,i  iend ,i )
, i  1,2,..., n
2
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ขั้นตอนที่ 3: Bob ตรวจสอบตาแหน่ งรอบๆรายการตาแหน่ ง (l i ) ได้รับ
จาก Alice แล้วแปลงสัญญาณเป็ นบิต
ขั้นตอนที่ 4: หลังจาก Bob ตรวจสอบสัญญาณตามตาแหน่ งที่ Alice ส่ ง
ให้แล้ว Bob ตัดบางรายการที่ไม่มีบิตเกิดขึ้นส่ งให้กบั Alice
ขั้น ตอนที่ 5: Alice และ Bob ใช้ บิ ต ที่ เกิ ด ขึ้ นหลัง ตัด บางรายการใน
ขั้นตอนที่ 4 มาสร้างกุญแจ
จากการสร้ า งกุ ญ แจด้ ว ย Level-Crossing Algorithm มี ก าร
กาหนดขนาดความต่อเนื่ องของการประมาณค่าสัญญาณหรื อค่า m โดย
ยิ่งมี ข นาดความต่อ เนื่ องมากยิ่งทาให้โอกาสการผิดพลาดน้อย แต่ ก็จะ
ส่ งผลต่อปริ มาณค่าสัญญาณ RSSI ที่จะต้องใช้มากขึ้นในการสร้างกุญแจ
ทาให้อตั ราการสร้างกุญแจต่าลง
ในส่ วนของการออกแบบกระบวนการดาเนิ นงานของระบบ
ผูว้ ิจยั ได้สร้างกุญแจจากค่าความแรงสัญญาณตามวิธีการ Level-Crossing
Algorithm เพื่ อ ให้ ไ ด้ กุ ญ แจที่ เหมื อ นกัน ระหว่ า งภาครั บ และภาคส่ ง
หลังจากการสร้างกุญแจผูว้ ิจยั จะทาการเพิ่มอัตราการสร้ างกุญแจระดับ
กายภาพจากค่ า ความแรงสั ญ ญาณโดยใช้ก ารเข้า รหั ส เครื อ ข่ า ยแบบ
ปลอดภัย ดังจะอธิบายในหัวข้อถัดไป

3. การเสนอโปรโตคอลใหม่ โปรโตคอลสาหรับเพิม่ อัตราการ
สร้ างกุญแจระดับกายภาพจากค่ าความแรงสั ญญาณโดยใช้ การ
เข้ ารหัสเครื อข่ ายแบบปลอดภัย
ก าหนดให้ ใ นเครื อ ข่ า ยเดี ย วกัน มี Alice Bob และ Charlie
สมมติให้ Alice ต้องการส่ งข้อความเข้ารหัสให้ Bob โดยให้กญ
ุ แจที่สร้าง
จากค่าความแรงสัญญาณที่ได้รับและใช้ประโยชน์จากกุญแจที่ Charlie มี
เพื่อเพิ่มอัตราการสร้างกุญแจระดับกายภาพจากค่าความแรงสัญญาณโดย
ใช้การเข้ารหัสเครื อข่ายแบบปลอดภัยดังนั้น Alice สามารถสร้างกุญแจ
เข้ารหั ส และ Bob สามารถสร้ า งกุ ญ แจที่ ใช้ถ อดรหั ส ได้ต ามขั้น ตอน
ต่อไปนี้

4. เมื่อเก็บค่าความแรงสัญญาณครบตามจานวนที่ตอ้ งการแล้ว
ทุกคนทาการสร้างกุญแจโดยมีข้ นั ตอนการสร้างกุญแจตามวิธีการ LevelCrossing Algorithm มีข้ นั ตอนการทางานดังที่กล่าวไว้ใน หัวข้อที่ 2.1
หลังจากที่ Alice Bob และ Charlie สร้ างกุญ แจเรี ย บร้ อ ย
แล้ว จะได้ว่าโหนด Y ใดๆ จะสามารถสร้างกุญแจ ได้จากช่ องสัญญาณ
จากโหนด X ไปยังโหนด Y ซึ่ งในทางทฤษฎีแล้ว K XY  KYX ในเวลา
เดียวกัน ดังแสดงในรู ปที่ 2

3.2 ขั้นตอนเพิม่ อัตราการสร้ างกุญแจโดยใช้ การเข้ ารหัส
เครื อข่ ายแบบปลอดภัย
ก าหนด Alice และ Bob ต้อ งการใช้ป ระโยชน์ จ ากกุ ญ แจที่
Charlie มี เพื่ อเพิ่ มอัตราการสร้ างกุญ แจระดับ กายภาพจากค่ าความแรง
สัญญาณโดยใช้การเข้ารหัสเครื อข่ายแบบปลอดภัยมีกระบวนการทางาน
ดังนี้
1. Alice ทาการส่ งคาร้องขอไปยัง Charlie อีกครั้ง เพื่อเริ่ มต้น
กระบวนการเพิ่มกุญแจ
2. เมื่อ Charlie ได้รับคาร้องขอจาก Alice อีกครั้ง Charlie นา
กุญแจที่ สร้างจากค่าความแรงสัญญาณของ Alice และ Bob ที่ Charlie มี
นามา XOR กันแล้วส่ งให้ Alice และ Bob
3. เมื่ อ Alice ได้รับ ( K AC  K BC ) จาก Charlie แล้ว Alice
สามารถเพิ่ ม กุ ญ แจได้ โดยใช้ กุ ญ แจที่ Alice สร้ า งจากค่ า ความแรง
สัญญาณของ Charlie ( KCA ) มา XOR กับ ( K AC  K BC ) ที่ ได้รับจาก
Charlie จะทาให้ Alice ได้กญ
ุ แจที่สร้างจากความแรงสัญญาณของ Bob ที่
Charlie สร้าง ( K BC ) ซึ่งเป็ นกุญแจที่มีเพียง Charlie และ Bob เท่านั้นที่รู้
(4)

( K AC  K BC )  K CA  K BC

4. เมื่ อ Alice ได้กุ ญ แจใหม่ เพิ่ ม เข้ามา Alice สามารถสร้ า ง
กุญแจเข้ารหัสโดยกุญแจที่มีอยูท่ ้ งั หมดดังนี้

3.1 ขั้นตอนการสร้ างกุญแจจากค่ าความแรงสั ญญาณ
กาหนดให้ทุกคนในเครื อข่ายเดี ยวกันทาการสร้างกุญแจจาก
ค่าความแรงของสัญญาณที่ได้รับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. Alice ส่ งค าร้ อ งไป ยั ง Bob และ Charlie เพื่ อ เริ่ ม ต้ น
กระบวนการสร้างกุญแจ
2. เมื่อ Bob และ Charlie ได้รับคาร้องขอจาก Alice แล้ว Bob
และ Charlie ส่ งการตอบสนองไปยัง Alice
3. หลังจากดาเนิ นการขั้นตอนที่ 1 และ 2 เรี ยบร้องแล้ว Alice
Bob และ Charlie ท าการเก็ บ ค่ า ความแรงสั ญ ญาณของกัน และกัน มี
จานวนที่เพียงพอต่อการสร้างกุญแจ

(5)

K Encrypt  {K BA , K CA , K BC }

5. Alice เข้ารหัสข้อความด้วยกุญแจเข้ารหัส

( K Encrypt )

แล้ว

ส่ งข้อความที่เข้ารหัสให้กบั Bob
6. เมื่อ Bob ได้รับ ( K AC  K BC ) จาก Charlie จากนั้น Bob
สามารถเพิ่มกุญแจได้ โดยใช้กญ
ุ แจที่ Bob สร้างจากค่าความแรงสัญญาณ
ของ Charlie ( K CB ) มา XOR กับ ( K AC  K BC ) ที่ ได้รับจาก Charlie
จะทาให้ Bob ได้กญ
ุ แจที่สร้างจากความแรงสัญญาณของ Alice ที่ Charlie
สร้าง ( K AC ) ซึ่งเป็ นกุญแจที่มีเพียง Charlie และ Alice เท่านั้นที่รู้
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( K AC  K BC )  K CB  K AC

(6)

5. ผลการทดลองเบื้องต้ นและข้ อสรุ ป

7. เมื่อ Bob ได้กุญแจใหม่เพิ่มเข้ามา Bob สามารถสร้างกุญแจ
ถอดรหัสโดย กุญแจที่มีอยูท่ ้ งั หมดดังนี้
K Decrypt  {K AB , K AC , K CB }

(7)

