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Message from the president of ECTI

Dear Colleagues,
You are most welcome to the ECTI-CARD 2012. The aim of this conference from the beginning is to
gather and share the best practice in IT and computing. To this goal, you are the most important part of
this venue. I am in one way or another always wonder about the dilemma of doing "research" and
"practice". By doing research, we are investigating some subject that may or may not be useful for
practical work. By being practical, it may not be so exciting. I believe they are reconcilable.

This

conference tries to face squarely with these two views. So, please enjoy the atmosphere and hopefully, we
all learn from each other and go home being happier and wiser.
Prabhas Chongstitvatana

สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ในนามของผูบ้ ริ หาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รู ้สึก
ภาคภูมิใจเป็ นอย่างยิ่งที่ ได้รับเกี ยรติ เป็ นเจ้าภาพ จัดการประชุ มวิชาการงานวิจยั และพัฒนาเชิ ง
ประยุกต์ ครั้งที่ ๔ ประจําปี ๒๕๕๕ (ECTI-CARD ๒๐๑๒) มีความยินดี และถือเป็ นเกียรติที่ได้
ต้อนรับผูเ้ ชี่ ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจยั นักพัฒนานวัตกรรม และท่านผูม้ ีเกียรติทุกท่านที่มาร่ วม
แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ ความรู ้อนั เป็ นประโยชน์ยงิ่ ต่อชาติบา้ นเมือง
การประชุมวิชาการงานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ ๔ ที่เน้นประยุกต์องค์ความรู ้ดา้ น
วิศวกรรมไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิ กส์ โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในงานด้านต่าง ๆ นี้ เป็ น
แนวทางสํ า คัญ ในการผลัก ดัน และขับ เคลื่ อ นการพัฒ นาองค์ค วามรู ้ สู่ ภ าคอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (Identity) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ว่า “บัณฑิตนัก
ปฏิบตั ิ เชี่ยวชาญวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีถือ
ว่าการรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นเรื่ องสําคัญประการหนึ่ งของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
เผยแพร่ ผลงานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ที่นาํ ไปสู่ การสร้างสรรค์นวัตกรรมในสาขาต่าง ๆ ต่อ
ชุมชนวิชาการและบุคคลทัว่ ไป รวมถึงการสร้างเครื อข่ายวิชาการที่หลากหลายสาขาที่จะพัฒนาองค์
ความรู ้ใหม่ ๆ ร่ วมกัน
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า การประชุมวิชาการงานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ ๔ ประจําปี
๒๕๕๕ ในครั้งนี้จะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้กบั คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา และผูส้ นใจทุกท่านได้มี
การแลกเปลี่ยนความรู ้ทางวิชาการและประสบการณ์ อันก่อให้เกิดการเผยแพร่ ความรู ้และนวัตกรรม
ซึ่ ง เป็ นประโยชน์ ต่อ การถ่ ายทอดองค์ความรู ้ แ ก่ ชุ ม ชน ทั้ง ภาครั ฐ และภาคอุ ต สาหกรรมนํา ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอย่างแท้จริ ง เป็ นการเพิ่มศักยภาพที่มีอยู่ให้เพิ่ม
มากขึ้น เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั ประเทศชาติต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร. นํายุทธ สงค์ ธนาพิทกั ษ์ )
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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สถิตกิ ารตอบรับบทความ การประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2012 แบ่ งตามสาขา
กลุ่ม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Smart Logistic
Assistive Technology
Agricultural Technology
Communication
Networking
Energy Saving and Environment
Game and Living
Antenna design
Healthcare Technology
Software and Algorithm
Linguistic and service Technology
Warning and Disaster
Robotic and Control
รวม

จํานวนบทความ
3
3
3
10
5
5
5
5
4
4
3
5
6
61
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สถิตกิ ารตอบรับบทความ การประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2012 แบ่ งตามหน่ วยงาน
หน่วยงาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ งชาติ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยสงขานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รวม

จํานวนบทความ
12
10
7
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
61
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แผนผังชั้นที่ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
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Lunch

1056 :การพัฒนาระบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์พกพาผ่านบลูทูธ

14:50-15:10

1008 :การระบุตาํ แหน่งภายในอาคารโดยการวัดความแรงสัญญาณวิทยุแบบไร้สาย

1027 :กระบวนการทําดิทเธอร์โดยใช้ชุดพัฒนาการเรี ยนรู ้ดิจิตอลออดิโอ
1036 :การออกแบบและสร้างต้นแบบโครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อการประยุกต์ใช้

16:10-16:30

16:30-16:50

17:30-21:00

16:50-17:10

1034 :ระบบสแกนวัตถุสามมิติดว้ ยอุปกรณ์คิเนค

งานเลี้ยงรับรอง (Banquet) & มอบรางวัลบทความดีเด่น

1065 :An Improved Method for DOA Estimation
1016 :สายอากาศต้นทุนตํ่าอัตราขยาย 10.5 dBi ที่แผ่คลื่นแบบชี้ทิศทางในย่าน 1.7 – 2.7 GHz

1039 :การประยุกต์ใช้สญ
ั ญาณไฟฟ้ าของกล้ามเนื้อลายเพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าระยะไกล

1069 :สายอากาศช่องเปิ ดแบบมุมฉากที่มีการแผ่พลังงานสองทิศทาง

1074 :สายอากาศไมโครสตริ ปแถวลําดับแบบช่องเปิ ดมุมฉากสําหรับความถี่แถบกว้าง

1079 :สายอากาศไมโครสตริ ปแบบไมล่าฟิ ล์มช่องสี่ เหลี่ยมมุมโค้งสําหรับระบบอัลตร้าไวด์แบนด์

Room 3
Antenna Design I
ดร. ศราวุธ ชัยมูล (KMUTNB)

1041 :โป้ งแปะ : เกมซ่อนหาแบบหลายผูเ้ ล่น

1014 :ยุทธการพระพิรุณ: เกมฝึ กสมองบนระบบปฏิบตั ิการณ์ไอโอเอส

1075 :Virtual treasures collection game on Android for marketing and tourism support

1040 :การออกแบบและพัฒนาเครื่ องวิเคราะห์สเปคตรัมแบบพกพาโดยใช้แอร์ววิ 2

1020 :ระบบแสดงสมรรถนะของรถยนต์ผา่ นโครงข่ายไร้สาย

15:50-16:10

Room 2
Games and Living
ดร. ชาลี เจริ ญลาภนพรัตน์ (SIIT)

Coffee Break

1018 :เครื่ องเชื่อมไฟฟ้ ากระแสตรงแบบสองระบบ

1042 :การพัฒนาระบบตรวจวัดระดับออกซิเจนละลายแบบไร้สายเพื่อใช้ควบคุมเครื่ องเติมอากาศในแหล่งนํ้า

1054 :ระบบการจัดการสถานีตรวจวัดและอุปกรณ์เกตเวย์ในเครื อข่ายตรวจวัดไร้สาย
1013 :การเพิ่มประสิ ทธิภาพเครื อข่ายไร้สายเฉพาะกิจด้วยฟัซซี่ลอจิก

1007 :เทคนิคการปรับเทียบการทํานายค่าอุณหภูมิสูงสุ ดจากไฟล์ขอ้ มูลสภาพภูมิอากาศชนิดแอสกี

1057 :การติดตั้งและตรวจสอบเครื อข่ายไร้สายแบบเมช

15:30-15:50

15:10-15:30

Room1
Communication II
ดร. สมมาตร แสงเงิน (MUT)

1044 :ระบบเฝ้ าระวังการชํารุ ดของสายส่ งเคเบิลเส้นใยนําแสงอย่างง่าย
1082 :การออกแบบสร้างวงจรกรองความถี่ต่าํ ผ่านกําลังสูงสําหรับย่านความถี่ 88 - 108

14:10-14:30

14:30-14:50

1068 :แบบจําลองฟังชันมัลติโฮมมิงในสตีมคอนโทรลทรานสมิสชันโพรโทคอลโดยใช้คลั เลอร์พริ ติเนท

1012 :ระบบส่ งสัญญาณผ่านเครื อข่ายไร้สายและการสอบเทียบ สําหรับเครื่ องมือ

1035 :ระบบบริ หารจัดการข้อมูลเครื อข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสําหรับตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมิเพื่อประหยัดพลังงาน

1087 :การเพิ่มประสิ ทธิภาพของค่าปริ มาณงานในระบบแลนไร้สายโดยการประยุกต์ใช้วธิ ีการรวมกลุ่มลิ้งค์ 1009 :การประหยัดพลังงานไฟฟ้ าของเครื่ องปรับอากาศด้วยการควบคุมการระบายอากาศตามปริ มาณก๊าซ

1010 :การพัฒนาต่อยอดชุดซอร์ฟแวร์โอเพนซอร์ซสําหรับโทรศัพท์ผา่ นเครื อข่าย

Room 3
Energy Saving and Environment
ผศ.ดร.วันชัย ทรัพย์สิงห์ (RMUTT)

13:50-14:10

Room 2
Networking
ผศ.อิฐอารัญ ปิ ติมล (RMUTT)

1060 :ระบบคัดแยกคุณภาพเมล็ดพันธ์ขา้ ว
1051 :การศึกษาหาตําแหน่งที่เหมาสมของการก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคนมโดยใช้ระบบสารสนเทศทาง

1017 :เครื่ องควบคุมอุณหภูมิความชื้นสําหรับการใช้งานในระบบปิ ด

Room 3
Agricultural Technology
อ.อรรถพล ป้ อมสถิตย์ (SSRU)

13:30-13:50

Room1
Communication I
ดร. วันวิสา ชัชวงษ์ (KMITL)

1063 :ระบบแปลตัวอักษรภาษามือไทยโดยใช้อุปกรณ์คิเนค

1001 :ระบบรายงานสภาพการจราจรบนแผนที่ Google Map

12:00-13:30

11:10-11:30

11:30-11:50

Room 2
Assistive Technology
รศ. ณรงค์ บวบทอง (TU)

Coffee Break

1089 :การรู ้จาํ ตัวอักษรภาษาไทยสําหรับระบบรู ้จาํ ป้ ายทะเบียนรถยนต์
1071 :การปรับปรุ งซอฟต์แวร์จนั ทร์เจ้าสําหรับสร้างหนังสื อเสี ยงเดซี
1006 :ระบบค้นหาและติดตามการส่ งสิ นค้าด้วยโปรแกรมประยุกต์เอสเอพีและระบบจีพี 1073 :การปรับให้จุฬาทีทีเอสเป็ นไปตาม SAPI5

Room1
Smart Logistic
ผศ. ดร. ดวงอาทิตย์ ศรี มลู (RSU)

ลงทะเบียนและ Excibition
พิธีเปิ ดการประชุ มวิชาการ ECTI-CARD 2012
Keynote Speaker คุณเอกชัย เมืองรอดไผ่

10:50-11:10

10:30-10:50

09:30-10:30

09:00-09:30

08:00-09:00

ECTI-CARD 2012
21 มิถุนายน 2555
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1092 :เทคนิคการปรับปรุ งอัลกอรี ทึมอาณานิคมมดเพื่อการหาระยะทางการเจาะแผ่นวงจรที่เหมาะสมที่สุด

1003 :โปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่อจั ฉริ ยะ สําหรับกิจวัตรประจําวันของผูส้ ูงอายุ

11:30-11:50

1046 :ระบบเฝ้ าระวังอุทกภัยแจ้งเตือนผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก
1085 :ระบบสนับสนุนการสํารวจพื้นที่ภยั พิบตั ิผา่ นเครื อข่ายแอดฮ็อก บน
่ ่ ปกรณ์ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ ารั่วไหลสําหรับสถานการณ์น้ าํ ท่วม
1091 การทดสอบอุ

1032 :ประสิ ทธิภาพอุปกรณ์ตรวจสอบไฟรั่วในนํ้า

1084 :เครื่ องแจ้งเตือนการรั่วของก๊าซ LPG สําหรับรถยนต์

14:30-14:50

14:50-15:10

15:10-15:30

14:10-14:30

13:50-14:10

13:30-13:50

Room1
Warning and Disaster
ผศ. ธนะพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา (RMUTT)

1050 :ระบบรายงานการเข้าใช้เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้

1049 :ระบบวัดอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ

11:10-11:30

Coffee Break

1077 :สถาปั ตยกรรมชุดหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขันหุ่นยนต์ เอบียแู ห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก

1070 :การออกแบบทรานสดิวเซอร์วดั มุมโดยใช้ฮอลล์เอฟเฟกต์เซ็นเซอร์

1043 :โหลดอิเล็กทรอนิกส์กาํ ลังสูงระบายความร้อนด้วยนํ้าสําหรับทดสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรง
1062 :Way-Point Control of the AU Self-Balancing Bicycle (AUSB) using Compass and Encoder Sensors

1059 :Implementation and Design of the AU Self-Balancing Bicycle (ASUB)

1067 :การออกแบบหุ่นยนต์แมงมุมเพื่อการสํารวจและสอดแนม

Room 2
Robotic and Control
ดร. จักรี ศรี นนท์ฉตั ร (RMUTT)

Lunch

1038 :การตรวจจับ Malware สําหรับระบบตรวจสอบสถานะเว็บไซต์

1047 :สเตปโตสโคปไร้สาย

10:50-11:10

12:00-13:30

1048 :การปรับเพิม่ ส่ วนประสานกับผูใ้ ช้สาํ หรับโปรแกรมมูเดิ้ล

ทฤษฎีแถวคอย

10:30-10:50

Room 2
Software and Algorithm
ดร. วินยั วิชยั พาณิ ชย์ (RMUTT)

Coffee Break

10:15-10:30

Room1
Healthcare Technology
ดร. ฉัตรชัย ศุภพิทกั ษ์สกุล (RMUTT)

22 มิถุนายน 2555
Keynote Speaker คุณภานุวฒั น์ อรุ ณโรจน์ศิริ

09:00-10:15

Room 3

1045 :ระบบโทรศัพท์อตั โนมัติสาํ หรับผูพ้ กิ ารทางสายตาหรื อด้วย RFID

1028 :ระบบสารสนเทศอัจฉริ ยะสําหรับการรอรถโดยสารประจําทาง

1061 :มัคคุเทศก์เสมือนบนโทรศัพท์มือถือ

Room 3
Linguistic and Service Technology
ดร. อํานวย เรื องวารี (RMUTT)

สารบัญ
Smart Logistic
1089 การรู ้จาํ ตัวอักษรภาษาไทยสําหรับระบบรู ้จาํ ป้ ายทะเบียนรถยนต์
1006 ระบบค้นหาและติดตามการส่ งสิ นค้าด้วยโปรแกรมประยุกต์
เอสเอพีและระบบจีพีเอสแบบเวลาจริ ง
1001 ระบบรายงานสภาพการจราจรบนแผนที่ Google Map

2
7
13

Assistive Technology
1071 การปรับปรุ งซอฟต์แวร์จนั ทร์เจ้าสําหรับสร้างหนังสื อเสี ยงเดซี
1073 การปรับให้จุฬาทีทีเอสเป็ นไปตาม SAPI5
1063 ระบบแปลตัวอักษรภาษามือไทยโดยใช้อุปกรณ์คิเนค

22
27
33

Agricultural Technology
1017 เครื่ องควบคุมอุณหภูมิความชื้นสําหรับการใช้งานในระบบปิ ด
1060 ระบบคัดแยกคุณภาพเมล็ดพันธ์ขา้ ว
1051 การศึกษาหาตําแหน่งที่เหมาสมของการก่อสร้างโรงงานผลิต
ก๊าซชีวภาพจากมูลโคนมโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

40
44
50

Communication I
1010 การพัฒนาต่อยอดชุดซอร์ฟแวร์โอเพนซอร์ซสําหรับโทรศัพท์
ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
1012 ระบบส่ งสัญญาณผ่านเครื อข่ายไร้สายและการสอบเทียบสําหรับ
เครื่ องมือตรวจวัดทางธรณี เทคนิคสําหรับบริ เวณ Area 4.1
ในเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลําปาง
1044 ระบบเฝ้ าระวังการชํารุ ดของสายส่ งเคเบิลเส้นใยนําแสงอย่างง่าย
1082 การออกแบบสร้างวงจรกรองความถี่ต่าํ ผ่านกําลังสูงสําหรับ
ย่านความถี่ 88 - 108 MHz
1056 การพัฒนาระบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์พกพาผ่านบลูทูธ
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58
64

71
77
83

สารบัญ
Networking
1087 การเพิม่ ประสิ ทธิภาพของค่าปริ มาณงานในระบบแลนไร้สายโดยการ
ประยุกต์ใช้วิธีการรวมกลุ่มลิ้งค์
1068 แบบจําลองฟังชันมัลติโฮมมิงในสตีมคอนโทรลทรานสมิสชันโพรโทคอล
โดยใช้คลั เลอร์พริ ติเนท
1057 การติดตั้งและตรวจสอบเครื อข่ายไร้สายแบบเมช
1054 ระบบการจัดการสถานีตรวจวัดและอุปกรณ์เกตเวย์ในเครื อข่ายตรวจวัดไร้สาย
1013 การเพิ่มประสิ ทธิภาพเครื อข่ายไร้สายเฉพาะกิจด้วยฟัซซี่ลอจิก

90
96
102
108
114

Energy Saving and Environment
1009 การประหยัดพลังงานไฟฟ้ าของเครื่ องปรับอากาศด้วยการควบคุม
การระบายอากาศตามปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
1035 ระบบบริ หารจัดการข้อมูลเครื อข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสําหรับ
ตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมิเพื่อประหยัดพลังงาน
1007 เทคนิคการปรับเทียบการทํานายค่าอุณหภูมิสูงสุ ดจากไฟล์ขอ้ มูล
สภาพภูมิอากาศชนิดแอสกี
1042 การพัฒนาระบบตรวจวัดระดับออกซิเจนละลายแบบไร้สายเพื่อ
ใช้ควบคุมเครื่ องเติมอากาศในแหล่งนํ้า
1018 เครื่ องเชื่อมไฟฟ้ ากระแสตรงแบบสองระบบ

120
126
132
138
144

Communication II
1040 การออกแบบและพัฒนาเครื่ องวิเคราะห์สเปคตรัมแบบพกพา
โดยใช้แอร์ววิ 2 และแทปเลทบน ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
1020 ระบบแสดงสมรรถนะของรถยนต์ผา่ นโครงข่ายไร้สาย
1008 การระบุตาํ แหน่งภายในอาคารโดยการวัดความแรงสัญญาณวิทยุแบบไร้สาย
1027 กระบวนการทําดิทเธอร์โดยใช้ชุดพัฒนาการเรี ยนรู ้ดิจิตอลออดิโอ
1036 การออกแบบและสร้างต้นแบบโครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อการประยุกต์
ใช้สาํ หรับระบบเฝ้ าระวังและควบคุม
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152
158
163
169
174

สารบัญ
Game and Living
1075
1034
1014
1039
1041

Virtual treasures collection game on Android for marketing and tourism support
ระบบสแกนวัตถุสามมิติดว้ ยอุปกรณ์คิเนค
ยุทธการพระพิรุณ: เกมฝึ กสมองบนระบบปฏิบตั ิการณ์ไอโอเอส
การประยุกต์ใช้สญ
ั ญาณไฟฟ้ าของกล้ามเนื้อลายเพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าระยะไกล
โป้ งแปะ : เกมซ่อนหาแบบหลายผูเ้ ล่น

180
184
190
196
201

Antenna design
1079 สายอากาศไมโครสตริ ปแบบไมล่าฟิ ล์มช่องสี่ เหลี่ยมมุมโค้ง
สําหรับระบบอัลตร้าไวด์แบนด์
1074 สายอากาศไมโครสตริ ปแถวลําดับแบบช่องเปิ ดมุมฉากสําหรับความถี่แถบกว้าง
1069 สายอากาศช่องเปิ ดแบบมุมฉากที่มีการแผ่พลังงานสองทิศทาง
1065 An Improved Method for DOA Estimation
1016 สายอากาศต้นทุนตํ่าอัตราขยาย 10.5 dBi ที่แผ่คลื่นแบบชี้ทิศทาง
ในย่าน 1.7 – 2.7 GHz

208
214
220
226
231

Healthcare Technology
1029 ซอฟต์แวร์จาํ ลองสถานการณ์การให้บริ การของโรงพยาบาล
ทางจิตเวชโดยใช้ทฤษฎีแถวคอย
1047 สเตปโตสโคปไร้สาย
1049 ระบบวัดอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ
1003 โปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่อจั ฉริ ยะ สําหรับกิจวัตรประจําวันของผูส้ ู งอายุ

238
244
250
256

Software and Algorithm
1048
1050
1038
1092

การปรับเพิ่มส่ วนประสานกับผูใ้ ช้สาํ หรับโปรแกรมมูเดิ้ล
ระบบรายงานการเข้าใช้เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้
การตรวจจับ Malware สําหรับระบบตรวจสอบสถานะเว็บไซต์
เทคนิคการปรับปรุ งอัลกอรี ทึมอาณานิคมมดเพื่อการหา
ระยะทางการเจาะแผ่นวงจรที่เหมาะสมที่สุด
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264
270
276
282

สารบัญ
Linguistic and service Technology
1061 มัคคุเทศก์เสมือนบนโทรศัพท์มือถือ
1028 ระบบสารสนเทศอัจฉริ ยะสําหรับการรอรถโดยสารประจําทาง
1045 ระบบโทรศัพท์อตั โนมัติสาํ หรับผูพ้ ิการทางสายตาหรื อด้วย RFID

290
296
301

Warning and Disaster
1046 ระบบเฝ้ าระวังอุทกภัยแจ้งเตือนผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก
1085 ระบบสนับสนุนการสํารวจพื้นที่ภยั พิบตั ิผา่ นเครื อข่ายแอดฮ็อก
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
1091 การทดสอบอุปกรณ์ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ ารั่วไหลสําหรับสถานการณ์น้ าํ ท่วม
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การรู้ จาํ ตัวอักษรภาษาไทยสําหรับระบบรู้ จาํ ป้ายทะเบียนรถยนต์
Thai OCR for Car License Plate Recognition
ไพศาล สุธีบรรเจิด
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

dr.phaisarn@gmail.com
บทคัดย่ อ

บทความนี ้นําเสนอวิ ธีการรู้ จําตัวอักษรภาษาไทยในแผ่นป้ ายทะเบี ยน
รถยนต์ โดยทําการแบ่งกลุ่มของตัวอักษรให้เป็ นกลุ่มย่อยโดยใช้ลกั ษณะ
เด่นของตัวอักษร จากนัน้ จึ งนําตัวอักษรแต่ละตัวมาแบ่งเป็ นบล็อกขนาด
5x7 บล็ อ ก แล้วนับ ค่ า ความถี ่ส ะสมของจุด ภาพที ่มี ค่ า ความเข้ ม สี ดํ า
(object) ในแต่ละบล็อก เพือ่ ใช้เป็ นอิ นพุทให้กบั ระบบรู้จํา ในงานวิ จยั นี ้
ใช้โครงข่ายประสาทเที ยมชนิ ดแพร่ กลับสี ่ชนั้ เป็ นระบบในการรู้ จํา จาก
ผลการทดลองสามารถรู้จําตัวอักษรและตัวเลขในป้ ายทะเบี ยนรถยนต์ ได้
อย่างถูกต้อง 96.04% จากจํ านวนตัวอักษรและตัวเลขในป้ ายทะเบี ยน
ทัง้ หมด 202 ตัวอักษร

Abstract
This paper presents the method for Thai optical character
recognition for car license plate (CLP). The method composes of
two important steps to input data to the recognition and
prediction system. Firstly, the group of characters will be divided
into subgroups depending on its own dominant features.
Secondly, each character will be divided into 5x7 blocks and
counted the number of object pixels in each block. In this
research, the four-layer back-propagation neural network
(BPNN) is used to recognize and predict the characters. The
results of the experiment from 202 samples show that the
accuracy rate of the system is 96.04%.

