


สวสัดีค่ะขอตอ้นรับเขา้สู่วารสาร ECTI เพื่อ อุตสาหกรรม ฉบบัน้ีก็
เป็นฉบบัท่ี 4 (ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์) แลว้นะคะส าหรับ การเผยแพร่
ผลงานวิจัยในประเทศออกสู่ภาคอุตสาหกรรม ในฉบับน้ีทาง
บรรณาธิการขอน าเสนองานวิจยัทางดา้นการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ
โดย รศ.ดร.พิพฒัน์ พรหมมี ซ่ึงงานวิจยัของท่านในเล่มน้ีจะเก่ียวกบั
อุปกรณ์ท่ีช่วยเหลือผูสู้งอายุให้รับประทานยาตรงตามเวลา และการ
เตือนภยัเม่ือผูสู้งอายตุอ้งการความช่วยเหลือ
ส่วนอีกเร่ืองจะเป็นเก่ียวกับการแสดงผลขอ้มูลของอุณหภูมิแบบ

เรียลไทม ์ซ่ึงเป็นผลงานวิจยัท่ีน่าสนใจเพราะสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตมา
เป็นตวักลางในติดต่อส่ือสารระหว่างอุปกรณ์ เน้ือหาการวิจยัจะเป็น
อยา่งไรสามารถติดตามไดใ้นวารสารเล่มเลยน้ีคะ
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งานวิจัยน้ีอธิบายถึงการออกแบบนาฬิกาท่ีให้ความช่วยเหลือ
ผูสู้งอายุตามฟังก์ชัน่การตรวจสอบติดตามและการเฝ้าระวงั นาฬิกาท่ี
เสนอนั้นควบคุมโดย Wemos D1 mini ในฐานะไมโครคอนโทรลเลอร์
หลัก โดยมีส่วนการท างานแบ่งออกเป็นสองส่วนคือระบบนาฬิกา
ภายในและระบบการส่ือสาร เซ็นเซอร์ตรวจจบัความเร่งใช้ส าหรับ
ตรวจสอบและประมวลผลเหตุการณ์ท่ีผูสู้งอายุล้มด้วยปุ่ม ฉุกเฉิน 
ฟังกช์ัน่การเตือนการตั้งเวลายาจะไดรั้บจากผูใ้ชแ้ละการแจง้เตือนโดย
การแสดงกราฟิกและเคร่ืองบอกสัญญาณท่ีมีเสียงดงั  นอกจากน้ียงัมี
การตรวจสอบอตัราการเตน้ของหัวใจและแจง้ให้ผูดู้แลทราบโดยใช ้
WiFi ตามแอพพลิเคชัน่ของ LINE และ Blynk

แรงจูงใจ: นาฬิกาช่วยเหลือผูสู้งอายุท าให้เป็นทางเลือกส าหรับ
ผูสู้งอายุ เพราะเม่ืออายุเพิ่มข้ึนประสิทธิภาพของสมองจึงลดลงดงันั้น
ผูสู้งอายุมักจะลืมกินยาท่ีส่งผลต่อสุขภาพ และประสิทธิภาพการ
ท างานของร่างกายก็ลดลงส่งผลกระทบต่อการใชชี้วิตประจ าวนัของ
ผูสู้งอายุ
วตัถุประสงค์: เพื่อออกแบบและพฒันาอุปกรณ์ท่ีสามารถช่วยเหลือ
ผูสู้งอายุในการรับประทานยาตามเวลาท่ีก าหนดและสามารถส่ง
สญัญาณเตือนภยัไปยงัผูดู้แลเม่ือผูสู้งอายตุกหรือขอความช่วยเหลือ
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Fig.1 แผนภาพระบบโดยรวม