8. Bob สามารถถอดรหั ส ข้อ ความเข้า รหั ส ของ Alice ด้ว ย
กุญแจถอดรหัส ที่สร้างขึ้น

รูปที่ 2 ภาพรวมขั้นตอนการเพิ่มอัตราการสร้างกุญแจระหว่าง Alice กับ
Bobโดยใช้การเข้ารหัสเครื อข่ายแบบปลอดภัย

4. การวิเคราะห์ ความปลอดภัยของการเข้ ารหัสเครื อข่ ายแบบ
ปลอดภัย (Secure Network Coding) ทีใ่ ช้ ในการเพิม่ บิตกุญแจ

จากการทดลองน าวิ ธี Level-Crossing Algorithm มาใช้ กับ
ช่ องสัญ ญาณ Wi-Fi โดยใช้ ESP8266 สองตัว เป็ น Alice กับ Bob ให้มี
การเก็บค่า RSSI จานวน 1000 ค่าและกาหนดค่า m  3 สามารถสร้างบิต
กุญแจได้ 55 บิต คิดเป็ น 5.5% และมีบิตที่ตรงกัน 41 บิต คิดเป็ น 4.1% ซึ่ ง
จากการทดลองของผูเ้ สนอวิธี Level-Crossing Algorithm นั้น เมื่ อใช้ค่า
m  4 และเก็บค่า RSSI จานวน 7,840 ค่า จะสามารถสร้างกุญแจบิ ตได้
511 บิต คิดเป็ น 6.52% จะเห็นว่าอัตราการสร้างบิตในการทดลองของเรา
นั้น เมื่อใช้เพียง Alice กับ Bob เหมือนกับในบทความ [4] จะมีอตั ราที่ต่า
กว่า ซึ่ งอาจเป็ นผลมาจากความแม่ น ยาของอุ ป กรณ์ รับ ส่ งที่ ใช้ รวมถึ ง
ลักษณะการเคลื่อนที่ของ Alice และ Bob ที่ต่างกัน รวมถึงสภาพแวดล้อม
อื่ น ๆ อย่า งไรก็ ต าม หากมี ก ารเพิ่ ม อัต ราการสร้ า งกุ ญ แจโดยใช้ วิ ธี ที่
นาเสนอจะทาให้สามารถเพิ่มอัตราการสร้างกุญแจของเราได้อีก กล่าวคือ
เมื่ อ มี ก ารเพิ่ ม Charlie เข้ า มา หาก Alice สามารถสร้ า งกุ ญ แจจาก
ช่ อ งสั ญ ญาณระหว่ า ง Bob กับ Charlie ได้ใ นเวลาเดี ย วกัน และ Bob
สามารถสร้ างกุญ แจจากช่ องสัญ ญาณระหว่าง Alice กับ Charlie ได้ใน
เวลาเดี ยวกัน แล้ว จะท าให้ในเวลาที่ เท่ ากัน เราสามารถสร้ างบิ ตกุญ แจ
เพิ่มขึ้นเป็ นสามเท่าจากเดิมที่อตั รา 4.1% เป็ น 12.3% แต่หากไม่สามารถ
ทาสองสิ่ งดังกล่าวในเวลาเดียวกันได้ดว้ ยข้อจากัดของอุปกรณ์ที่ใช้ เราจะ
สามารถสร้างบิตกุญแจเพิ่มขึ้นสามเท่า โดยใช้เวลามากขึ้นเพียงสองเท่า
อัตราจึงเพิ่มขึ้นเป็ น 6.15% ซึ่งใกล้เคียงกับใน [4]

เอกสารอ้างอิง

จากหัวข้อ 3.2 จะเห็นว่าในการที่เราจะสร้างกุญแจที่มีอตั ราเพิ่มเป็ น
สามเท่ าคื อ K Encrypt  {K BA , K CA , K BC } นั้ น ปั ญ หาส าคัญ คื อ ท าอย่า งไร
Bob จึ ง จะรู ้ K CA และ Alice จึ ง จะรู ้ K BC ได้โ ดยที่ Charlie ไม่ ต ้อ งส่ งค่ า
ดัง กล่ า วมาโดยตรง เพราะจะเสี่ ย งกับ การถู ก ดัก ฟั ง ในกรณี น้ ี เราใช้วิ ธี ก าร
เข้า รหั ส เครื อ ข่ า ยแบบปลอดภัย Secure Network Coding โดยให้ Charlie ใช้
กระบวนการ XOR ในระดับบิ ตเพื่ อส่ ง ( K CA  K BC ) ซึ่ ง Bob จะสามารถ
ถอดรหัสหา K CA และ K BC ส่ วน Bob จะสามารถถอดรหัสหา K CA ได้จาก
สมการที่ (6) และ Alice จะสามารถถอดรหัสหาค่า K BC ได้จากสมการ(4) หาก
มีการดักฟั ง ( K CA  K BC ) ผูด้ กั ฟั งก็จะไม่ทราบข้อมูลบิตกุญแจใดๆโดยตรง
แม้แต่บิตเดียว แต่หากผูด้ กั ฟั งบังเอิญเดา K CA ได้ จะทาให้สามารถถอดรหัสหา
K BC ได้ เราจึ ง เรี ย กความปลอดภัย ในการเข้า รหั ส เครื อ ข่ า ยของ K CA

และ K BC ว่ า เป็ น อย่ า งอ่ อ น (Weakly Secure Network Coding) [5]
สาหรับตัว Charlie นั้น จะรู ้ กุญ แจเป็ นจานวน 2 3 ของทั้งหมด แต่ ไม่ มี
ผลกระทบเนื่องจากเรากาหนดให้เป็ นโหนดที่เชื่อถือได้

[1] A. O. Hero, “Secure space-time communication,” IEEE Trans. Inf.
Theory, vol. 49, pp. 3235–3249, Dec. 2003.
[2] T. Aono, K. Higuchi, T. Ohira, B. Komiyama, and H. Sasaoka,
“Wireless secret key generation exploiting reactance-domain scalar
response of multipath fading channels,” IEEE Trans. Antennas Propag.,
vol. 53, pp.3776–3784, Nov. 2005.
[3] J. Wallace, “Secure Physical Layer Key Generation Schemes:
Performance amd Information Theoretic Limits,” IEEE Int. Conf.
Communications, Dresden, Jun. 2009.
[4] S. Mathur, W. Trappe, N. B. Mandayam, C. Ye, and A. Reznik,
“Radiotelepathy: extracting a secret key from an unauthenticated
wireless channel,” in ACM MOBICOM Conference, Sept. 2008.
[5] K. Bhattad and K. R. Narayanan, “Weakly secure network coding,”
in Proc. NetCod 2005, Riva del Garda, Italy, Apr. 2005.

10th ECTI-CARD 2018 “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0”
816

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครั้งที่ 10
10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand

การปรับปรุ งขั้นตอนวิธีระบุตาแหน่ งภายในอาคารจากจุดเซ็นทรอยด์ บนแผนทีฟ่ ิ งเกอร์ ปริ๊ นท์
Improvement of Indoor Localization Algorithm Based on Centroids on Fingerprint Map
อภิรัฐ ลิม่ มณี ภิญญดา นาคศรีคร้ าม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จังหวัดชลบุรี
E-mail: apirath@eng.buu.ac.th, narksriklarm.pinyada@gmail.com

บทคัดย่ อ
ในกระบวนการระบุตาแหน่งวัตถุภายในอาคารโดยใช้ค่าความ
แรงสัญญาณนั้น หลังจากที่เราวัดค่าความแรงของสัญญาณที่ส่งจากวัตถุ
ไปยัง Access Point ที่ติดไว้ยงั จุดต่างๆแล้ว มีความจาเป็ นที่จะต้องนาค่าที่
วัด ได้ม าเป็ นอิ น พุ ท ในขั้น ตอนวิ ธี ที่ เ หมาะสมเพื่ อ แปลงค่ า ความแรง
ดังกล่ าวให้เป็ นตาแหน่ งของวัตถุ หนึ่ งในขั้น ตอนวิธีที่น่าสนใจใช้ก าร
คานวณหาจุดเซ็นทรอยด์ของพื้นที่ย่อยต่างๆบนแผนที่ฟิงเกอร์ ปริ๊ นท์ ซึ่ ง
พื้นที่ยอ่ ยเหล่านั้นหาได้จากตาแหน่งการจัดวาง Access Points (APs)
จากการทดลอง พบว่าเกิ ด ความคลาดเคลื่ อนในการระบุ ตาแหน่ ง เรา
สันนิ ษฐานว่าความคลาดเคลื่ อนนี้ เกิ ดจากเหตุผลสองประการ ประการ
แรกคือการเลือกตัวแทนพื้นที่ยอ่ ยบนแผนที่ฟิงเกอร์ ปริ๊ นท์ที่ไม่เหมาะสม
ประการที่ ส องคื อ คุ ณ สมบัติ ก ารแผ่ ก ระจายสั ญ ญาณในระยะใกล้
สายอากาศ (Reactive Near Field Region) ซึ่ งคาดเดาได้ยาก จากข้อ
สันนิษฐานทั้งสองข้อ เราลองปรับปรุ งขั้นตอนวิธีเป็ นสามแบบ ซึ่ งสองใน
สามนั้นทาให้ความคลาดเคลื่ อนลดลง โดยวิธีที่ดีที่สุดนั้นทาให้ค่าความ
คลาดเคลื่อนลดลง 22.37% ผลการทดลองนี้ เป็ นผลการทดลองเบื้องต้น
เพื่อทดสอบแนวโน้มในการปรั บปรุ งขั้นตอนวิธี เพื่อให้ความน่ าเชื่ อถื อ
มากขึ้นควรเพิ่มตาแหน่งการวัดหรื อเปลี่ยนสถานที่