คําสําคัญ

Car License Plate, Neural network, Optical character
recognition
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1. บทนํา

ระบบการรู้ จํ า ป้ ายทะเบี ย นรถยนต์ อัต โนมัติ สามารถนํ า ไป
ประยุกต์ใช้ ในระบบขนส่ง และจราจราจรอัจฉริ ยะ (Intelligent
Transportation system, ITS) ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ
และระบบบริ หารจัดการสถานที่จอดรถยนต์ เป็ นต้ น ปั จจุบนั มี
งานวิจยั ทางด้ านการรู้จําป้ายทะเบียนรถยนต์ทงในประเทศ
ั้
[24] และ ต่างประเทศ [5] การรู้ จําป้ายทะเบียนรถยนต์ไทยให้ มี
ความถูกต้ องสูงทําได้ ยาก เนื่องจากในขัน้ ตอนการแปลงจาก
ภาพอักษรให้ เป็ นตัวอักษร (Optical character recognition,
OCR) นันภาษาไทยมี
้
ตวั อักษรจํานวนมากถึง 44 ตัวอักษร
ในงานวิจัยนีจ้ ึงนําวิธีการแบ่งกลุ่มตัวอักษรออกเป็ นกลุ่ม
ย่อยโดยใช้ ลกั ษณะเด่นของตัวอักษร [1] เพื่อให้ ตวั อักษรในแต่
ละกลุ่มมีจํานวนน้ อยลง โดยสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 6 กลุ่ม
จากนั น้ นํ า ตั ว อั ก ษรแต่ ล ะตัว มาแบ่ ง เป็ นบล็ อ กขนาด 5x7
บล็อก แล้ วนับจํานวนพิกเซลในแต่ละบล็อก เพื่อใช้ เป็ นอินพุท
ให้ กับระบบรู้ จํ า ในงานวิจัยนี ใ้ ช้ โครงข่ายประสาทเทียมชนิ ด
แพร่ กลับสี่ชัน้ (four-layer back-propagation neural
network: BPNN) ในการรู้ จําตัวอักษรและตัวเลข จํานวน 6 ชุด
(โครงข่ายประสาทเทียมแต่ละชุดใช้ ร้ ูจําตัวอักษรในแต่ละกลุม่ )

2. งานวิจัยและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
2.1 ป้ายทะเบียนรถยนต์ ไทย

ป้ ายทะเบี ย นรถยนต์ ป ระเภทสี่ ล้ อ ที่ ใ ช้ ในประเทศไทย
ประกอบด้ วยสองบรรทัด คือบรรทัดบน (Upper Line) และ
บรรทัดล่าง (Lower Line) ซึ่งข้ อมูลบรรทัดบนแสดง ข้ อมูล
ตัวอักษรประจําหมวดจํานวน 2 ตัว (2-position character
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category) และตามด้ วยตัวเลขจํานวน 1 ถึง 4 ตัว (4-digit
running number) สําหรับข้ อมูลบรรทัดล่าง แสดงข้ อมูลชื่อ
จังหวัด (Province-name block) [2] ดังรูปที่ 1

(ก)

(ข)

(ค)
รู ปที่ . ป้ายทะเบียนรถยนต์ประเภทสี่ล้อ
งานวิจัยการรู้ จํ าป้ายทะเบียนรถยนต์ ไทยมีทัง้ ที่เป็ นการ
รู้ จําเพียงบางส่วน คือเป็ นการรู้ จําเฉพาะข้ อมูลบรรทัดบน
(Upper Line) [3] และการรู้ จําทังบรรทั
้
ดบน และบรรทัดล่าง
[2]

2.2 วิธีการรู้ จาํ ตัวอักษร

ในปี 2002 สุรการ ดวงผาสุข [1] ใช้ ลกั ษณะเด่นของ
ตัวอักษรมาทําการแบ่งประเภทตัวอักษร โดยแบ่งตามลักษณะ
เด่นของขาตัวอักษรได้ เป็ น 3 ประเภทคือ จํานวน 1 ขา จํานวน
2 ขา และจํานวน 3 ขา โดยลักษณะเด่นของขาตัวอักษรนี ้ได้ มา
จากการทํ า ฮี ส โตแกรมตั ว อั ก ษร ดั ง รู ป ที่ 2 และแบ่ ง ตาม
ลักษณะเด่นของขอบบนและขอบล่างของตัวอักษร โดยแบ่งได้
เป็ นขอบล่า งปิ ด ขอบล่า งเปิ ด ขอบบนปิ ด และขอบบนเปิ ด
ตัวอย่างการหาขอบล่างเปิ ดและปิ ด ทําได้ โดยการทําฮีสโตแกรมครึ่งล่างของตัวอักษร ดังแสดงในรูปที่ 3
ในปี 2011 Martínez-Carballido และคณะ [5], เสนอ
วิธีการรู้ จําเฉพาะตัวเลขโดยการใช้ แม่แบบ (Template) ของ
ตัวเลข ขนาด 5x7 พิกเซล แต่ละพิกเซลมีค่า 0 และ 1 การรู้ จํา
ทําได้ โดยการลดขนาดของตัวเลขลงให้ เหลือขนาด 5x7 พิกเซล
ดัง รู ป ที่ 4 แล้ ว นํ า ไปเปรี ย บเที ย บกั บ แม่ แ บบ วิ ธี นี ม้ ี ค วาม
ถูกต้ องในการรู้จําตัวเลข 97.3%

รู ปที่ 2. ลักษณะเด่นของขาตัวอักษร 1 ขา 2 ขา และ 3 ขา
ตามลําดับ

(ก)

(ข)
รู ปที่ 3. ลักษณะเด่นของขอบล่างตัวอักษร ขอบล่างเปิ ด และ
ขอบล่างปิ ด ตามลําดับ

รู ปที่ 4. ตัวเลขขนาด 5x7 พิกเซล
ในปี 2005 Juntanasub และ Sureerattanan [2] แบ่ง
ตัวอักษรออกเป็ นบล็อกขนาด 5x5 บล็อก เพื่อนับค่าความถี่
สะสมของจุด ภาพที่ มี ค่า ความเข้ ม สี ดํ า ของแต่ ล ะบล็อ ก ดัง
แสดงในรู ปที่ 5 จากนั น้ ใช้ เทคนิ ค เฮาดอรฟดิ ส แทนซ์
(Hausdorff distance technique) ในการรู้ จํา ผลลัพธ์ ที่ได้ มี
ความถูกต้ อง 92%.
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รู ปที่ 6. โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับสามชัน้

รู ปที่ 5. แบ่งตัวอักษรออกเป็ น 5x5 บล็อก และนับค่าความถี่
สะสมของจุดภาพสีดําของแต่ละบล็อก
ในปี 2010 Leelasantitham และ Kiattisin [3] เสนอ
วิ ธี ก ารรู้ จํ า ตัว อัก ษรและตัว เลข โดยการเปลี่ ย นขนาดของ
ตัวอักษรและตัวเลขแต่ละตัวให้ มีขนาด 40x80 พิกเซล (3,200
พิกเซล) จากนันใช้
้ วิธีการโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ กลับ
สามชัน้ (three-layer back-propagation neural network,
BPNN) โดยในชัน้ อินพุทมี 3,200 โหนด ในชัน้ ซ่อนมี 100
โหนด และในชันเอาท์
้
พทุ มี 54 โหนด ดังแสดงในรู ปที่ 6 มาใช้
ในการรู้จํา ผลลัพธ์ที่ได้ มีความถูกต้ อง 97%
ในปี 1998 Sirithinaphong และ Chamnongthai [4]
เสนอวิธีการโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ กลับสี่ชนั ้ (fourlayer back-propagation neural network, BPNN) ดังรูปที่ 7
ผลการรู้ จํามีความถูกต้ อง 80.81% จากตัวอย่างภาพป้าย
ทะเบียนรถยนต์ 70 ป้ายทะเบียน

4

รู ปที่ 7. โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับสี่ชนั ้

3. วิธีการที่นําเสนอ

การรู้ จํ า ตัว อัก ษรภาษาไทยสํ า หรั บ ระบบรู้ จํ า ป้ ายทะเบี ย น
รถยนต์ ป ระกอบไปด้ วย 2 ขั น้ ตอนหลัก คื อ แบ่ ง กลุ่ม ของ
ตัวอักษรให้ เป็ นกลุ่มย่อยโดยใช้ ลกั ษณะเด่นของตัวอักษร และ
การนํ าภาพตัวอักษรและตัวเลขมาแบ่งเป็ นบล็อกขนาด 5x7
บล็อก เพื่อนับค่าความถี่สะสมของจุดภาพที่มีค่าความเข้ มสีดํา
(object) ของแต่ละบล็อก เพื่อนําไปเป็ นอินพุทให้ กบั ระบบรู้จํา
โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับสี่ชนั ้

3.1 การออกแบบและพัฒนาระบบ

เนื่ องจากภาษาไทยมีจํานวนตัวอักษรจํานวนมากถึง 44
ตัว อั ก ษร ดั ง นั น้ งานวิ จั ย นี จ้ ึ ง นํ า วิ ธี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม ตัว อั ก ษร
ออกเป็ นกลุม่ ย่อยเพื่อให้ ตวั อักษรในแต่ละกลุม่ มีจํานวนน้ อยลง
โดยใช้ ลัก ษณะเด่ น ของตัว อัก ษรคื อ จํ า นวนขาของตัว อัก ษร
และลักษณะขอบบนและขอบล่างของตัวอักษร และเนื่องจาก
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ตํ า แหน่ ง ของตั ว อัก ษรและตัว เลขในป้ ายทะเบี ย นรถยนต์
แบ่ง แยกตํ า แหน่ ง กัน อย่า งชัด เจน ดัง นัน้ จึง สามารถแยกตัว
อักษร และตัวเลขออกจากกันได้ งานวิจยั นี ้จึงแบ่งตัวอักษรและ
ตัวเลขออกเป็ น 6 กลุม่ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1. กลุ่มของตัวอักษรที่แบ่งโดยใช้ ลักษณะเด่นของ
ตัวอักษร
No.
1
2
3
4
5
6

กลุ่ม
1ขา
2ขาขอบบนปิ ด
ขอบล่างปิ ด
2ขาขอบบนปิ ด
ขอบล่างเปิ ด
2ขาขอบบนเปิ ด
3ขา
ตัวเลข

จํานวน
5


ตัวอักษร
งจฐรว
ฉซฎฏธสอฮ
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หลังจากรู้กลุม่ ย่อยของตัวอักษรและตัวเลขแล้ ว ให้ นําภาพ
ตัวอักษรและตัวเลขมาปรับขนาด เป็ นขนาด 40x56 พิกเซล
และนํ า ภาพที่ ป รั บ ขนาดแล้ ว มาแบ่ ง เป็ นบล็ อ กขนาด 5x7
บล็อก (แต่ละบล็อกมีขนาด 8x8 พิกเซล) ดังรูปที่ 8 จากนันทํ
้ า
การนั บ ค่ า ความถี่ ส ะสมของจุ ด ภาพที่ มี ค่ า ความเข้ มสี ดํ า
(object) ภายในแต่ละบล็อก

35 Nodes

100 Nodes

100 Nodes

1 Node

รู ปที่ 9. โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับสี่ชนั ้
โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ กลับสี่ชนที
ั ้ ่ใช้ ในงานวิจยั
นี ้ ชันอิ
้ นพุทมี 35 โหนด ชันซ่
้ อนมี  ชันแต่
้ ละชันมี
้ 100 โหนด
และในชัน้ เอาท์ พุท มี 1 โหนด โดยมี โครงข่า ยประสาทเที ยม
ดังกล่าวนี ้จํานวน 6 ชุด เพื่อใช้ ในการรู้ จําตัวอักษรและตัวเลข
ในแต่ละกลุม่ (ในตารางที่ 1) โดยเฉพาะ

3.3 ข้ อจํากัดของระบบ

งานวิจัยการรู้ จําป้ายทะเบียนรถยนต์ไทย มีทงั ้ ที่เป็ นการ
รู้ จําเพียงบางส่วน คือเป็ นการรู้ จําเฉพาะข้ อมูลบรรทัดบน และ
การรู้ จําทังบรรทั
้
ดบนและบรรทัดล่าง ในงานวิจยั นี ้ ทําการรู้ จํา
เฉพาะตัวอักษรและตัวเลขในบรรทัดบน

4. ผลการทดลอง

รู ปที่ 8. ตัวอักษรที่ปรับขนาดเป็ น 40x56 พิกเซล และแบ่งเป็ น
บล็อกขนาด 5x7 บล็อก

3.2 การรู้จาํ ด้ วยวิธีโครงข่ ายประสาทเทียม

นําค่าความถี่สะสมทัง้ 35 ค่าที่นบั ได้ ของแต่ละบล็อก (5x7
บล็อก หรื อ 35 บล็อก) มาเป็ นอินพุทให้ กับโครงข่ายประสาท
เทียมแบบแพร่ กลับสี่ชนั ้ (four-layer back-propagation
neural network, BPNN) เพื่อใช้ ในการรู้ จําตัวอักษร ดังแสดง
ในรูปที่ 9

งานวิจยั นี ้พัฒนาโปรแกรมด้ วยภาษา C++ โดยใช้ ไลบรารี่
OpenCV เวอร์ ชนั่ 2.1 งานวิจยั นี ้ใช้ ตวั อย่างภาพป้ายทะเบียน
รถยนต์ประเภทสี่ล้อ โดยนําเฉพาะบรรทัดบน (Upper Line)
มาผ่า นกระบวนการประมวลผลเบื อ้ งต้ น ได้ ภ าพสอง ระดับ
(Binary image) จํานวน 35 ภาพ ซึง่ ประกอบไปด้ วยตัวอักษร
70 ตั ว อั ก ษร และตั ว เลข 132 ตั ว อั ก ษร รวมทั ง้ หมด 202
ตัว อัก ษร ตัว อย่า งภาพป้ ายทะเบี ย นรถยนต์ จํ า นวน 4 ภาพ
แสดงในรูปที่ 10 และผลการทดลองแสดงในตารางที่ 2
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5.1 แนวทางการพัฒนาต่ อ

ผลการทดลองของกลุม่ ที่ 4 (ตัวอักษรมี 2 ขา และขอบบน
เปิ ด) มีความผิดพลาดเกิดขึ ้นมากกว่ากลุ่มอื่น เป็ นเพราะกลุ่ม
นี ้มีจํานวนตัวอักษรมากที่สดุ เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น คือมีจํานวน
ตัวอักษรในกลุม่ นี ้จํานวน 14 ตัวอักษร ดังนันในการพั
้
ฒนาต่อ
จึงควรที่จะแบ่งตัวอักษรในกลุ่มนีใ้ ห้ แยกเป็ นกลุ่มย่อยเพื่อลด
จํ า นวนตัว อัก ษรในกลุ่ม นี ใ้ ห้ น้ อ ยลง โดยคาดหวัง ว่ า ความ
ถูกต้ องน่าจะเพิ่มขึ ้น

รู ปที่ 10. ตัวอย่างภาพที่ใช้ ในการทดลอง
ตารางที่ 2. ผลการทดลอง
No.
1
2
3

กลุ่ม
1ขา
2ขาขอบบนปิ ด
ขอบล่างปิ ด
2ขาขอบบนปิ ด
ขอบล่างเปิ ด

4

2ขาขอบบนเปิ ด

5

3ขา

6

ตัวเลข

ทัง้ หมด
12
8

ถูกต้ อง
12
8

%ถูกต้ อง
100.00
100.00

24

22

91.67

22
4
132
202

17
4
131
194

77.27
100.00
99.24
96.04

รวม

5. สรุ ปผลการทดลอง

งานวิ จัยนี ้ ทํ า การรู้ จํ าตัวอักษรและตัวเลขในบรรทัด บนของ
ป้ายทะเบียนรถยนต์ไทย โดยนําตัวอักษรมาแบ่งกลุ่มย่อยโดย
ใช้ ลกั ษณะเด่นของตัวอักษร จากนันจึ
้ งนําตัวอักษรและตัวเลข
แต่ละตัวมาปรับขนาดเป็ น 40x56 พิกเซล และนําภาพที่ปรับ
ขนาดแล้ วมาแบ่ ง เป็ นบล็ อ กขนาด 5x7 บล็ อ ก แล้ วนั บ
ค่าความถี่สะสมในแต่ละบล็อก เพื่อใช้ เป็ นอินพุทให้ กับระบบ
รู้จํา
ในงานวิจยั นี ้ใช้ โครงข่ายประสาทเทียมชนิดแพร่ กลับสี่ชนั ้
(four-layer back-propagation neural network) เป็ นระบบใน
การรู้ จํ า จากผลการทดลอง สามารถรู้ จํ า ตัว อัก ษรในป้ าย
ทะเบียนรถยนต์ได้ อย่างถูกต้ องจํานวน 194 ตัวอักษร และไม่
ถูกต้ อง 8 ตัวอักษร จากตัวอักษรทังหมด
้
202 ตัวอักษร หรื อคิด
ความถูกต้ องเป็ น 96.04%
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บทคัดยอ
จากความตองการใหการบริหารโลจิสติกสซึ่งมีความสําคัญในการแขงขัน
ด า นธุ รกิ จ ในโลกปจ จุ บั น ให มี ความสมบูร ณ น า เชื่อ ถือ สะดวก และ
รวดเร็ ว ทันเหตุ การณ โครงการนี้ จึง ได เสนอการประยุ กตการวางแผน
ทรัพยากรขององคกร โดยใชโปรแกรมประยุกตเอสเอพี รวมกับเทคโนโลยี
จีพีเอสหรือระบบกําหนดตําแหนงบนโลก โดยผานทางคอมพิวเตอรสวน
บุคคลฉบับกระเปา และโปรแกรมประยุกตเว็บ มาพัฒนาเปนระบบ
ต นแบบเพื่อ คน หาและติ ดตามการสง สิน ค า โดยระบบสามารถจั ดทํ า
ตาราง จัดเสนทาง คนหาและติดตามขบวนขนสงสินคา ในลักษณะ
สารสนเทศการสงสินคาแบบเวลาจริงอยางสมบูรณ

Abstract
From the requirement that the logistics, which is important to the
present global business competitiveness, shall be complete,
reliable, convenient and timely; this project presented the
application of ERP (Enterprise Resource Planning) by SAP
(Systems, Applications and Products in Data Processing) with
GPS (Global Positioning System) via pocket PC and webapplications to develop the prototype of product delivery
tracking system. The system was able to schedule, route and
track the goods transport with the complete real-time product
delivery information.

คําสําคัญ

ระบบคนหาและติดตามการสงสินคา, โปรแกรมประยุกตเอสเอ
พี, ระบบจี พี เ อส, คอมพิ วเตอรสว นบุคคลฉบับกระเป า ,
โปรแกรมประยุกตเว็บ

1. บทนํา

การดําเนินธุรกิจในโลกปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีมาใชเปน
เครื่ อ งมื อ เสริ ม สร า งประสิ ท ธิ ภ าพในการแข ง ขั น ในแต ล ะ
อุตสาหกรรม โปรแกรมประยุกตเอสเอพี (SAP) [1] เปนการ
วางแผนทรัพยากรขององคกร (ERP) ที่บริษัทตางๆ ไดนํามาใช
เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ จุดเดนและ
คุณภาพของโปรแกรมประยุกตเอสเอพีนั้นคือเปนมาตรฐาน
เดียว เปนระบบการทํางานแบบตามเวลาจริง (Real Time)
และออนไลน (Online) ดังนั้นโครงการนี้จะนําจุดเดนของการ
ทํางานแบบตามเวลาจริง ของโปรแกรมประยุกตเอสเอพีมา
เพิ่มประสิทธิภาพใหเปนสารสนเทศการสงสินคาแบบเวลาจริง
โดยการนําระบบและอุปกรณระบบกําหนดตํ าแหน งบนโลก
หรือจีพีเอส (GPS) มาตอประสาน (Interface) พรอมทั้งพัฒนา
ระบบใหสามารถ จัดตารางเวลาขนสง จัดเสนทางขนสง และ
คนหาและติดตามการลําเลียงขนสงสินคาดวยเอกสารพิสูจน
การสงมอบ (Proof of Delivery) ในโมดูลสั่งขายและกระจาย
สินคา (Sales Order and Distribution Module)
การพั ฒ นาระบบนี้ [2] ใช สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ ค า ส ง เพื่ อ ลด
ชองวางของระยะทาง ชองวางดานเวลา ชองวางดานขอมูล
และลดจํ า นวนสต็ อ กของร า นค า ปลี ก โดยให ผู ค า ส ง เป น
คลั ง ข อ มู ล และคลั ง สิ น ค า แทนร า นค า ปลี ก การทํ า งานของ
ระบบจะใช ข อ มู ลในโปรแกรมประยุ กต เ อสเอพี
เป น ตั ว
ขับ เคลื่ อ น ประมวลผลและส ง ต อ ให เ ครื่ อ งบริ ก ารโปรแกรม
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ประยุกต เพื่อทําการติดตามขอมูลการกระจายสินคา การขนสง
จนกระทั่ ง ส ง มอบสิ น ค า ให กั บ ลู ก ค า รวมถึ ง การส ง ข อ มู ล
กลับมาที่โปรแกรมประยุกตเอสเอพี

2. งานและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.1 โปรแกรมประยุกตเอสเอพี [1]

โปรแกรมประยุกตเอสเอพี (SAP: Systems, Applications
and Products in Data Processing) คือ ซอฟตแวรทางดาน
การวางแผนทรัพยากรขององคกร เปนซอฟตแวรที่มีการ
รวบรวม หรือผนวกฟงกชันงานทั้งหมดในองคกร หรือเชื่อมโยง
ในส ว นของโมดู ล ทั้ ง หมดเข า ด ว ยกั น โดยมี ก ารทํ า งานใน
ลักษณะแบบเวลาจริง เอสเอพีถูกออกแบบมาบนพื้นฐานของ
วิธีการปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ในอุตสาหกรรม

2.2 ระบบจีพีเอส

ระบบจีพีเอส (GPS: Global Positioning System) คือ ระบบ
กํ า หนดตํ า แหน ง บนโลกผ า นดาวเทีย ม โดยใชรว มกั บ ระบบ
คลื่นวิทยุนํารองที่สงมาจากดาวเทียมซึ่งมีตําแหนงอยูเหนือพื้น
โลก 20,200 กิโลเมตร โคจรรอบโลกใชเวลา 12 ชั่วโมง มี
ทั้งหมด 28 ดวง

2.3 แผนที่กูเกิล [3]

แผนที่กูเกิล (Google Maps) เปนเว็บไซตหนึ่งของกูเกิล ซึ่ง
ใหบริการคนหาสถานที่ตางๆ สามารถประยุกตเรียกใชงานได
โดยผ า นส ว นต อ ประสานโปรแกรมประยุ ก ต แ ผนที่ กู เ กิ ล
(Google Maps API) เปนจาวาสคริปต (JavaScript) ที่
พัฒนาขึ้นชวยใหผูพัฒนาโปรแกรมหรือพัฒนาเว็บไซตสามารถ
แทรกแผนที่กูเกิลเขาไปเปนองคประกอบหนึ่งของหนาเว็บ ดวย
การเขียนภาษาเอชทีเอมแอล (HTML) และจาวาสคริปต

จากระยะไกล (RFC: Remote Function Call) และเว็บเซอรวิส
(Web Service)

2.5 การประยุกตใชระบบจีพีเอสมาจัดการระบบ
ขนสง (e-Truck Call Center) [5]

พัฒนาโดย ศุภเดช ตั้งสราลักษณ ไดเสนอการประยุกตใช
ระบบจีพีเอส มาจัดการระบบขนสง รวมกับระบบศูนยบริการ
ตอบรับทางโทรศัพท (Call Center) แตไมมีการยืนยันจํานวน
สินคาเมื่อสงถึงมือลูกคาแตละราย ในพื้นที่เดียวกันหรือตาง
พื้นที่ ตรงตามตําแหนงพิกดั ของลูกคา มีเพียงยืนยันตําแหนง
พิกัดเมื่อไปถึงลูกคา ซึ่งเหมาะสมกับบางธุรกิจ เชนการสง
สินคาเปนตูสงสินคา แตไมเพียงพอสําหรับการยืนยันการสง
สินคาใหถึงมือลูกคา

2.6 ระบบติดตามรถโดยสารอัจฉริยะ (Smart Bus
Tracking) [6]

พัฒนาโดย ภูเทพ ทิวถนอม และ สุพัตรา จิตวิริยะ เปนระบบที่
พัฒนาบน โปรแกรมประยุกตแผนที่กูเกิล เชนเดียวกับโครงการ
นี้ แตระบบนี้เหมาะสมสําหรับการติดตามรถโดยสารมากกวา
การติดตามการสงสินคา

3. รายละเอียดการพัฒนา

ในหัวขอ 3.1 จะกลาวถึงภาพรวมของระบบ และหัวขอ 3.2 จะ
กลาวถึงการออกแบบและพัฒนาระบบ

3.1 ภาพรวมของระบบ

แบงออกเปนสวนๆไดดังนี้
3.1.1 การทํางานบนโปรแกรมประยุกตเอสเอพี

2.4 ตัวเชื่อมตอกับภาษาอื่นระหวางโปรแกรม
ประยุกตเอสเอพีและดอตเนต (SAP.NET
Connector) [4]

เปน คลั ง (Library)
ที่ ทํ า การติดต อระหวา งแพลตฟอร ม
ไมโครซอฟตดอตเน็ต (Microsoft.NET Platform) กับโปรแกรม
ประยุกตเอสเอพีซึ่งสนับสนุนในสวนของการเรียกใชฟงกชัน
รูปที่ 1 ภาพรวมของระบบ ที่พัฒนาขึ้น
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โครงการนี้นําเสนอระบบตั้งแตพนักงานขายสินคาสรางเอกสาร
ใบสั่งขาย (Sales Order) ในโปรแกรมประยุกตเอสเอพี และ
พนักงานคลังสินคาจะทําเอกสารใบสั่งปลอยสินคา (Delivery
Order) โดยอางอิงจากเอกสารใบสั่งขาย และออกเอกสาร
พิสูจนการสงมอบ (Proof of Delivery)
3.1.2 การทํางานบนเครื่องบริการโปรแกรมประยุกต
จากนั้นเครื่องบริการโปรแกรมประยุกต (Application Server)
จะดึงขอมูลเอกสารพิสูจนการสงมอบ จากโปรแกรมประยุกต
เอสเอพี ม าเก็ บ ไว ใ นฐานข อ มู ล ของเครื่ อ งบริ ก ารโปรแกรม
ประยุกต ตอจากนั้นพนักงานจัดตารางการสงสินคาจะใชเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนตัวที่เปนเครื่องรับบริการ (Client) ของ
โปรแกรมประยุกตระบบการติดตามการสงสินคาดวยจีพีเอส
แบบเวลาจริง ทําการประมวลผลการจัดตารางและจัดเสนทาง
การขนส ง สิ น ค า พร อ มทั้ ง ปรั บ ปรุ ง จั ด ตารางเวลาและจั ด
เส น ทางด ว ยตนเองตามความเหมาะสม ข อ มู ล ตารางเวลา
ขนส ง และเสน ทางการขนส ง ที่ ผา นการตรวจสอบแล ว จะถู ก
นําไปเขียนบนแผนที่กูเกิล ผานทางเว็บเบราวเซอร (Web
Browser) และทําการกําหนดเสนทางการขนสงใหรถขนสง
สินคาแตละคันพรอมทั้งจัดเตรียมขอมูลตารางเวลาสงสินคา
จุ ด ที่ ต อ งส ง สิ น ค า และเส น ทางการขนส ง สิ น ค า ไว ที่ เ ครื่ อ ง
บริการโปรแกรมประยุกต เพื่อเตรียมไวใหพนักงานสงสินคานํา
ขอมูลไปใชตอ ไป
3.1.3

การทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลฉบับ
กระเปา
เริ่มตนการสงสินคา พนักงานสงสินคาจะทําการดึงขอมูลจาก
เครื่ อ งบริ ก ารโปรแกรมประยุก ต
มายั ง เครื่อ งรับ บริ การ
คอมพิวเตอรสวนบุคคลฉบับกระเปา(Pocket PC Client) ที่
ประจํารถขนสงสินคาแตละคัน เมื่อรถขนสงสินคาเคลื่อนที่ออก
จากจุ ด เริ่ ม ต น ของการปล อ ยสิ น ค า เครื่ อ งรั บ บริ ก าร
คอมพิวเตอรสวนบุคคลฉบับกระเปา ที่ประจําอยูในรถขนสง
สิ น ค า แต ล ะคั น จะส ง ข อ มู ล พิ กั ด ตํ า แหน ง ผ า นระบบการ
สื่อสารจีพีอารเอส (GPRS: General Packet Radio Service)
มาที่เ ครื่อ งบริ การโปรแกรมประยุก ต
ซึ่ง ทํ า ให ส ามารถ
ตรวจสอบไดวารถขนสงสินคาอยูในตําแหนงใด ของเสนทาง
ขนสงใด หางจากจุดเริ่มตนของการปลอยสินคาเปนระยะทาง

ยาวกี่ กิโ ลเมตร และใช เ วลาการเดิ น ทางกี่ ชั่ วโมงและกี่ น าที
ความถี่ ข องการส ง ข อ มูล พิ กั ด ตํ า แหน ง จากเครื่ อ งรั บ บริ ก าร
คอมพิวเตอรสวนบุคคลฉบับกระเปา ไปยังเครื่องบริการ
โปรแกรมประยุ ก ต ส ามารถกํ า หนดได บ นเครื่ อ งรั บ บริ ก าร
คอมพิวเตอรสวนบุคคลฉบับกระเปา วาจะใหสงไดทุกๆ กี่นาที
เพื่อประหยัดคาใชจายในการสื่อสารระบบจีพีอารเอส และ
ขึ้นอยูกับความตองการที่จะติดตามพิกัดตําแหนงสุดทายของ
รถขนสงสินคาทุกๆ กี่นาที
3.1.4 ขั้นตอนการสงมอบสินคา
ขั้น ตอนการปฎิ บั ติ ร ะหวา งการส ง สิ น ค า ให กั บ ลู ก ค า เมื่ อ รถ
ขนสงสินคาถึงจุดของสถานที่สงสินคา พนักงานสงสินคาจะนํา
สินคาสงใหกับลูกคาและตองทําการยืนยันการรับสินคาของ
ลูกคา ตามเอกสารพิสูจนการสงมอบ ผานทางเครื่องรับบริการ
คอมพิวเตอรสวนบุคคลฉบับกระเปา หลังจากทําการยืนยัน
ขอ มูลตามหมายเลขเอกสารพิ สูจ น การส งมอบ เช น จํา นวน
สินคา เวลาสงสินคา และขอมูลพิกัดตําแหนงก็จะถูกปรับปรุง
แบบออนไลนและเวลาจริง กลับมาที่เครื่องบริการโปรแกรม
ประยุกตผานระบบการสื่อสารจีพีอารเอส ขอมูลเหลานั้นจะถูก
เก็บเอาไวในฐานขอมูลของเครื่องบริการโปรแกรมประยุกตเมื่อ
การปรับปรุงขอมูลสําเร็จแลวเครื่องบริการโปรแกรมประยุกต
จะสงขอมูลยืนยันการรับสินคาของลูกคาตามหมายเลขเอกสาร
พิสูจนการสงมอบ กลับไปที่โปรแกรมประยุกตเอสเอพี เพื่อเปน
การยืนยันการสงสินคาใหกับลูกคาแบบสําเร็จสมบูรณในโปร-

(ก)
(ข)
รูปที่ 2 (ก) การบริหารโครงการและ (ข) การพัฒนาระบบ
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แกรมประยุกตเอสเอพี กระบวนการตางๆ ที่กลาวแลวมา
ตามลําดับ เปนขั้นตอนการปรับปรุงขอมูลแบบออนไลนเวลา
จริงในแตละจุดของการสงสินคาใหกับลูกคา พนักงานสงสินคา
จะกระทําตามกระบวนการนี้ในทุกๆ จุดของการสงสินคาใหกับ
ลูกคาจนกระทั่งถึงจุดสุดทายของการสงสินคา เมื่อสงสินคา
ครบทุกจุด รถขนสงสินคาก็ เดินทางกลับ มาที่บริษัท เป นอั น
เสร็จสิ้นกระบวนการขนสงและการติดตามการขนสงสินคา