หลักการ

บทน า

ผลลัพธ์ที่ได้

เร่ิมตน้การดูเซิร์ฟเวอร์ WiFi และ Blynk จะเช่ือมต่อเพื่ออปัเดต
เวลาปัจจุบนั
ผูใ้ชจ้ะตอ้งก าหนดตารางเวลายาหลงัจากเสร็จส้ิน
หน้าจอแสดงเวลาปัจจุบนัและตดัการเช่ือมต่อ WiFi เพื่อลด
สาเหตุการใชพ้ลงังานใหน้อ้ยท่ีสุด
หากพบเหตุการณ์ท่ีลม้เหลวสัญญาณของเซ็นเซอร์ความเร่งและ
เซ็นเซอร์ไจโรถูกตรวจพบข้อความแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยัง
สมาร์ทโฟนของผูดู้แลโดยใชก้ารเช่ือมต่อ WiFi ดงัแสดงในรูปท่ี 4
รูปท่ี 3 - 5 แสดงสัญญาณการตรวจจบัการตกการโทรฉุกเฉินการ
เตือนก าหนดการแพทยแ์ละการติดตามอตัราการเตน้ของหัวใจ
ตามล าดบั
สัญญาณการสั่นสะเทือนและกราฟิคการแพทยใ์นรูปท่ี 5 นั้นเม่ือ
ถึงเวลาของยาและนาฬิกาสามารถวดัอตัราการเตน้ของหัวใจดว้ย
เซ็นเซอร์ชีพจร

Fig.2 นาฬิกาช่วยเหลือผู้สูงอายุ



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

Fig.4 Emergency pushed alert

Fig.5 graphic picture

Fig.6 location of watch 

สรุป

โครงงานน้ีเป็นการศึกษาและสร้างอุปกรณ์ส าหรับผูสู้งอายุใน
รูปแบบของนาฬิกาขอ้มือ
สามารถตรวจจบัการตกและยาเตือนภยั 
มีการตรวจสอบอตัราการเตน้ของหวัใจและปุ่มฉุกเฉิน 
สามารถใชใ้นชีวติประจ าวนั
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ผลการวจิัยบางส่วน
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บทคดัย่อ

1.บทน า

ณ ปัจจุบนัเทคโนโลย ีไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนั
ของ เราอย่าง เ ห็นได้ชัด  ส่ิ ง ท่ี มีการพูด ถึงมาก ท่ี สุดคือ 
อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิง (Internet of Thing : IoT) การท่ี
อุปกรณ์ ต่ า ง  ๆ  ได้ ถู ก เ ช่ื อมโยง ทุก ส่ิ ง ทุกอย่ า ง สู่ โลก
อินเตอร์เน็ต ท าให้มนุษยส์ามารถสั่งการควบคุมการใช้งาน
อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านทาง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูพ้ฒันาจึงเกิดแนวคิดในการจดัท า
เวบ็ไซตแ์สดงผลการวดัอุณหภูมิภายในห้อง ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตท่ี์
แสดงค่าอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ โดยน าชุด
อุปกรณ์ Arduino มาเป็นตวักลางและใชโ้มดูลส่ือสารไร้สายท่ี
ช่ือวา่ XBee เป็นอุปกรณ์ส่ือสารแบบไร้สายโดยส่งขอ้มูลของ
ค่าอุณหภูมิหากนัใชเ้คร่ืองมือในการส่งขอ้มูลแบบเรียลไทม์
และมีการวิเคราะห์ค่าอุณหภูมิห้องโดยดูจากค่าสูงสุด (MAX) 
ค่าต ่าสุด (MIN) และค่าเฉล่ีย (AVG) ต่างกนัอยา่งไรและมีการ
แจง้เตือนเม่ืออุปกรณ์เซนเซอร์วดัอุณหภูมิเกิดการเสียหาย

ผูพ้ฒันาคาดหวงัวา่เวบ็ไซตแ์สดงผลการวดัอุณหภูมิภายใน
หอ้งจะแสดงขอ้มูล การวิเคราะห์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งแม่นย  าและจะ
เป็นต้นแบบในการพฒันานวตักรรมใหม่ท่ีมีความซับซ้อน
และเป็นประโยชนส์ าหรับตวัผูพ้ฒันาต่อไป