Abstract
In the indoor object localization process using received
signal strength (RSS) sent from objects, the signal power is measured at
access points (APs) and input into a localization algorithm which
transforms the received RSS into an object location estimate. One
interesting algorithm uses centroids of sub-areas derived from AP
locations on the fingerprint map as representatives of those areas.
From experiment, we find a significant amount of
localization error, which, according to our hypothesis, stems from two
reasons. The first one is inappropriate choices regarding sub-area
representatives. The second one is unpredictable nature of the reactive
near field region of antennas. We therefore modify the algorithm in
three ways, two of which lead to the decrease of localization error. The

best modification reduces the error by 22.37%. Note that the result is
just a preliminary one. More measurement samples from the same or
different indoor settings are needed for better reliability.

1. บทนาและการทบทวนวรรณกรรม
โดยทัว่ ไปแล้วอุปกรณ์พ้ืนฐานที่ใช้ในการระบุตาแหน่ งภายใน
พื้ น ที่ ปิ ดจะมี อ ยู่ 2 ส่ ว นดัง นี้ ส่ ว นแรกคื อ อุ ป กรณ์ ที่ ท าหน้ า ที่ อ้า งอิ ง
(Reference) ซึ่ งอุปกรณ์ อา้ งอิงจะถู กติดตั้งหลายจุดอยู่ตามพื้นที่ภายใน
อาคาร เพื่ อใช้เ ป็ นตาแหน่ งอ้างอิ งส าหรั บ การวัด ค่ าความเข้ม สัญญาณ
ส่ วนที่ สองเป็ นอุปกรณ์ ที่ติดกับเป้ าหมาย จะถู กติ ดอยู่กบั วัตถุ หรื อ สิ่ งที่
ต้องการระบุตาแหน่ ง ซึ่ งใช้ในการวัดค่าพารามิ เตอร์ ของระบบ เช่ น วัด
ความแรงสัญญาณที่ได้รับจากอุปกรณ์อา้ งอิง และใช้เทคนิ คต่างๆในการ
ประมาณค่าตาแหน่งต่อไป
สาหรับในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั จะเรี ยกอุปกรณ์ส่วนแรกที่ทาหน้าที่
อ้างอิ ง ว่า APs (เนื่ อ งจากใช้ เ ทคโนโลยีเ ครื อข่ ายท้อ งถิ่ น ไร้ ส ายตาม
มาตรฐาน IEEE 802.11b) และอุปกรณ์ส่วนที่สองที่นาไปติดวัตถุผวู ้ ิจยั จะ
เรี ยกว่าวัตถุเป้ าหมาย
งานวิจยั ที่ [3] ทาการปรั บปรุ งค่า RSS โดยการแยกกาลังส่ ง
ตามความเหมาะสมของระยะระหว่างโหนด ซึ่ งมีการแยกกาลังออกเป็ น 5
ค่าในระยะการส่ ง 5 เมตรระหว่างโหนด จากรู ปที่ 1 จะเห็ นว่ากาลังส่ ง –
24 dBm และ-16 dBm มีค่า RSS ที่เปลี่ ยนแปลงคล้อยตามกับระยะทาง มี
ความเป็ นเชิ งเส้นและมีการแกว่งของสัญญาณน้อย งานวิจยั นี้ แสดงให้เห็ น
ว่าการเลือกกาลังส่ งที่เหมาะสมแล้ว เมื่อนาค่า RSS ไปคานวนณตาแหน่ ง
สามารถลดค่าความผิดพลาดลงได้
เนื่องจากค่า RSS มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายตามสภาพแวดล้อม
ที่ ใ ช้ ง าน เมื่ อ น ามาใช้ ก ับ การระบุ ต าแหน่ ง ภายในอาคารจึ ง เกิ ด ความ
คลาดเคลื่ อนมาก ทาให้ต้องใช้ RSS ร่ วมกับ วิธีอื่น เพื่ อทาให้การระบุ
ตาแหน่ งมี ความแม่นยาขึ้ นโดยใช้เทคนิ คฟิ งเกอร์ ปริ๊ นท์เข้ามาช่ วย เช่ น
งานวิจยั ของ [2] ซึ่ งทาการเปรี ยบเทียบการใช้วิธี RSS และการใช้ RSS
ร่ วมกับ เทคนิ ค ฟริ งเกอร์ ป ริ น ท์โ ดยใช้ APs จานวน 4 ตัว และ 6 ตัว
เหมื อนกัน พบว่าความคลาดเคลื่ อนของวิ ธี RSS ร่ วมกับ เทคนิ ค ฟิ ง
เกอร์ ปริ๊ นท์มีน้อยกว่า แต่เนื่ องการใช้เทคนิ คแบบเดิ มใช้เวลาในการเก็บ
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ข้อมูลเพื่อสร้างแผนที่ฟิงเกอร์ ปริ๊ นท์นาน จึงมี อีกหนึ่ งวิธีที่น่าสนใจที่ไม่
ต้องเก็บข้อมูลดังกล่าว แต่จะใช้ความแรงสัญญาณมาเลื อก ตาแหน่ งของ
APs เพื่อระบุพ้นื ที่ยอ่ ย แล้วประมาณตาแน่ งวัตถุจากตัวแทนพื้นที่ยอ่ ยนั้น
ซึ่งก็คือ จุดเซ็นทรอยด์อา้ งอิง วิธีน้ ี เป็ นวิธีที่เราเลือกมาใช้ทาการทดลองใน
งานวิจยั นี้ ดังจะอธิบายในหัวข้อถัดไป

งาน ผูว้ ิจยั จึงใช้ NodeMCU ในการรับส่ งข้อมูล โดยจะนาไปใช้งานสอง
หน้าที่ คือเป็ นโหนดอ้างอิง (Reference Node) จานวน 4 ตัว ทาหน้าที่
กระจายสัญญาณ Wi-Fi (APs) และโหนดเป้าหมาย (Target Node) จานวน
1 ตัวทาหน้าที่ รับและอ่านค่าความแรงสัญญาณจากโหนดอ้างอิงที่ปล่อย
ออกมา แล้วจึงนาค่าความแรงสัญญาณที่อ่านได้ไปประมวลผล เพื่อระบุ
ตาแหน่งของโหนดเป้ าหมายต่อไป

รูปที่ 1 ค่า RSSI เมื่อเทียบกับระยะห่ างระหว่างโหนดตั้งแต่ระยะ 1 เมตร
ถึง 5 เมตร โดยแยกตามกาลังส่ งช่วงต่างๆโดยกาลังส่ งสู งสุ ดอยูท่ ี่ 0 dBm
ไปจนถึง -24 dBm

