สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ วารสาร ECTI เพื่อ อุตสาหกรรม ฉบับนี้ ก็
เป็ นฉบับที่ 4 (ประจาเดือน กุมภาพันธ์) แล้วนะคะสาหรับ การเผยแพร่
ผลงานวิ จ ั ย ในประเทศออกสู่ ภาคอุ ต สาหกรรม ในฉบั บ นี้ ทาง
บรรณาธิ การขอนาเสนองานวิจยั ทางด้านการดูแลสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุ
โดย รศ.ดร.พิพฒ
ั น์ พรหมมี ซึ่ งงานวิจยั ของท่านในเล่ มนี้ จะเกี่ ยวกับ
อุปกรณ์ ที่ช่วยเหลื อผูส้ ู งอายุให้รับประทานยาตรงตามเวลา และการ
เตือนภัยเมื่อผูส้ ู งอายุตอ้ งการความช่วยเหลือ
ส่ ว นอี ก เรื่ อ งจะเป็ นเกี่ ย วกับ การแสดงผลข้อ มู ล ของอุ ณ หภู มิ แ บบ
เรี ยลไทม์ ซึ่ งเป็ นผลงานวิจยั ที่น่าสนใจเพราะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตมา
เป็ นตัวกลางในติ ดต่ อสื่ อสารระหว่างอุปกรณ์ เนื้ อหาการวิจยั จะเป็ น
อย่างไรสามารถติดตามได้ในวารสารเล่มเลยนี้คะ
ดร. ศริ ญญา ปะสะกวี
(บรรณาธิการ)

ดร. ชัยวัฒน์ เจษฏาจินต์
(ที่ปรึ กษาอาวุโส)

ดร. นฤดม นวลขาว
(ที่ปรึ กษา)

งานวิ จัย นี้ อธิ บ ายถึ ง การออกแบบนาฬิ ก าที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ผูส้ ู งอายุตามฟั งก์ชนั่ การตรวจสอบติดตามและการเฝ้าระวัง นาฬิกาที่
เสนอนั้นควบคุมโดย Wemos D1 mini ในฐานะไมโครคอนโทรลเลอร์
หลัก โดยมี ส่ ว นการท างานแบ่ ง ออกเป็ นสองส่ ว นคื อระบบนาฬิ ก า
ภายในและระบบการสื่ อสาร เซ็ นเซอร์ ตรวจจับความเร่ งใช้สาหรั บ
ตรวจสอบและประมวลผลเหตุ ก ารณ์ ที่ ผูส้ ู ง อายุล ้ม ด้ว ยปุ่ มฉุ ก เฉิ น
ฟั งก์ชนั่ การเตือนการตั้งเวลายาจะได้รับจากผูใ้ ช้และการแจ้งเตือนโดย
การแสดงกราฟิ กและเครื่ องบอกสัญญาณที่มีเสี ยงดัง นอกจากนี้ ยงั มี
การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจและแจ้งให้ผูด้ ูแลทราบโดยใช้
WiFi ตามแอพพลิเคชัน่ ของ LINE และ Blynk

ผลลัพธ์ ท่ ไี ด้

บทนา

แรงจู ง ใจ: นาฬิ ก าช่ ว ยเหลื อ ผู ส้ ู ง อายุท าให้ เ ป็ นทางเลื อ กส าหรั บ
ผูส้ ู งอายุ เพราะเมื่ออายุเพิ่มขึ้นประสิ ทธิ ภาพของสมองจึงลดลงดังนั้น
ผู ส้ ู ง อายุ ม ัก จะลื ม กิ น ยาที่ ส่ ง ผลต่ อ สุ ข ภาพ และประสิ ท ธิ ภ าพการ
ทางานของร่ างกายก็ลดลงส่ งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจาวันของ
ผูส้ ู งอายุ
วัตถุประสงค์: เพื่อออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถช่วยเหลือ
ผู ส้ ู ง อายุ ใ นการรั บ ประทานยาตามเวลาที่ ก าหนดและสามารถส่ ง
สัญญาณเตือนภัยไปยังผูด้ ูแลเมื่อผูส้ ู งอายุตกหรื อขอความช่วยเหลือ
หลักการ
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Fig.1 แผนภาพระบบโดยรวม