2.ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง

2.1 ARDUINO UNO R3
Arduino เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ท่ีมีการ

พฒันาแบบ Open Source คือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้ ง
ด้าน Hardware และ Software ตวับอร์ด Arduino ถูกออกแบบมา
ให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้ นจึงเหมาะส าหรับผู ้เ ร่ิมต้นศึกษา ทั้ งน้ี
ผูใ้ช้งานยงัสามารถดดัแปลง เพิ่มเติม พฒันาต่อยอดทั้งตวับอร์ด 
หรือโปรแกรมต่อไดอี้กดว้ย บอร์ด Arduino ถือว่าเป็นบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ยอดนิยม และใช้กันอย่างแพร่หลาย ท่ี
สามารถน าไปพฒันาโปรเจคไดห้ลากหลาย โดยภาษาท่ีใชใ้นการ
ควบคุมเป็นภาษาซี

2.2 โมดูลส่ือสารไร้สาย XBee
XBee เป็นโมดูลการส่ือสารไร้สายชนิดหน่ึง โดยใชม้าตรฐานของ 
ZigBee โดยท่ีไม่จ าเป็นตอ้งปรับแต่ง หรือเขียนโปรแกรมมากนกั 
รูปแบบการระบุตวัตนของโมดูล

1) Addressing การระบุตวัตนของโมดูล XBee จะใชห้มายเลข 
address เป็นตวับ่งบอก ซ่ึงหมายเลข address น้ีจะมี 2 ประเภท
ดว้ยกนัคือ

รูปที ่1 การระบุตวัตนของโมดูล XBee

2) Node Identifier เป็นเพียงช่ือขอ้ความสั้น ๆ ท่ีตั้งให้กบัตวั
โมดูล เพื่อให้ผูใ้ชง้านไดเ้ขา้ใจง่ายข้ึน แต่เน่ืองจากเป็นช่ือท่ีถูก
ตั้งข้ึน ก็อาจจะมีความเป็นไปไดท่ี้จะตั้งช่ือซ ้ ากนัในแต่ละโมดูล 
ไม่สามารถบ่งบอกความเฉพาะตวัไดม้ากเท่าไหร่นกั

รูปที ่2 การเขียนขอ้ความในNode Identifier

โครงงานน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบการแสดงผล
ขอ้มูลอุณหภูมิ เป็นการแสดงขอ้มูลแบบเรียลไทมแ์ละเลือกดู
สถิติยอ้นหลงั โดยใชเ้ทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิง 
(Internet of Thing : IoT) ไดแ้ก่ Arduino UNO R3 มาเป็น
ตวักลางในการติดต่อส่ือสารระหว่างอุปกรณ์และน าโมดูลท่ีมี
ช่ือว่า XBee เขา้มาช่วยในการรับ/ส่งขอ้มูลอุณหภูมิ ซ่ึง 
สามารถแสดงข้อมูลอุณหภูมิแบบเรียลไทม์และสามารถดู
ขอ้มูลแบบยอ้นหลงัได ้มีระบบการแจง้เตือนถึงความผดิพลาด
ของอุปกรณ์แบบเรียลไทม์หรือการแจง้เตือนอุณหภูมิสูง/ต ่า
กวา่ท่ีก าหนด อยา่งไรก็ตาม XBee นั้นมียงัคงมีความผดิพลาด
และเกิดปัญหาในขณะส่งท าใหต้อ้งใชค้วามหน่วงของเวลาเขา้
มาช่วยในการแกไ้ขปัญหาความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน

ค าส าคญั: เซนเซอร์วดัอุณหภูมิ, โมดูลส่ือสารไร้สาย



รูปที ่3 การระบุ PAN ID

รูปที ่4 การระบุช่องสญัญาณ

3.การด าเนินงาน

4.ผลการด าเนินงาน

รูปที ่5 หนา้เมนูหลกั

รูปที ่6 หนา้ Overview

4.1 ผลการด าเนินงานด้านซอฟต์แวร์
หนา้เมนูหลกัจะเป็นหนา้ส าหรับเลือกท่ีจะไปยงัหน้าต่าง ๆ โดย

มีให้เลือกอยู ่2 หนา้ คือ 1) หนา้ของภาพรวม OVERVIEW และ 2) 
หนา้แสดงสถิติหรือขอ้มูลยอ้นหลงั STATISTICS ดงัรูปท่ี 5

หน้า OVERVIER แสดงค่าอุณหภูมิเรียลไทมข์องแต่ละห้อง 
และมี layout แสดงถึงสถานะการท างานของเคร่ืองวดัอุณหภูมิ ดงั
รูปท่ี 6

หนา้ CHART จะกราฟแสดงขอ้มูลอุณหภูมิแบบเรียลไทม์จาก
ฐานข้อมูล (firebase) ให้อยู่ในรูปแบบกราฟเส้น โดยมีการแบ่ง
ขอบเขตของการแสดงขอ้มูลอุณหภูมิ ไดแ้ก่ 1M, 5M, 10M, 15M
และ 20M พร้อมแสดงค่า MAX MIN ของอุณหภูมิ ดงัรูปท่ี 7

หนา้ TABLE แสดงขอ้มูลอุณหภูมิของวนันั้นจากลิงค์ API โดย
จะเร่ิมท่ีเวลาตั้งแต่ 00:05 น. จนถึง 23:55 น. พอถึงช่วงวนัใหม่ เวลา 
00:00 น. จะท าการลบขอ้มูลของวนัก่อนหนา้แลว้เร่ิมเก็บขอ้มูลใหม่
มาแสดงผล แลว้ในส่วนขอ้มูลอุณหภูมิท่ีจดัเก็บจะแบ่งเป็นช่วงเวลา
ไดแ้ก่ 5M 15M 30M 1HR และ 4HR ดงัรูปท่ี 8 

การพฒันาระบบการแสดงผลขอ้มูลอุณหภูมิแบบเรียลไทมไ์ด้แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของซอฟตแ์วร์ และส่วนของฮาร์ดแวร์

ส่วนของซอฟต์แวร์จะไดท้  าการพฒันาเว็บไซต์โดยใช้ VISUAL 
STUDIO 2017 และ ภาษา HTML ในการพฒันา โดยมีการใช ้TOOL 
FEATURE ของ CSS BOOTSTRAP JAVASCRIPT ส าหรับตกแต่ง 
แลว้น าเว็บไซต์เช่ือมต่อกบั Firebase ส าหรับการน าขอ้มูลท่ีมีมา
แสดงผลในรูปแบบของกราฟทั้งแบบเรียลไทมแ์ละตารางดูยอ้นหลงั 
อีกทั้งยงัมีการแจง้เตือน 2 ปะเภทคือ 1) การแจง้เตือนเคร่ืองวดัอุณหภูมิ
ไม่ท างาน 2) การแจง้เตือนอุณหภูมิว่ามากกว่าท่ีก าหนดหรือต ่ากว่าท่ี
ก าหนด

ส่วนของฮาร์ดแวร์ท าการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการท างาน
ของ Arduino UNO R3 และ XBee pro S2C ท่ีมีอุปกรณ์เซนเซอร์ 
และอะแดปเตอร์ ต่อเขา้ด้วยกัน เพื่อวดัอุณหภูมิแลว้ส่งค่ากลบัเป็น 
องศาเซลเซียส องศาฟาเรนไฮต์ และความช้ืนแบบเรียลไทม์โดยมี
ตวักลางการส่งเป็น Embedded ผา่นไปยงัฐานขอ้มูล (firebase) และมี
การส่งขอ้มูลทุกๆ  5 นาที 15 นาที 30 นาที 1 ชัว่โมง 4 ชัว่โมง และ 1
วนั เก็บเป็นไฟล์ API ส าหรับส่งไปแสดงขอ้มูลในรูปแบบตาราง แลว้
ยงัมีการตรวจเช็คการท างานของเคร่ืองวดัอุณหภูมิและจะลบขอ้มูลใน 
firebase เม่ือเวลาเท่ียงคืน