รู ปที่ 2 ภาพรวมขั้นตอนการระบุตาแหน่ง

2. ภาพรวมการระบุตาแหน่ งภายในพื้นทีป่ ิ ด
งานวิ จ ัย นี้ ท าการพัฒ นาการระบุ ต าแหน่ ง โดยใช้ วิ ธี ก าร
เรี ยงลาดับ APs ร่ วมกับการใช้เทคนิ คฟิ งเกอร์ ปริ๊ นท์โดยไม่ตอ้ งทาการ
สารวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเหมือนเทคนิ คฟิ งเกอร์ ปริ๊ นท์แบบเดิ ม เนื่ องจาก
ข้อ ดี ข องวิ ธี น้ ี [1] คื อ ช่ ว ยลดเวลาในการเก็ บ ข้อ มู ล เพื่ อ ท าแผนที่ ฟิ ง
เกอร์ ปริ๊ นท์ และยังสามารถประมาณตาแหน่ งที่ มีความคลาดเคลื่ อนน้อย
กว่า 5 เมตร ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่ จะนางานวิจยั นี้ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับ
พื้นที่ที่ผูว้ ิจยั เลื อกใช้งาน และพัฒนาต่อยอดให้สามารถระบุตาแหน่ งได้
แม่นยาขึ้น โดยงานวิจยั นี้ จะแบ่งการทางานออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกเป็ น
ส่ วนออฟไลน์ (Offline) จะทาหน้าที่เก็บข้อมูลเพื่อนาไปสร้ างแผนที่ฟิง
เกอร์ปริ๊ นท์ ส่วนที่สองเป็ นส่ วนออนไลน์ (Online) ทาหน้าที่ระบุตาแหน่ ง
ซึ่งจะทาการวัดค่าความแรงของสัญญาณแล้วนาไปเปรี ยบเทียบกับแผนที่
ฟิ งเกอร์ ปริ๊ นท์เพื่อหาตัวแทนของพื้น ที่ ย่อยหรื อเซ็ นทรอยด์ (Centroid)
จากนั้นจึงทาการประมาณตาแหน่งของวัตถุเป้ าหมายด้วยวิธีต่างต่อไป ซึ่ ง
ภาพรวมขั้นตอนการระบุตาแหน่งแสดงดังรู ปที่ 2

3. อุปกรณ์
เนื่ องจาก NodeMCU (ESP-12E) เป็ นอุปกรณ์ Wi-Fi ซึ่ งใช้
งานเกี่ ย วกับ ด้า น Internet

of

Things

(IoTs)

ที่ ม าพร้ อ มกับ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 เป็ นชิ พที่ ช่วยในการติ ดต่อสื่ อสารกับ
อุปกรณ์อื่นๆ ผ่านอินเทอร์ เน็ ต ที่ ราคาไม่สูงและสะดวกต่อการนาไปใช้

4. สภาพแวดล้ อมของพื้นทีท่ ดลอง และการติดตั้งอุปกรณ์
สภาพแวดล้อมของพื้นที่ ทดลองเป็ นห้องทดลองที่ ใช้ทางาน
จริ ง จึงมีสิ่งกี ดขวางมากมายอยูภ่ ายในห้องประกอบไปด้วยฉากกัน โต๊ะ
เก้าอี้ ตูโ้ ลหะ และลังกระดาษใส่ ของอีกจานวนมาก ทาให้สภาพแวดล้อม
ภายในห้องเป็ นแบบ NLOS (Non Line Of Sight) คือการรับส่ งข้อมูลแบบ
ไม่ เ ป็ นเส้ น ตรงหรื อไม่ ใ ช่ แ นวสายตา หมายความว่าสัญญาณที่ ส่งอาจ
สะท้อนกับสิ่ งกี ดขวางก่ อนจะไปถึ งตัวรั บ ได้ การติ ด ตั้งอุป กรณ์ ภายใน
ห้องผูว้ ิจยั ทาการติดตั้งอุปกรณ์ APs บนเพดานห้องจานวน 4 จุดเพื่อให้
APs สามารถกระจายสัญญาณได้ค รอบคลุมบริ เวณห้องและสามารถ
ประมาณตาแหน่ งของวัตถุเป้ าหมายได้แม่นยาขึ้น ซึ่ งจานวนของ APs ที่
ใช้จะขึ้นอยูก่ บั ขนาด และความซับซ้อนของพื้นที่ ใช้งาน การเพิ่มจานวน
APs มีผลกับการประมาณค่าตาแหน่ งถ้ามี APs มากขึ้นความคลาดเคลื่ อน
ในการประมาณตาแหน่ งจะน้อยลงดังงานวิจยั ของ [2] และงานวิจยั [1]
นาเสนอการระบุตาแหน่ งโดยเลื อกใช้ APs ที่มีความแรงของสัญญาณ
มากที่สุด 4 ตัวจาก 7 ตัว ผลการทดลองของงานวิจยั นี้ แสดงให้เห็ นว่าการ
เลือกใช้ APs จานวน 4 ตัวมีความคลาดเคลื่ อนน้อยกว่าใช้ APs จานวน 7
ตัว ผูว้ ิจยั สนใจวิธีการของงานวิจยั นี้ จึงนามาประยุกต์ใช้กบั พื้นที่ ใช้งาน
เนื่ องจากพื้นที่ใช้งานของเรามี ขนาดเล็กว่าผูว้ ิจยั จึ งเลื อกใช้ APs เพียง 4
ตัวเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านอุ ปกรณ์ ล ง และจะเลื อกตัวที่ มีค่าความแรงของ
สัญญาณสู งสุ ด จานวน 3 ตัวมาใช้ป ระมาณตาแหน่ งต่ อไป จากรู ป ที่ 3
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แสดงขนาดและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ใช้งาน ซึ่ งพื้นที่มีลกั ษณะเป็ นรู ป
ตัวแอล (L) กรอบสี่ เหลี่ ยมสี เทาในพื้นที่คือสิ่ งกี ดขวาง และจุดสี เขียวคือ
ตาแหน่งของ APs ทั้ง 4 ตัว

รูปที่ 3 ขนาดและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ใช้งาน

5. ขั้นตอนวิธี (Algorithm)
งานวิจยั นี้ จะแบ่งออกเป็ นสองส่ วนดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ
ที่ 2 ภาพรวมของการระบุตาแหน่ง ซึ่ งเนื้ อหาในหัวข้อนี้ จะอธิ บายขั้นตอน
การทางานของทั้งสองส่ วน โดยส่ วนแรกเป็ นส่ วนออฟไลน์จะกล่ าวถึ ง
ขั้นตอนการเตรี ยมและการสร้ างแผนที่ ฟิงเกอร์ ปริ๊ นท์ ซึ่ งจะอธิ บายการ
ทาฟิ งเกอร์ ป ริ๊ นท์แ บบเดิ ม และแบบที่ ผูว้ ิ จยั สนใจ ส่ วนที่ ส องเป็ นส่ วน
ออนไลน์จะกล่าวถึงการรั บค่าความแรงของสัญญาณไปประมวลผลและ
เปรี ยบเทียบกับแผนที่ฟิงเกอร์ ปริ๊ นท์เพื่อประมาณตาแหน่ง (ดังรู ปที่ 2)
5.1 ส่ วนออฟไลน์ (Offline)
เพื่อลดเวลาในการเก็บข้อมูลที่ใช้ทาฟิ งเกอร์ ปริ๊ นท์ งานวิจยั นี้
จะไม่ ท าการเก็ บค่ า ความแรงของสั ญ ญาณที่ ต าแหน่ งต่ า ง ๆ แต่ จะน า
ตาแหน่งของ APs มาประมวลผลเพื่อใช้สร้ างแผนที่ฟิงเกอร์ ปริ๊ นท์แทน
ซึ่งจะอธิบายวิธีการทางานเป็ นขั้นตอนดังนี้
1) ทาการเก็บตาแหน่งของ APs ทุกตัว
2) ทาการเลือก APs จานวน 3 ตัวจากทั้งหมด 4 ตัวที่เป็ นไปได้
ทั้งหมด เพื่อสร้างเป็ นเซตของ APs
3) ทาการแบ่งพื้นที่ใช้งานให้เป็ นพื้นที่ยอ่ ย จะใช้หลักการทาง
เราขาคณิ ตในการตัดแบ่งพื้นที่ โดยนาเซตของ APs มาทาการลากเส้นตั้ง
ฉากระหว่างกลางของ APs แต่ละตัว ก็จะได้พ้ืนที่ยอ่ ยที่มีลกั ษณะแตกต่าง
กันตาม APs ที่เลือกใช้ 3 ตัวดังรู ปที่ 4
4) จากนั้นทาการหาตาแหน่งเซ็นทรอยด์ในพื้นที่ยอ่ ย เพื่อใช้
ประมาณตาแหน่งของวัตถุเป้ าหมายด้วยวิธีต่างๆ ต่อไป