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ

เพื่ อ เป น การยื น ยั น ความสํ า เร็ จ ของโครงการจึ ง ได จั ด ทํ า
โครงการอ า งอิ ง ตามระเบี ย บวิ ธี เ อเอสเอพี
(ASAP:
Accelerated SAP) [1] และ มาตรฐานวิศวกรรมซอฟตแวร
สํ า หรั บ องค ก รขนาดเล็ ก ISO29110-VSE
(Software
Engineering –Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises) [7] คือการบริหารโครงการ และการพัฒนาระบบดัง
แสดงในรูปที่ 2 โดยเริ่มตั้งแตการเขียนแผนงานโครงการ การ
ทํ า งานตามแผนงานที่ ไ ด ว างแผนไว การกํ า หนดและการ
ควบคุมโครงการ และการปดโครงการ
การพัฒนาระบบ เปนไปตามมาตรฐานเริ่มตั้งแตการหา
ความตองการและวิเคราะหระบบงาน การออกแบบระบบงาน
การพัฒนาระบบงาน การรวมระบบและทดสอบระบบ และการ
สงมอบระบบ สามารถอธิบายไดดังนี้
การเขียนกระแสงานธุรกิจ (Business Workflow) เพื่อให
ทราบการทํางานของทั้งระบบและทําความเขาใจกับผูใชงาน

รูปที่ 4 ภาพรวมการออกแบบดวย UML
การออกแบบสถาปตยกรรมของระบบเพื่อใหทราบสวน
การเชื่อมตอภายในของทุกระบบเขาหากันทั้งระบบ เชนการ
ติดตอโปรแกรมประยุกตเอสเอพี กับเครื่องบริการโปรแกรม
ประยุ ก ต ด ว ยตั ว เชื่ อ มต อ กั บ ภาษาอื่ น ระหว า งโปรแกรม
ประยุกตเอสเอพีและดอตเน็ต การติดตอระหวางเครื่องบริการ
โปรแกรมประยุ ก ต กั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ส ว นบุ ค คลฉบั บ
กระเปา ด วยเว็บเซอรวิ ส การติ ดตอระหว างแผนที่ กูเกิ ล
โปรแกรมเว็บเบราวเซอร เครื่องรับบริการ และฐานขอมูล ผาน
ทางโปรแกรมประยุกตเว็บดวยเทคโนโลยีเอเอสพีดอตเน็ต เอ็ม
วีซี รุน 2 กับอีเอกซทีดอตเน็ต (ASP.NET MVC 2+Ext.NET)
[8]

รูปที่ 3 กระแสงานธุรกิจ
การออกแบบยูเอ็มแอล (UML: Unified Modeling Language) เพื่อใหทราบฟงกชันของแตละคนที่ทํางาน
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การออกแบบฐานข อ มู ล บนไมโครซอฟต ซี ค วลเซิ ร ฟ เวอร
(Microsoft SQL Server) 2008 เพื่อรองรับการจัดเก็บขอมูล
บนเครื่ องบริ การโปรแกรมประยุกตและ ฐานขอมูล Sybase
iAnywhere [9] บนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลฉบับกระเปา

ขอจํากัดของระบบ
o แบตเตอรี่ของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลฉบับกระเปา
หมดเร็ ว เพราะต อ งเป ดเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร สว นบุ ค คล
ฉบับกระเปา ตลอดเวลา เพื่อสงขอมูลตําแหนงพิกัด
กลับมาที่เครื่องบริการโปรแกรมประยุกต
o ระบบจะตองติดตอกับอินเตอรเนตตลอดเวลาเพราะใช
แผนที่กูเกิล และการติดตอกับเครื่องคอมพิวเตอรสวน
บุคคลฉบับกระเปา

4. การทดสอบการใชงาน

รูปที่ 6 การออกแบบฐานขอมูล
การทําโครงแบบโปรแกรมประยุกตเอสเอพี (SAP Configuration) เปนการกําหนดโปรแกรมประยุกตเอสเอพี เพื่อให
สามารถออกเอกสารพิสจู นการสั่งสงมอบ

รูปที่ 7 โครงแบบโปรแกรมประยุกตเอสเอพี [1]
รายละเอียดและเครื่องมือที่ใชในการพัฒนา
3.2.1 ฮารดแวร (Hardware)
o คอมพิวเตอรโนตบุค Dell Inspiron n5010 Intel®
Core™i5 CPU M460 @ 2.53 GHz Memory 4 GByte
o SAP Server, Australia
o Windows Mobile 6.5 HTC Touch 2

3.2.2 ซอฟตแวร (Software)
o SAP R/3 ECC6 [1]
o Microsoft Windows 7 64 bit
o Microsoft Visual Studio 2010
o SAP.NET Connect Version 2 [4]
o Ext.NET Version 1.1 [8]
o Microsoft SQL 2008 Express
o Microsoft ASP.NET MVC 2.0 [10]
o Pocket Builder Version 2.5 [9]
o Sybase iAnywhere 10 [9]

แบงไดเปนสองสวน การทดสอบที่หนึ่งเปนการจัดตารางและ
กํ า หนดเส น ทางการขนส ง สิ น ค า การทดสอบที่ส องเป น การ
ติดตามการสงสินคา

4.1 การจัดตารางและกําหนดเสนทางการสง
สินคา

ทําโดยการดึงขอมูลมาจากโปรแกรมประยุกตเอสเอพี กําหนด
ตําแหนงพิกัดบนแผนที่กูเกิลของคลังสินคา ตรงสวนที่เสน สี
แดงตัดกัน และพิกัดตําแหนงของลูกคาแตละราย เปนหมุดสี
แดงตามรูปดานลาง ทําการกําหนดทิศทางทางเดินรถสงสินคา
เปนสี่ทิศ เหนือ ใต ตะวันออก ตะวันตก เปนเสนทึบสีแดง ทํา
การสั่งการประมวลผลการจัดเสนทางการสงสินคา เปนเสนสี
น้ําเงิน โดยจุดเริ่มตนเริ่มจากคลังสินคาและหาลูกคาที่ใกลที่สุด
ในเสนทางเดินรถสงสินคา พรอมทั้งคํานวณระยะทางและเวลา
ที่ใชในการเดินทาง ในแตละจุดที่สงสินคา

รูปที่ 8 การจัดตารางและกําหนดเสนทางการสงสินคา
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4.2 การติดตามการสงสินคา

เปนการแสดงผลการติดตามการสงสินคาบนแผนที่กูเกิลผาน
ทางโปรแกรมเว็บเบราวเซอร รูปรถสีเหลืองคือรถสงสินคาที่
กําลังเดินทางไปสงสินคา จุดแดงสองจุดคือตําแหนงพิกัดบน
แผนที่ ข องลู ก ค า แต ล ะราย รู ป บ า นที่ อ ยู ด า นล า งซ า ยแทน
ตําแหนงพิกดั บนแผนที่ของคลังสินคา

6. เอกสารอางอิง
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รูปที่ 9 การติดตามการสงสินคา

5. บทสรุป

ระบบการติดตามการสงสินคาดวยจีพีเอสแบบเวลาจริง ระบบ
สามารถทํางานไดระดับหนึ่ง ตามที่ไดทําการออกแบบ พัฒนา
และทดสอบ ทุกองคประกอบและระบบสามารถทํางานได แต
ในความเปนจริ งของการพัฒ นาระบบงาน ควรนําไปใช ง าน
และทําการแกไขอยางนอยอีก 2 รอบของการพัฒนาระบบ
ระบบจึงจะเสถียร ไมมีขอผิดผลาดในการใชงาน และสามารถ
นําไปใชงานจริงไดอยางสมบูรณแบบโดยที่ไมตองนํามาแกไข
อีกเลย

5.1 แนวทางการพัฒนาตอ

o การยื น ยั น การรั บ สิ น ค า ควรจะให ลู ก ค า ยื น ยั น การรั บ
สินคาจากในระบบ เชน ลายเซ็นของลูกคา หรือรูปถาย
ใบส ง สิ น ค า นํ า มาเก็ บ เอาไว ที่ เ ครื่ อ งบริ ก ารโปรแกรม
ประยุกตแลวนําขอมูลไปเก็บเอาไวที่โปรแกรมประยุกต
เอสเอพี
o ปรับปรุงการใชพลังงานแบตเตอรี่เครื่องคอมพิวเตอรสวน
บุคคลฉบับกระเปา ใหสามารถใชงานไดนานขึ้น เชน
เชื่อมตอไฟฟาจากรถที่ใชงาน ติดตั้งสายอากาศภายนอก
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บทความนีน้ าเสนอระบบรายงานสภาพการจราจรโดยการนา
ข้อมู ล GPS ที ่เป็ นพิกดั และความเร็ ว จากเครื ่องรับสัญญาณ GPS ที ่
ติ ดตัง้ ไว้ในรถยนต์ มาใช้ในการประมวลผลเพือ่ ประมาณสภาพการจราจร
บนถนน โดยใช้แผนที ่ Google Map ในการแสดงผลผ่านเว็บไซต์ ซึ่ งทา
ให้ ผู้ ใ ช้ ง านสามารถทราบถึ ง สภาพการจราจรบนถนนได้ ด้ ว ยเวลา
ใกล้เคียงปั จจุบนั และการแสดงผลมี ความละเอียดในระดับ 100 เมตรจึ ง
สามารถระบุตาแหน่งทีเ่ กิ ดการจราจรทีค่ บั คัง่ ได้อย่างตรงจุด

Abstract

This article presents a traffic reporting system by using
the data of coordination and the velocities obtained from GPS
receiver installed in cars. The GPS data are processed to
estimate the traffic conditions on road and users can access the
estimated results via Google Map on a website with the
resolution at 100 meters. The system provides a real-time traffic
conditions to users and with the high resolution the coordinates
having high traffic congestion can be accurately pointed.

คาสาคัญ

ระบบรายงานสภาพการจราจร, การประยุกต์ใช้ ข้อมูล GPS

1. บทนา

การคาดการณ์ถึงระยะเวลาที่ใช้ ในการเดินทางด้ วยรถยนต์ไป
ยังจุดหมายปลายทางจากข้ อมูลระยะทางเพียงอย่างเดียวใน
ปั จจุบนั ทาได้ ค่อนข้ างยาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่ งด่วนหรื อ
ช่วงเวลาที่เกิดอุบตั ิเหตุ ซึ่งจะเกิดความคับคัง่ ของการจราจร
ของรถยนต์ จานวนมากบนท้ อ งถนน จึง อาจทาให้ เกิ ด ความ

ผิดพลาดของเวลาที่ได้ ทาการนัดหมาย ซึ่งสามารถส่งผลต่อ
ผลประโยชน์ ทางธุร กิ จ แม้ ว่าการแก้ ปั ญหาอาจใช้ การออก
เดิ น ทางก่ อ นถึ ง เวลานัด หมายเป็ นชั่ ว โมง แต่ นั่ น ก็ ท าให้
เสีย เวลาไปโดยไม่เ กิ ดประโยชน์ ดัง นัน้ หากสามารถทราบ
สภาวะการจราจรล่วงหน้ าหรื อแม้ แต่ในขณะเดินทางจะช่วยทา
ให้ การวางแผนเส้ นทางการเดินทางทาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จากปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ นได้ มีก ารคิดค้ นวิธีการที่
ช่วยแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น โดยใช้ การแสดงสภาพการจราจรที่
เกิดขึ ้นบนถนนผ่านแผนที่ ซึ่งข้ อมูลสภาพการจราจรที่จะนาไป
แสดงบนแผนที่นนสามารถท
ั้
าได้ หลายวิธี ตัวอย่างเช่น การให้
ผู้ที่ใช้ ร ถแจ้ ง สภาพการจราจรเข้ าไปที่ศูน ย์ รับแจ้ ง และการดู
ภาพการจราจรจากกล้ องวงจรปิ ดที่ติดตัง้ ไว้ ข้างถนนแล้ ว ให้
เจ้ าหน้ าที่มาทาการอัพเดทแผนที่ [1]-[2] อย่างไรก็ตามวิธีนี ้
อาจทาให้ ข้อมูลที่แสดงไม่เป็ นปั จจุบนั เนื่องจากต้ องรอการรับ
แจ้ งจากผู้ใช้ รอการตรวจทานความถูกต้ องของข้ อมูล และรอ
การอัพเดตข้ อมูล จากเจ้ าหน้ าที่ อีกทัง้ วิธีดังกล่า วยังไม่เป็ น
อั ต โนมั ติ จึ ง อาจเกิ ด ความผิ ด พลาดในการประมวลผล
นอกจากนันแล้
้ วยังมีวิธีการประมาณสภาพการจราจรจากการ
ตรวจวัดจานวนสัญญาณ (Signaling) ที่ส่งภายในเครื อข่าย
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ [3] แต่วิธีนี ้ให้ ความถูกต้ องของการประมาณ
การจราจรอยู่ใ นระดับต่ าเนื่ องจากต้ องแปลงความสัมพัน ธ์
ระหว่างจานวนสัญญาณไปเป็ นความหนาแน่นของการจราจร
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ดัง นัน้ บทความนี จ้ ึ ง น าเสนอการประมาณสภาพ
การจราจรโดยใช้ ข้อมูลจาก GPS และการรายงานผลผ่านแผน
ที่ Google Map [4]-[5] เนื่องจากข้ อ มูล ที่ได้ จาก GPS
สามารถนาไปใช้ ในการประมาณสภาพการจราจรได้ ค่อนข้ าง
แม่ น ย า โดยในการท างานจะต้ องมี ก ารติ ด ตัง้ อุ ป กรณ์ รั บ
สัญญาณ GPS ไว้ ในรถยนต์ และนาข้ อมูลที่รับได้ ส่งผ่าน
เครื อข่าย GPRS หรื อ EDGE ไปเก็บไว้ ยงั เครื่ องเซิร์ฟเวอร์
แล้ วจึงนาข้ อมูลที่ได้ มาประมวลผล และแสดงผลผ่านแผนที่
Google Map ในลักษณะของแถบสีตามสภาพการจราจรที่
เกิดขึ ้นจริ งในขณะนัน้ ซึ่งกระบวนการทังหมดเป็
้
นการทางาน
แบบอัตโนมัติจึงทาให้ ลดการผิดพลาดจากการใช้ เจ้ าหน้ าที่
ป้อนข้ อมูล และยังสามารถแจ้ งสภาพการจราจรบนท้ องถนน
ด้ วยความละเอียดระดับ 100 เมตร

จากนั น้ ผู้ ใช้ งานจะต้ องส่ ง ข้ อมู ล เส้ น ทางและช่ ว งเวลาที่
ต้ องการทราบสภาพการจราจรไปให้ เครื่ องเซิ ร์ ฟเวอร์
ประมวลผล เมื่อเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ประมวลผลได้ รับข้ อมูลของ
เส้ นทางก็จะทาการเชื่อมต่อกับ เครื่ องเซิร์ฟเวอร์ แผนที่ เพื่อทา
การร้ องขอการใช้ งานและขอข้ อมูลแผนที่ในเส้ นทางที่ผ้ ใู ช้ งาน
ก าหนด จากนั น้ เครื่ องเซิ ร์ ฟเวอร์ ประมวลผลจะท าการ
ประมวลผลข้ อมูลลงบนแผนที่ จากข้ อมูล GPS ที่เก็ บไว้ ใน
ฐานข้ อมูล แล้ วเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ประมวลผลจะทาการแสดงผล
โดยใช้ วิธีการลากเส้ นแถบสีบนแผนที่ ตามเส้ นทางที่ กาหนด
ผ่านฟั งก์ชนั ของ Google Map เพื่อให้ ผ้ ทู ี่ใช้ งานทราบถึงสภาพ
การจราจรต่อไป

2.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ

2.2.1 กระบวนการทางานของเครื ่องเซิ ร์ฟเวอร์

2. รายละเอียดของการพัฒนาระบบ
2.1 ภาพรวมการทางาน

กระบวนการทางานนี ้จะนาไปสูก่ ารประมาณสภาพการจราจร
ทีจ่ ะต้ องใช้ ข้อมูลที่รับได้ จากเครื่ องรับ GPS โดยข้ อมูลที่สาคัญ
ได้ แก่ ข้ อมูลพิกัด และข้ อมูลความเร็ ว จากนัน้ นาข้ อมูลที่ได้
บั น ทึ ก ลงฐานข้ อมู ล ของเครื่ อ งเซิ ร์ ฟเวอร์ เพื่ อ ใช้ ในการ
ประมวลผลต่ อ ไป ซึ่ ง กระบวนการท างานดั ง กล่ า วจะมี
โครงสร้ างของระบบตามรูปที่ 1

Google Map

ในส่วนของการทางานของเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ จะถูกแบ่งออกเป็ น
2 ส่วนหลัก ได้ แก่ ส่วนเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ประมวลผล ซึ่งจะทา
หน้ าที่ในการรับข้ อมูล GPS จากรถยนต์และบันทึกข้ อมูลลง
ฐานข้ อมูลและใช้ เป็ นส่วนในการประมวลผลข้ อมูลความเร็ ว
เพื่ อ แสดงผลผ่ า นเว็ บ ไซต์ และส่ว นเครื่ อ งเซิ ร์ ฟ เวอร์ แ ผนที่
Google Map ซึ่ง จะท าหน้ า ที่ ใ นการส่ง ข้ อ มูล ที่ ใ ช้ ใ นการ
แสดงผลแผนที่ผ่านเว็บไซต์มาให้ เครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ป ระมวลผล
โดยจะมีกระบวนการทางานดังรูปที่ 2

GPS

GPRS
GPS
GPS

รูปที่ 1 โครงสร้ างการทางานของระบบโดยรวม
เมื่อผู้ใช้ งานต้ องการทราบสภาพจราจรจะต้ องทาการ
ล็อกอินเข้ าสู่เว็บไซต์ที่ติดตัง้ ไว้ ที่เครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ประมวลผล

14

HTML

JAVA SCRIPT

PHP + XML

JAVA SCRIPT

รูปที่ 2 กระบวนการทางานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์
จากรู ป ที่ 2 พบว่า กระบวนการท างานที่ เ ครื่ อ ง
เซิร์ฟเวอร์ ประมวลผลจะใช้ ชุดคาสัง่ PHP ในการเชื่อมต่อเข้ า
กับฐานข้ อมูล MySQL และใช้ ในการประมวลผลข้ อมูล GPS
และเมื่อต้ องการนาข้ อมูลที่ประมวลผลแล้ วไปแสดงบนแผนที่
Google Map จะต้ องทาการเชื่อมต่อกับเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ แผนที่
ของ Google Map ซึ่งชุดคาสัง่ ที่ใช้ ในการเชื่อมต่อจะเป็ น

การประชุมวิชาการ ECTI-CARD ครั้งที่ 4 21-22
มิถุนมายน
2555ECTI-CARD
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JAVA SCRIPT จากนันเครื
้ ่ องเซิร์ฟเวอร์ แผนที่จ ะทาการส่ง
ข้ อมูลที่ใ ช้ ในการแสดงผลแผนที่ กลับ มาให้ เครื่ อ งเซิ ร์ฟเวอร์
ประมวลผล ซึ่งข้ อมูลที่สง่ กลับมาจะอยู่ในรู ปแบบของ JAVA
SCRIPT เช่นกัน แต่เนื่องจากการทางานที่เครื่ องเซิร์ฟเวอร์
ประมวลผลเป็ นชุดคาสัง่ PHP จึงต้ องมีการใช้ ชุดคาสัง่ XML ที่
มีความสามารถในการอ่านและเก็บข้ อมูล จาก PHP แล้ วจึง
ส่งไปให้ JAVA SCRIPT เพื่อนาข้ อมูลไปแสดงผลบนแผนที่
Google Map
2.2.2 การกาหนดจุดอ้างอิ งตามเส้นทางบนถนน
จากที่ได้ กล่าวมาแล้ วว่าการแสดงผลบนแผนที่ Google Map
นันจะใช้
้
การลากเส้ นแถบสีผ่านฟั งก์ชนั ของ Google Map ซึ่ง
ต้ องมี ก ารก าหนดจุ ด ในการลากเส้ น แถบสี ดัง นัน้ จึ ง ต้ อง
กาหนดจุดอ้ างอิงขึ ้นมาตามเส้ นทางบนถนน โดยในงานวิจยั นี ้
ได้ กาหนดระยะห่างระหว่างจุดทุกๆ 100 เมตร ดังรู ปที่ 3 ทังนี
้ ้
เพื่อให้ การแสดงผลสภาพการจราจรได้ รายละเอียดที่มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ ้นซึ่งจะมีความแตกต่างจากระบบที่นาเสนอใน
เอกสารอ้ างอิง [1]-[2] ที่แสดงผลสภาพการจราจรของถนนทัง้
เส้ น และนอกจากนัน้ การแสดงสภาพการจราจรที่ มี ค วาม
ละเอียดในระดับหนึ่งร้ อยเมตรนีย้ ังอาจจะใช้ ในการกาหนด
ตาแหน่งที่เกิดอุบตั ิเหตุได้ อีกด้ วย

ว่าข้ อมูลพิกดั ของรถยนต์ใดอยู่ใกล้ กบั พิกดั ที่จุดอ้ างอิงภายใน
ระยะไม่เกิน 50 เมตร แล้ วทาการหาความเร็ วเฉลี่ยที่ใช้ ในการ
เดิ น ทางระหว่ า งจุ ด อ้ างอิ ง สองจุ ด โดยใช้ การเฉลี่ ย ข้ อมู ล
ความเร็ วของรถยนต์ ณ พิกดั ที่อยู่ภายในระยะ 50 เมตรจาก
จุดอ้ างอิงสองจุดดังกล่าว จากตัวอย่างในรู ปที่ 4 ซึ่ง สมมติว่า
มีฐานข้ อมูลของรถยนต์เพียงคันเดียว 1 ข้ อมูลความเร็ วที่ 1 อยู่
ใกล้ ร ะยะ 50 เมตรจากจุด อ้ างอิ ง ที่ 1 ส่ว นจุด อ้ า งอิง ที่ 2 มี
ข้ อมูลความเร็ วที่ 2 และ 3 ที่อยูใ่ กล้ ในระยะ 50 เมตร ดังนันใน
้
การคานวณระบบจะนาเอาข้ อมูล ความเร็ วที่ 1 ที่ 2 และที่ 3
น ามาหาค่ า ความเร็ ว เฉลี่ ย ระหว่ า งจุ ด อ้ างอิ ง ที่ 1 และ 2
จากนันระบบจะท
้
าการค้ นหาว่าข้ อมูลใดอยู่ใกล้ จุดอ้ างอิงที่ 3
หากไม่พบระบบจะทาการค้ นหาสาหรับจุดอ้ างอิงที่ 4 ต่อไปซึ่ง
จากตัวอย่างจะเป็ นข้ อมูลความเร็ วที่ 4 ดังนัน้ ระบบจะทาการ
หาความเร็ วเฉลี่ยระหว่างจุดอ้ างอิงที่ 2 และ 4 โดยใช้ ข้อมูล
ความเร็ วที่ 2 ที่ 3 และที่ 4

รูปที่ 4 การพิจารณาข้ อมูลของจุดอ้ างอิง
2.2.4 การค านวณหาความเร็ วเฉลี ่ย และเวลาที ่ใช้ ในการ
เดิ นทางระหว่างจุดอ้างอิ ง

รูปที่ 3 การกาหนดจุดอ้ างอิงตามเส้ นทางบนถนน
2.2.3 การตรวจสอบข้อมูลพิ กดั เพือ่ หาความเร็ วเฉลี ่ยระหว่าง
จุดอ้างอิ ง
จากที่ ไ ด้ ก ล่า วไปแล้ ว ว่ า ผู้ใ ช้ จะต้ องก าหนดช่ ว งเวลาและ
เส้ นทางที่ ต้องการตรวจสอบสภาพการจราจร ระบบจึ งต้ อ ง
น าเอาช่ ว งเวลาและเส้ นทางที่ ก าหนดไปตรวจสอบใน
ฐานข้ อมูลของรถยนต์ แต่ละคันที่ส่งข้ อมูลไปเก็บไว้ ยัง เครื่ อง
เซิ ร์ ฟ เวอร์ ป ระมวลผล เพื่ อ ท าการค้ นหาและดึ ง ชุ ด ข้ อมู ล
ออกมาจากฐานข้ อมูล จากนันน
้ าชุดข้ อมูลไปทาการตรวจสอบ

ในส่ว นของการค านวณหาความเร็ ว เฉลี่ย ในแต่ล ะช่ ว งของ
จุดอ้ างอิง จะต้ องคานึงถึงข้ อมูลความเร็ วของรถยนต์ทงหมดที
ั้
่
อยู่ในช่วงของจุดอ้ างอิงดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วในหัวข้ อที่ 2.2.3
เพื่อให้ ได้ ค่าความเร็ วเฉลี่ยที่มีค่าความแม่นยาสูง ตามจานวน
ข้ อมูลที่มากขึ ้นดังที่ได้ อธิบายไว้ ในเอกสารอ้ างอิง [6] ดังนันจะ
้
สามารถหาค่าความเร็ วเฉลีย่ แต่ละจุดอ้ างอิงได้ ดงั นี ้

1

จากตัวอย่างที่ยกมาอธิบายเป็ นการใช้ ข้อมูลจากฐานข้ อมูลของรถยนต์
เพียงคันเดียว แต่ในทางปฏิบัติจะสามารถนาเอาข้ อมู ลความเร็ วจาก
ฐานข้ อมูล ของรถยนต์ คัน อื่น ๆมาประมวลผลด้ ว ย ซึ่งขึ น้ อยู่กับ การ
พัฒนาในส่วนของการเขียนโปรแกรมการทางาน
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ถุนายน
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V

ผลรวมข้อมูลความเร็ วทิิ้งหมดในช่
วงจุดอ้างอิิง
(1)
จานวนข้อมูลในช่ วงจุด อ้างอิ ง

เมื่อ V คือความเร็ วเฉลี่ยในช่วงของจุดอ้ างอิง มี
หน่วยเป็ น กิโลเมตรต่อชัว่ โมง (km/h)
ดังนันหากต้
้
องการหาระยะเวลาที่ใช้ ในการเดินทาง
ในแต่ละช่วงของจุดอ้ างอิง จะสามารถคานวณได้ ดงั นี ้
S
T    * 3600 วินาที
V

รูปที่ 6 กระบวนการแปลงค่ าความเร็วเป็ นค่ าแถบสี
จากกระบวนการดังกล่าวเป็ นการแปลงค่าความเร็ ว
เป็ นค่าแถบสีตามความเร็ วที่ได้ กาหนด เพื่อ ใช้ ในการลากเส้ น
บนแผนที่ ต่อไปจะเป็ นกระบวนการลากเส้ นแถบสีบนแผนที่
โดยจะนาข้ อมูลความเร็ วเฉลี่ยที่อยู่ในช่วงของจุดอ้ างอิงที่ผ่าน
กระบวนการแปลงค่าแถบสีแล้ ว มาทาการลากเส้ นแถบสีดัง
แสดงในรูปที่ 7

(2)

เมื่อ T คือเวลาเฉลี่ยที่ใช้ เดินทางในช่วงของจุดอ้ างอิง มีหน่วย
วินาที (sec) ส่วน S คือระยะห่างระหว่างจุดอ้ างอิง มีหน่วย
เป็ น เมตร (m)
2.2.5 การแสดงผลโดยการลากเส้นแถบสีบนแผนที ่
ในส่วนของการแสดงผลโดยใช้ วิธีการลากเส้ นแถบสีบนแผนที่
ตามความเร็ วเฉลีย่ ที่คานวณได้ ในแต่ละช่วงของจุดอ้ างอิง โดย
จะกาหนดให้ แถบสีแดงคือสถานะเมื่อมีความเร็ วเฉลี่ยต่ากว่า
10 km/h สีเหลืองเมื่อมีความเร็ วเฉลี่ย 10 – 40 km/h และสี
เขียวเมื่อมีความเร็ วเฉลี่ยมากกว่า 40 km/h ขึ ้นไป โดยจะมี
กระบวนการแปลงค่าความเร็ วเป็ นค่าแถบสีดงั รูปที่ 6