4) Channel ส่วนส าคญัท่ีใชร้ะบุช่องสัญญาณการส่ือสารของโมดูล
XBee เพื่อท่ีจะให้ส่ือสารกนัได ้แต่ละโมดูลในเครือข่ายจ าเป็นท่ี
จะตอ้งเลือก Channel หรือยา่นความถ่ีของสญัญาณใหต้รงกนั

3) PAN ID (Personal Area Network) อีกหน่ึงอยา่งท่ีใชร้ะบุ
ตวัตนของโมดูล PAN ID ใชร้ะบุวา่โมดูลนั้น ๆ ท างานอยูภ่ายใน
เครือข่ายใด ซ่ึงค่า PAN ID น้ี ผูใ้ชง้านสามารถก าหนดตั้งค่าเอง หรือ
ใหต้วัโมดูลคน้หา และเลือก PAN ID ท่ีตอ้งการเองกไ็ดเ้ช่นกนั



รูปที ่7 หนา้แสดงกราฟ

รูปที ่8 หนา้แสดงสถิติ

รูปที ่9 การแจง้เตือนเคร่ืองวดัอุณหภูมิ

2. การแจง้เตือนของอุณหภูมิแยกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
อุณหภูมิสูงกวา่ 31 องศา หรือ อุณหภูมิต ่ากวา่ 19 องศา

2.1 กรณีท่ีอุณหภูมิสูงกว่า 31 องศา จะมีการแจง้เตือน
บอกวา่ OVER LIMIT

รูปที ่10 การแจง้เตือนอุณหภูมิสูงกวา่ 31 องศา

รูปที ่11 การแจง้เตือนอุณหภูมิต ่ากวา่ 19 องศา

4.2 ผลการด าเนินงานด้านฮาร์ดแวร์

2.2 กรณีท่ีอุณหภูมิต ่ากวา่ 19 องศา จะมีการแจง้เตือนบอกวา่ 
LOWER LIMIT

อุปกรณ์ Arduino UNO R3, XBee pro S2C, Sensor 
Temperature และ Adapter ต่อเขา้ดว้ยกนัจะเป็นอุปกรณ์ท่ี
สามารถวดัอุณหภูมิและส่งขอ้มูลไปยงัฐานขอ้มูล

รูปที ่12 อุปกรณ์วดัอุณหภูมิ

การแจง้เตือน จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การแจง้เตือน
ของเคร่ืองวดัอุณหภูมิ 2) การแจง้เตือนของอุณหภูมิ

1. การแจ้งเตือนของเคร่ืองวดัอุณหภูมิ สถานะของเคร่ืองวดั
อุณหภูมิมี 2 สถานะ คือ 1) สถานะปกติ (NORMAL STATUS) 
และ 2) สถานะผิดปกติ (ABNORMAL STATUS) จะเช็คเง่ือนไข
ของสถานะจากฐานขอ้มูล (firebase)

กรณี ท่ีสถานะของ เค ร่ืองวัด อุณหภู มิ เ ป็น  ABNORMAL
STATUS จะมีการแจง้เตือนดงัรูปท่ี 9

จากอุปกรณ์วดัอุณหภูมิจะส่งขอ้มูลไปยงัฐานขอ้มูลโดย
การมีตวักลางการส่งขอ้มูลอุณหภูมิเป็น Embedded Gateway