5) เสร็ จแล้วจะได้แผนที่ฟิงเกอร์ ปริ๊ นท์ที่ประกอบไปด้วยฟิ ง
เกอร์ ปริ๊ นท์ยอ่ ย ซึ่งสร้างจากเซตของ APs แต่ละเซต ดังรู ปที่ 4
5.2 ส่ วนออนไลน์ (Online)
ในส่ ว นออนไลน์ จ ะท าหน้ า ที่ ป ระมาณต าแหน่ ง โดยใช้
ตาแหน่ งเซ็ น ทรอยด์ ข องพื้น ที่ ย่อ ยมาค านวณ ซึ่ งในส่ ว นนี้ เราท าการ
ทดลอง 4 วิธี วิธีแรกเป็ นวิธีเดิมที่เสนอโดย [1] ซึ่งมีข้ นั ตอนดังนี้
1) วัตถุเป้าหมายทาการรับสัญญาณจาก APs ทั้ง 4 ตัว เพื่ออ่าน
ค่าความแรงของสัญญาณ ดังตัวอย่างในรู ปที่ 5 (ก) อ่านค่าความแรงของ
สัญญาณจาก AP1 ถึง AP4 ได้ -51, -55, -34 และ -62 dBm ตามลาดับ ค่า
ความแรงจะถูก นามาเรี ยงลาดับ จากมากสุ ดไปน้อยสุ ด จะได้ลาดับของ
APs คือ 3 1 2 4 และมีลาดับความแรงของเป็ น –34, -51, -55, และ -62
dBm ตามลาดับ
2) ทาการจัดกลุ่มด้วย K-means ซึ่งมีขอ้ มูลทั้งหมด 4 ค่า นามา
จัดกลุ่มจานวน 3 กลุ่ม ตัวอย่างดังวงกลมในรู ปที่ 5
3) ทาการเลื อกตัวแทน APs ของแต่ละกลุ่มจากการสุ่ มเลื อก
จะได้เซตของ APs ดังตัวอย่างในรู ปที่ 5 (ข) จะพบว่าตัวแทนที่สุ่มเลื อก
เป็ น 314 หรื อ 324
4) นาเซตของ APs ที่ได้ ไปจับคู่กบั เซตของ APs ที่อยูใ่ นแผน
ที่ฟิงเกอร์ ปริ๊ นท์ ถ้าตรงกับเซตใดในแผนที่ฟิงเกอร์ ปริ๊ นท์ จะประมาณค่า
ตาแหน่ งของวัตถุ เป้ าหมายให้เป็ นตาแหน่ งเซ็ นทรอยด์ของพื้นที่ ยอ่ ยนั้น
แต่ถา้ ไม่ตรงจะทาการหาเซตของ APs ใหม่ในข้อ 3) ถ้าไม่มีเซตของ APs
นั้นในแผนที่ฟิงเกอร์ ปริ๊ นท์เลย จะให้เป็ นกรณี ตรวจจับผิดพลาด
5.3 การปรับปรุ งในส่ วนออนไลน์
5.3.1 วิธีเลือก APs จากค่ าความแรงสั ญญาณสู งสุ ดแทนวิธี K-Means
แก้ข้ นั ตอนที่ 2) และ 3) ใน 5.2 เป็ นดังนี้
2) - 3) ทาการเลื อก APs ที่มีความแรงสู งสุ ด 3 ตัวแรกจาก
ทั้งหมด 4 ตัว ดังตัวอย่างในรู ปที่ 5 (ก) จะได้เซตของ APs เป็ น 312
5.3.2 วิธีเลือกตัวแทนพืน้ ที่จากจุดกึง่ กลางของสองเซ็นทรอยด์
แก้ข้ นั ตอนที่ 3) และ 4) ใน 5.2 เป็ นดังนี้
3) ทาการเลือกตัวแทน APs ทั้งหมดที่เป็ นไปได้ เช่ นในรู ปที่ 5
(ข) เลือกทั้ง 314 และ 324
4) นาเซตของ APs ที่ได้ ไปจับคู่กบั เซตของ APs ที่อยูใ่ นแผน
ที่ฟิงเกอร์ ปริ๊ นท์ เนื่ องจากมีสองเซต เราจะประมาณค่าตาแหน่ งของวัตถุ
เป้ าหมายให้เป็ นจุดกึ่งกลางของสองเซ็นทรอยด์ในสองพื้นที่ยอ่ ย
5.3.3 วิธีเลือกตัวแทนพื้นที่ย่อย โดยนาเอาประเด็น Near-field และ Farfield Radiation มาพิจารณา
แก้ข้ นั ตอนที่ 3) ใน 5.2 เป็ นดังนี้
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(ก) เลือกใช้ AP1, AP2, AP

(ข) เลือกใช้ AP1, AP2, AP4

(ค) เลือกใช้ AP1, AP3, AP4
รู ปที่ 4 แผนที่ฟิงเกอร์ ปริ๊ นท์โดยเลือกใช้ APs ที่ต่างกัน

(ก)

(ข)
รูปที่ 5 แสดงตัวอย่างการจัดกลุ่มด้วย K-means และเลือกตัวแทนกลุ่ม
3) ทาการเลือกตัวแทน APs ของแต่ละกลุ่มโดยใช้หลักการ
ดังนี้
- ถ้ากลุ่ม K-Means ที่มี AP สองตัวเป็ นสองตัวที่ความแรง
สู งสุ ด ให้เลื อกตัวแทนกลุ่ มเป็ นตัวที่ แรงน้อยกว่า เพื่อลดผลจาก NearField Radiation ของตัวที่แรงที่สุด
- ถ้ากลุ่ม K-Means ที่มี AP สองตัวเป็ นสองตัวที่ความแรง
ต่าสุด ให้เลือกตัวแทนกลุ่มเป็ นตัวที่แรงมากกว่า เพื่อลดผลจาก Far-Field
Radiation ของตัวที่ความแรงต่าสุด
- ถ้ากลุ่ม K-Means ที่มี AP สองตัวเป็ นสองตัวที่ความแรง
อันดับสองและสาม ให้เลือกตัวแทนกลุ่มเป็ นตัวที่แรงมากกว่าด้วยเหตุผล
ว่าเมื่ อไม่ มีผลจาก Near-Field และ Far-Field Radiation ตัว ที่ แ รงกว่ า
น่าจะเหมาะกับการประมาณตาแหน่งมากกว่า

เพื่อทดสอบผลการทางานของขั้นตอนวิธีเดิมของ [1] เมื่อ
เทียบกับการปรับปรุ งสามแบบของเรา เราจึงทาการทดลองโดยสุ่ มวาง
วัตถุในห้องจานวน 14 จุด แล้ววัดระยะห่ างระหว่างตาแหน่งจริ งกับ
ตาแหน่งที่ประมาณ พบว่า วิธี 5.3.1 ให้ผลที่แย่ลง ในขณะที่ 5.3.2 และ
5.3.3 ให้ผลที่ดีกว่าวิธีเดิม คือมีความคลาดเคลื่อนลดลง 39.09 ซม. และ
50.53 ซม. หรื อคิดเป็ น 17.30% และ 22.37% ตามลาดับ
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากจานวนการสุ่มวางวัตถุยงั มีจานวน
น้อย ผลการทดลองนี้ จึงเป็ นเพียงผลเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นแนวโน้มการ
ปรับปรุ ง หากต้องการให้ผลการทดลองและขั้นตอนวิธีมีความน่ าเชื่ อถือ
มากขึ้น ควรเพิ่มจานวนการสุ่ มตาแหน่ ง หรื อเปลี่ยนสถานที่ทดลอง

4. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ ได้รับทุนอุดหนุ นการวิจยั และพัฒนาเพื่อส่ งเสริ มความร่ วมมื อ
กับ หน่ วยงานภายนอกจากคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยบู รพา
เลขที่ วจร. ๕/๒๕๕๘

เอกสารอ้ างอิง

3. การทดลองและสรุปผล
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบความคลาดเคลื่อนในการประมาณตาแหน่ง
ของขั้นตอนวิธีที่ปรับปรุ งเมื่อเทียบกับวิธีเดิม
Algorithm
ความคลาดเคลื่อนเฉลีย่
%การปรับปรุ งเมื่อ
(เมตร)
เทียบกับวิธีเดิม
วิธีเดิม [1]
2.2591

5.3.1
5.3.2
5.3.3

2.3416
1.8682
1.7538

(ง) เลือกใช้ AP2, AP3, AP4

-3.65%
17.30%
22.37%

[1] R. Liu, C. Yuen, J. Zhao, J. Guo, R. Mo, and V.N. Pamadi,
“Selective AP-sequence Based Indoor Localization without
Site Survey,” In 2016 IEEE 83rd Vehicular Technology
Conference (VTC Spring), pp. 1-5, May. 2016.
[2] P. Cherntanomwong and D.J. Suroso, “Indoor localization
system using wireless sensor networks for stationary and
moving target,” In 2011 8th International Conference
on Information, Communications & Signal Processing, pp.
1-5, Dec. 2011.
[3] K. Thongpull, N. Jindapetch, and W. Teerapakajorndet, “A
Distance Determination of Moving Sensor Nodes by
Comparing RSSI from Different Transmit Powers,” In The
2010 International Conference on Embedded Systems and
Intelligent Technology (ICESIT 2010), pp. 1-5, Feb. 2010.
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กองศักดิ์ ทองบุญ