Fig.2 นาฬิ กาช่ วยเหลือผู้สูงอายุ

เริ่ มต้นการดูเซิ ร์ฟเวอร์ WiFi และ Blynk จะเชื่อมต่อเพื่ออัปเดต
เวลาปัจจุบนั
ผูใ้ ช้จะต้องกาหนดตารางเวลายาหลังจากเสร็ จสิ้ น
หน้าจอแสดงเวลาปั จจุบนั และตัดการเชื่ อมต่อ WiFi เพื่อลด
สาเหตุการใช้พลังงานให้นอ้ ยที่สุด
หากพบเหตุการณ์ที่ลม้ เหลวสัญญาณของเซ็นเซอร์ ความเร่ งและ
เซ็ น เซอร์ ไ จโรถู ก ตรวจพบข้อ ความแจ้ง เตื อ นจะถู ก ส่ ง ไปยัง
สมาร์ทโฟนของผูด้ ูแลโดยใช้การเชื่อมต่อ WiFi ดังแสดงในรู ปที่ 4
รู ปที่ 3 - 5 แสดงสัญญาณการตรวจจับการตกการโทรฉุ กเฉิ น การ
เตื อนก าหนดการแพทย์แ ละการติ ดตามอัตราการเต้นของหัว ใจ
ตามลาดับ
สัญญาณการสั่นสะเทือนและกราฟิ คการแพทย์ในรู ปที่ 5 นั้นเมื่อ
ถึงเวลาของยาและนาฬิกาสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้ว ย
เซ็นเซอร์ชีพจร

Fig.3 acceleration magnitude (Top)
angular velocity magnitude (Under)

Fig.6 location of watch

Fig.4 Emergency pushed alert

สรุ ป

โครงงานนี้ เป็ นการศึ ก ษาและสร้ า งอุ ป กรณ์ ส าหรั บ ผูส้ ู ง อายุใ น
รู ปแบบของนาฬิกาข้อมือ
สามารถตรวจจับการตกและยาเตือนภัย
มีการตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจและปุ่ มฉุกเฉิ น
สามารถใช้ในชีวติ ประจาวัน

Fig.5 graphic picture

รศ.ดร.พิพฒ
ั น์ พรหมมี
ตาแหน่ งปัจจุบัน
รองศาตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (สจล.)

ประวัติการศึกษา
ปริ ญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (สจล.)
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (สจล.)
 ปริ ญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (สจล.)

ผลการวิจัยบางส่ วน
หัวหน้าโครงการวิจยั “ระบบแจ้งราคาผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์”. การสื่ อสารแห่งประเทศไทย (2541) วหน้าโครงการ
“โครงการแปลและจัดพิมพ์ตาราวิชาการ” กสทช.(2555)
หัวหน้าโครงการ “โครงการประเมินสถานะความมัน่ คงปลอดภัยระบบสารสนเทศ กรมควบคุมโรค” กระทรวง
สาธารณสุ ข (2554)
หัวหน้าโครงการ “โครงการประเมินสถานะความมัน่ คงปลอดภัยระบบสารสนเทศ กรมควบคุมโรค” กระทรวง
สาธารณสุ ข (2553)
หัวหน้าโครงการ “ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2” กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (2552)
หัวหน้าโครงการ “ฝึ กอบรมผูบ้ ริ หารเครื อข่ายสื่ อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ” บริ ษทั ทีโอที จากัด มหาชน
(2552)
คณะที่ปรึ กษาโครงการ “ติดตามและประเมินผลกาดาเนินงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (2551)
หัวหน้าโครงการ “จัดทาแผนพัฒนาเครื อข่ายสื่ อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ” กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร

บทคัดย่ อ

2.ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

โครงงานนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการแสดงผล
ข้อมูลอุณหภูมิ เป็ นการแสดงข้อมูลแบบเรี ยลไทม์แ ละเลือกดู
สถิติยอ้ นหลัง โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ ง
(Internet of Thing : IoT) ได้แก่ Arduino UNO R3 มาเป็ น
ตัวกลางในการติดต่อสื่ อสารระหว่างอุปกรณ์และนาโมดูลที่มี
ชื่ อว่า XBee
เข้ามาช่ วยในการรั บ/ส่ งข้อมูลอุณหภูมิ ซึ่ ง
สามารถแสดงข้อ มู ล อุ ณ หภู มิ แ บบเรี ย ลไทม์แ ละสามารถดู
ข้อมูลแบบย้อนหลังได้ มีระบบการแจ้งเตือนถึงความผิดพลาด
ของอุปกรณ์แบบเรี ยลไทม์หรื อการแจ้งเตือนอุณหภูมิ สูง/ต่ า
กว่าที่กาหนด อย่างไรก็ตาม XBee นั้นมียงั คงมีความผิดพลาด
และเกิดปั ญหาในขณะส่ งทาให้ตอ้ งใช้ความหน่วงของเวลาเข้า
มาช่วยในการแก้ไขปั ญหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
คาสาคัญ: เซนเซอร์วดั อุณหภูมิ, โมดูลสื่ อสารไร้สาย

2.1 ARDUINO UNO R3
Arduino เป็ นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ ตระกูล AVR ที่มีการ
พัฒ นาแบบ Open
Source
คื อ มี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ทั้ง
ด้า น Hardware และ Software ตัว บอร์ ด Arduino ถู ก ออกแบบมา
ให้ ใ ช้ ง านได้ง่ า ย ดัง นั้ น จึ ง เหมาะส าหรั บ ผู ้เ ริ่ มต้น ศึ ก ษา ทั้ง นี้
ผูใ้ ช้งานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติ ม พัฒนาต่ อยอดทั้งตัวบอร์ ด
หรื อโปรแกรมต่อได้อีกด้วย บอร์ ด Arduino
ถือว่าเป็ นบอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ย อดนิ ย ม และใช้กัน อย่ า งแพร่ ห ลาย ที่
สามารถนาไปพัฒนาโปรเจคได้หลากหลาย โดยภาษาที่ใช้ในการ
ควบคุมเป็ นภาษาซี

1.บทนา
ณ ปั จจุบนั เทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวัน
ของเราอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด สิ่ งที่ มี ก ารพู ด ถึ ง มากที่ สุ ดคื อ
อินเตอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ ง (Internet of Thing : IoT) การที่
อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ได้ ถู ก เชื่ อมโยงทุ ก สิ่ งทุ ก อย่ า งสู่ โลก
อินเตอร์ เน็ ต ทาให้มนุ ษย์สามารถสั่งการควบคุ มการใช้งาน
อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ สามารถดู ข ้ อ มู ล แบบเรี ยลไทม์ ผ่ า นทาง
เครื อข่ายอินเตอร์เน็ตได้
จากที่ กล่าวมาข้างต้นผูพ้ ฒ
ั นาจึ งเกิ ดแนวคิ ดในการจัดทา
เว็บไซต์แสดงผลการวัดอุณหภูมิภายในห้อง ซึ่ งเป็ น เว็บไซต์ที่
แสดงค่ า อุ ณ หภู มิ แ บบเรี ยลไทม์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ โดยน าชุ ด
อุปกรณ์ Arduino มาเป็ นตัวกลางและใช้โมดูลสื่ อสารไร้ สายที่
ชื่อว่า XBee เป็ นอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายโดยส่ งข้อมูลของ
ค่าอุณหภูมิหากันใช้เครื่ องมือในการส่ งข้อมูลแบบเรี ยลไทม์
และมีการวิเคราะห์ค่าอุณหภูมิห้องโดยดูจากค่าสู งสุ ด (MAX)
ค่าต่าสุ ด (MIN) และค่าเฉลี่ย (AVG) ต่างกันอย่างไรและมีการ
แจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์เซนเซอร์วดั อุณหภูมิเกิดการเสี ยหาย
ผูพ้ ฒั นาคาดหวังว่าเว็บไซต์แสดงผลการวัดอุณหภูมิภายใน
ห้องจะแสดงข้อมูล การวิเคราะห์ต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยาและจะ
เป็ นต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ที่มี ค วามซับ ซ้อน
และเป็ นประโยชน์สาหรับตัวผูพ้ ฒั นาต่อไป