รูปที่ 7 การลากเส้ นแถบสีตามข้ อมูลความเร็วเฉลี่ยที่
ตรวจพบในแต่ ละช่ วงของจุดอ้ างอิง

3. การทดสอบระบบ
3.1 อุปกรณ์ และสถานที่ในการทดสอบ

อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ในการทดสอบระบบ ประกอบด้ วยอุ ป กรณ์
ดังต่อไปนี ้
 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ ใช้ เป็ นเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ประมวลผล
ความเร็ วของซีพียู 3.06 GHz หน่วยความจา 2048 MB
เชื่อมต่อกับ ADSL ความเร็ ว 8Mbps/1Mbps
 เครื่ องรับสัญญาณ GPS ส่งข้ อมูลผ่านเครื อข่าย GPRS
ติดตังไว้
้ ในรถยนต์จานวน 2 คัน
สาหรับสถานที่ทาการทดสอบอยู่บนถนนเชื่อมสัมพันธ์ ซึ่งเป็ น
ถนนหน้ า มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ม หานคร เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร

< 10 km/h

3.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล
> 10 <= 40 km/h

> 40 km/h
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3.2.1 ทดสอบการประมาณเวลาทีใ่ ช้ในการเดิ นทาง
ในการทดสอบการประมาณเวลาที่ใช้ ในการเดินทางจะนาเอา
ข้ อมูลความเร็ วเฉลี่ยของแต่ละจุดอ้ างอิงมาทาการคานวณหา
เวลาที่จะใช้ ในการเดินทางผ่านจุดอ้ างอิง แต่ละช่วง โดยในการ
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ทดสอบนี ไ้ ด้ น ารถยนต์ ที่ ติ ด ตั ง้ เครื่ อ งรั บ สัญ ญาณ GPS
เคลื่อนที่บนถนนเชื่อมสัมพันธ์ ในวันอาทิตย์ ที่ 12 กรกฏาคม
พศ.2554 ช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. – 16.30 น. ซึง่ เป็ นเวลา
ที่นกั ศึกษาส่วนหนึง่ เลิกเรี ยนทาให้ มีการชะลอความเร็ วในบาง
ช่วงที่บริ เวณหน้ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ซึ่งผลการ
ตรวจสอบข้ อมูลที่อยูใ่ นแต่ละช่วงของจุดอ้ างอิงแสดงในรู ปที่ 8
และผลการคานวณหาค่าความเร็ วเฉลี่ยและเวลาที่ใช้ ในการ
เดินทางแสดงดังรูปที่ 9 ซึง่ จะพบว่าเมื่อความเร็ วเฉลี่ยในแต่ละ
ช่วงของจุดอ้ างอิงมีความแตกต่างกัน จะทาให้ เวลาที่ใช้ ในการ
เดินทางในแต่ละช่วงมีความแตกต่างกันตามความเร็ วเฉลี่ยที่
คานวณได้ และเมื่อนาข้ อมูลเวลาเฉลี่ยในทุกช่วงมารวมกันจะ
สามารถใช้ ประมาณระยะเวลาที่ใช้ ในการเดินทางผ่านเส้ นทาง
ที่ ก าหนดได้ แ ม่น ย ามากกว่ า การประมาณเวลาที่ ใ ช้ ใ นการ
เดินทางโดยที่ไม่มีข้อมูลเวลามาประกอบการตัดสินใจในการ
เดินทาง

รูปที่ 8 ข้ อมูลความเร็วที่ตรวจพบในแต่ ละช่ วงจุดอ้ างอิง

รูปที่ 9 ความเร็วและเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการเดินทางผ่ าน
จุดอ้ างอิงแต่ ละช่ วง
3.2.2 ทดสอบการลากเส้นแถบสีบนแผนที ่
ในการทดสอบกระบวนการลากเส้ น แถบสี บ นแผนที่ ได้ ใ ช้
ข้ อมูลความเร็ วเฉลี่ยในแต่ละช่วงของจุดอ้ างอิงจากรู ปที่ 9 มา
ผ่า นกระบวนการลากเส้ น แถบสีต ามเส้ น ทางบนถนนเชื่ อ ม
สัมพันธ์ บริ เวณหน้ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยจะมี
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จุดอ้ างอิ งอยู่ทงั ้ หมด 8 จุด ซึ่ง แต่ละช่ว งมีค วามเร็ ว เฉลี่ยไม่
เท่ า กั น ดัง นัน้ แถบสี ที่ จ ะใช้ ในการลากเส้ น บนแผนที่ ก็ จ ะ
เปลีย่ นแปลงไปตามความเร็ วเฉลีย่ ในแต่ละช่วงของจุดอ้ างอิงที่
คานวณได้ ซึง่ ผลที่ได้ เป็ นดังรูปที่ 10

อย่ า งไรก็ ต ามเนื่ อ งจากระบบที่ ไ ด้ ก ล่า วมานี เ้ ป็ น
ระบบที่ได้ มีการนาข้ อมูลจากระบบ GPS มาใช้ ในการวิเคราะห์
ดัง นัน้ ความผิ ด พลาดในเรื่ อ งของข้ อ มูล อาจเกิ ด ขึ น้ ได้ เ มื่ อ
รถยนต์อยู่ในสถานที่ที่ไม่สามารถรับสัญญาณ GPS ได้ เช่น
บริ เวณใต้ ทางด่วน หรื อบริ เวณที่มีอาคารสูงหนาแน่น จึงอาจ
ต้ องมีการพัฒนาการวัดความเร็ วและระยะทางของรถยนต์จาก
กล่อง ECU ที่ติดตังในรถยนต์
้
เพื่อนามาทดแทนข้ อมูลที่สญ
ู
หายไปในช่วงเวลาดังกล่าว

5. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่ให้ ทนุ การศึกษา
ในการเรี ยนระดับปริ ญญาโทสาหรับผู้เขียนบทความคนแรก

6. เอกสารอ้ างอิง

[1] http://traffic.longdo.com
รูปที่ 10 การแสดงผลโดยการลากแถบสีบนแผนที่
จากรู ปที่ 10 จะสังเกตุเห็นแถบสีที่เปลี่ยนแปลงตาม
ความเร็ วเฉลี่ยในแต่ละช่วงของจุดอ้ างอิง ที่คานวณได้ และจะ
พบว่าในช่วงเวลาที่ทาการทดสอบ บริ เวณที่ทาการทดสอบมี
สภาพการจราจรไม่แออัดมากนัก จะมีการชะลอตัวบ้ างบริ เวณ
ช่วงหน้ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครประมาณ 300 เมตร
เท่านัน้ ดังนันการแสดงผลจึ
้
งไม่ปรากฏแถบสีแดงบนแผนที่

4. บทสรุป

การประมาณสภาพการจราจรโดยใช้ ข้อมูลจาก GPS
นามาผ่านกระบวนการลากเส้ นบนแผนที่แล้ วสามารถแสดงผล
สภาพการจราจรบนเส้ น ทางได้ อย่ า งชั ด เจน และมี ค วาม
ละเอียดในการแสดงผลสูงมาก อีกทังข้
้ อมูลที่นามาใช้ ในการ
วิเคราะห์เป็ นข้ อมูลจากระบบ GPS ที่มีความแม่นยาสูง จึงทา
ให้ วิ ธีก ารประมาณสภาพการจราจรโดยใช้ ข้อมูลจากระบบ
GPS มาใช้ ในการวิเคราะห์ในการแสดงผลบนแผนที่ได้ อย่างมี
ประสิทธิ ภาพและมีความแม่นยา อีกทังระบบนี
้
้ยังทางานเป็ น
แบบอัต โนมัติ ท าให้ ข้ อมูลที่ ได้ เ ป็ นข้ อ มูล ที่ มี ก ารอัพ เดทอยู่
ตลอดเวลา
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[2] http://traffic.thai.net/
[3] Danilo Valerio, Tobias Witek, Fabio Ricciato, Rene
Pilz, Werner Wiedermann ;“Road traffic estimation
from cellular network monitoring: a hands-on
investigation”, Austria; University of Salento, Lecce,
Italy; Mobilkom Austria AG.
[4] http://code.google.com/intl/th-TH/APIs/maps/
documentation/javascript/v2/basics.html
[5] http://www.googlemaps.in.th
[6] Jungkeun Yoon,Brian
Noble,Mingyan Liu. Electrical
Engineering and Computer
Science. Surface Street Traffic
Estimation, 2008.
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การปรับปรุ งซอฟต์ แวร์ จันทร์ เจ้ าสาหรับสร้ างหนังสือเสียงเดซี
An Improvement of JunJao - DAISY Audio Book Generator
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บทคัดย่ อ
กระบวนการผลิ ตหนังสือเสียงทีม่ ีคณ
ุ ภาพในปั จจุบนั นัน้ มีหลายขัน้ ตอน
และต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน ทาให้หนังสือเสียงในประเทศไทยมีจานวน
น้อย
จึงมีการพัฒนาเครื ่องมือทีช่ ่วยในการผลิ ตหนังสือเสียงเรี ยกว่า
ซอฟต์แวร์ จนั ทร์ เจ้า อย่างไรก็ตามรหัสต้นฉบับของซอฟต์แวร์ จนั ทร์ เจ้ารุ่น
แรกค่อนข้างซับซ้อน ทาให้ยากในการพัฒนาต่อ อีกทัง้ ซอฟต์แวร์ ยงั ขาด
ฟั งก์ชนั การทางานทีจ่ าเป็ นหลายอย่าง
บทความนีจ้ ึงได้นาเสนอการ
ปรับปรุงซอฟต์แวร์ จนั ทร์ เจ้า โดยใช้กระบวนการทางวิ ศวกรรมซอฟต์แวร์
และแบบแผนการออกแบบ (Design Pattern) มาช่วยในการแก้ไข
เพือ่ ให้การแก้ไขในอนาคตทาได้ง่ายขึ้น นอกเหนือจากนัน้ งานวิ จยั นีย้ งั ได้
มีการเพิ่มความสามารถของซอฟต์แวร์ ได้แก่ความสามารถในการเพิ่ม
รู ปภาพและการนาเข้าไฟล์ ได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น

Abstract

To expedite the process of generating digital audio book, a
software called “JunJao” was created. Nonetheless, its early
version contained spaghetti codes and lack of several necessary
features. This paper presents present the design and
development by using software engineering tasks to identify
codes and applies design patterns to improve it. New features
include the ability to add picture and the capability to input
several file formats.

คาสาคัญ

ผู้พิการทางสายตา, ซอฟต์แวร์ สงั เคราะห์หนังสือเสียง, จันทร์
เจ้ า

1. บทนา
หนังสือเสียงเป็ นช่องทางสาคัญในการให้ ความรู้ กับผู้มี
ความบกพร่องทางการมองเห็น ซึง่ เป็ นผู้ที่มีข้อจากัดในการ
เรี ยนรู้และไม่สามารถอ่านหนังสือด้ วยสายตาได้

เสียงอ่านที่ได้ มาผ่านโปรแกรมเพื่อสร้ างเป็ นหนังสือเสียง ทังนี
้ ้
ในการสร้ างหนังสือเสียงที่มีคณ
ุ ภาพต้ องอาศัยอาสาสมัครที่มี
ประสบการณ์ในการอ่าน รวมถึงยังใช้ เวลานานในการสร้ าง
หนังสือแต่ละเล่ม ทาให้ หนังสือเสียงในปั จจุบนั มีจานวนน้ อย
และมีความผิดพลาดอยูบ่ ้ าง
จากความสาคัญที่กล่าวมา
ข้ างต้ นจึงมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ จนั ทร์ เจ้ า [1] เพื่อเป็ น
เครื่ องมือช่วยในการสร้ างหนังสือเสียงตามมาตฐานเดซี [2] ใน
ประเทศไทย
การมี ซ อฟต์ แ วร์ ซึ่ ง เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยในการสร้ าง
หนั ง สื อ เสี ย งซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ นแหล่ ง ความรู้ ที่ ส าคั ญ ส าหรั บ ผู้
บกพร่ องทางสายตา จะช่วยลดระยะเวลาและอานวยความ
สะดวกในการสร้ างหนั ง สื อ เพราะไม่ จ าเป็ นต้ องอาศั ย
อาสาสมัครที่มีประสบการณ์ ในการอ่านหนังสือ แต่เนื่องจาก
ซอฟต์แวร์ จันทร์ เจ้ าในปั จจุบนั ยังขาดฟั งก์ ชันที่สนับสนุนการ
ทางานที่สมบูรณ์ เช่น ไม่สามารถเปิ ดโปรเจคเดิมเพื่อแก้ ไข ไม่
สามารถหยุดการทางานแบบชั่วคราวขณะที่ซอฟต์แวร์ กาลัง
ท างาน ไม่มี ฟั ง ก์ ชัน สนับ สนุน การท างานเกี่ ย วกับ การเพิ่ ม
คาอธิ บายรู ปภาพ เป็ นต้ น ดังนันการปรั
้
บปรุ งซอฟต์แวร์ จนั ทร์
เจ้ า ให้ สมบูรณ์ตามหน้ าที่การทางานที่ควรจะทา รวมไปถึงการ
ปรับปรุงกระบวนการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่สามารถ
นาเข้ าหรื อนาออกของคุณลักษณะใหม่ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้ อง
คอมไพล์ ใ หม่ ทั ง้ หมด จะช่ ว ยอ านวยความสะดวกให้ ทั ง้
ผู้ใช้ งานและผู้พัฒนาซอฟต์ แวร์ ทัง้ ในแง่การใช้ งานและการ
บารุงรักษา

สาหรับการสร้ างหนังสือเสียงในประเทศไทย ต้ องอาศัย
อาสาสมัครเป็ นผู้อา่ นหนังสือเสียงและบันทึกเสียงอ่าน แล้ วนา
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2. งานและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง

ซอฟต์แวร์ จนั ทร์ เจ้ า [1, 3] เป็ นซอฟต์แวร์ สงั เคราะห์เสียง
ภาษาไทยสาหรับการสร้ างหนังสือเสียงนิทานในมาตรฐานเดซี
3.0 โดยซอฟต์แวร์ จนั ทร์ เจ้ าเกิดจากแนวคิด 2 สิ่ง คือ การเพิ่ม
อรรถรสในการฟั ง หนัง สือ เสีย ง สามารถปรั บ แต่ง เสีย งให้ มี
ความหลากหลายโดยการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์เสียงจาก
Text-to-Speech จากเดิ ม ที่ สัง เคราะห์ เ สีย งออกมาได้ เ พี ย ง
สัญญาณเสียง (Tone) เดียว และการสร้ างหนังสือเสียงโดย
อัตโนมัติ

รูปที่ 3 ตัวอย่างแผนภาพคลาสแบบแผนกลยุทธ์ [4]

3. รายละเอียดการพัฒนา

จากการศึก ษาการทางานของซอฟต์ แวร์ รุ่น แรก และ
รวบรวมความต้ องการจากผู้ ใช้ งาน สามารถออกแบบ
ซอฟต์แวร์ รุ่นปรับปรุง ดังรูปที่ 4

รูปที่ 1 สถาปั ตยกรรมของซอฟต์แวร์ จนั ทร์ เจ้ ารุ่นแรก [1]
แบบแผนการออกแบบ (Design Pattern) [4] ที่นามาใช้
ปรับปรุงซอฟต์แวร์ จนั ทร์ เจ้ า ประกอบด้ วย 2 ประเภท ได้ แก่
ฟะซาด (Façade Pattern) ซึง่ ช่วยลดความซับซ้ อนในการ
เรี ยกใช้ งานระบบย่อย [6] และแบบแผนกลยุทธ์ (Strategy
Pattern) ซึง่ ช่วยเลือกขันตอนวิ
้
ธี (algorithm) แบบใดแบบหนึง่
ตามที่ต้องการ

รูปที่ 4 แผนภาพยูสเคสแสดงการใช้ งานจันทร์ เจ้ ารุ่นปรับปรุง

3.1 ภาพรวมของระบบ

รูปที่ 4 แสดงถึงความสามารถของซอฟต์แวร์ จนั ทร์ เจ้ ารุ่น
ปรับปรุง ซึง่ สามารถแบ่งการทางานได้ เป็ น 4 ส่วน ได้ แก่ (1)
ส่วนการจัดการเกี่ยวกับโปรเจค โดยผู้ใช้ สามารถสร้ างโปรเจค
ใหม่ เปิ ดโปรเจคเก่า และบันทึกโปรเจค (2) ส่วนการจัดการ
ข้ อมูล โดยผู้ใช้ สามารถนาเข้ าข้ อความทังที
้ ่เป็ นไฟล์ (.doc
หรื อ .pdf) หรื อนาเข้ าข้ อความจากหน้ าจอหลักของซอฟต์แวร์
(3) ส่วนการสร้ างสังเคราะห์เสียง โดยผู้ใช้ สามารถปรับแต่ง
ลักษณะของเสียง กาหนดเสียงตัวละคร สอดแทรกเสียง
ประกอบ และการเล่นเสียง (4) ส่วนการสร้ างหนังสือเสียง เป็ น
ส่วนการสร้ างหนังสือเสียงในมาตรฐานเดซี

รูปที่ 2 ตัวอย่างแผนภาพคลาสฟะซาด [5]
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3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ

การออกแบบเริ่ มจาก (1) แผนภาพยูสเคสแสดงการใช้
งานจันทร์ เจ้ ารุ่ นปรับปรุ ง (use case diagram) เพื่อแสดง
ฟั งก์ ชันที่ผ้ ใู ช้ สามารถใช้ งาน ดังรู ปที่ 4 (2) แผนภาพคลาส
(class diagram) ในการปรับปรุ งโครงสร้ าง ดังรู ปที่ 5 (3)
แผนภาพลาดับ เพื่อแสดงลาดับการทางานของซอฟต์แวร์ ดัง
รูปที่ 6

โดยระบบได้ รั บ การพัฒ นาด้ ว ยภาษาซี ช าร์ ป ดอตเน๊ ต
(C#.Net) เพื่อให้ สอดคล้ องกับซอฟต์แวร์ จนั ทร์ เจ้ ารุ่นแรก

4. การทดสอบการใช้ งาน

รูปที่ 7 แสดงหน้ าจอหลักของซอฟต์แวร์ จนั ทร์ เจ้ า

รูปที่ 5 แผนภาพคลาสแสดงโครงสร้ างของซอฟต์แวร์ จนั ทร์ เจ้ า
จากรูปที่ 5 มีการนาแบบแผนการออกแบบประเภทกล
ยุทธ์มาใช้ ในการเพิ่มคุณลักษณะใหม่ให้ กบั ซอฟต์แวร์ เพื่อให้
ซอฟต์แวร์ สามารถรับข้ อมูลที่เป็ นไฟล์ได้ หลายประเภท โดยไม่
จาเป็ นต้ องคอมไพล์รหัสต้ นฉบับใหม่ทงหมด
ั้
รวมไปถึงมีการ
เพิ่มคลาสที่ทาหน้ าที่เป็ นฟะซาด เพื่อลดความซับซ้ อนในการ
เรี ยกใช้ งานคลาสอื่น

รูปที่ 6 แผนภาพลาดับของการนาเข้ าไฟล์ .doc
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รูปที่ 8 แสดงหน้ าต่างการนาเข้ าไฟล์ประเภท .doc

รูปที่ 9 แสดงหน้ าต่างรูปภาพทีซ่ อฟต์แวร์ ตรวจพบจากการ
นาเข้ าไฟล์
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การทดสอบซอฟต์แวร์ จนั ทร์ เจ้ า แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
คือ (1) การทดสอบหน่วยย่อย (Unit Testing) เป็ นการทดสอบ
ขณะทาการพัฒนาซอฟต์แวร์ (2) การทดสอบแบบบูรณาการ
(Integration Testing) ซึง่ ทาการทดสอบตามแผนภาพยูสเคส
(3) การทดสอบเพื่อยอมรับ (Acceptance Testing) เป็ นการ
ให้ ผ้ ใู ช้ งานได้ ทดลองใช้ งานซอฟต์แวร์ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้ องในการทางาน รวมทังท
้ าการรวบรวมข้ อคิดเห็นและ
ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการทางานเพื่อนามาใช้ ปรับปรุง
ซอฟต์แวร์ ตอ่ ไป โดยตัวอย่างผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบซอฟต์แวร์ จนั ทร์ เจ้ า
รหัส
กรณี
ทดสอ
บ

ชื่อกรณีทดสอบ

T-01

การแก้ ไขโปรเจคเก่า

FR-01



T-02

การบันทึกโปรเจค

FR-02



T-03

การนาเข้ าไฟล์ที่มี
รูปภาพ

FR-03



T-04

การเพิ่มคาอธิบาย
รูปภาพ

FR-04



T-05

การกดปุ่ มเพื่อเล่น
เสียง

FR-05



5. บทสรุป

ฟั งก์ ชันที่
ทดสอบ

ผลการ
ทดสอบ
ผ่ าน

ไม่
ผ่ า
น

บทความนี ้ได้ นาเสนอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ จนั ทร์ เพื่อให้
ซอฟต์ แ วร์ จัน ทร์ เ จ้ ามี ฟั ง ก์ ชันสนับ สนุน การท างานที่ จ าเป็ น
อย่างครบถ้ วน อีกทังมี
้ การนา design pattern มาช่วยในการ
ออกแบบให้ ซอฟต์แวร์ มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มเติมหรื อแก้ ไข
รวมถึงใช้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มาเป็ นแบบแผน
ท าให้ การพัฒ นาเป็ นระบบระเบี ย บ และได้ ม าซึ่ ง เอกสาร
อธิ บ ายการท างานของซอฟต์ แ วร์ มี คุณ ภาพตามมาตรฐาน
ยิ่งขึ ้น

5.1 แนวทางการพัฒนาต่ อ

ผู้พัฒ นาพบว่า ยัง มี ส่ว นที่ ส ามารถปรั บ ปรุ ง และพัฒ นา
เพิ่มเติม ได้ แก่ หลังจากน าเข้ าไฟล์หรื อข้ อความแล้ ว ควร
อนุญาตให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเลือกสร้ างสังเคราะห์เสียงตามแต่ล ะ
ย่อหน้ า เนื่องจากการทางานของซอฟต์แวร์ ปัจจุ บนั นันจะต้
้
อง
สังเคราะห์เสียงในครัง้ เดียว ดังนันถ้
้ าไฟล์มีขนาดใหญ่มากจะ
ใช้ เวลานาน และควรมีส ถานะบ่ง บอกว่าซอฟต์ แ วร์ กาลัง
ทางานใดอยู่

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ
และผศ.ดร. อติวงศ์ สุชาโต อาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นอย่างยิ่ง ที่ได้
สละเวลาให้ คาปรึ กษา คาแนะนา ตลอดจนแนวทางในการ
พัฒนา และขอขอบคุณ ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้ช่วยนักวิจยั
จากสถาบัน วิ ศ วกรรมฟื ้น ฟู ส มรรถภาพและเทคโนโลยี สิ่ ง
อ านวยความสะดวก ศู น ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
คอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ เ ป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ ไ ด้ ให้ ค าแนะน าและ
ข้ อเสนอแนะดี ๆ
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การปรับให้ จุฬาทีทเี อสเป็ นไปตาม SAPI5
Conforming ChulaTTS to SAPI5
กิตติพนั ธ์ ศรี นอก1 โปรดปราน บุณยพุกกณะ2 อติวงศ์ สุชาโต3
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

E-mail: yingyos_srinok@hotmail.com1, proadpran.p@chula.ac.th2, atiwong.s@chula.ac.th3
บทคัดย่ อ

เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ได้ เข้ า มามี บ ทบาทส าคัญ ในการอานวย
ความสะดวก รวมทัง้ ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทากิ จกรรมต่าง ๆ แก่
คนในสังคมเป็ นอย่างมาก ซึ่งหนึ่งในนัน้ ก็ คือ การอานวยความสะดวกให้
ผู้ ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสายตาให้ ส ามารถใช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ ใน
ชี วิตประจาวันได้โดยการรับรู้ ทางเสี ยง ผ่านทางซอฟต์ แวร์ อ่านหน้าจอ
(Screen Reader)

ห้ อ งปฏิ บั ติ การวิ จั ย เทคโนโลยี ช่ ว ย เหลื อผู้ พิ การ ภาควิ ชา
วิ ศ วกรรมศาสตร์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย
จึ ง ได้ พ ฒ
ั นาซอฟต์ แ วร์ ส ังเคราะห์ เ สี ย งภาษาไทย ชื ่อ ว่ า จุ ฬาที ที เ อส
(ChulaTTS) เพื ่อ เป็ นส่ ว นต่ อ ขยายของซอฟต์ แ วร์ อ่ า นหน้ า จอ ให้
สามารถสังเคราะห์ เสี ยงภาษาไทยจากข้อความหรื อข้อมู ลที ่นาเข้ามาได้
ซึ่งงานวิ จยั นีม้ ี วตั ถุประสงค์ เพือ่ ปรับปรุงจุฬาที ทีเอส ให้สามารถต่อเชื ่อม
กับ Microsoft SAPI 5 ได้

Abstract

The update of technology is becoming more crucial in
everyone’s life, including people with disabilities. ChulaTTS,
which is developed by Assistive Technology Laboratory,
Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering,
Chulalongkorn University, is speech-synthesis software for the
blind to read aloud text in Thai.
This research is aimed at improving the current ChulaTTS
to conform to Microsoft SAPI5 to be able to use with standard
screen readers.