770, 797
167 จ

กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์

คมสันต์ ตะวังทัน

275
545, 643

5

327, 450

37

คอเลต โดยดี

411

จตุพร ใจดารงค์

239
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หน้ า

หน้ า

จตุพร ทองศรี

446

ชยากร พุทธกาเนิด

259

จรัญ คนแรง

283

ชยานนท์ บัวงามดี

97

จรัสศรี รุ่ งรัตนาอบุล

97

ชวลิต ปั ญญาอิสระ

151

จริ นทร์ศกั ดิ์ แซ่เตียว

319

ชัชชัย วรพัฒน์

283

จักรพนธ์ อบมา

589

ชัชฎา หนูสาย

41

จักรวัฒน์ บุตรบุญชู

319

ชัยปราการ โพธิ์หล้า

จักราวุฒิ กันทะคา

13

จักรี จันทร์บุษราคัม

679

ชัยพันธ์ ประการะพันธ์

จันทิมา ทุมมะลา

155

ชัยยงค์ เสริ มผล

215, 231

จารุ วฒั น์ พัฒน์มณี

1, 9

ชัยรัตน์ พินทอง

1, 9

จินดา สามัคคี

411

ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์

จินดาหรา นิราศสูงเนิน

549

ชัยวัฒน์ บัวจง

431

จิรพงษ์ เจริ ญสง

482

ชัยวัฒน์ สากุล

746

จิรวรรณ เจริ ญสุข

585

ชัยวุฒิ วุทธิสิทธิ์

123

จิรวัฒน์ จ้อยบุญมี

589

ชาญ มะวิญธร

315

219, 223

ชาญ สิ งห์แก้ว

367, 687

จิรวัฒน์ ไม้แก่น
จีรภา เพลาวัน

639

ชัยพร ใจแก้ว

718
295, 303, 307,
311, 315, 323
659, 770

139, 143

ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์

207

จีรสุดา โกษียาภรณ์

53

ชาตรี พลเสน

738

จีราภา ทิพกรณ์

49

ชานนท์ วริ สาร

651

จุลศักดิ์ โยลัย

57

ชิติสรรค์ วิชิโต

251

จุฬา เสื อคนอง

462

ชินวัฒน์ เอกกลาง

593

เจริ ญขวัญ จันพลับ

407

ชุติกาญจน์ จอง

789

ชูวงค์ พงศ์เจริ ญพาณิ ชย์

183

ฉ ฉัตรชัย โชคชัย

247, 355

ฉัตรชัยพัฒน์ เดชธัญญนนท์

754

ชูศกั ยฐ์ กมลขันติธร

738

ฉัตริ น ชนกกวินกุล

533

เชาวน์วฒั น์ เอื้อเฟื้ อ

159

เฉลิมพล ชาญศรี ภิญโญ

513

โชคมงคล นาดี

163

ช ชนม์ณานันท์ เยีย่ มรัมย์

758

ไชยภัทร คงทอง

375

ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์

85

ไชยยันต์ ชนะพรมมา

211

ฐิติพร จันทร์ดา

343

ชนินทร์ บุญลักษณานุสรณ์

742 ฐ
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หน้ า

หน้ า

442, 617 ท
529

ทรงศักดิ์ อินทรสิ ทธิ์

710

ทวีศกั ดิ์ ประกอบดี

510

ณรงค์ศกั ดิ์ สุขมา

625

ทศพล จันทร์แสงสุก

446

ณัชฑภัทร อิ่มอุไร

423

ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต

151, 486

ณัชพล สุขประสิ ทธิ์ปรี ดี

291

ทินวัฒน์ มาเมือง

589

ณัฎฐธิดา คงวิริยะกิจ

478

ทิศวรา สมบูรณ์

758

ณ ณรงค์ เมตไตรพันธ์
ณรงค์ศกั ดิ์ มโนสิทธิชยั

ณัฐกานต์ พุทธรักษ์

61, 93

เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร

785, 781, 789,
793, 801
131, 135

ณัฐชนน รู ปสูง

295

เที่ยง เหมียดไธสง

ณัฐชัย ทะลิทอง

ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ

ณัฐดนัย รอมใจ

411 ธ
355

ธงชัย ลาน้ าเที่ยง

722

ณัฐพงศ์ บุตรธนู

699

ธงชัย สมแสวง

486

ณัฐพงศ์ พันธุนะ

557

ธนบรรณ ตะทวี

621

ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล

533

ธนภัทร นพคุณ

271

ณัฐพงศ์ สอนอาจ

279

ธนภัทร มาลีลยั

287

ณัฐพงษ์ อินทรวิเศษ

490

ธนวิชญ์ คงสี ปาน

766

ณัฐพล บัตรสูงเนิน

533

ธนา อุดมศรี ไพบูลย์

399

ณัฐพล ภู่ระหงษ์

299

ธนาการ หอมสาย

183

ณัฐพล อุ่นยัง

442

ธนาฒน์ สุกนวล

ณัฐวุฒิ พลจันทึก

147

ธนาวุฒิ ธนวาณิ ชย์

ณัฐิกา เพ็งลี

315

ธนิต นาใจดี

718

ณัทกร เกษมสาราญ

159

ธเนศ คณะดี

255

ณัทชยุต ภูริคณานนท์

632

ธราธร บุญศรี

403

ด ดลชัย สุขเจริ ญผล

750

ธวัช ธรรมบุตร

367, 687

ดวงอาทิตย์ ศรี มูล

419

ธวัชชัย จารุ วงศ์วทิ ยา

147, 691

ดารงศักดิ์ อรัญกูล

279

ธวัชชัย ทองเหลี่ยม

ต ตุลยา ลิมปิ ติ
เตชินท์ มณี ศร

ถ ถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว
ถนอมศักดิ์ โสภณ

61, 93
65
105, 703
667

29, 746

667, 671, 679,
683, 691
613

797

ธวัชชัย รักษาชาติ

789, 793

ธัชชัย พุม่ พวง

147, 203

ธัญรดา มุกดาพิทกั ษ์

750

ธาดา อ่อนศรี

510
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หน้ า
ธีรพงศ์ เตรี ยมอ้าย