2.2 โมดูลสื่ อสารไร้ สาย XBee
XBee เป็ นโมดูลการสื่ อสารไร้สายชนิดหนึ่ง โดยใช้มาตรฐานของ
ZigBee โดยที่ไม่จาเป็ นต้องปรับแต่ง หรื อเขียนโปรแกรมมากนัก
รู ปแบบการระบุตวั ตนของโมดูล
1) Addressing การระบุตวั ตนของโมดูล XBee จะใช้หมายเลข
address เป็ นตัวบ่งบอก ซึ่ งหมายเลข address นี้จะมี 2 ประเภท
ด้วยกันคือ

รูปที่ 1 การระบุตวั ตนของโมดูล XBee

2) Node Identifier เป็ นเพียงชื่อข้อความสั้น ๆ ที่ต้ งั ให้กบั ตัว
โมดูล เพื่อให้ผูใ้ ช้งานได้เข้าใจง่ายขึ้น แต่เนื่ องจากเป็ นชื่อที่ถูก
ตั้งขึ้น ก็อาจจะมีความเป็ นไปได้ที่จะตั้งชื่อซ้ ากันในแต่ละโมดูล
ไม่สามารถบ่งบอกความเฉพาะตัวได้มากเท่าไหร่ นกั

รู ปที่ 2 การเขียนข้อความในNode Identifier

3) PAN ID (Personal Area Network) อีกหนึ่งอย่างที่ใช้ระบุ
ตัวตนของโมดูล PAN ID ใช้ระบุวา่ โมดูลนั้น ๆ ทางานอยูภ่ ายใน
เครื อข่ายใด ซึ่ งค่า PAN ID นี้ ผูใ้ ช้งานสามารถกาหนดตั้งค่าเอง หรื อ
ให้ตวั โมดูลค้นหา และเลือก PAN ID ที่ตอ้ งการเองก็ได้เช่นกัน

รู ปที่ 3 การระบุ PAN ID

4) Channel ส่ วนสาคัญที่ใช้ระบุช่องสัญญาณการสื่ อสารของโมดูล
XBee เพื่อที่จะให้สื่อสารกันได้ แต่ละโมดูลในเครื อข่ายจาเป็ นที่
จะต้องเลือก Channel หรื อย่านความถี่ของสัญญาณให้ตรงกัน

รู ปที่ 4 การระบุช่องสัญญาณ

4.ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการดาเนินงานด้ านซอฟต์ แวร์
หน้าเมนูหลักจะเป็ นหน้าสาหรับเลือกที่จะไปยังหน้ าต่าง ๆ โดย
มีให้เลือกอยู่ 2 หน้า คือ 1) หน้าของภาพรวม OVERVIEW และ 2)
หน้าแสดงสถิติหรื อข้อมูลย้อนหลัง STATISTICS ดังรู ปที่ 5
หน้า OVERVIER แสดงค่าอุณหภูมิเรี ยลไทม์ของแต่ละห้อง
และมี layout แสดงถึงสถานะการทางานของเครื่ องวัดอุณหภูมิ ดัง
รู ปที่ 6
หน้า CHART จะกราฟแสดงข้อมูลอุณหภูมิแบบเรี ยลไทม์จาก
ฐานข้อ มู ล (firebase) ให้ อ ยู่ใ นรู ป แบบกราฟเส้ น โดยมี ก ารแบ่ ง
ขอบเขตของการแสดงข้อมูลอุณหภูมิ ได้แก่ 1M, 5M, 10M, 15M
และ 20M พร้อมแสดงค่า MAX MIN ของอุณหภูมิ ดังรู ปที่ 7
หน้า TABLE แสดงข้อมูลอุณหภูมิของวันนั้นจากลิงค์ API โดย
จะเริ่ มที่เวลาตั้งแต่ 00:05 น. จนถึง 23:55 น. พอถึงช่วงวันใหม่ เวลา
00:00 น. จะทาการลบข้อมูลของวันก่อนหน้าแล้วเริ่ มเก็บข้อมูลใหม่
มาแสดงผล แล้วในส่ วนข้อมูลอุณหภูมิที่จดั เก็บจะแบ่งเป็ นช่วงเวลา
ได้แก่ 5M 15M 30M 1HR และ 4HR ดังรู ปที่ 8