คาสาคัญ

จุฬาทีทีเอส, SAPI, ซอฟต์แวร์ สงั เคราะห์เสียง, ผู้พิการทาง
สายตา, ซอฟต์แวร์ อา่ นหน้ าจอ

1. บทนา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้ เข้ ามามีบทบาทสาคัญ ในการ
อานวยความสะดวก รวมทังช่
้ วยเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทา
กิจกรรมต่างๆ แก่คนในสังคมเป็ นอย่างมาก ซึ่งหนึ่งในนันก็
้ คือ
การอ านวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ ู พิ ก ารทางการมองเห็ น
สามารถใช้ งานคอมพิวเตอร์ ในชีวิตประจาวันได้ โดยวิธีที่เป็ นที่
นิยมมากอย่างหนึ่ง คือการรับรู้ ทางเสียง ผ่านซอฟต์แวร์ อ่าน
หน้ าจอ (Screen Reader)
ซอฟต์แวร์ อา่ นหน้ าจอจะมีหน้ าที่ในการประมวลผลข้ อมูลที่
อยู่บนหน้ าจอและแสดงผลลัพธ์ ออกมาด้ วยเสียงสังเคราะห์
เพื่อช่วยให้ ผ้ พู ิการทางสายตาสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ได้

2. ที่มาและแรงจูงใจของปั ญหา

ซอฟต์แวร์ อ่านหน้ าจอในท้ องตลาดปั จจุบนั ยังมีอยู่ไม่มาก
ผู้พิการทางการมองเห็นในประเทศไทยนิยมใช้ จอวส์ (JAWS:
Job Access with Speech) [1] ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่ต้องจ่าย
ค่าลิขสิทธิ์ หรื อ เอ็นวีดีเอ (NVDA: Non-Visual Desktop
Access) [2] ซึ่งเป็ นโปรแกรมโอเพนซอร์ ส โปรแกรมเหล่านี ้
ได้ รับพัฒนาเริ่ มจากภาษาอังกฤษเป็ นหลัก เมื่อมีการใช้ งานกับ
ภาษาอื่ น ใด โปรแกรมดัง กล่า วจะท าการเรี ย กใช้ โ ปรแกรม
สังเคราะห์เสียง (TTS: Text-to-Speech) มาอ่านออกเสียง เช่น
การนาโปรแกรมตาทิพย์ [3] ที่เป็ นโปรแกรมสังเคราะห์ เสียง
ภาษาไทย มาใช้ กบั JAWS เป็ นต้ น
ห้ องปฏิบตั ิการวิจัยเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้พิการ ภาควิชา
วิ ศ วกรรมศาสตร์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้ พฒ
ั นาซอฟต์แวร์ สงั เคราะห์เสียงภาษาไทย
ชื่อว่า จุฬาทีทีเอส (ChulaTTS) [4] ซึง่ สามารถสังเคราะห์เสียง
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ภาษาไทยได้ โดยที่การพัฒนาช่วงแรกนันโปรแกรมจะสามารถ
้
ท างานกั บ ซอฟต์ แ วร์ อื่ น โดยการเรี ย กผ่ า นชุ ด ค าสั่ง (DLL
Library) เท่ า นัน้ จึ ง ท าให้ มี ข้ อ จ ากั ด ในการน าไปใช้ กั บ
โปรแกรมอื่น ๆ
ดังนัน้ ในงานวิจัยนี ้ผู้วิจัยจะนาจุฬาทีทีเอสมาปรับปรุ งให้
เป็ นไปตามข้ อกาหนดของ Microsoft SAPI 5 เพื่อที่จะทาให้
จุ ฬ าที ที เ อสสามารถใช้ งานกั บ ซอฟต์ แ วร์ อ่ า นหน้ าจอใน
ท้ องตลาดได้ อย่างสะดวก

3. ทฤษฎีและเทคโนโลยีท่ เี กี่ยวข้ อง

ในงานวิ จั ย นี ้ การพั ฒ นาจุ ฬ าที ที เ อสให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดของ MS-SAPI 5 จะมุ่งเน้ นการเชื่อมต่อจุฬาทีทีเอส
เข้ ากับซอฟต์แวร์ อ่านหน้ าจอ โดยจะใช้ การศึกษาการเชื่อมต่อ
กับเอ็นวีดีเอเป็ นหลัก โดยมี ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ อง
ดังนี ้

3.1 MS-SAPI 5

Microsoft Speech Application Programming Interface
5 (MS-SAPI 5) [5,6] เป็ นส่ว นต่ อ ขยายเพิ่ ม ของ
ระบบปฏิบตั ิการ MS-Windows เพื่อรองรับการใช้ งานในส่วน
การวิเคราะห์จาแนกเสียงมนุษย์เพื่อใช้ แทนการป้อนข้ อมูลเข้ า
ระบบ (Input) และสร้ างเสียงสังเคราะห์จากข้ อความทั่วไป
(Text) MS-SAPI ประกอบไปด้ วยชุดคาสัง่ ที่สาคัญ 2 ส่วน ดังนี ้
1) Speech Recognition (SR) เทคโนโลยีที่ใช้ วิเคราะห์
และควบคุมการทางานคอมพิวเตอร์ ด้วยเสียง
2) Text-to-Speech (TTS) เทคโนโลยีที่ใช้ สร้ างเสียงพูด
สังเคราะห์ของมนุษย์ ด้ วยการผสมเสียงจากตัวอักษรที่
ประกอบเป็ นคาหรื อประโยค
ผู้วิจยั ได้ นาเทคโนโลยี MS-SAPI 5 ซึ่งเป็ น API ที่ออกแบบ
มาเพื่ อ ให้ นัก พัฒ นาสามารถพัฒ นาชุ ด ค าสั่ง Speech
Recognition และ Text-to-Speech โดยใช้ มาตรฐานเดียวกัน
และสามารถใช้ ภาษาในการพัฒนาได้ หลากหลาย โดยเฉพาะ
MS-SAPI 5 นัน้ ซอฟต์แวร์ ประยุกต์และชุดคาสัง่ ไม่ต้องสื่อสาร
กันโดยตรง แต่ติดต่อกับ SAPI Runtime (sapi.dll) แทน ดัง
แสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 โครงสร้ างการทางานระหว่ างซอฟต์ แวร์ ประยุกต์
และ MS-SAPI Engine [6]
การทางานภายในของการเชื่ อมต่อกันระหว่างซอฟต์ แวร์
ประยุกต์และซอฟต์แวร์ สงั เคราะห์เสียงผ่านทาง MS-SAPI นัน้
ซอฟต์แวร์ ประยุกต์จะทาการเชื่อมต่อกับทาง SpVoice (SAPI)
ซึ่งเป็ นชุดคาสัง่ ที่ใช้ ในการจัดการเรื่ องเสียงผ่านทางส่วนต่อ
ประสานที่ชื่อ ISpVoice ซึง่ จะเรี ยกใช้ งานซอฟต์แวร์ สงั เคราะห์
เสี ย งผ่ า นทางส่ว นต่อ ประสานที่ ชื่ อ ISpTTSEngine โดยใน
ระหว่างการทางานนัน้ ซอฟต์แวร์ สงั เคราะห์เสียงสามารถที่จะ
รับรู้คาสัง่ หรื อสัญญาณต่างๆ ของซอฟต์แวร์ ประยุกต์ที่เรี ยกใช้
งานผ่ า นทางส่ ว นต่ อ ประสานที่ ชื่ อ ISpTTSEngineSite ดั ง
แสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ส่ วนต่ อประสานของ MS-SAPI [6]

3.2 จุฬาทีทีเอส

จุฬาทีทีเอสได้ ถูกพัฒนาด้ วยภาษา C# โดยมีชุดคาสั่ง
สาคัญ ที่ ใ ช้ ในการท างานอยู่ 2 ส่ว นหลัก คื อ ส่ว นของการ
จัดการรู ปสัญลักษณ์ ของเสีย ง (Phoneme) และส่วนของการ
สังเคราะห์เสียง (Synthesizer) และมีสว่ นจัดการย่อยที่สาคัญ
อีก 3 ส่วน คือ ส่วนของการเล่นไฟล์เสียงที่ทาการสังเคราะห์
(Player) ส่วนของระบบจัดการคิว (Scheduler) และส่วนของ
ช่องทางการเชื่อมต่อพิเศษ (Socket Server)
โครงสร้ างการสังเคราะห์เสียงของจุฬาทีทีเอส สามารถแบ่ง
การทางานออกได้ เป็ น 5 ส่วน ดังแสดงในภาพที่ 3
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Input

Sentence Splitter
One to many

G2P
Many to many

3.3 เอ็นวีดีเอ

จากโครงสร้ างของเอ็นวีดีเอที่แสดงในภาพที่ 4 จะเห็นได้ ว่า
เอ็นวีดีเอจะทาการเรี ยกใช้ โปรแกรมสังเคราะห์เสียงในส่วนของ
Synthesizer Interfaces

Phoneme
Converter

Phone to Label

Synthesizer

Output wave file

ภาพที่ 3 ขัน้ ตอนการทางานของจุฬาทีทีเอส
3.2.1 Sentence Splitter
Sentence Splitter มีหน้ าที่วิเคราะห์ข้อความที่ได้ รับจาก
อินพุต เพื่อแปลงเป็ นข้ อมูลที่พร้ อมสาหรับการทาสัญลักษณ์
แทนหน่วยเสียงของคา โดยจะมีหน้ าที่ดงั นี ้
1) การแบ่งประโยค
2) กาหนดขอบเขตของข้ อมูล

ภาพที่ 4 โครงสร้ างซอฟต์ แวร์ อ่านหน้ าจอเอ็นวีดีเอ
จุฬาทีทีเอสในยุคแรกนัน้ ถูกพัฒนาด้ วยภาษา C# ทาให้ ไม่
สามารถติดต่อกับซอฟต์ แวร์ อ่านหน้ าจอเอ็นวีดีเอได้ โดยตรง
และได้ รั บ การออกแบบและพัฒ นาให้ ท าการเชื่ อ มต่ อ ผ่ า น
ช่องทางพิเศษ ดังแสดงในภาพที่ 5

3.2.2 Grapheme-to-Phoneme (G2P)
G2P มีหน้ าที่ในการรับข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์ข้อความ
เพื่อทาการแปลงสัญลักษณ์ ตัวเลข ข้ อความ และคาย่อ ต่าง ๆ
เพื่อให้ สว่ นของการสังเคราะห์เสียงสามารถทาการสังเคราะห์
เสียงภาษาไทยได้ อย่างถูกต้ อง
3.2.3 Phoneme Converter
Phoneme Converter มีหน้ าที่แปลงข้ อความที่ได้ ทาการ
วิเคราะห์ผา่ นทางส่วน Sentence Splitter และ G2P เพื่อทาให้
อยูใ่ นรูปสัญลักษณ์แทนหน่วยเสียง
3.2.4 Phoneme to Label
Phoneme to Label มีหน้ าที่ในการแปลงรู ปสัญลักษณ์
แทนหน่วยเสียงให้ อยู่ในรู ปแบบที่พร้ อมจะทาการสังเคราะห์
เสียง
3.2.5 Synthesizer
ส่วนนี ้จะมีหน้ าที่ในการสังเคราะห์เสียงจากข้ อความที่ผ่าน
กระบวนการทัง้ 4 กระบวนการก่อนหน้ า

ภาพที่ 5 การเชื่อมต่ อของซอฟต์ แวร์ อ่านหน้ าจอเอ็นวีดี
เอและจุฬาทีทีเอส [4]

4. การออกแบบและพัฒนาระบบ

งานวิจยั นี ้ได้ ทาการพัฒนาส่วนต่อประสานระหว่างจุฬาทีที
เอสและชุดคาสัง่ MS-SAPI ด้ วยภาษา C++ เพื่อให้ ซอฟต์แวร์
ประยุกต์เรี ยกใช้ การสังเคราะห์เสียงของจุฬาทีทีเอสตามหลัก
การของ MS-SAPI 5
ภาพรวมของความสัมพันธ์ ของโมดูลต่าง ๆ ในงานวิจัยนี ้
แสดงในภาพที่ 6 ประกอบด้ วย 4 ระดับชัน้ ได้ แก่

วิชาการ ECTI-CARD
ครั้งที่ มิ4 ถ21-22
ถุนายน
2555 RMUTT
การประชุการประชุ
มวิชาการมECTI-CARD
ครั้งที่ 4 21-22
ุนายนมิ2555
RMUTT
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ภาษา C++ เนื่ อ งจากตัว ภาษาสามารถรองรั บ การเขี ย น
โปรแกรมในระดับภาษาเครื่ องซึ่งจะทาให้ ประสิทธิภาพในการ
ใช้ งานระหว่างซอฟต์แวร์ ประยุกต์และจุฬาทีทีเอสมีผลที่ดีกว่า
การใช้ ภาษา C#
ภาพที่ 6 ภาพรวมของความสั มพันธ์ ของโมดูลต่ าง ๆ

4.1 ระดับชัน้ ChulaTTS

ส่วนควบคุมการทางานการสังเคราะห์เสียงของจุฬาทีทีเอส
โดยจะมีชุดคาสัง่ (DLL Library) ที่ผ้ วู ิจยั ได้ เรี ยกใช้ อยู่ 2 ส่วน
คือ G2P.dll และ SynthesizerAlpha1.dll

4.2 ระดับชัน้ ChulaSynthesis

เป็ นส่วนที่สร้ างขึ ้นในงานวิจยั นี ้ โดยทาการรวบรวมคาสัง่ ที่
จาเป็ นต้ องใช้ งาน อาทิ เช่น คาสัง่ ในการโหลด Configuration
ของจุฬาทีทีเอส คาสัง่ ในการจัดการแปลงข้ อความให้ อยู่ในรู ป
สัญลักษณ์แทนหน่วยเสียงของคา คาสัง่ ในการสังเคราะห์เสียง
ให้ อยู่ ใ นชุ ด ค าสั่ง ที่ ชื่ อ ChulaSynthesis.dll ซึ่ ง พัฒ นาด้ วย
ภาษา C# เพื่อสะดวกต่อการเรี ยกใช้ งานในระดับชันต่
้ อๆไป

4.3 ระดับชัน้ Wrapper

ข้ อกาหนดของ MS-SAPI 5

อยู่ในขอบเขต

คาอธิบาย

Speak
SPF_DEFAULT



SPF_PURGEBEFORESPEAK



SPF_IS_XML



SPF_ASYNC



SPF_SPEAK_NLP_PUNC



Speak Destroy



Speak Stop



GetOutput Format



Lexicon
User Lexicon



App Lexicon



XML Tags

ส่วนที่ทาหน้ าที่เป็ นตัวกลางระหว่างการทางานของจุฬาทีที
เอสและส่วนต่อประสานในระดับชัน้ ต่อไปที่ทาหน้ าที่เชื่อมต่อ
กับ SAPI Runtime โดยใช้ เทคโนโลยีที่เรี ยกว่า Common
Language Runtime (CLR) [7] ซึ่งจะเป็ นการสร้ างระบบ
เสมือน (Virtual Machine) โดยจะทาการโหลดชุดคาสัง่ ของ
ChulaSynthesis.dll ไว้ ภายใต้ ระบบเสมือน เพื่อสาหรับทาการ
เรี ย กใช้ เพื่ อ ลดปั ญหาที่ อ าจจะเกิ ด จากความแตกต่า งของ
เครื่ องที่ใช้ งาน และนอกจากนี ้ CLR ยังมีระบบที่คอยจัดการ
รักษาความปลอดภัย หน่วยความจา และส่วนจัดการกับความ
ผิ ด พ ล า ด ที่ จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ ก า ร เ รี ย ก ใ ช้ ชุ ด ค า สั่ ง จ า ก
ChulaSynthesis.dll ทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

Bookmark



Silence



Volume



จุฬาทีทีเอสไม่รองรับ

Spell



จุฬาทีทีเอสไม่รองรับ

Pron



จุฬาทีทีเอสไม่รองรับ

Rate



จุฬาทีทีเอสไม่รองรับ

Pitch



จุฬาทีทีเอสไม่รองรับ

Context



4.4 ระดับชัน้ ChulaTTS Engine

SPEI_TTS_BOOKMARK



SPEI_WORD_BOUNDARY



SPEI_SENTENCE_BOUNDARY



Skip



Multiple Instances Test



ส่ ว นต่ อ ประสานที่ จ ะมี ห น้ าที่ ค อยเชื่ อ มต่ อ กั บ SAPI
Runtime เพื่อคอยรั บ หรื อส่งคาสัง่ ไปมา เพื่อให้ ซอฟต์ แวร์
ประยุ ก ต์ ต่ า งๆที่ ส นับ สนุ น การท างานร่ ว มกั บ MS-SAPI 5
สามารถเรี ยกใช้ งานจุฬาทีทีเอสได้ ซึ่งส่วนนี ้จะถูกพัฒนาด้ วย
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ตารางที่ 1 ข้ อกาหนดของ MS-SAPI 5 และขอบเขตการ
พัฒนา

Engine proprietary SAPI tags
SetVolume



จุฬาทีทีเอสไม่รองรับ

SetRate



จุฬาทีทีเอสไม่รองรับ

Events
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4.5 ขอบเขตการพัฒนา

การพัฒนาจุฬาทีทีเอสให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของ MSSAPI 5 [8] ในงานวิจยั นี ้ ได้ คดั เลือกเฉพาะข้ อกาหนดที่จาเป็ น
ในเบื อ้ งต้ น และที่สามารถประยุกต์ ได้ กับความสามารถของ
จุ ฬ าที ที เ อสรุ่ น แรก ดั ง แสดงในตารางที่ 1 ซึ่ ง จะแสดง
ข้ อกาหนดหรื อฟั งก์ชนั ที่ MS-SAPI 5 และข้ อกาหนดที่งานวิจยั
นี ้ได้ ตงขอบเขตไว้
ั้

5. การทดสอบการใช้ งาน

การประเมินประสิทธิภาพของจุฬาทีทีเอสรุ่ น MS-SAPI 5 นี ้
ได้ เชิ ญ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ นผู้ ใช้ คอมพิ ว เตอร์ ทั่ ว ไป และ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์ รวม
ทังสิ
้ ้นจานวน 30 คน ทดลองใช้ งานเอ็นวีดีเอร่ วมกับจุฬาทีทีเอ
สรุ่ น MS-SAPI 5 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความสมบูรณ์
ของระบบ โดยโปรแกรมอ่า นข้ อความที่มี ความยาว 4 หน้ า
ภาษาไทยปนอังกฤษ จาก MS-Word, Internet Explorer และ
Notepad แล้ วให้ คะแนนความพึ ง พอใจ เป็ นคะแนนเชิ ง
คุณ ภาพ 5 ระดับ และมาตรอัน ดับ เชิ ง ปริ ม าณ 5 ระดับ ดัง
แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เกณฑ์ การให้ คะแนน
ระดับเกณฑ์การให้ คะแนน

ความหมาย

5.การอ่านสัญลักษณ์พิเศษ

1.72

0.98

น้ อย

6.ความถูกต้ องในการอ่านวรรณยุกต์

3.44

0.712

ปานกลาง

7.ความถูกต้ องในการอ่านสระ

3.28

0.792

ปานกลาง

8.ความถูกต้ องในการอ่านคาควบกล ้า

3.04

0.735

ปานกลาง

9.ความถูกต้ องในการอ่านประโยค

3.24

0.779

ปานกลาง

10.ความครบถ้ วนในการอ่าน

3.56

0.961

ดี

11.คุณภาพของเสียง

2.88

0.666

ปานกลาง

12.สรุปผลการประเมินคุณภาพโดยรวมของ
การสังเคราะห์เสียง

3.12

0.6

ปานกลาง

ตารางที่ 4 ผลการวั ด ความพึ ง พอใจจากผู้ เชี่ ย วชาญ
ทางด้ านการพัฒนาและออกแบบซอฟต์ แวร์
รูปแบบการประมวลผลการสังเคราะห์เสียง
1.การอ่านข้ อความภาษาไทย

การสังเคราะห์เสียง

S.D.

X

แปลผล

4.2

0.837

ดี

2.2

1.304

น้ อย

3

0.707

ปานกลาง

4.การอ่านตัวเลข

4.2

0.837

ดี

5.การอ่านสัญลักษณ์พิเศษ

1.8

0.548

น้ อย

6.ความถูกต้ องในการอ่านวรรณยุกต์

3.6

1.140

ดี

7.ความถูกต้ องในการอ่านสระ

3.6

1.095

ดี

8.ความถูกต้ องในการอ่านคาควบกล ้า

3.6

0.894

ดี

2.การอ่านข้ อความภาษาอังกฤษ
3.การอ่านข้ อความที่มีทงภาษาไทยและ
ั้
อังกฤษ

เชิงคุณภาพ

เชิงปริ มาณ

ดีมาก

4.51-5.00

เสียงสังเคราะห์มีคณ
ุ ภาพในระดับดีมาก

9.ความถูกต้ องในการอ่านประโยค

3.4

0.548

ปานกลาง

ดี

3.51-4.50

เสียงสังเคราะห์มีคณ
ุ ภาพในระดับดี

10.ความครบถ้ วนในการอ่าน

3.8

0.447

ดี

ปานกลาง

2.51-3.50

เสียงสังเคราะห์มีคณ
ุ ภาพในระดับพอใช้

11.คุณภาพของเสียง

2.6

0.548

ปานกลาง

น้ อย

1.51-2.50

เสียงสังเคราะห์มีคณ
ุ ภาพในระดับน้ อย

12.ความเร็ วในการอ่านออกเสียง

3.4

0.894

ปานกลาง

น้ อยที่สดุ

11.50-00.

เสียงสังเคราะห์มีคณ
ุ ภาพในระดับควรปรับปรุง

13.คุ ณ ภาพของเสี ย งเมื่ อ ท างานร่ วมกั บ
MS-Word 2007

3.6

1.14

ดี

14.คุณภาพของเสียงเมื่อทางานร่วมกับ
Internet Explorer

3.8

1.095

ดี

15.คุณภาพของเสียงเมื่อทางานร่วมกับ
Notepad

4

0.707

ดี

16.คุณภาพของเสียงโดยรวมเมื่อทางาน
ร่วมกับโปรแกรมอื่น

3.6

0.548

ดี

17.สรุปผลการประเมินคุณภาพโดยรวมของ
การสังเคราะห์เสียง

3.2

0.447

ปานกลาง

ตารางที่ 3 ผลการวัดความพึงพอใจจากกลุ่มผู้ใช้
คอมพิวเตอร์ ท่ วั ไป
รูปแบบการประมวลผลการสังเคราะห์เสียง

การสังเคราะห์เสียง

X

S.D.

แปลผล

1.การอ่านข้ อความภาษาไทย

3.8

0.577

ดี

2.การอ่านข้ อความภาษาอังกฤษ

1.88

0.781

น้ อย

3.การอ่านข้ อความที่มีทงภาษาไทยและ
ั้
อังกฤษ

2.68

0.627

ปานกลาง

4

0.764

ดี

4.การอ่านตัวเลข
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ตารางที่ 3 และ 4 แสดงผลการประเมิน ผลการวัดความพึง
พอใจของการสังเคราะห์เสียงทางด้ านการอ่านออกเสียงและ
การได้ ยินเสียงโดยผู้ใช้ งานทางด้ านคอมพิวเตอร์ จานวน 25
คน และผู้ เชี่ ย วชาญทางด้ านการพั ฒ นาและออกแบบ
ซอฟต์แวร์ จานวน 5 คน จากผลการประเมินจะสังเกตุได้ ว่าผล
ของบุคคลทัง้ 2 กลุม่ ค่อนข้ างที่จะสอดคล้ องไปในทางเดียวกัน
แต่จะพบว่าผลของการประเมินในข้ อที่ 6-8 มีความแตกต่างกัน
อยู่บ้าง โดยที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเห็นว่าการอ่านวรรณยุกต์ สระ และ
คาควบกล ้าทาได้ ดี ขณะที่ผ้ ใู ช้ งานทัว่ ไปให้ คะแนนปานกลาง
ซึ่งอาจเป็ นผลจากความคุ้นเคยหรื อความสนใจในเรื่ องภาษา
ทังนี
้ ้ฟั งก์ ชันดังกล่าวเป็ นความสามารถของจุฬาทีทีเอส ไม่ใช่
ผลจาก SAPI โดยตรง ฟั งก์ ชนั ที่เป็ นผลจาก SAPI โดยตรง
ได้ แก่ข้อประเมินที่ 10 และ 13-15 ซึ่งผลที่ได้ ออกมานันอยู
้ ่ใ น
เกณฑ์ดี ประเด็นที่ยงั เป็ นปั ญหาคือการอ่านภาษาอังกฤษและ
การอ่านสัญลักษณ์ ซึง่ ควรได้ รับการปรับปรุงต่อไป

6. บทสรุป

ผลของงานวิจยั นีแ้ สดงว่าการพัฒนาจุฬาทีทีเอสให้ เป็ นไป
ตามข้ อกาหนดของ MS-SAPI 5 นัน้ เป็ นที่ยอมรับของผู้ที่ได้
ทดลอง โดยที่ยงั จาเป็ นต้ องมีการพัฒนาต่อในอนาคต เพื่อ
เพิ่มเติมส่วนที่ยงั ไม่ได้ ครอบคลุมในงานวิจยั นี ้

7. แนวทางการพัฒนาต่ อ

สาหรั บ แนวทางการพัฒนาต่อ นัน้ ควรพัฒนาฟั ง ก์ ชันให้
ครบทุกข้ อกาหนดของ MS-SAPI 5 เพื่อให้ โปรแกรมสมบูรณ์
ที่สดุ นอกเหนือจากนัน้ อาจมุ่งเน้ นการเพิ่มความสามารถของ
จุฬาทีทีเอสในการสังเคราะห์เสียง เช่น การปรับ Pitch, Rate,
Volume หรื อรู ปแบบของไฟล์เสียง เพื่อให้ เสียงที่สงั เคราะห์ที่
ออกมาเหมาะสมตรงตามความต้ องการของผู้ฟังแต่ละบุคคล
ตลอดจนการปรั บปรุ งการโหลดชุด คาสั่งของข้ อมูลต่า งๆใน
ขันตอนเริ
้
่ มต้ นการทางานของจุฬาทีทีเอส เพื่อลดปั ญหาเรื่ อง
ความหน่วงในการใช้ งาน ซึง่ เกิดจากการที่จุฬาทีทีเอสจะมีการ
โหลดชุดคาสัง่ ก่อนการใช้ งานก่อนเสมอ

[2] NV Access Inc. NonVisual Desktop Access (NVDA).
[Online]. 2007. Available at: http://www.nvdaproject.org
[3] โปรแกรมตาทิพย์ (PPA Tatip).[Online]. 2003. Available
at: http://www.tabod.com/node/38
[4] วิสนั ต์ สุเมธีนนั ทวงศ์, วีนนาท มงคลมาลย์, อติวงศ์ สุชาโต
โปรดปราน บุณยพุกกณะ, “โปรแกรมอ่านหน้ าจอและ
สัง เคราะห์ เ สี ย งภาษาไทยส าหรั บ ผู้ บกพร่ อ งทางการ
มองเห็ น”, โครงงานทางวิ ศวกรรม ภาควิ ชาวิศ วกรรม
คอมพิ ว เตอร์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2007).
[5] Microsoft. Microsoft Speech Techologies. [online].
2008. Available at:
http://www.microsoft.com/speech/developers.aspx
[6] Microsoft. Microsoft Speech API (SAPI). [online].
2000. Available at: http://msdn.microsoft.com/enus/library/ee705648.aspx
[7] Common Language Runtime (CLR). [online]. 2008.
Available at: http://msdn.microsoft.com/enus/library/8bs2ecf4.aspx
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บทคัดย่ อ
ปั จ จุ บ ัน มี ผู้ พิ ก ารทางการได้ ยิ นจ านวนมาก แต่ ข้ อ จ ากั ด
ทางด้า นการสื ่อสารระหว่ างผู้พิก ารทางการได้ยิ นกับบุคคล
ทัว่ ไปยังมี อยู่ เนือ่ งจากภาษามื อที ่ผู้พิการทางการได้ยินใช้ใน
การสือ่ สารนัน้ มี เพียงผูพ้ ิ การเองกับผูท้ ี ่สนใจศึกษาหรื อทางาน
ทีเ่ กี ่ยวข้องกับผูพ้ ิ การทางการได้ยินเท่านัน้ จึ งสามารถสือ่ สาร
กับผูพ้ ิ การทางการได้ยินด้วยภาษามื อได้ ดังนัน้ เพือ่ ประโยชน์
ในการสื ่อการกับผูพ้ ิ การ และเป็ นแนวทางในการเรี ยนรู้ภาษา
มื อ ไทย โครงงานนี ้จึ ง ได้น าเสนอการศึ กษา ออกแบบ และ
พัฒ นาระบบจดจ าตัว อัก ษรมื อ ภาษาไทย โดยระบบจดจ า
ตัวอักษรมื อภาษาไทยนี ้ใช้อุปกรณ์ คิเนคในการจับภาพ และ
ข้ อ มู ล ภาพแต่ ล ะท่ า ทางการเคลื ่อ นไหวของมื อ ที ่จับ ได้จ าก
กล้องจะถู กระบบนาไปวิ เคราะห์ ข้อมู ลเพื ่อแปลความหมาย
ของแต่ละท่าทางเป็ นตัวอักษรไทยทีส่ อดคล้องกัน
Abstract
Nowadays, there are many deaf people in our society,
but the limitations of communication between deaf
people and normal people still exist. Because the sign
language is only known among deaf people and
people who are involved. In order to provide
advantages in communication with deaf people and to
be guidance for the study of Thai sign language, this
project thus studied, designed and developed a Thai
sign language recognition system. This system used a
Kinect device to capture image sequences of a hand
movement. Each movement is then analyzed in order
to translate to its corresponding Thai alphabet.
Keywords
Thai sign language, Sign language, Kinect, Deaf