359

หน้ า
นิพนธ์ สมหมาย

195

ธีรภัทธ ทวีวงศ์

187, 223

นิรัตชัย บุญสูงเนิน

667

ธีรวัฒน์ อุปลา

545, 647

นิวตั ร์ อังควิศิษฐพันธ์

215

ธีรศาสตร์ คณาศรี

77

นิสิต ภูครองตา

33

766

นุชนาฏ ชุ่มชื่น

275

259

นุชนาถ สัตย์วนิ ิจ

นนท์ เขียวหวาน

323

นุติ บัวเลิง

นนทรัฐ บารุ งเกียรติ

407

นูรฮายา สะแลแม

นพรัตน์ นิลสาราญ

227

เนื่องวงศ์ ทวยเจริ ญ

นพรุ จ เขียวนาค

486 บ
525

บรรจบ สุขประภาภรณ์

283

บัณฑิต กรดี

502

บารมี บุญยืน

291
427

ธีรสุทธ อินทรพาณิ ชย์

น นคร ไชยวงศ์ศกั ดา

นภัทร สระเอี่ยม
นรรัตน์ วัฒนมงคล

155, 159, 227

581, 601
454
61
243, 423, 427

นริ นทร ไชยชมภู

613

บุญส่ง ศรี ทอง

นริ ศ ป้ อมภา

163

บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์

นฤเทพ สุวรรณธาดา

291

บุณยวีย ์ บุณยสาระนัย

636

ปกรณ์ เสรี เผ่าวงษ์

617

ปกรณ์เกียรติ์ เศวตเมธิกลุ

127

นัฐชัย อรุ ณประภารัตน์
นัฐโชติ รักไทยเจริ ญชีพ
นัทธพงศ์ ยาวิชยั

13 ป
171, 187, 219,
223, 387, 809
603

ปฏิมา สมเลิศ

750, 766

61

นันฐกา บุญชัยศรี

227

ปฏิมากร จันทร์พริ้ ม

435

นันทวัฒน์ ใจเย็น

89

ปภัศร์ชกรณ์ อารี ยก์ ลุ

541

นันทิยา ชัยบุตร

371

ประจวบ อินระวงศ์

593

นาทรพี ผลใหญ่

315

ประภาพร ดวงลูกแก้ว

255

นายณัฐนนท์ ธารงทรัพย์

549

ประภาศรี เบญจศิริลกั ษณ์

159

น้ าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์

339

ประภาส ผ่องสนาม

199

น้ ามนต์ ดวงดิษฐ์

375

ประภาส สุวรรณ

442

นิจจารี ย ์ สัตยารักษ์

632

ประยงค์ เสาร์แก้ว

343

นิติพฒั น์ พิสุทธิพงศ์

805

ประเวช อนันเอื้อ

259

นิธิพร วรรณโสภณ

179

ประสพสุข สร้อยทอง

466

นิพนธ์ เลิศมโนกุล

597

ประสาน เอื้อทาน

415
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หน้ า
ปราการ ทัตติยกุล

159

ปราโมทย์ วาดเขียน

หน้ า
พัชพล สุขใจ

671

53

พัชรณัฏฐ์ แสงอ่อน

287

ปริ ญญา รจนา

659

พัฒน์พงษ์ อ่อนตา

617

ปริ ญยา ชาเรื องเดช

454

พัฒนพงษ์ วีรยุทธกาจร

283

ปรี ชญา เดชา

750

พันตรี โคมพิทยา

279, 458, 470

73

พัสกร กิมาวะหา

573

พาขวัญ หงศ์พนั ธ์กลุ

762

พิจิตรา อินนามมา

726

พิชญ์สินี ลาภมหาไพศาล

762

พิชญา พิศสุวรรณ

239

พิชิต อ้วนไตร

335

ปรี ติ โอวาทชัยพงศ์
ปองพล แสนสอน
ปั ญจพร แก้ววิเศษกุล

663, 699
303

ปั ญญา หันตุลา

89

ปั ญญา อันสุริย ์

691

ปาริ ชาติ ประเสริ ฐสังข์

77

ปิ ยดนัย บุญไมตรี

235

พิเชษฐ กันทะวัง

442

ปิ ยดนัย ภาชนะพรรณ์

517

พิทยา พุม่ พวง

651

ปิ ยะพร มูลทองชุน

521

พิทยุตม์ ชาญเศรษฐิกลุ

311

ปิ ยะพล เรื องทิพย์

1

พินิจ เนื่องภิรมย์

175, 494

ปิ ยะรัชช์ ธรรมวัฒนกุล

383

พิพฒั น์ พรหมมี

525, 529, 533

ปุณยสิ ริ บุญเป็ ง

163

พิพฒั น์ อมตฉายา

691

ปูรณสิ ทธิ์ ปิ ยวัชรวิจิตร

307

พิพฒั น์พงศ์ จันทะรัตน์

730

เปรม สุนทรภาส

754

พีรชัย ฐิติไชโย

750

พ พงศ์พทั ธ์ มังคละคีรี

287

พีรญา เต่าทอง

510

พนมขวัญ ริ ยะมงคล

49, 383

พีรพล รัตนะวงศ์กลุ

533

พีรวิชญ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์

774

พรชัย ผาดไธสง
พรทิพย์ภา บุญชานาญ

77
726

พีระพงศ์ ละมูล

25

พรเทพ วิรัชวงศ์

29

พีระพงษ์ ปทุมราษฎร์

770

พรพงษ์ เอ้สมนึก

291

พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์

211

พรพิมล จิตละเอียด

557

พุฒิพงศ์ เกิดพิพฒั น์

734

พรมริ นทร์ ถินราช

458, 470

พุทธคุณ พจนาภรณ์

25

พลศาสตร์ เลิศประเสริ ฐ

363

พุทธาวุฒิ ลีกลุ ธร

พสิ ษฐ์ ทองเต็ม

486

พุทธิพงศ์ สิ นธพพันธุ์
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หน้ า
ไพโรจน์ ปิ ยรังสรรค์

207 ย

ไพโรจน์ แสงอาไพ

5

ไพศาล สิ ทธิโยภาสกุล

ภ ภัทรพงษ์ ชมเดช
ภัทรพร สวนไพริ นทร์
ภัสส์กญ
ุ ช์ ฐิติมหัทธนกุศล

636, 754

หน้ า
ยศพล หาญพิชานันท์

179

ยศพล อ่อนดี

291

ยศินทร์ ชิวปรี ชา

605

517

ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ

41

347

ยุทธนา คิดใจเดียว

69

215, 231, 235

ยุทธนา อุทปา

707

ภาณุวฒั น์ มาละแซม

494

ยุทธพิชยั หลีหลาย

227

ภารุ จ สิ งหพันธุ์

315 ร

รชต บุณยะยุต

710

ภาสกร หาญประโคน

667

รณยุทธ นนท์พละ

659

ภิญญดา นาคศรี คร้าม

817

รตน รัตนพรเจริ ญ

629

ภีมวิชญ์ สุทธิกาญจน์

569

รวิท ลิ้มตระกูล

617

ภูเบศวร์ พอดี

159

รวีโรจน์ รัตนเดชานาคินทร์

ภูมิทศั น์ ถาวรกิจ

565

ระเจตน์ อ่อนฤทธิ์

ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง

613

ระยุทธ ศริ วเิ ศษ

9

ภูมิศกั ดิ์ เทพประเสริ ฐ

663

ระวุฒิ ชินวรรังสี

121

ภูริทตั โกเสนตอ

613

รังสรรค์ ทองทา

89

ภูวณัฐ หัดจานงค์

247

รัชชานนท์ ทองปาน

375

ภูษิต รุ่ งโรจน์

513

รัชนิกร กุสลานนท์

359

ม มงคล คูพิมาย

203

รัฐกานต์ บันที

529

มณเทียร เห็นเมือง

557

รัฐภูมิ วรานุสาสน์

มนตรี ไชยชาญยุทธ์

363

รัฐศิลป์ รานอกภานุวชั ร์

375

มานพ ศรี ดงกลาง

415

รัตนาภรณ์ ฉุนฉิ มพลี

691

มานัส สุนนั ท์

597 ว

วงศธร วงศ์ววิ ฒั นะศรี

573

มาริ ษา ฟองคา

259

วชิรนันท์ ปุ้ม

625

มารุ ฒ กรอิ่ม

577

วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กลุ

462

มิ่งขวัญ สมพฤกษ์

283

วนิดา พฤทธิวทิ ยา

65

วรชัย ศรี สมุดคา

299

วรชาติ สุวรรณงาม

774

วรพล สุทธิมานะกิจ

529

มุกระวี มะดะเรส
ไมตรี ธรรมมา
ไมตรี พลสงคราม

553
667, 671, 679,
683
231, 235
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หน้ า

หน้ า

วรรณรัตน์ ผลเพิม่

307

วิภพ ใจแข็ง

283

วรวัชร์ ตอวิวฒั น์

303

วิภารัตน์ บุษยาตรัส

651

วรวิทย์ สุขโต

659

วิภาวี นิลจู

271

วรากร สาลีสี

730

วิภู ศรี สืบสาย

183

วรางคณา เหนือคูเมือง

327

วิมพ์วติ า หนูจีน

502

วรางคณา เหนือคูเมือง

450

วิริยะ ทองทัพ

419

วัจนา ขาวฟ้า

347

วิรุฬห์ ศรี บริ รักษ์

วัชรพล นาคทอง

235

วิโรจน์ วุฒิ

742

วัชระ ฉัตรวิริยะ

81

วิศุทธิ์ แสวงสุข

121

วัชระ วัธนารวี

255

วิษณุ หงษ์ศรี สุข

203

วัชรากร ชิณวงษ์

629

วีรวุฒิ ขันรัตน์

494

วัชรี ภรณ์ แสงใสรัตน์

109

วีระ รัตนงาม

625

วันชัย อนุไวยา

601

วีระวัฒน์ โปรดปราน

427

วันประชา นวนสร้อย

339

วีระศักดิ์ ไชยชาญ

541

วันวิสา ชัชวงษ์

750

วุฒิชยั ใจบาล

163

วัศพล ธงชัยกุลฤทธ

629

วุฒิชยั สง่างาม

593

วาทิต เบญจพลกุล

191

วุฒิชยั อุดม

486

วาริ นี วีระสิ นธุ์
วิชชุพงษ์ วิบูลเจริ ญ

275
667, 671, 679, ศ
683

เวียงชัย คาระมาตย์
ศรวัฒน์ ชิวปรี ชา

195, 403

155
565, 569, 573,
577

วิชยั พลเดช

561

ศรัณย์ ลัคณาพาชื่นกุล

809

วิชา ตุลาชัย

683

ศรายุทธ ซากลม

415

วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ

714

ศรายุทธ เมาฬี

วิทยา ศรี กลุ

458, 470

109, 549

ศราวุฑ คงลาพันธ์

718, 722, 730

139, 143, 167

ศริ ญญา ปะสะกวี

143, 167

วินยั ใจกล้า

211

ศศิวมิ ล ทรงไตร

121

วินยั เมธาวิทิต

738

ศักดาเดช สุภารักษ์

529

วิบูลพร วุฒิคุณ

359

ศักดิ์พนั ธุ์ แดงมณี

391

81
675, 679, 687,
691

ศักดิ์สิทธิ์ สุ่มมาตย์

319

ศิรพัชร์ สมพงษ์

227

วิทวัส สิ ฏฐกุล

วิปัศย์ ปุยสาลี
วิชชุพงษ์ วิบูลเจริ ญ
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หน้ า