3.การดาเนินงาน
การพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลอุณหภูมิแบบเรี ยลไทม์ได้ แบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วนของซอฟต์แวร์ และส่ วนของฮาร์ดแวร์
ส่ วนของซอฟต์แวร์ จะได้ทาการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ VISUAL
STUDIO 2017 และ ภาษา HTML ในการพัฒนา โดยมีการใช้ TOOL
FEATURE ของ CSS BOOTSTRAP JAVASCRIPT สาหรับตกแต่ง
แล้วนาเว็บไซต์เชื่ อมต่อกับ Firebase สาหรั บการนาข้อมู ลที่มีมา
แสดงผลในรู ปแบบของกราฟทั้งแบบเรี ยลไทม์และตารางดูยอ้ นหลัง
อีกทั้งยังมีการแจ้งเตือน 2 ปะเภทคือ 1) การแจ้งเตือนเครื่ องวัดอุณหภูมิ
ไม่ทางาน 2) การแจ้งเตือนอุณหภูมิว่ามากกว่าที่กาหนดหรื อต่ากว่าที่
กาหนด
ส่ วนของฮาร์ ดแวร์ ทาการเขี ยนโปรแกรมเพื่อควบคุ มการทางาน
ของ Arduino UNO R3 และ XBee pro S2C ที่มีอุปกรณ์เซนเซอร์
และอะแดปเตอร์ ต่ อเข้าด้วยกัน เพื่อวัดอุ ณหภู มิแล้วส่ งค่ ากลับเป็ น
องศาเซลเซี ยส องศาฟาเรนไฮต์ และความชื้ นแบบเรี ยลไทม์โ ดยมี
ตัวกลางการส่ งเป็ น Embedded ผ่านไปยังฐานข้อมูล (firebase) และมี
การส่ งข้อมูลทุกๆ 5 นาที 15 นาที 30 นาที 1 ชัว่ โมง 4 ชัว่ โมง และ 1
วัน เก็บเป็ นไฟล์ API สาหรับส่ งไปแสดงข้อมูลในรู ปแบบตาราง แล้ว
ยังมีการตรวจเช็คการทางานของเครื่ องวัดอุณหภูมิและจะลบข้อมูลใน
firebase เมื่อเวลาเที่ยงคืน

รู ปที่ 5 หน้าเมนูหลัก

รู ปที่ 6 หน้า Overview

2. การแจ้งเตือนของอุณหภูมิแยกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
อุณหภูมิสูงกว่า 31 องศา หรื อ อุณหภูมิต่ากว่า 19 องศา
2.1 กรณี ที่อุณหภูมิสูงกว่า 31 องศา จะมีการแจ้งเตือน
บอกว่า OVER LIMIT

รู ปที่ 7 หน้าแสดงกราฟ
รู ปที่ 10 การแจ้งเตือนอุณหภูมิสูงกว่า 31 องศา

2.2 กรณี ที่อุณหภูมิต่ากว่า 19 องศา จะมีการแจ้งเตือนบอกว่า
LOWER LIMIT

รู ปที่ 8 หน้าแสดงสถิติ

การแจ้งเตือน จะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1) การแจ้งเตือน
ของเครื่ องวัดอุณหภูมิ 2) การแจ้งเตือนของอุณหภูมิ
1. การแจ้ง เตื อนของเครื่ องวัด อุ ณ หภู มิ สถานะของเครื่ อ งวัด
อุณหภูมิมี 2 สถานะ คือ 1) สถานะปกติ (NORMAL STATUS)
และ 2) สถานะผิดปกติ (ABNORMAL STATUS) จะเช็คเงื่อนไข
ของสถานะจากฐานข้อมูล (firebase)
กรณี ที่ ส ถานะของเครื่ องวั ด อุ ณ หภู มิ เ ป็ น ABNORMAL
STATUS จะมีการแจ้งเตือนดังรู ปที่ 9

รู ปที่ 9 การแจ้งเตือนเครื่ องวัดอุณหภูมิ

รู ปที่ 11 การแจ้งเตือนอุณหภูมิต่ากว่า 19 องศา

4.2 ผลการดาเนินงานด้ านฮาร์ ดแวร์
อุปกรณ์ Arduino UNO R3, XBee pro S2C, Sensor
Temperature และ Adapter ต่อเข้าด้วยกันจะเป็ นอุปกรณ์ที่
สามารถวัดอุณหภูมิและส่ งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล

รู ปที่ 12 อุปกรณ์วดั อุณหภูมิ

จากอุปกรณ์ วดั อุณหภู มิจะส่ งข้อมู ลไปยังฐานข้อมูลโดย
การมีตวั กลางการส่ งข้อมูลอุณหภูมิเป็ น Embedded Gateway

รู ปที่ 13 XBee เชื่อต่อกับ Embedded Gateway

5.สรุป

6.เอกสารอ้ างอิง

5.1 ด้ านซอฟต์ แวร์ การแสดงผล
ด้านซอฟต์แวร์ ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ และสร้ างฟั ง ก์ชนั
ได้ตามความต้องการ เช่น 1) หน้า MENU 2) หน้า OVERVIEW
เป็ นหน้า LAYOUT ที่บอกอุณหภูมิแบบเรี ยลไทม์และบอกการ
ทางานของเครื่ องวัดอุณหภูมิ 3) หน้า CHART เป็ นหน้าแสดง
ข้อมูลอุณหภูมิแบบเรี ยลไทม์ที่อยูใ่ นรู ปของกราฟเส้นแล้วมีการ
เลือกขอบเขตของข้อมูลได้ตามที่กาหนด 4) หน้า STATISTICS
เป็ นหน้าแสดงข้อมูลอุณหภูมิให้อยู่ในรู ปแบบของตารางโดย
การนาข้อมูลมาจาก API 5) มีการแจ้งเตือน ERROR อยู่ 2
ประเภท ได้แก่ 1. การแจ้งเตือนเครื่ องวัดอุณหภูมิไม่ทางาน

1. บริ ษทั โค้ดโมบายส์ จากัด. XBee (Part3):
Communication. [ออนไลน์]
แหล่งข้อมูล : http://www.arduino.codemobiles.com/article/
5/พื้นฐานการสื่ อสารด้วยโมดูล-xbee-part3-communication.
(สื บค้นเมื่อ วันที่ 25 กันยายน 2561).
2. บริ ษทั วีนสั ซัพพลาย์ จากัด. Arduino คืออะไร. [ออนไลน์].
แหล่งข้อมูล : https://www.thaieasyelec.com/articlewiki/basic-electronics (สื บค้นเมื่อ วันที่ 25 กันยายน 2561).

2. การแจ้งเตือนอุณหภูมิที่มีค่ามากกว่า 31 หรื อ มีค่าน้อยกว่า 19
5.2 ด้ านฮาร์ ดแวร์ และการส่ งข้ อมูล
จากการด าเนิ น งานในการส่ ว นของการรั บ ส่ ง ข้อ มู ล การ
ทางานของ XBee pro S2C มีความรวดเร็ วในการรับส่ งข้อมูลถึง
5วิ น าที ใ นการส่ ง ข้อ มู ล ต่ อ 1 ชุ ด ซึ่ งมี ค วามผิ ด พลาดหรื อ
จุดบกพร่ องในการรับส่ งข้อมูลเพียงแค่ 3% เท่านั้น ซึ่ งถือว่าไว
กว่าอุปกรณ์บางชนิ ด แต่ปัญหาที่พบ คือ อินเตอร์ เน็ตทางด้าน
Gateway มีปัญหา ซึ่ งเป็ นปั ญหาหลักที่ทาให้โปรแกรมที่เขียน
ควบคุมการส่ งข้อมูลมีปัญหาไม่สามารถส่ งข้อมูลขึ้น Cloud ได้
และปั ญหาที่พบต่อมาคือโปรแกรมที่เขียนควบคุมการส่ งข้อมูล
มีการใช้ CPU ในการประมวลผลเยอะเกิ น ทาให้บางครั้ ง
โปรแกรมเกิดข้อผิดพลาด
การเขียน Service ข้อมูล 5 นาที 15 นาที 30 นาที 1ชัว่ โมง 4
ชัว่ โมง และ 1 วัน จะใช้ภาษา Python ในการเขียนโดยใช้
Framework ชื่อ Flask เข้ามาช่วยในการเขียน ส่ วนการอัพโหลด
ขึ้น Host เราจะใช้ HEROKU เป็ นตัวฝากทาให้ Service นั้น
ออนไลน์ตลอด ในรู ปแบบของ JSON
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