1. บทนา
เพื่อสร้ างระบบในการจดจาตัวอักษรภาษามือไทยและสามารถ
แปลงผลลัพ ธ์ เ ป็ นตัว อัก ษรไทยได้ อย่ า งถู ก ต้ อง สามารถ
นาไปใช้ ได้ จริ งกับผู้พิการทางการได้ ยินสาหรับการสื่อสารกับ
บุคคลอื่ น และสามารถใช้ ได้ จริ ง กับ บุค คลทั่วไปสาหรั บ การ
สื่อสารกับผู้พิการและการเรี ยนรู้ ภาษามือ ซึ่งระบบการจดจา
และแปลตัวอักษรภาษามือไทยที่มีการพัฒนากันมาก่อนหน้ า
จะใช้ กล้ องเว็บแคมเป็ นอุปกรณ์ จับภาพ ทาให้ ภาพที่ได้ ไม่มี
ความละเอี ย ด และแนวทางในการพัฒ นาจ าเป็ นต้ องใช้
กระบวนการเกี่ ยวกับการประมวลผลภาพอย่างเดียวเท่านัน้
การนาอุปกรณ์ คิเนคมาใช้ ในการจับภาพจะช่วยแก้ ปัญหาตรง
ส่วนนี ้
2. ที่มาและแรงจูงใจของปั ญหา
ผู้พฒ
ั นาได้ เล็งเห็นถึงปั ญหาทางการสือ่ สารของผู้พิการหูหนวก
และเป็ นใบ้ เนื่องจากผู้พิการนันจ
้ าเป็ นต้ องใช้ ภาษามือเป็ นสื่อ
ในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลรอบข้ าง แต่ยงั มีบุคคลทัว่ ไปที่
ยังไม่ร้ ู ภาษามืออีกจานวนมาก ทาให้ การติดต่อสื่อสารของผู้
พิการกับบุคคลทัว่ ไปนันอาจสื
้
่อความหมายผิดเพี ้ยนและเกิด
ความเข้ าใจไม่ ต รงกั น บางประการ ซึ่ ง จะส่ ง ผลเสี ย ต่ า งๆ
ตามมามาก และปั ญ หาอี ก ประการหนึ่ ง ก็ คื อ เกิ ด ความไม่
สะดวกสบายในการที่บุคคลที่ ไม่มีความรู้ ทางด้ านภาษามื อ
จะต้ องติดต่อสือ่ สารกับผู้พิการที่ต้องใช้ ภาษามือ ผู้ที่ไม่ร้ ู ภาษา
มือ นัน้ ต้ อ งมีค วามพยายามและตัง้ ใจอย่างสูง เพื่ อ ท าความ
เข้ าใจในภาษามือที่สื่อสารออกมาและเพื่อแสดงท่าทางภาษา
มือในการสื่อสารกลับไป ผู้พัฒนาจึงได้ แนวคิดในการจัดท า
โครงงานเกี่ ย วกับ ระบบจดจาตัวอักษรมือภาษาไทยโดยใช้
อุป กรณ์ คิ เ นค (Kinect) เป็ นโปรแกรมประยุก ต์ ใ ช้ ง านบน
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ระบบปฏิบัติ การอูบันตู (Ubuntu) ซึ่งสามารถแปลท่า ทาง
ตัวอักษรมือภาษาไทยเป็ นตัวอักษรภาษาไทยปกติได้ โดยใช้
อุปกรณ์ คิเนคเป็ นอุปกรณ์ รับภาพ และแปลผลลัพธ์ ออกทาง
หน้ าจอคอมพิวเตอร์ ระบบนี ้มีประโยชน์สาหรับการช่วยเหลือผู้
พิการให้ สามารถสื่อสารกับบุคคลทัว่ ไปได้ ง่ายขึ ้น และยังเป็ น
แนวทางในการเรี ยนรู้ภาษามือซึ่งเป็ นประโยชน์แก่บคุ คลทัว่ ไป
ที่สนใจศึกษาภาษามือ

3.3 อาร์ โอเอส (ROS)
อาร์ โอเอส [3] หรื อ Robot Operating System เป็ นโครงการ
โอเพ่นซอร์ สซึง่ มีการทางานบนระบบปฏิบตั ิการที่มีพื ้นฐานจาก
ยูนิกซ์ (Unix) โดยมีไลบรารี และเครื่ องมือต่างๆ ที่ช่วยในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ ให้ สามารถเขียนโปรแกรมสัง่ การหุ่นยนต์ได้
และมีบริ การต่าง ๆ ที่ผ้ พู ฒ
ั นาสามารถนามาประยุกต์ใช้ งานได้
เช่น แพ็คเกจตรวจจับมือ การส่งข้ อความระหว่างโปรเซส

3. งานและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง

สาเหตุที่ ผ้ ูพัฒ นาเลือ กใช้ อ าร์ โอเอสในการพัฒ นา
ระบบ เนื่องจากการใช้ งานอาร์ โอเอสนันมี
้ ความยืดหยุ่นสูงใน
การพัฒ นา ผู้พัฒ นาสามารถพัฒ นาในส่ว นของระบบย่อ ย
ต่า งๆ ได้ อ ย่ า งอิ ส ระ และใช้ อาร์ โ อเอสช่ ว ยจัด การในการ
เชื่อมต่อระบบย่อยต่าง ๆ เข้ าด้ วยกัน ทาให้ การพัฒนามีความ
สะดวก อีกทังอาร์
้ โอเอสได้ รวมเครื่ องมือ และคลังโปรแกรมที่
จาเป็ นต่าง ๆ เอาไว้ แล้ วด้ วย

3.1 คิเนค (Kinect)
คิเนค [1] ผลิตโดยบริ ษัทไมโครซอฟต์ เพื่อใช้ งานสาหรับเครื่ อง
วีดีโอเกมเอ็กซ์บ๊อกซ์ 360 (Xbox 360 video game console)
และ วินโดวส์พีซี (Windows PCs)
คิเนคมีคณ
ุ ลักษณะดังนี ้
1) กล้ องอาร์ จีบี (RGB) เป็ นส่วนในการจับภาพทัว่ ไป ให้ ผล
เหมือนกล้ องเว็บแคม โดยแสดงผลออกมาเป็ นภาพสี
2) เซ็นเซอร์ วดั ระยะ (Depth sensor) ประกอบด้ วยตัวฉายแสง
เลเซอร์ แ บบอิ น ฟราเรด (Infrared laser) ร่ ว มกับ ซี ม อส
เซ็นเซอร์ (CMOS sensor) ซึ่งรวบรวมข้ อมูลความลึกภายใต้
สภาพแสงใด ๆ และช่วงของความลึกที่เซ็นเซอร์ จบั นันสามารถ
้
ปรับเปลีย่ นได้
3) ระบบซอฟต์แวร์ ที่สามารถจดจาท่าทาง ใบหน้ า และเสียงได้
3.2 โอเพ่ นเอ็นไอ (OpenNI)
โอเพ่นเอ็นไอ [2] หรื อ Open Natural Interaction เป็ นเฟรม
เวิร์ค (Framework) ที่สามารถทางานแบบข้ ามแพลตฟอร์ มได้
และรองรั บการพัฒนาจากภาษาโปรแกรมหลายภาษา ซึ่งมี
การกาหนดเอพี ไอ (APIs) สาหรั บ สร้ างแอพพลิเ คชั่นไว้
จุดประสงค์หลักของโอเพ่นเอ็นไอคือ เป็ นรู ปแบบพื ้นฐานของ
เอพีไอ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่าง ภาพและเสียง
โดยองค์ประกอบของซอฟต์แวร์ สามารถสังเคราะห์ข้อมูลภาพ
และเสี ย งที่ ถู ก บั น ทึ ก จากฉาก แล้ วน ามาใช้ ประโยชน์
ยกตั ว อย่ า งเช่ น ซอฟต์ แ วร์ รั บ ข้ อมู ล ภาพเข้ ามา และส่ ง
ตาแหน่งของฝ่ ามือที่จบั ได้ จากรูปภาพนันออกไปใช้
้
งาน
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3.4 โอเพ่ นซีวี (OpenCV)
โอเพ่นซีวี [4] หรื อ Open Source Computer Vision Library
เป็ นไลบรารี สาหรั บ จัดการเกี่ ยวกับภาพ หลักๆ จะเป็ นเรื่ อ ง
วิทศั นศาสตร์ โอเพ่นซีวีนี ้ถูกพัฒนาโดยอินเทลไลบรารี (Intel
Library) สามารถใช้ ง านข้ า มแพลตฟอร์ ม ได้ โดยจะเน้ น
ทางด้ า นการประมวลผลภาพแบบใช้ เวลาจริ ง ทฤษฎี ท าง
โอเพ่นซีวีที่นามาใช้ ในการประมวลผลภาพมีดงั นี ้
3.4.1 ภาพดิจิทลั (Digital Image)
ภาพดิจิทลั [5] คือภาพที่อยู่ในรู ปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
โดยภาพดิจิทลั จะอยูใ่ นรูปของแผ่นตารางโดยแต่ละช่องจะเป็ น
ส่ว นหนึ่ ง ของภาพหรื อ อัก ษร เรี ย กแต่ ล ะจุด หรื อ ช่ อ งนัน้ ว่ า
พิกเซล (Pixel) แต่ละพิกเซลจะถูกกาหนดให้ มีระดับของความ
เข้ ม (สีดา สีขาว สีเทา) หรื อ สีอื่น ๆ ซึ่งแสดงให้ อยู่ในรู ปของ
รหัสไบนารี่ (Binary) 0 และ 1 โดย 0 แสดงเป็ นสีดา และ 1
แสดงเป็ นสีขาว ซึ่งจะแทนด้ วยไบนารี่ ดิจิทลั (Binary digital)
หรื อ บิต (bits)
3.4.2 ค่าความลึกของสี (Bit Depth)
ค่าความลึกของสี [5] คือ การกาหนดตัวเลขจานวนของบิตที่
ใช้ ระบุค่าของแต่ละพิกเซล ค่ายิ่งมาก ก็จะมีความลาดับชันสี
้
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มากเช่นกัน ในการใช้ แสดงภาพดิจิทลั อาจจะแสดงได้ ทงั ้ ขาว
ดา หรื อไล่เฉดสี หรื อสีอื่น ๆ
3.4.3 ภาพสี (Color Image) หรื อภาพอาร์ จีบี (RGB Image)
ภาพสี [5] คือภาพดิจิทลั ที่แต่ละพิกเซลจะเก็บข้ อมูลค่าสีสามสี
คือ สีแดง (R) สีเขียว (G) และสีน ้าเงิน (B) โดยทัว่ ไปภาพสีที่มี
ค่าสีเป็ น 24 บิต นัน่ คือ บิตจะถูกแบ่งออกเป็ นสามกลุม่ 8 บิต
แรกเป็ นสี แ ดง 8 บิ ต ต่ อ มาส าหรั บ สี เ ขี ย ว และสี น า้ เงิ น
ตามลาดับ ในการแสดงผลจะน าสีทัง้ สามสี ม ารวมกัน เพื่ อ
แสดงสีอื่น ๆ
3.4.4 ภาพสเกลสีเทา (Grayscale Image)
ภาพเกรย์สเกล [6] คือภาพดิจิทลั ที่แต่ละพิกเซลจะเก็บข้ อมูล
เพียงอย่างเดียวนัน่ คือความเข้ มแสง โดยพิกเซลที่มีความเข้ ม
แสงน้ อยที่สดุ จะเป็ นสีดาไปจนถึงพิกเซลที่มีความเข้ มแสงมาก
ที่สดุ จะเป็ นสีขาว
3.5 ฮาร์ เทรนนิ่ง (Haartraining)
ฮาร์ เทรนนิ่ง [7] เป็ นฟั งก์ชนั ในไลบรารี ของโอเพ่นซีวี ใช้ สาหรับ
ตรวจจับใบหน้ าคน โดยใช้ วิธีนาข้ อมูลไปเรี ยนรู้ เพื่อจดจาและ
แยกประเภท สามารถนาฟั งก์ ชันนี ้ไปประยุกต์ใช้ ได้ โดยการ
กาหนดวัตถุที่เราจะนาไปแยกประเภท และนาฟั งก์ ชันนี ้ไปใช้
สาหรับการเรี ยนรู้ ข้ อมูลที่ต้องเตรี ยมสาหรับนาไปเรี ยนรู้ มีสอง
ประเภท คือ
1) รูปภาพเชิงบวก (Positive Images)
กระบวนการเรี ยนรู้ จาเป็ นต้ องสะสมรู ปภาพเชิ งบวก
เพื่อระบุวตั ถุที่เราสนใจว่ามีลกั ษณะอย่างไร เพื่อจะได้ เรี ยนรู้ ว่า
ลัก ษณะแบบนี ใ้ ช่ โดยจะใช้ รู ป ภาพเชิ ง บวกประมาณ 500
รูปแบบ สาหรับการเรี ยนรู้
2) รูปภาพเชิงลบ (Negative Images)
กระบวนการเรี ยนรู้ จาเป็ นต้ องสะสมรู ปภาพเชิงลบที่
ไม่มีวตั ถุที่เราสนใจ เพื่อให้ เรี ยนรู้ ว่าลักษณะแบบนี ้ไม่ใช่ ถึงแม้
จะใกล้ เ คี ย งแต่ มี ค วามแตกต่ า ง โดยจะใช้ รู ป ภาพเชิ ง ลบ
ประมาณ 3000 รูปสาหรับการเรี ยนรู้

3.6 เมฆจุด (Pointcloud)

เมฆจุด [8] คือเซตของจุดในระนาบสามมิติ โดยทัว่ ไปเมฆจุด
มัก ใช้ แสดงพื น้ ผิ วของวัตถุที่ต รวจจับ ได้ ในแต่ละจุดจะเก็ บ
ข้ อมูลพิกดั (x, y, z) หรื ออาจรวมถึงข้ อมูลสีอาร์ จีบีของจุด ๆ
นันด้
้ วย เราสามารถนาเมฆจุดนี ้ไปใช้ งานได้ หลากหลาย เช่น
สร้ างภาพความลึก (Depth Image) หรื อสร้ างแบบจาลองสาม
มิติตา่ ง ๆ

3.7 ภาษามือ

ภาษามือ [9] คือ ภาษาที่แสดงลักษณะท่าทาง เพื่อใช้ ในการ
สือ่ ความหมาย โดยจุดประสงค์หลักใช้ เพื่อสื่อความหมายกับผู้
พิการหูหนวกเป็ นใบ้ เนื่องจากผู้พิการจะไม่สามารถพูดเปล่ง
เสียงได้ หรื อไม่สามารถได้ ยิน ทาให้ วิธีการสื่อสารโดยการพูด
ออกเสี ย งเป็ นปั ญหาส าหรั บ ผู้พิ ก ารเหล่ า นี ้ ผู้พิ ก ารจึ ง
จาเป็ นต้ องใช้ ภาษามือเป็ นสือ่ ในการสือ่ สารหลักกับบุค คลรอบ
ข้ าง เพื่อสื่อความหมายต่างๆ แต่ปัญหาที่พบในปั จจุบนั คือ
บุคคลที่มีความรู้ทางด้ านภาษามือยังมีจานวนน้ อย [10] ทาให้
การสื่อ สารของผู้พิการหูหนวกเป็ นใบ้ กับบุค คลรอบข้ างเกิ ด
ความไม่ส ะดวก สบาย เช่ น สื่อ สารกัน ไม่ เ ข้ า ใจ สื่อ สารไม่
ตรงกัน และต้ องใช้ ความพยายามในการสื่อสารเป็ นอย่างมาก
4. รายละเอียดการพัฒนา
ระบบแปลตัวอักษรภาษามือประกอบด้ วย 3 ส่วนหลัก คือ ส่วน
คัดแยกภาพมือ (Hand Segmentation Module) ส่วนการรู้ จา
(Learning
Module) และส่ ว นการประยุ ก ต์ ใ ช้ งาน
(.Application Module)
4.1 ภาพรวมของระบบ
การทางานในภาพรวมของระบบ ผู้ใช้ งานจะแสดงท่าภาษามือ
ต่าง ๆ ต่อหน้ า อุป กรณ์ คิเนค และรั บข้ อมูลนาเข้ า ซึ่งจะถูก
นามาประมวลผลโดยวิธีการคัดแยกภาพมือ และให้ ผลลัพธ์
ออกมาเป็ นรู ป เฉพาะส่ ว นของมื อ ที่ ใ ส่ สี ต ามค่ า ความลึ ก
หลัง จากนัน้ น ารู ป ที่ ไ ด้ ไ ปวิ เคราะห์ กับ ไฟล์ XML ที่ได้ จ าก
กระบวนการรู้ จา เพื่อประมวลผลว่าท่าทางที่แสดงหน้ ากล้ อง
นัน้ มี ค วามคล้ า ยคลึง กับ ท่า ทางลัก ษณะใด จากนัน้ ก็ จ ะน า
ท่าทางที่ไ ด้ ไปวิเคราะห์ ลาดับท่า ทางต่าง ๆ ในรู ปแบบของ
แผนภาพสถานะ เพื่อประมวลผลว่าผลลัพธ์ ที่ได้ จะออกมาเป็ น
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ตัวอักษรใด ส่วนการแสดงผลลัพธ์ จะใช้ คิวที [10] (QT) เป็ น
เครื่ องมือในการเขียนหน้ าต่างการแสดงผล และใช้ พายไซด์
(PySide) เป็ นตัวเชื่ อมการทางานกับภาษาไพธอนที่ เขีย น
ขึ น้ มา โดยส่ ว นการแสดงผลลัพ ธ์ นั น้ จะท างานประสาน
เชื่อมต่อกับส่วนที่วิเคราะห์ผลลัพธ์ โดยที่สว่ นวิเคราะห์ผลลัพธ์
จะประกาศข้ อมูล (Publish) ตามรู ปแบบของอาร์ โอเอส แล้ ว
ในส่วนของการแสดงผลจะรับข้ อมูล(Subscribe) ตามรู ปแบบ
ข้ อ มูล ที่ ป ระกาศเพื่ อรั บ ค่า เข้ า มา โดยในส่ว นแสดงผลจะมี
หน้ า ต่า งแสดงผลอยู่ส องส่ว น ส่ว นแรกเป็ นหน้ า ต่า งแสดง
สถานะการท างาน ส่ ว นที่ ส องแสดงผลลัพ ธ์ อ อกมาเป็ น
ตัวอักษรโดยนาตัวอักษรมาต่อกันเป็ นประโยค
4.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ

รูปภาพมือ [11] จากนันจะใช้
้
ข้อมูลความลึกจากอุปกรณ์คิเนค
ในตาแหน่งต่างๆ มา mapping กับตาแหน่งต่างๆ ที่ขึ ้นเป็ นรู ป
มือ โดยใส่สีตามค่าความลึก แล้ วทาการตัดภาพเฉพาะส่วน
ของมือออกมาโดยการตีกรอบตาม pixel ของมือที่ปรากฏบน
ภาพ

รูปที่ 2 การรู้จาภาพมือ
ส่ วนการรู้จา

รูปที่ 1 การคัดแยกภาพมือจากกล้ อง
ส่ วนการคัดแยกภาพมือ
จากรู ปที่ 1 ในกระบวนการนีเ้ ราจะทาการตรวจหามือและ
ตาแหน่งของมือข้ างขวา จากนันก็
้ จะใช้ ข้อมูล ในรู ปแบบของ
เมฆจุ ด ซึ่ ง เป็ นข้ อมูล จุ ด ต าแหน่ ง ต่ า งๆ ของมื อ มาขึ น้ เป็ น
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จากรูปที่ 2 ในขันตอนนี
้
้จะทาการเก็บรวบรวมภาพจานวนมาก
ทัง้ รู ปภาพเชิ ง บวก คื อ รู ป ภาพที่ เป็ นรู ป แบบที่ ต้องการ และ
รูปภาพเชิงลบ คือ รูปภาพที่ไม่ใช่รูปแบบที่ต้องการ เพื่อเตรี ยม
เป็ นฐานข้ อมูลที่จะนาไปเข้ ากระบวนการ Machine Learning
ซึ่งจะทาการเก็บข้ อมูลภาพรู ปแบบต่าง ๆ จากบุคคล 20 คน
เพื่อจะได้ เรี ยนรู้ ความแตกต่างของขนาดและรู ปร่ างของมือที่
แตกต่างกัน โดยเราจะแบ่งการเรี ยนรู้ เป็ น 38 รู ปแบบ ซึ่งเป็ น
ท่าทางต่าง ๆ ที่สามารถนาไปประกอบการประมวลผลเป็ น 1

การประชุมวิชาการ ECTI-CARD ครั้งที่ 4 21-22
มิถุนมายน
2555ECTI-CARD
RMUTT ครั้งที่ 4 21-22 มิถุนายน 255536RMUTT
การประชุ
วิชาการ

ตัว อัก ษรได้ จากนัน้ น าไปเข้ า กระบวนการเรี ย นรู้ โดยใช้
Haartraining และกาหนด พารามิเตอร์ ต่าง ๆ ให้ เหมาะสม
หลัง จากท าการเรี ย นรู้ เสร็ จ จะได้ ผ ลลัพ ธ์ ข องแต่ ล ะท่ า ทาง
ออกมาในรูปแบบของไฟล์ XML

ตารางที่ 1 ตัวอย่ างผลการทดสอบ

4.3 ข้ อจากัดของระบบ
1. โปรแกรมนี ้รองรับเฉพาะตัวอักษรมือไทยเท่านัน้
2. โปรแกรมนี ้รองรับการใช้ งานได้ ทีละคน
3. โปรแกรมนี ้รองรับการใช้ งานเฉพาะมือขวาเท่านัน้
4. ระยะห่างระหว่างผู้ใช้ งานกับกล้ องจากัดภายในระยะที่
เหมาะสม
5. ไม่มีข้อจากัดเรื่ องสภาพแสง
6. มีข้อจากัดเรื่ องจานวนคนหรื อสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่หลังกล้ อง
ควรมีผ้ ใู ช้ งานแค่คนเดียว ถ้ ามีผ้ อู ่ืนแสดงการเคลื่อนไหวอาจ
ส่งผลให้ โปรแกรมทางานผิดพลาด
5. การทดสอบการใช้ งาน
5.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ
สภาพแวดล้ อมที่ใช้ ในการเก็บภาพ คือ สภาพห้ องภายใต้ แสง
ไฟสีขาวปกติ ซึ่งตามทฤษฎีแล้ ว สภาพแสงนันไม่
้ มีผลต่อการ
ตรวจจับความลึกด้ วยกล้ องอินฟราเรด ส่วนกล้ องคิเนควางอยู่
ในระนาบเดียวกับพื ้นโดยสูงจากพื ้นประมาณ 140 ซม. และ
ผู้ใช้ อยูห่ า่ งจากกล้ องประมาณ 50 ซม.
5.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล
การทดสอบประสิทธิภาพทาโดยการวัดผลผ่านการวัดค่าความ
ผิดพลาดดังต่อไปนี ้
True Positive (ผลลัพธ์ ที่ถกู ต้ อง) เมื่อแสดงท่าทางที่
ถูกต้ อง แล้ วผลลัพธ์ที่แสดงออกมามีความถูกต้ องตามจริ ง
False Positive (ผลลัพธ์ ที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ ้น) เมื่อ
แสดงท่าทางผิดพลาด แต่ได้ ผลลัพธ์ออกมาเป็ นตัวอักษร
สาหรับการทดสอบการรู้ จารู ปแบบท่าทาง ผู้ทดสอบต้ องแสดง
ท่าทางที่ถูกต้ อง 10 ครัง้ เพื่อหาค่า True Positive และแสดง
ท่าทางอื่นที่ไม่ใช่อีก 10 ครัง้ เพื่อหาค่า False Positive ผลการ
ทดสอบท่าทางต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 1

การวิจารณ์ ผล
จากการทดสอบนี ้จะเห็นได้ ว่า ท่าทีมีความคล้ ายคลึงอย่าง ก
และ ค จะมี % ความผิด พลาดสูงกว่าตัวอักษรอื่น ซึ่งเป็ น
ข้ อจากัดอีกอย่างหนึง่ ของการใช้ ภาพจากความลึกในการเทรน
ที่ภาพนันมี
้ สที ี่แตกต่างกันน้ อยกว่าภาพจากกล้ องโดยตรง
การทดสอบนี ้เป็ นเพียงส่วนหนึ่งของตัวอักษรทังหมด
้
ซึ่ง
ยกมาเพี ย ง 5 ตั ว ซึ่ ง การใช้ งานจริ ง นั น้ ถ้ ามี รู ป แบบของ
ตัวอักษรมากกว่านี ้อาจทาให้ ความแม่นยาลดลง
6. บทสรุ ป
ระบบจดจาตัวอักษรสาหรับการสะกดตัวอักษรภาษามือโดยใช้
อุปกรณ์ Kinect มีกระบวนการดังนี ้ คือ การตรวจหารูปร่างของ
มือจากภาพ เมื่อได้ เฉพาะส่วนของมือที่เป็ นกลุม่ ข้ อมูล เมฆจุด
(Point cloud) จะนาข้ อมูลนี ้มาแปลงเป็ นภาพ แล้ วจึงนาภาพ
เหล่า นี ไ้ ปจ าแนกประเภทของท่ า ทางภาษามื อ โดยอาศัย
หลักการของ Haar Classifier และนาท่าทางนัน้ ๆ ไปวิเคราะห์
เพื่อหาว่าท่าทางนันคื
้ อตัวอักษรใด
กระบวนการสร้ าง Haar Classifier นัน้ สร้ างจาก
รู ปภาพเชิงบวก และรู ปภาพเชิงลบ ยิ่งรู ปภาพเชิงบวกและ
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รู ปภาพเชิงลบมีจานวนมากและหลากหลายเท่าไร ตัวรู้ จาจะ
ยิ่งมีความแม่นยามากขึ ้นเท่านัน้ ทว่าข้ อเสียของการใช้ วิธีนี ้ก็
คือ การใช้ เวลาในการเรี ยนรู้จากภาพนันกิ
้ นเวลานาน ตัวอักษร
ภาษามื อ บางท่ า มี ก ารท าท่ า ทางมากกว่ า 1 ครั ง้ การจะ
วิ เ คราะห์ ท่ า ทางของตัว อั ก ษรเหล่ า นี ไ้ ด้ จ าเป็ นต้ องสร้ าง
เครื่ องจักรสถานะ (State machine) มาช่วยในการแปลท่าทาง
ของมือเหล่านันด้
้ วย
6.1 แนวทางการพัฒนาต่ อ
ระบบจดจาตัว อักษรสาหรั บการแปลตัวอักษรภาษามือไทย
สามารถพัฒนาได้ โดยเพิ่มความแม่นยาในส่วนของการรู้จาเช่น
เพิ่มจานวนภาพที่ใช้ ในการเรี ยนรู้ ปรั บขนาดของภาพที่ใช้ ให้ มี
ขนาดใหญ่ขึ ้น เป็ นต้ น
ในส่วนของโปรแกรมเราสามารถพัฒนาต่อยอดจาก
ระบบ เช่น พัฒนาสื่อการสอนภาษามือ อาทิเช่น เกมเพื่อให้
ผู้เรี ยนเกิ ดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรี ยนรู้ และเป็ น
การฝึ กให้ สะกดตัวอักษรภาษามือได้ อย่างคล่องแคล่วอีกด้ วย
7. กิตติกรรมประกาศ
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เครื่องควบคุมอุณหภูมิความชื้นสํ าหรับการใช้ งานในระบบปิ ด
Temperature and Humidity Controller for Closed Systems
ธีรยศ เวียงทอง และ ประยูร จวงจันทร์
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บทคัดย่ อ