หน้ า

ศิราเมษฐ์ ม่วงสุวรรณ์

315

สมยศ เกียรติวนิชวิไล

ศิริมาศ สุทุม

243

สมศักดิ์ ธนพุทธิวโิ รจน์
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล

ศิริวฒั น์ วสุนธราเจริ ญ

805

695
175, 275, 490,
498

ศิวดล นวลนภดล

339

สมสิ น วางขุนทด
สรพงษ์ วชิรรัตนพรกุล

ศิวพันธ์ หริ รักษ์

462

127, 675
629, 632, 636,
754, 758, 762,
766

ศิวาพร เหมียดไธสง

131, 135

สรวิศ ศิริมาลีวฒั นา

537

สราญพงศ์ หนูยมิ้ ซ้าย

179

ศุภการ จริ ยายงค์

53

ศุภชัย มีลือการ

581

สราวุฒิ เชาวสกู

ศุภร แท่นแก้ว

498

สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์

ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว

223

สโรชา ศึกษากิจ

ศุภเสกข์ จันทร์จรัสวัฒนา

271

สัญญา ควรคิด

เศรษฐ์ ขานอยู่
เศรษฐา ตั้งค้าวานิช

636
1, 9, 13, 17, 21,
25

774

สันติ การี สนั ต์
สาคร วุฒิพฒั นพันธุ์

131, 135
105, 117, 703
423
770, 797
5
171, 187, 219,
387, 809

สาดิศย์ เสถียรไพศาล

513

ส สดายุ ตรุ ณาวงษานนท์

53

สาธิต ศาลางาม

585

สถาพร สิ ทธิวงค์

263

สายชล ชุดเจือจีน

714

สนัน่ จันทร์พรม

251, 549
585

สิ ทธิเดช เหล่าจูม

695, 726

สิ ปราง เจริ ญผล

359

53

สิ รภัทร สิ ริปทุมรัตน์

323

สนิทนาถ เลิศมโนกุล

597

สิ ริกร เรื องสุวรรณ

754

สมเกียรติ ทองแก้ว

557

สุกฤตา ปริ ปุรณะ

478

สมคิด อินทร์ช่วย

41

สุกลั ยา อมตฉายา

691

สุชานาฏ แซ่เบ๊

395

สุทธิดา จินดากาศ

255

สุทธิดา ท่าดีสม

255

สุทธินนั ท์ สิ งหานุวฒั น์

577

สนัน่ ฟ้า สิ งโตทอง

สมคิด ลาพาย
สมชาย ศรี สกุลเตียว
สมมาตร แสงเงิน

211
251
351, 545, 639,
643, 647
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หน้ า

หน้ า

สุทธิศกั ดิ์ ศรลัมพ์

303

อดิเรก จันตะคุณ

343

สุธรรม ชุมพร้อมญาติ

101

อดีศร แก้วภักดี

391

สุธี สาวรก

726

อธิคม ฤกษบุตร
อธิคม ศิริ

สุธีรัตน์ เอมอิ่ม

227

545, 643, 647
603, 605, 613,
655

สุนทรี ใจคง

813

อนรรฆพล แสนทน

สุนิสา โพธิ์เงิน

446

อนันต์ ใช้คง
อนันต์ ผลเพิม่

สุภชา เชื้อบุญชัย

93

สุภทั รา เกิดเมฆ

109, 549

สุภาพร ปานิคม

450

537, 561
147
295, 303, 307,
311, 315, 323

อนันต์ วณิ ชยาไพสิ ฐ

699

อนันตชัย สุวรรณาคม

621

339
1, 9, 13, 17, 21,
25

อนุพงษ์ คงแก้ว

387

อนุพงษ์ สมพฤกษ์

359

สุรเชษฐ์ โทวราภา

271, 371

อนุสรณ์ เราเท่า

494

สุรศักดิ์ เกตุบุญนาค

29, 746

อภิชน อนุวฒั น์กลุ

351

อภิเชษฐ์ แย้มโพธิ์กลาง

675
770

สุภาวดี มากอ้น
สุรเชษฐ์ กานต์ประชา

สุรางคนา ระวังยศ

391

สุรินทร์ อ่อนน้อม

675, 691

อภินนั ท์ อุรโสภณ

สุวรรณี ปั ญยศ

442, 617

อภิรดี สรวิสูตร
อภิรักษ์ จันทร์สร้าง

785
295, 303, 307,
311, 323

สุวจั ชัย กมลสันติโรจน์

347

สุวฒั น์ กิจเจริ ญวัฒน์

714

อภิรักษ์ ตาดทิพย์

สุวพิ ล มหศักดิสกุล

521

อภิรัฐ ลิ่มมณี

เสกข์ ส่างกานโหย่ง

557

อภิวฒั น์ จันโท

151

231
255, 259, 603,
605, 613, 655

อภิวฒั น์ สวัสดิรัตน์

415

อภิวฒั น์ แสงทนงค์

525

93

อภิสิทธิ์ กลิ่นจันทร์

179

อมต หลวงพล

742

อมรพันธ์ แก้วศรี นวล

101

อมรรัตน์ ลิ้มมณี

121

เสกสรร พลศรี
เสกสรรค์ วินยางค์กลู
เสฏฐวิชญ์ สุกิจพิทยานนท์
เสนอ สะอาด
เสาวนี ศรี สุวรรณ

อ อดิเทพ จางอ่อน

45, 113
785, 793
139
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195, 813, 817
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หน้ า
อรพรรณ อิทธิ์ฤทธิ์มีชยั

65

อรรถ พยอมหอม

219

อรรถพล กัณหเวก

474

อรรถพล แพนสิ งห์

458, 470 ฮ

อรรนนท์ บัวศรี

207

อริ ญชัย ค้าไป

21

อริ สฬา เตหลิ่ม

742

อวยชัย ศรี ทอง

147

อ้อยใจ อ่องหร่ าย

777

อัครพนธ์ ยงยศ

655

อัครพล ตรี รัตน์

565, 569

อัญชลี ใจซื่อ

เอกรัฐ รัฐกาญจน์
เอกริ นทร์ เหลืองวิลยั
โอบนิธิ กรัณฑรัตน
ฮาดีย ์ เปาะมา

93

อันดามัน ยงเมธาวุฒิ

525

อัมพวรรณ ยินดีมาก

327

อัมริ นทร์ ดีมะการ

482

อัศนี ศักดิ์ศิริทานตะวัน

หน้ า

17

อาจศึก มามีกลุ

331

อาณัต ศรี บุรินทร์

730

อานนท์ ผ่องรัศมีเพ็ญ

585

อานนท์ อรุ ณเดช

21

อานาจ บุญไทย

738

อิทธิ์สริ ยะ อักษรคิด

671

อุดมโชค สุริยะจรัสแสง

781

อุดมศักดิ์ จันทรทาโพ

127

อุทยั วังชัยศรี

801

เอกชัย พือสันเทียะ

675, 679

เอกพงษ์ คงสมบัติ

454, 458, 470

เอกพล อนุสุเรนทร์

734

เอกพันธุ์ พาเจริ ญ

498
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781, 785, 789,
793, 801
69
315

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครั้งที่ 10 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0
10th ECTI-CARD-2018, Phitsanulok, Thailand

วันที่ 26-29 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ศูนย์วฒั นธรรมภาคเหนื อตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์ วิว จังหวัดพิษณุ โลก