รูปที ่13 XBee เช่ือต่อกบั Embedded Gateway

5.สรุป

5.1 ด้านซอฟต์แวร์การแสดงผล
ดา้นซอฟตแ์วร์ออกแบบ พฒันาเวบ็ไซต์ และสร้างฟังก์ชนั

ไดต้ามความตอ้งการ เช่น 1) หนา้ MENU 2) หนา้ OVERVIEW
เป็นหนา้ LAYOUT ท่ีบอกอุณหภูมิแบบเรียลไทมแ์ละบอกการ
ท างานของเคร่ืองวดัอุณหภูมิ 3) หน้า CHART เป็นหน้าแสดง
ขอ้มูลอุณหภูมิแบบเรียลไทมท่ี์อยูใ่นรูปของกราฟเส้นแลว้มีการ
เลือกขอบเขตของขอ้มูลไดต้ามท่ีก าหนด 4) หนา้ STATISTICS 
เป็นหน้าแสดงขอ้มูลอุณหภูมิให้อยู่ในรูปแบบของตารางโดย
การน าขอ้มูลมาจาก API 5) มีการแจง้เตือน ERROR อยู่ 2
ประเภท ไดแ้ก่ 1. การแจง้เตือนเคร่ืองวดัอุณหภูมิไม่ท างาน 

2. การแจง้เตือนอุณหภูมิท่ีมีค่ามากกวา่ 31 หรือ มีค่านอ้ยกวา่ 19

5.2  ด้านฮาร์ดแวร์และการส่งข้อมูล
จากการด าเนินงานในการส่วนของการรับส่งข้อมูลการ

ท างานของ XBee pro S2C มีความรวดเร็วในการรับส่งขอ้มูลถึง 
5วินาทีในการส่งข้อมูลต่อ 1 ชุด ซ่ึงมีความผิดพลาดหรือ
จุดบกพร่องในการรับส่งขอ้มูลเพียงแค่ 3% เท่านั้น ซ่ึงถือวา่ไว
กว่าอุปกรณ์บางชนิด แต่ปัญหาท่ีพบ คือ อินเตอร์เน็ตทางดา้น 
Gateway มีปัญหา ซ่ึงเป็นปัญหาหลกัท่ีท าให้โปรแกรมท่ีเขียน
ควบคุมการส่งขอ้มูลมีปัญหาไม่สามารถส่งขอ้มูลข้ึน Cloud ได ้
และปัญหาท่ีพบต่อมาคือโปรแกรมท่ีเขียนควบคุมการส่งขอ้มูล
มีการใช้ CPU ในการประมวลผลเยอะเกิน ท าให้บางคร้ัง
โปรแกรมเกิดขอ้ผดิพลาด

การเขียน Service ขอ้มูล 5 นาที 15 นาที 30 นาที 1ชัว่โมง 4 
ชัว่โมง และ 1 วนั จะใชภ้าษา Python ในการเขียนโดยใช ้
Framework ช่ือ Flask เขา้มาช่วยในการเขียน ส่วนการอพัโหลด
ข้ึน Host เราจะใช ้HEROKU เป็นตวัฝากท าให้ Service นั้น
ออนไลนต์ลอด ในรูปแบบของ JSON

6.เอกสารอ้างองิ

1. บริษทั โคด้โมบายส์ จ ากดั. XBee (Part3): 
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แหล่งขอ้มูล : http://www.arduino.codemobiles.com/article/
5/พื้นฐานการส่ือสารดว้ยโมดูล-xbee-part3-communication. 
(สืบคน้เม่ือ วนัท่ี 25 กนัยายน 2561).

2. บริษทั วนีสั ซพัพลาย์ จ  ากดั. Arduino คืออะไร. [ออนไลน]์.
แหล่งขอ้มูล : https://www.thaieasyelec.com/article-
wiki/basic-electronics (สืบคน้เม่ือ วนัท่ี 25 กนัยายน 2561).
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