บทความนี้ กล่ า วถึ ง วิธี ก ารควบคุ ม อุ ณ หภู มิ และความชื้ น ใน
ระบบปิ ดแบบอั ต โนมั ติ โดยใช้ ไ มโครคอนโทรลเลอร์ ร่ วมกั บ
ตัวเซนเซอร์ วดั ค่าอุณภูมิและความชื้น (SHT1) ที่สามารถควบคุมผ่าน
อุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ เช่น พัดลม ตัวทําความร้อน เครื่ องพ่นละอองนํ้า ทั้ง
ที่เป็ นแบบไฟกระแสตรง และกระแสสลับ เพื่อการควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้ น ให้อ ยู่ใ นสภาวะที่ ต้อ งการ ตามเงื่ อ นไขต่ าง ๆที่ อ อกแบบไว้
รวมทั้งความสามารถในการติดต่อกับผูใ้ ช้งานผ่านปุ่ มและจอแอลซี ดี เพื่อ
โปรแกรมช่วงของอุณหภูมิ และความชื้ นได้หลาย ๆ ชุด การเก็บบันทึก
ค่า และความสามารถเพิ่มเติมอื่น ๆ ทําให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้งาน
ได้หลากหลาย ซึ่ งจากการทดสอบใช้งานกับโรงเรื อนเพาะเห็ดขนาดเล็ก
ได้ผลเป็ นที่น่าพอใจ สามารถควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นให้อยูใ่ นช่วง
ที่เหมาะสมกับการออกดอกเจริ ญเติบโตของเห็ดแต่ละชนิด
คําสํ าคัญ: การควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น, ระบบปิ ด, ระบบควบคุม
อัตโนมัติ, ไมโครคอนโทรลเลอร์

Abstract

This paper presents the method to control temperature and
humidity in closed systems. Microcontroller and the well-known
temperature and humidity sensor (SHT1) are used to control AC or
DC actuators such as blower, heater, and fogger to maintain
temperature and humidity values in different conditions. To set the
ranges of temperature and humidity, input buttons and LCD display are
required. Data logging and more additional capabilities are provided for
versatile uses. The real implementation has been carried out using a
small mushroom greenhouse that can cultivate multiple types of
mushrooms. As a result, both temperature and humidity can be
controlled in determined ranges as required.
Keywords: Temperature and humidity control, Closed system,
Automatic control system, Microcontroller
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1. บทนํา

ปั จจุบนั มีหลาย ๆ กระบวนการผลิตที่ตอ้ งการควบคุมค่าของทั้ง
อุ ณ หภู มิ และความชื้ น ในงานอุ ตสาหกรรม ที่ มี ตน้ ทุนเทคโนโลยีสูง
สามารถที่ จะเพื่อการควบคุ มค่ าอย่างแม่ นยํา โดยค่าที่ ควบคุ มจะอยู่ใน
ช่ ว งกว้า ง เช่ น อุ ณ หภู มิ ไ ม่ กี่ อ งศา ถึ ง หลากพัน องศา แตกต่ า งไปตาม
ประเภทของอุตสาหกรรมนั้น ๆ
นอกจากนี้ ในส่ วนของงานทางด้านเกษตรกรรมหลาย ๆ อย่างก็
มีความต้องการในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้ น รวมทั้งอาหาร และ
การเพาะเลี้ยง โดยทําในระบบปิ ดเพื่อเป็ นการลดผลจากความแปรปรวน
ของดินฟ้ าอากาศ จากโรคระบาด หรื อจากปั จจัยเสี่ ยงต่าง ๆ ที่นบั วันจะมี
เพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง เป็ นการนํา เอาเทคโนโลยีท างด้า นอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ มา
เกี่ ย วข้อ งเพื่ อ การเพิ่ ม ผลผลิ ต ที่ ม ากขึ้ น โดยที่ ค่ า ของอุ ณ หภู มิ และ
ความชื้นที่ตอ้ งการจะอยูใ่ นช่วงไม่เกิน 100 องศาเซลเซี ยส และ 100%RH
(Relative Humidity) ตามลําดับ
ในบทความฉบับนี้ นาํ เสนอการพัฒนาตัวควบคุมอุณหภูมิ และ
ความชื้นโดยใช้ตวั เซนเซอร์ SHT1 ที่สามารถวัดได้ท้ งั ค่าอุณหภูมิ (-40 124ºC) และความชื้น (0 – 100%RH) โดยมีความแม่นยํา 0. องศา
เซลเซี ยส และ ±2.0%RH [1] ร่ วมกับการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
Arduino [2] ในการควบคุมการอ่านค่า การบันทึกค่า การประมวลผล การ
แสดงผล และการควบคุมผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้ า (Actuators) ต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถคงค่าของอุณหภูมิ และความชื้ นอยู่ในช่ วงที่ กาํ หนดได้โดยตัว
ผูใ้ ช้งาน โดยจะมีเงื่อนไขการปิ ดเปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ ถึง 9 เงื่อนไข
ตามสภาวะค่าอุณหภูมิ และความชื้น ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ การออกแบบระบบ
จะคํานึ งถึงความสามารถในการใช้งาน สามารถเปลี่ยนเงื่อนไขต่าง ๆ ได้
โดยผูใ้ ช้งานผ่านทางปุ่ มกด เพื่อควบคุ มอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อาจเป็ นตัวทํา
ความร้ อน ตัวทําความเย็น พัดลมเข้าออก หรื อปั้ มนํ้า ทําให้ง่ายต่ อการ
ควบคุมและใช้งานได้หลากหลาย รวมทั้งมีระบบป้ องกันความผิดพลาด
ต่าง ๆ เช่นกรณี ไฟดับ หรื อเซนเซอร์เสี ยเป็ นต้น
ในหัวข้อถัดไปจะเป็ นการนําเสนอโครงสร้ างและการทํางาน
ของระบบที่ได้ออกแบบ ในหัวข้อที่  นําเสนอแนวทางการใช้งาน และ
รายละเอียดคุณสมบัติของตัวควบคุม หัวข้อที่ 4 เป็ นการทดสอบใช้งาน
กับโรงเพาะเห็ดที่การควบคุมอุณหภูมิกบั ความชื้นมีความจําเป็ นอย่างมาก
ซึ่งได้ผลการทดสอบเป็ นที่น่าพอใจ ก่อนที่จะสรุ ปผลในหัวข้อที่ 
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2. โครงสร้ างและการทํางานของระบบ

ในการออกแบบตัวควบคุมอุณหภูมิกบั ความชื้ น ได้พิจารณาถึง
ความง่ายในการออกแบบ จึ งออกแบบให้ระบบใช้ตวั คอนโทรลเลอร์
สมัยใหม่ที่สามารถเขียนโปรแกรมได้เร็ วโดยใช้ภาษาชั้นสู ง รวมถึงการมี
ไลบรารี อุปกรณ์เชื่ อมต่อต่าง ๆ ที่มีอย่างมากมาย ทําให้บอร์ ด Arduino
ได้ถูกนํามาใช้งาน ร่ วมกับตัวเซนเซอร์ SHT1 ที่สามารถวัดอุณหภูมิและ
ความชื้นได้ภายในตัวเดียวกัน
ชุดควบคุมจะรวมทั้งปุ่ มกดจํานวน  ปุ่ มในการรับอินพุทจาก
ผูใ้ ช้งาน จอแสดงผลแบบ LCD (16x2) อุปกรณ์หน่วยความจําในการเก็บ
ค่าต่าง ๆ (EEPROM) ตัวเซนเซอร์อุณหภูมิบนบอร์ด รวมทั้งตัวรักษาเวลา
(Real-time Clock) ซึ่ งทําให้สามารถออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานได้
อย่างหลากหลาย เช่ นใช้บนั ทึ กค่าอุณหภูมิและความชื้ น หรื อใช้เป็ นตัว
ปิ ดเปิ ดอุปกรณ์ตามเวลา เป็ นต้น
ในส่ วนของการควบคุมโหลดที่เป็ นอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ ให้เปิ ด
หรื อปิ ดตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้น จะทําผ่านวงจรสวิทช์ที่เป็ น AC จํานวน 4
ช่องโดยใช้ตวั ไตรแอค (Triac) และที่เป็ น DC จํานวน 4 ช่องโดยใช้รีเลย์
ในรู ปที่ 1 จะเป็ นตัวอย่างการใช้งานโดยมีโหลดเป็ นตัวทําความร้อน ปั๊ ม
นํ้า สปริ งเกอร์ และพัดลมระบายอากาศ เป็ นต้น
เพื่ อ ป้ องกัน การปิ ดเปิ ดบ่ อ ยของโหลดบ่ อ ยครั้ ง ในการควบคุ ม
อุณหภูมิ และความชื้นนั้นจะกําหนดให้เป็ นช่วง (ด้านสู ง H กับด้านตํ่า L)
ตามรู ปที่ 2 โดยที่ TO คือช่วงอุณหภูมิปกติที่ตอ้ งการ TH คือช่วงด้านสู ง
กว่าปกติ TL คือช่วงด้านตํ่ากว่าปกติ ทํานองเดียวกัน HO คือช่วงความชื้น
ปกติที่ตอ้ งการ HH คือช่วงด้านสูงกว่าปกติ HL คือช่วงด้านตํ่ากว่าปกติ
จะเห็นว่าทั้งค่าอุณหภูมิและความชื้ น สามารถแบ่งได้เป็ นสามช่ วง
คือช่วงปกติ สู งกว่าปกติ และตํ่ากว่าปกติ บทความนี้ จึงนําเสนอการแบ่ง
เงื่อนไขการควบคุมทั้งสองค่าได้ 9 เงื่อนไขด้วยกัน สําหรับกําหนดการ
ทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ ให้เหมาะสม ตัวอย่างแสดงในตารางที่ 
ทั้ง นี้ เงื่ อ นไขการปิ ดเปิ ดอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าต่ า ง ๆ สามารถเปลี่ ย นได้โ ดย
ผูใ้ ช้งานเพื่อให้เหมาะสมกับชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่นาํ มาใช้งาน

2.1 การออกแบบซอฟท์ แวร์

ในส่ วนของโปรแกรมนั้นได้ออกแบบเพื่อให้สามารถรับข้อมูล
จากคี ย ์ก ดต่ า ง ๆ สํา หรั บ การป้ อนค่ า ช่ ว งอุ ณ หภู มิ ช่ ว งความชื้ น ช่ ว ง
ระยะเวลาของการอ่าน/บันทึกค่า รวมทั้งช่วงระยะเวลาของการควบคุม
โหลดต่าง ๆ การตั้งเงื่ อนไขการทํางานอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ า นอกจากนี้ ยงั
สามารถตั้งเวลา แสดงผลผ่านทางแอลซีดี การทดสอบโหลด เป็ นต้น
การทํางานจะมีอยูส่ องโหมดด้วยกัน การทํางานหากอยูใ่ นโหมด
Plant อุณหภูมิและความชื้ นจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ ระบบจะเริ่ ม
ทํางานโดยการตรวจสอบไทม์เมอร์ของระบบ เมื่อถึงระยะเวลาการอ่านที่
กําหนดไว้ (Read interval) เช่น ทุก ๆ 10 วินาที ก็จะมีการอ่านค่าอุณหภูมิ
และความชื้ น เพื่อแสดงผล หรื อเมื่ อถึ งระยะเวลาการบันทึ กค่า (Write

interval) ก็จะมีการบันทึกค่าลงในหน่วยความจําขนาด 2Kbyte รวมทั้ง
เมื่อถึงระยะเวลาการตรวจสอบเงื่อนไขค่าของอุณหภูมิและความชื้น เพื่อ
ตัดสิ นใจควบคุมโหลดต่าง ๆ (Control interval) ให้ทาํ งาน (ตามตารางที่
1) ซึ่ งช่วงเวลาต่าง ๆ เหล่านี้ ผใู้ ช้สามารถกําหนดเปลี่ยนแปลงได้เองตาม
ความเหมาะสม
หากทํางานในโหมด Timer จะเป็ นความสามารถในการเปิ ดปิ ด
โหลดตามเวลาที่ กาํ หนดไว้ในแต่ ละวัน หรื อการเปิ ดเป็ นช่ วงในทุ ก ๆ
รอบชั่ว โมงที่ กาํ หนด เช่ น เปิ ดทุ ก ๆ 5 นาที ใน 6 ชั่ว โมง เป็ นต้น โดย
ออกแบบให้ส ามารถกํา หนดค่ า แต่ ละรอบได้สู ง สุ ด  ชั่ว โมง และ
ช่ ว งเวลาการเปิ ดสู ง สุ ด  นาที โดยสามารถนํา ค่ า อุ ณ หภู มิ และ
ความชื้ นมาเป็ นเงื่อนไขการทํางานได้ดว้ ย ทั้งนี้ เพื่อการประยุกต์ใช้งาน
ด้านอื่นได้อีกด้วย

รูปที่  โครงสร้างและการทํางานของระบบควบคุม

รูปที่  ช่วงของการควบคุมค่าอุณหภูมิ และความชื้น
Event
Temperatur
High
High
High
Normal
Normal
Normal
Low
Low
Low

Humidit
High
Normal
Low
High
Normal
Low
High
Normal
Low

Fan
(in/out/off)
In
In
In
Out
Off
Off
Out
Off
Off

Heater
(on/off)
Off
Off
Off
Off
Off
Off
On
On
On

Pump
(on/off)
Off
On
On
Off
Off
On
Off
On
On

ตารางที่  การทํางานในเงื่อนไขต่าง ๆ ของค่าอุณหภูมิและความชื้น

วิชาการ ECTI-CARD
ครั้งที่ มิ4 ถ21-22
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มวิชาการมECTI-CARD
ครั้งที่ 4 21-22
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2.2 การออกแบบฮาร์ ดแวร์

รู ปที่ 3 แสดงลักษณะของตัวกล่องควบคุมที่สร้างขึ้นมาใช้งาน
หลัก ๆ ประกอบด้วย แหล่งจ่ายไฟสวิทชิ่ง VDC 20A ชุดบอร์ ดคอน
โทรเลอร์พร้อมจอแอลซีดี และชุดวงจรสวิทช์ปิดเปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ
สัญญาณควบคุ มจากบอร์ ดคอลโทรลเลอร์ จะมี จาํ นวน  เส้น
ด้วยกัน ใช้สาํ หรับเปิ ดปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่เป็ นกระแสตรงจํานวน  เส้น
และกระแสสลับ จํา นวน  เส้ น ทั้ง นี้ ผู้ใ ช้ง านสามารถเพิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้ าตามความเหมาะสม ตามการเงื่อนไข
การทํางานในส่ วนของโปรแกรมที่สามารถตั้งได้เอง
ในส่ วนของวงจรสวิทช์เพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ นั้นจะ
ใช้วงจรที่ประกอบด้วยตัวไตรแอค (Triac) 4 ชุด เพื่อทําการปิ ดเปิ ด
อุปกรณ์ไฟฟ้ ากระแสสลับ ขนาด 220VAC 16A รวมทั้งตัวรี เลย์สวิทช์
12VDC จํานวน  ชุด สําหรับการปิ ดเปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้ ากระแสตรง และ
วงจร H-Bridge 12VDC 10A จํานวน  ชุด สําหรับการบังคับทิศทางการ
หมุนของพัดลมเพื่อดูดลมเข้าหรื อออกโดยใช้พดั ลมเพียงตัวเดียว

รู ปที่ 3 ระบบที่ออกแบบจริ ง

. ความสามารถและการประยุกต์ ใช้ งาน

บอร์ดควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นนี้ สามารถนําไปใช้งานด้าน
ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย นอกเหนือจากการเป็ นเครื่ องวัดและบันทึกค่า
อุ ณ หภู มิ ค วามชื้ น แล้ว งานทางด้า นการเกษตรที่ ต้อ งการควบคุ ม ทั้ง
อุณหภูมิ และความชื้ น เช่ นการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรื อนแบบปิ ด [], โรง
เพาะเห็ด, บ้านรังนกนางแอ่น, เครื่ องรดนํ้าอัตโนมัติ (ไม่รดเมื่อฝนตก)
เป็ นต้น ด้วยมีคุณสมบัติต่าง ๆ ของระบบสรุ ปได้ดงั นี้
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• มี ปุ่มสําหรับตั้งค่าต่าง ๆ พร้ อมจอแอลซี ดีแสดงผลได้รูปแบบ
ต่าง ๆ ได้ เช่นวัน เวลา ค่าอุณหภูมิ ค่าความชื้น และค่าอุณหภูมิ
บนตัวบอร์ดควบคุม
• สามารถตั้งช่วงของการควบคุมได้ (ให้อยูใ่ นช่วงระหว่างสองค่า
ใด ๆ) แยกกันอิสระทั้งของอุณหภูมิ และความชื้น
• สามารถควบคุมอุณหภูมิความชื้นในโรงเรื อน (Plant Mode) ให้
อยูใ่ นช่วง (TH-TL, HH-HL) ที่กาํ หนดไว้
• สามารถตั้งค่าช่ วงเวลาการของอ่ านค่ า ช่ วงเวลาการบันทึ กค่ า
อุณหภูมิและความชื้น รวมทั้งช่ วงเวลาในการตรวจสอบค่าเพื่อ
ควบคุ มการทํางานของอุ ปกรณ์ ต่อพ่วงต่ าง ๆ ในการรั กษาค่ า
อุณหภูมิ และความชื้นของโรงเรื อนให้อยูใ่ นช่วงที่กาํ หนด
• มีนาฬิกาแสดงวัน เดือน ปี และเวลา พร้อมแบตเตอรี สาํ รอง
• กําหนดค่าช่วงอุณหภูมิ และความชื้น (TH,TL,HH,HL) ล่วงหน้า
ที่ตอ้ งการควบคุมได้ถึง 4 ชุด (พร้อมสําหรับโหลดมาใช้งาน)
• มีระบบบันทึกค่าอุณหภูมิ และความชื้ น ได้สูงสุ ดอย่างละ 8000
ค่า และสามารถบอกค่าสู งสุ ดและตํ่าสุ ดพร้อมวันเวลาที่เกิดขึ้น
ของทั้งอุณหภูมิ และความชื้น
• สามารถทํา งานเป็ นตัว เปิ ดปิ ดอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ตามช่ ว งเวลาที่
กําหนดได้ (Timing mode) โดยสามารถกําหนดการทํางานให้
ขึ้นอยูก่ บั ช่วงของค่าอุณหภูมิ และความชื้นในขณะนั้น ๆ ได้ดว้ ย
• ต่อพ่วงกับระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้  ช่อง (AC 4 ช่อง DC 
ช่อง) เช่น ปั๊มนํ้า พัดลม ตัวทําความร้อน ตัวทําความเย็น
• ผูใ้ ช้งานสามารถเปลี่ยนเงื่อนไขการทํางานในตารางที่ 1 เพื่อ
ควบคุ มการเปิ ดปิ ดให้เ หมาะสมกับ ชนิ ด ของอุ ปกรณ์ ไ ฟฟ้ าที่
นํามาใช้งาน เช่นใช้ตวั ทําความเย็นแทนตัวทําความร้อน เพื่อทํา
โรงเรื อนที่ตอ้ งการอุณหภูมิต่าํ
• สามารถต่อเซนเซอร์ ได้สองจุด กรณี เซนเซอร์ เสี ยจะมีการแจ้ง
เตือนด้วยเสี ยง และไม่มีการเปิ ดปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ
• กรณี ไ ฟดับ ระบบสามารถโหลดค่ า เดิ ม ต่ า ง ๆ ที่ ต้ ัง ไว้ แล้ว
ทํางานต่อโดยอัตโนมัติ

4. การทดลอง

โรงเรื อนเพาะเห็ดขนาดเล็กขนาด 1.2ม.×1.2ม.×2.0ม. (ก×ย×ส)
ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็ นการทดสอบการใช้งานจริ งของตัวควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้ นในระบบโดยสามารถเพาะเห็ดได้หลายชนิ ดตามที่ตอ้ งการ
ตามความเหมาะสมของอุ ณ หภู มิและความชื้ นของเห็ ด แต่ ล ะชนิ ด [4]
ผูใ้ ช้งานสามารถกําหนดได้ที่บอร์ ดควบคุม ซึ่ งแตกต่างจาก [] ที่เป็ นการ
ควบคุมแบบไร้สาย และมีการเปรี ยบเทียบกับค่าอุณหภูมิและความชื้ นที่
กําหนดไว้เป็ นค่าคงที่ค่าเดียว
ในส่ วนของอุปกรณ์ ไฟฟ้ าต่าง ๆ ที่จะนํามาใช้งานเพื่อควบคุ ม
อุณหภูมิและความชื้นนั้น ประกอบด้วยตัวทําความร้อน (Heater) ขนาด
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2000 วัตต์ วางตรงกลางในโรงเรื อน พัดลมรถยนต์ 12VDC A ติดตั้งอยู่
ที่เพดานโรงเรื อน บนเครื่ องสปิ นนํ้าแบบฝอย (ULEM) ที่แขวนอยูภ่ ายใน
ห่างลงมา 20 เซนติเมตรโดยจะทํางานพร้อมกับปั้ มนํ้าพุ 220VAC 10W
ตัวโรงเรื อนติดตั้งอยูใ่ นร่ มใกล้ชายคา มีแดดบางช่วงเวลาในตอนกลางวัน
ในการทดสอบจะกําหนดให้ TH=ºC TL=28ºC และHH=8%RH
HL=7%RH สําหรับเห็ดนางฟ้ าจํานวน 200 ก้อนบรรจุอยูภ่ ายใน ทําการ
อ่านค่าทุก ๆ 10 วินาที บันทึกค่าทุก ๆ 90 วินาที และควบคุมโหลดต่าง ๆ
ตามเงื่อนไขในตารางที่ 1 ทุก ๆ 0 วินาที ซึ่ งได้ผลการทดลองดังนี้
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รู ปที่ 4 ค่าอุณหภูมิความชื้นที่บนั ทึกไว้เมื่อมีการควบคุม

ให้ความร้อนกระจายได้อย่างทัว่ ถึง ซึ่ งจะสังเกตได้ว่าค่าความชื้ นจะอยู่
ช่วงบน และหากมากเกินไปตัวพัดลมก็จะดูดระบายอากาศออกไป ส่ วน
ค่าที่อยูร่ ะหว่าง 00-1000 จะเป็ นช่วง 6 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นซึ่ งอุณหภูมิ
จะสู งขึ้น และอยูใ่ นช่วง TH, TL ที่กาํ หนด จึงไม่มีการทํางานของตัวทํา
ความร้ อน แต่ จะเป็ นตัวสปิ นนํ้าแบบฝอยที่ ทาํ งานเป็ นช่ วง ๆ เพื่อเพิ่ ม
ความชื้ นที่ลดลงในตอนกลางวัน ข้อมูลที่บนั ทึกไว้ท้ งั หมดจํานวน 1800
ค่า มีค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิเท่ากับ 29.2 ºC ค่าเฉลี่ยของความชื้ นเท่ากับ
80.41%RH ส่ วนรู ปที่ (ข) เป็ นข้อมูลในบางช่วงเวลาที่นาํ มาแสดง เพื่อ
ขยายให้เห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ภายใต้สภาวะแวดล้อมในสถานที่เดี ยวกัน หากโรงเรื อนนี้ ไม่มี
การควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น ค่าที่ได้จะเป็ นดังรู ปที่ 5 ซึ่ งเป็ นผลที่
เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันที่มีเมฆมาก ความชื้นลดลงถึง 66%RH ซึ่ งเป็ น
ผลจากการระเหย และค่าอุณหภูมิที่สูงขึ้น

. สรุ ป

การควบคุมอุณหภูมิและความชื้ นในระบบปิ ด สามารถทําได้
ตามเงื่ อนไขต่าง ๆ ที่ ได้ออกแบบไว้ ในเบื้ อ งต้นได้ทาํ การทดสอบกับ
โรงเรื อนเพาะเห็ดขนาดเล็ก ซึ่ งผลลัพธ์เป็ นที่น่าพอใจทั้งความสามารถใน
การควบคุม และผลผลิตที่เกิดขึ้น อนึ่งการควบคุมตัวแปรทั้งอุณหภูมิและ
ความชื้ นนี้ ข้ ึนอยู่กบั ปั จจัยหลาย ๆ อย่าง อาทิเช่ น ขนาดและสถานที่ ต้ งั
โรงเรื อน การระบายอากาศ ช่วงระยะเวลาการทํางานของอุปกรณ์ควบคุม
ต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกันทั้งหมด รวมทั้งการวิเคราะห์ในด้านของต้นทุ น
พลัง งานไฟฟ้ าที่ เ กิ ด ขึ้ น งานวิ จ ัย ในช่ ว งต่ อ ไปก็ จ ะเป็ นการทดสอบ
เพิ่มเติม เพื่อปรับปรุ งการทํางานของตัวควบคุมให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
รวมทั้งคํานึงถึงการประยุกต์ใช้งานในด้านอื่น ๆ
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รูปที่ 5 ค่าอุณหภูมิความชื้นที่บนั ทึกไว้เมื่อไม่มีการควบคุม
รู ปที่  (ก) เป็ นค่าของอุณหภูมิ (เส้นล่าง) และความชื้น (เส้นบน)
ที่ทาํ การบันทึกค่าไว้ทุก ๆ 90 วินาที ประมาณสองวัน ซึ่ งจะเห็นแนวโน้ม
ค่าอุณหภูมิและความชื้นที่แตกต่างกันในตอนกลางวัน และกลางคืน โดย
ในช่วงของค่าตั้งแต่ 1-00 จะเป็ นช่วงเวลา 6 โมงเย็นถึง 6 โมงเช้า ซึ่ งมี
อุณหภูมิที่ต่าํ ลง ทําให้ตวั ทําความร้อนทํางานเป็ นช่วง ๆ เพื่อเพิ่มอุณหภูมิ
และหากค่าความชื้นไม่เกินค่าเฉลี่ยของ HH และ HL นัน่ คือ 80% ตัว
สปิ นนํ้าแบบฝอยก็จะทํางานร่ วมด้วยเพื่อให้เกิดไอนํ้าภายในโรงเรื อน ทํา

[1] SHT1x / SHT7x Humidity & Temperature Sensmitter, Datasheet,
Sensirion, Zürich, Switzerland, June 2002
[2] Michael Margolis, “Arduino Cookbook”, 1st Edition, O’Reilly
Publisher, March 2011
[] M. Hansen, P. Andersen et.al, "Temperature and humidity control
in livestock stables", Conference on Control Automation Robotics
& Vision (ICARCV), Dec. 2010, page(s): 190 - 1910
[4] ชาญยุทธ ภาณุ ทตั และคณะ, “คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
เห็ด”, กรุ งเทพมหานคร, บริ ษทั นิวธรรมดาการพิมพ์ จํากัด, 24
[] ดนัย หล้าสุ ดตา และ วิรัติ อัศวานุ วตั ร, “การสร้ างระบบควบคุ ม
อุณหภูมิและความชื้นในโรงเรื อนเพาะเห็ดจําลองแบบไร้สาย”, การ
ประชุ มทางวิชาการระดับชาติดา้ นครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1,
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Abstract

Currently in Thailand the rice research does not
popularly involve using any aiding analysis software
packages, thus the research process is retarded. This is
because researchers have to manually measure
physical properties of each rice grain which may cause
error if the researchers are exhausted. Using an aiding
software package is an appropriate option; however,
most software packages in the market are imported and
expensive. The choice of using software can cause
highly expensive research budget. Therefore, in this

44

research, we propose an efficient rice grain
classification system to support research and
development of rice species, and replace the need of
imported software. Moreover, the development of the
system is based on only open source tools.



Digital Image Processing, rice grain quality, grain size,
grain count
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ ห าตำา แหน่ ง ที่
เหมาะสมของระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคนมในบริเวณ
พื้ น ที่ ส หกรณ์ โ คนมหนองโพราชบุ รี จำา กั ด (ในพระบรม
ราชูปถัมภ์) อำา เภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พิจารณาโดยนำา
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ มาใช้ประกอบการวิเคราะห์
เพื่อหาตำา แหน่งที่มีความเป็นไปได้ในการก่อสร้างระบบผลิต
ก๊าซชีวภาพ ภายใต้ข อบเขตของการศึกษาครอบคลุมผู้เลี้ยง
โคนม 400 หลังคาเรือน ซึ่งมีโคนมจำา นวน 9,572 ตัว โดย
วิเคราะห์หาต้นทุนการขนส่ง ปริมาณก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ และ
วิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนโครงการ
ด้วยวิธีการหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อ
ต้นทุนและอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ ณ อัตราคิด
ลดร้อยละ 7 โดยตำาแหน่งที่มีความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพที่นำามาพิจารณาประกอบด้วย ตำาแหน่ง
บริเวณที่ตั้งของสหกรณ์โคนม และตำา แหน่งที่มีจำา นวนโคนม
มากที่สุด จากการศึกษาพบว่าตำาแหน่งที่มีต้นทุนการขนส่งตำ่า
ที่สุดคือ ตำาแหน่งบริเวณที่ตั้งของสหกรณ์โคนม และจากการ
วิเคราะห์ค่าความคุ้มค่า ทางเศรษฐศาสตร์ข องโครงการพบ
ว่าการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพในตำา แหน่งบริเวณที่ตั้ง
ของสหกรณ์โคนม ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่สงู ทีส่ ดุ

Abstract
The objectives of this study are to analyze the
optimal placement of biogas plant from cow dung
around the dairy co-operative, located in Nongpho
Dairy Co-operative LTD(Under The Royal Patronage),
Ratchaburi Province,which provides the maximum
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benefit of biogas plant. The optimal placement was
analyzed by using geographic information system (GIS)
in order to evaluate the feasible locations of biogas
plants. The scope of this study covered 400
households with 9,572 cows. Which include
transportation costs, biogas production, and maximum
benefit of biogas plant investments. The maximum
benefit of biogas plant was evaluated by net present
value, benefit cost ratio and internal rate of return at
discount rate of 7 percent. The feasible locations of
biogas plant where considered are dairy co-operative
and high cow density area. According to this study, the
dairy co-operative with the lowest transportation cost
and construction biogas plant at the dairy co-operative
is the optimal placement of biogas plant to get the
most benefit.

คำำสำำคัญ
โรงผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพจากมู ล โคนม ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ พลังงานทางเลือก

1. บทนำำ
เนื่ อ งจากโลกในยุค ปัจ จุ บัน มี ก ารพั ฒ นาขึ้ น จากเดิ ม ใน
หลายด้าน ทั้งเทคโนโลยีการคมนาคม อุตสาหกรรม เครื่องใช้
และอุปกรณ์ ซึง่ ทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่ออำานวยความสะดวกในชีวติ
ประจำาวันให้แก่มนุษย์ เป็นเหตุให้สังคมในยุคปัจจุบันมีความ
ต้องการทีจ่ ะใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้น จากสถานการณ์พลังงานที่มี
แนวโน้มการใช้งานมากขึน้ หลายประเทศจึงได้เริม่ หาพลังงานที่
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จะนำามาใช้ทดแทนนำ้ามันดิบหรือ ก๊าซธรรมชาติทมี่ ีแนวโน้มของ
ราคาทีส่ ูงขึ้น และทำาให้แหล่งของพลังงานเชื้อเพลิงลดปริมาณ
ลงและไม่สามารถที่จะผลิตให้เพียงพอกับความต้องการในการ
ใช้งานได้ ดังนั้นการหาแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อให้เพียงพอต่อ
ความต้องการในปัจจุบันจึงมีความสำาคัญ หนึ่งในพลังงานทาง
เลือกหรือพลังงานทดแทน (Alternative Energy) ที่มีศักยภาพ
ในการนำา มาใช้ คื อ ก๊ า ซชี ว ภาพ [1], [2] เหตุ ผ ลเนื่ อ งจาก
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม จึงทำาให้มีเศษวัสดุเหลือ
ใช้เช่น มูลสัตว์ เศษซากพืช ซากสัตว์ เป็นจำานวนมาก

2. ที่มำและแรงจูงใจของปัญหำ
ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ย่อยสลายสารอินทรีย์เช่น มูลสัตว์ที่ย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจน
มีคณ
ุ สมบัติ ติดไฟได้ สามารถนำามาเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า ได้ นอกจากนั้ น ยั ง ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มลพิ ษ ต่ อ สิ่ง แวดล้ อ ม
เนื่องจากสามารถช่วยลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่ง
เป็นสาเหตุทำาให้เกิดปรากฎการณ์ภาวะเรือนกระจก โดยทั่วไป
มูลของโคนม 1 ตัว สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 0.75 ลูกบาศก์
เมตร [3] จากสถิตขิ องกรมปศุสตั ว์ ปี 2552 พบว่าประเทศไทย
มีการเลี้ยงโคนมจำา นวน 483,899 ตัว ซึ่งสามารถให้พลังงาน
เทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า 580,678 kW-hr/ปี โดยจังหวัดราชบุรี
มีการเลี้ย งโคนมจำา นวน 52,187 ตัว ซึ่งสามารถให้พ ลังงาน
เที ย บเท่ า พลั ง งานไฟฟ้ า 62,624 kW-hr/ปี คิ ด เป็ น 10.7%
ของทั้งประเทศ
การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคนม บริเวณเขต
พื้นที่จังหวัดราชบุรีเป็นที่น่าสนใจเนื่องจากมีการเลี้ยงโคนม
ปริมาณมาก โดยการก่อสร้างระบบก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์นั้น
จำา เป็นที่จะต้องศึกษาความเหมาะสมในทุกด้า นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการศึกษาตำาแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขทาง
เศรษฐศาสตร์ เนื่องจากมีผลต่อความคุ้มค่าในการลงทุน โดย
ต้นทุนด้านการขนส่งเป็นต้นทุนหลักต้นทุนหนึ่ง ดังนั้นจึงเกิด
แนวคิด ที่ จ ะศึ กษาหาตำา แหน่ง ของโรงผลิต ก๊า ซชี ว ภาพจาก
ปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดเป็นต้นทุนด้านการขนส่ง โดยใช้ระบบ
สารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ ม าช่ ว ยในการพิ จ ารณาเพื่ อ หา
ตำา แหน่งที่เหมาะสมและมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มาก
ที่สดุ [4]

3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
3.1 บ่อก๊ำซชีวภำพจำกมูลสัตว์
บ่อก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ที่อยู่ในประเทศ สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 กลุม่ ได้แก่ 1) บ่อหมักไร้ออกซิเจนแบบช้า (Low
Rate Anaerobic Digester) เป็นบ่อหมักที่ออกแบบโดยอาศัย
กลุ่ม ของแบคที เ รีย นิ ด ที่ ไ ม่ต้ อ งการใช้ อ อกซิ เ จนในการย่อ ย
สลายสารอินทรียใ์ นนำ้าเสีย ต้องใช้ระยะเวลากักเก็บนำ้าเสียนาน
ประมาณ 30 - 50 วัน จึงจำาเป็นต้องทำาให้บ่อหมักมีขนาดใหญ่
2) บ่ อ หมั ก ไร้ อ อกซิ เ จนแบบเร็ ว (High rate anaerobic
digester) เป็นบ่อที่เหมาะสำา หรับใช้บาำ บัดนำ้า เสียประเภทที่มี
ปริมาณสารอินทรีย์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปที่ละลายนำา้ ได้ บ่อหมัก
แบบนี้จะมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายค่อนข้างเร็ว ระยะ
เวลากักเก็บ นำ้า เสียประมาณ 0.5 - 3.0 วัน จึงทำา ให้บ่อหมักมี
ขนาดเล็ก ส่วนใหญ่บ่อหมักไร้ออกซิเจนแบบเร็วจะไม่นิยมนำา
มาใช้กับนำ้า เสียจากมูลสัตว์เ นื่องจากตะกอนจากมูลสัตว์จ ะ
สร้างปัญหาแก่ระบบ

3.2 กำรวิเครำะห์ด้วยระบบสำรสนเทศทำง
ภูมิศำสตร์
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ เป็นระบบสารสนเทศข้อมูลเชิง
พื้นที่หรือข้อมูลที่มีพิกัดตำา แหน่ง ซึ่งเป็นการผสมผสานการ
ทำางานระหว่างกระบวนวิธีวิเคราะห์ร่วมกับระบบฐานข้อมูลที่มี
การอ้างอิงเชิงพิกัด ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จึงหมาย
รวมถึงทัง้ ระบบของการให้คำาตอบเชิงพื้นที่ ซึง่ ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ดำาเนินการในขั้นตอนต่างๆ เริ่มตั้งแต่การรวบรวม และนำาเข้า
ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ การกำา หนดเงื่อนไข
สำาหรับเลือกใช้ข้อมูลเพื่อนำาไปวิเคราะห์หรือ สร้างแบบจำาลอง
เชิ ง พื้ น ที่ และท้ า ยที่ สุ ด จะทำา การแสดงผลซึ่ ง เป็ น การตอบ
คำา ถามเชิ ง พื้ น ที่ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ เครื่ อ งมื อ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ สามารถใช้โปรแกรมหรือ ชุดของคำาสัง่ สำาเร็จรูป เช่น
โปรแกรม Arc Info, MapInfo ฯลฯ [5] ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชั่
นการทำา งานและ เครื่องมือที่จำา เป็นต่างๆ สำา หรับนำา เข้าและ
ปรับแต่งข้อมูล , จัดการระบบฐานข้อมูล , เรียกค้น , วิเคราะห์
และจำาลองภาพ โดยที่ข้อมูลซึง่ หมายถึงรายละเอียดต่างๆ ที่จะ
ใช้ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และถูกจัดเก็บในรูปแบบ
ของฐานข้อมูลโดยได้รับการดูแลจากระบบจัดการฐานข้อมูล
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โดยข้อมูลใน ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์แบ่งออกได้เป็น 2
ประเภท [6] คื อ 1) ข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ (Spatial Data) แสดง
ตำาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ของรูปลักษณ์ของพื้นที่ ซึ่งมี อยู่ 2
แบบ คื อ ข้ อ มู ล ที่ แ สดงทิ ศ ทาง (Vector Data) และข้ อ มู ล ที่
แสดงเป็นตารางกริด (Raster Data) และ 2) ข้อมูลเชิงบรรยาย
(Non-Spatial Data or Attribute Data) มีลักษณะเป็นตารางสี่
เหลี่ยมเล็กๆ เท่ากันและต่อเนื่องกัน ซึ่งสามารถอ้างอิงค่าพิกัด
ทางภูมิศาสตร์ได้ ขนาดของตารางกริดหรือความละเอียด ใน
การเก็บข้อมูลจะใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับการจัดแบ่งจำานวนแถว
และจำา นวนคอลัมน์ ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บโดยใช้ตารางกริด
เช่ น ภาพดาวเที ย ม หรื อ ข้ อ มู ล ระดั บ ค่ า ความสู ง (Digital
Elevation Model : DEM) เป็นต้น
การทำา งานของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ประกอบ
ด้วย ขั้นตอนหลักๆ คือ 1) การวิเคราะห์ปัญหาหรือการกำาหนด
วัตถุประสงค์ 2) การจัดเตรียมฐานข้อมูล และ 3) การวิเคราะห์
ข้อมูล

3.3 เกณฑ์กำรตัดสินใจ
การศึก ษาตำา แหน่ง ที่ตั้ ง ที่ เ หมาะสมภายใต้เ งื่ อ นไขทาง
เศรษฐศาสตร์ใช้เกณฑ์การตัดสินใจโดยพิจาณาจาก 1) มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิคือ ผลรวมระหว่างผลต่างของมูลค่าปัจจุบันของ
รายได้ทคี่ าดว่าจะได้รับในแต่ละปีกับมูลค่าปัจจุบันของรายจ่าย
ที่จ่ายออกไปตลอดอายุโครงการ ดัง(1)
n

NPV =∑t=0

B t−C t
(1+i)t

(1)

กำาหนดให้ ;
NPV = มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
Bt
= มูลค่ารายได้จากการผลิตก๊าซในปีที่ t
Ct
= มูลค่ารายจ่ายในการผลิตก๊าซในปีที่ t
t
= อายุระบบก๊าซชีวภาพตัง้ แต่ปีที่ 0, 1, 2, 3,……, n
n
= อายุระบบก๊าซชีวภาพ 15 ปี
i
= อัตราคิดลด
หลักเกณฑ์การตัดสินใจคือ ควรลงทุนเมื่อมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิมีค่าเป็นบวก และไม่ควรลงทุนถ้ามูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่า
เป็นลบ
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2) อั ต ราผลตอบแทนภายใน คื อ อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ใ ช้ คิ ด หั ก
ส่วนลดแล้ว ทำาให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการมีค่าเท่ากับ
ศูนย์ ดัง (2)
n

∑t =0

Bt −C t
t

IRR
(1+
)
100

=0

(2)

เกณฑ์ที่ใ ช้ในการตัดสินใจ คื อ ถ้า ค่า อัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการ (IRR) ที่คำานวณได้สูงกว่าที่กำา หนดก็ยอมรับ
โครงการนั้น ถ้าตำ่ากว่าก็ปฏิเสธโครงการ โดยทั่วไปถ้าอัตราผล
ตอบแทนภายในมากกว่าอัตราคิดลด จะเหมาะสมในการลงทุน
3) อั ตราส่ว นผลตอบแทนต่ อต้ น ทุ น คื อ อั ต ราส่ว นระหว่า ง
มูล ค่า ปั จ จุ บัน ของรายได้กับมูล ค่า ปัจ จุ บัน ของรายจ่า ยรวม
ตลอดอายุโครงการ ดัง (3)
n
B t /(1+i)t
B
=∑ t=0
C
C t / (1+i)t

(3)

หลักเกณฑ์การตัดสินใจ คือ ควรลงทุนเมื่ออัตราส่วนผล
ตอบแทนต่อต้นทุนมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับหนึ่ง และไม่ควร
ลงทุนเมื่ออัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนค่าน้อยกว่า 1

4. กำรทดสอบ
งานวิจัยนี้ได้พิจารณา ศึกษาหาตำา แหน่งที่มีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์มากทีส่ ดุ ของการก่อสร้างโรงผลิตก๊าซชีวภาพ
จากมูลโคนม โดยพิจารณานำาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
มาใช้ในการกำาหนดตำาแหน่งที่ตั้งโดยมีวิธีดำา เนินการวิจัยตาม
ลำาดับขั้นดังต่อไปนี้ และแสดงดังภาพที่ 1
- การสำา รวจข้ อ มู ล โดยการรวบรวมข้ อ มู ล และจั ด ทำา
แบบสอบถาม จั ด ทำา การสำา รวจรวบรวมข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ใน
บริเวณพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาคือบริเวณสหกรณ์โคนมหนองโพ
ราชบุรี จำากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) อำาเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี โดยรวบรวมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น
เช่ น รายชื่ อ สมาชิ ก สหกรณ์ ที่ สำา รวจตามขอบเขตการวิ จั ย
จำา นวนโคนม ค่า ใช้ จ่า ยโดยรวมในการเลี้ย งโคนม ปริ ม าณ
นำ้า นมที่ได้จากการเลี้ยงโคนม รายได้ที่ได้จากการเลี้ยงโคนม
ลักษณะการขนส่งนำ้า นม ระยะทางการขนส่งนำ้า นม ปริมาณ
นำ้านมที่ขนส่งต่อเที่ยว ปริมาณมูลที่เกิดขึ้นต่อวัน ปริมาณมูลที่
สามารถรวบรวมได้ต่อวัน วิธีการจัดการกับมูลโคนม เป็นต้น

การประชุมวิชาการ ECTI-CARD ครั้งที่ 4 21-22
มิถุนมายน
2555ECTI-CARD
RMUTT ครั้งที่ 4 21-22 มิถุนายน 255552RMUTT
การประชุ
วิชาการ

ภำพที่ 1: กำรวิเครำะห์ด้วยระบบสำรสนเทศทำง
ภูมศิ ำสตร์
- การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ โดยทำาการวัดพิกัดเพื่อใช้อ้างอิงตำาแหน่งบนแผนที่
ซึ่งการนำาเสนอข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบระบบสารสนเทศทางภูมิ
ศาสตร์นั้นจำาเป็นต้องทราบตำาแหน่งที่แน่นอน เพื่อให้ผลของ
การนำาเสนอมีความถูกต้อง รวมทัง้ การวิเคราะห์ข้อมูลทีม่ คี วาม
ถูกต้องตามไปด้วย ดังนั้นการวัดพิกดั เพื่อใช้อ้างอิงตำาแหน่งบน
แผนที่ จะทำาการวัดด้วยเครื่องมือวัดพิกัดทางภูมิศาสตร์ โดย
วัดพิกดั ในตำาแหน่งทั้งหมดของฟาร์มที่อยู่ในขอบเขตการศึกษา
แล้วนำา ข้อมูลพิกัดที่วัดได้ป้อนเข้า โปรแกรมจัดทำา เป็นแผนที่
แบบจุด ซึ่งใช้เป็นแผนที่ต้นแบบในการอ้างอิงค่าพิกัดตำาแหน่ง
พื้นที่ เพื่อนำามาวิเคราะห์หาตำาแหน่งและระยะทางโดยใช้ระบบ
สารสนเทศทางภูมศิ าสตร์
การนำา เข้ า ข้ อ มู ล ในโปรแกรมระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ โดยการนำา เข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่เป็นลักษณะข้อมูล
ประเภท Shape file หลายๆชั้ น ข้ อ มู ล และข้ อ มู ล เชิ ง
คุ ณ ลัก ษณะมาซ้ อ นทั บกั น โดยการรวบรวมข้ อ มู ล จากการ
สำา รวจภายในขอบเขตของการวิ จั ย และนำา เข้ า ข้ อ มู ล เส้ น
ขอบเขตการปกครอง ชั้นข้อมูลถนน ที่เป็นข้อมูลประเภทเส้น
และข้อมูลพิกัด โดยให้แสดงข้อมูลพิกัดประเภทจุดลงในแผนที่

เพื่อทำา การวิเคราะห์และกำา หนดเงื่อนไขต่างๆ โดยการนำา เข้า
ข้อมูลเชิงพื้นที่ และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ เพื่อให้ได้ข้อมูลพิกัด
ภูมิศาสตร์ของฟาร์มแต่ละแห่ง โดยตัวอย่างข้อมูลคุณลักษณะ
ของค่าพิกดั ฟาร์ม
- การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อ
ศึกษาหาตำาแหน่งที่เหมาะสมของการก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากมูลโคนม โดยศึกษาลักษณะการกระจายตัว และ
ความหนาแน่ น ของจำา นวนโคนม จำา นวนฟาร์ ม ตำา แหน่ ง
ศูนย์กลางของการขนส่ง เส้นทางถนนและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางการขนส่ง เพื่อหาระยะทางทีส่ นั้
ทีส่ ดุ ตามแนวของเส้นทางถนน ด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์โครง
ข่าย (Network Analysis) ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมการทำางานของ
โปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ โดยวิเคราะห์หาระยะ
ทางที่สั้นที่สุดจากตำาแหน่งของฟาร์มแต่ละแห่ง ไปยังตำาแหน่ง
ของระบบผลิตก๊าซชีวภาพในตำาแหน่งต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้
โดยในการหาระยะทางที่สั้นที่สุดตามแนวเส้นถนน จะเป็นการ
หาระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างจุดสองจุดคือตำา แหน่งของการ
ก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคนมกับตำาแหน่งของ
แต่ ล ะฟาร์ ม นำา มาเปรี ย บเที ย บระยะทางทั้ ง หมดในแต่ ล ะ
ตำาแหน่งของการก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคนม
โดยในการหาระยะทางที่เหมาะสมทีส่ ุดด้วยโปรแกรมวิเคราะห์
โครงข่ายนี้ เมื่อต้องการให้โปรแกรมคำา นวณหาระยะทางจาก
ตำาแหน่งพิกัดฟาร์มไปยังตำาแหน่งของการก่อสร้างโรงงานผลิต
ก๊าซชีวภาพจากมูลโคนม โดยโปรแกรมสามารถวิเคราะห์หา
เส้นทางถนนที่ใกล้กับจุดพิกัดที่กำาหนดมากที่สุด และเลือกเส้น
ทางนั้นเพื่อเดินทางไปยังตำาแหน่งปลายทางที่ต้องการ ในกรณี
ที่ เ ส้ น ทางถนนที่ ใ กล้ กั บจุ ด พิ กั ด มี ห ลายเส้ น ทาง โปรแกรม
สามารถหาเส้นทางที่มีระยะทางสั้นที่สุดและเลือกเส้นทางนั้น
เพื่อเดินทางไปยังตำาแหน่งปลายทางทีต่ ้องการได้เช่นกัน
- การประเมินความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ มีปจั จัยที่เกี่ยวข้อง
ในการประเมินหลายปัจจัย เช่น ปัจจัยด้านต้นทุนการขนส่ง
ปั จ จั ย ด้ า นผลผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพ และปั จ จั ย ด้ า นการลงทุ น
นอกจากปัจจัยด้านต้นทุนการขนส่งที่มีผลต่อความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์แล้ว ปัจจัยด้านผลผลิตก๊าซชีวภาพ ก็เป็นปัจจัย
ข้ อ หนึ่ ง ที่ มี ผ ลเกี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ เ คราะห์ ความคุ้ ม ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์
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ครั้งที่ มิ4 ถ21-22
ถุนายน
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ครั้งที่ 4 21-22
ุนายนมิ2555
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5. ผลกำรวิเครำะห์และกำรวิจำรณ์ผล

5.2 กำรวิเครำะห์ด้ำนกำรขนส่ง

การศึกษานี้ทำา การวัดพิกัด ทางภูมิศาสตร์ด้ว ยเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียม GPS รุ่น GARMIN NUVI 1250 โดยวัดใน
ตำาแหน่งของฟาร์มที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี
จำากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จำานวน 400 ฟาร์ม โดยมีระยะ
ทางจากสหกรณ์ โ คนมหนองโพราชบุ รี จำา กั ด (ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ )ไปยั ง ฟาร์ ม แต่ ล ะแห่ ง โดยรอบรั ศ มี ไ ม่ เ กิ น 20
กิโลเมตร ซึ่งจะครอบคลุมเขตตำาบลหนองโพ และตำา บลดอน
กระเบื้ อ ง อำา เภอโพธาราม จั ง หวั ด ราชบุ รี มี ป ริ ม าณมู ล
โคนมเฉลี่ย 10 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน มีจำานวนโคนม รวมกันทั้ง
สิ้น 9,572 ตัว ค่าการขนส่งด้วยรถรับจ้างคิดเป็นวันละ 0.02
บาทต่อกิโลกรัมต่อกิโลเมตรต่อเที่ยว

วิเคราะห์เพื่อหาระยะทางที่สั้นที่สุดตามแนวเส้นทางถนน
จากตำาแหน่งระบบผลิตก๊าซชีวภาพที่เป็นไปได้ทั้งสองตำาแหน่ง
กับตำาแหน่งของครัวเรือนหรือฟาร์มด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์
โครงข่าย ผลการวิเคราะห์พบว่าระยะทางทั้งหมดจากตำาแหน่ง
ของฟาร์ ม ทั้ ง 400 ฟาร์ ม ไปยั ง ตำา แหน่ ง ของระบบผลิ ต ก๊ า ซ
ชีวภาพทัง้ สองตำาแหน่งดังแสดงในภาพที่ 3 และภาพที่ 4

5.1 กำรหำตำำแหน่งที่มีควำมเป็นไปได้
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากการสำารวจและวิเคราะห์ด้วย
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สามารถกำา หนดตำา แหน่งที่มี
ความเป็นไปได้ในการสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูล โคนม
ดังภาพที่ 2
ตำา แหน่งที่มีความเป็นไปได้ทั้งสองตำา แหน่งมีข้อแตกต่าง
กัน เนื่องจากการเลีย้ งโคนมในตำาบลหนองโพ และตำาบลดอน
กระเบื้อง อำาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นการเลี้ยงโดย
ชาวบ้าน ไม่ได้เลี้ยงเป็นฟาร์มขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียว ดังนั้น
ตำา แหน่งของครัว เรือนจึงเป็นตำา แหน่งของครอบครัว ที่มีการ
เลี้ยงโคนมหรือเป็นตำาแหน่งของฟาร์มนั่นเอง ดังนั้นจึงได้เลือก
ศึกษาตำา แหน่งที่มีความเป็นไปได้ทั้งสองตำา แหน่ง โดยมีข้อ
แตกต่างกันดังนี้ 1) ตำาแหน่งที่ 1 เป็นตำาแหน่งบริเวณที่ตั้งของ
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำา กัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์ )
ซึ่งเป็นตำาแหน่งที่เป็นศูนย์กลางของฟาร์มโคนมที่อยู่ในขอบเขต
การศึกษาทั้งหมด โดยเมื่อดูจากแผนที่แล้วบริเวณฟาร์มโคนม
จะกระจายตัวอยู่รอบสหกรณ์ 2) ตำา แหน่งที่ 2 เป็นตำา แหน่ง
บริเวณที่มีจำานวนโคนม และจำานวนฟาร์มมากที่สุด จากฐาน
ข้ อมูล ที่ได้จากการสำา รวจจำา นวนโคนมของแต่ล ะฟาร์มและ
ข้อมูลแผนที่ที่ได้จากโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ทั้ง 400 ฟาร์ม พบว่าบริเวณตำาบลดอนกระเบื้องเป็นบริเวณที่มี
จำา นวนโคนมมากที่สุด โดยตำา แหน่งที่มีความเป็นไปได้จะอยู่
ใกล้กบั ถนนทางหลวงสายหลัก
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ภำพที่ 2: ตำำแหน่งทีม่ คี วำมเป็นไปได้ในกำรก่อสร้ำง
ระบบผลิตก๊ำซชีวภำพจำกมูลโคนม

ภำพที่ 3: เส้นทำงกำรเดินทำงทีส่ ั้นทีส่ ุดตำมแนวเส้นถนน
ระหว่ำงตำำแหน่งระบบผลิตก๊ำซชีวภำพ 1 กับตำำแหน่ง
ครัวเรือนทีก่ ำำหนด

ภำพที่ 4: เส้นทำงกำรเดินทำงทีส่ ั้นทีส่ ุดตำมแนวเส้นถนน
ระหว่ำงตำำแหน่งระบบผลิตก๊ำซชีวภำพ 2 กับตำำแหน่ง
ครัวเรือนทีก่ ำำหนด
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6.สรุป
จากการศึกษาพบว่าตำาแหน่งที่เหมาะสมในการสร้างระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคนมของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี
จำา กั ด (ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ) ตามขอบเขตงานวิ จั ย โดย
ตำาแหน่งที่ 1 เป็นตำาแหน่งที่เหมาะสมที่สุด คือบริเวณที่ตั้งของ
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำา กัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์ )
ซึ่ ง เป็ น ตำา แหน่ ง ที่ มี ต้ น ทุ น การขนส่ ง ตำ่า ที่ สุ ด คิ ด เป็ น มู ล ค่ า
1,504,939 บาทต่ อปี เทีย บกับตำา แหน่ งที่ 2 มีต้นทุ นคิด เป็ น
มูลค่า 1,631,674 บาทต่อปี โดยก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
บ่อแบบพลาสติกคลุมบ่อโดยให้สามารถรองรับปริมาณผลผลิต
ก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นทัง้ หมด ระบบควรมีขนาด 9,000 ลูกบาศก์
เมตร จำานวนสองบ่อก๊าซชีวภาพ และจากผลการวิเคราะห์ค่า
ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์หาผลตอบแทน
ตลอดอายุโครงการ 15 ปี โดยไม่ได้คำานึงถึงมูลค่าปัจจุบัน พบ
ว่าตำา แหน่งที่ 1 ให้ค่าความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มากที่สุด
ณ อัตราคิดลดร้อยละ 7 ตลอดอายุโครงการ พบว่าอัตราผล
ตอบแทนภายในจากการลงทุน มีค่าสูงถึง 28.06 % และเมื่อ
พิจารณามูลค่าผลตอบแทนสุทธิจากโครงการลงทุน พบว่ามีค่า
เท่ากับ 81,642,274 บาท ณ อัตราคิดลดร้อยละ 7 ถือว่าอยู่
ในระดับที่สูง สอดคล้องกับค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน
ที่มีค่า 1.68 ณ อัตราคิดลดร้อยละ 7 จึงสรุปได้ว่ามีความคุ้ม
ค่าต่อการลงทุน โดยการหาค่าความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
โดยไม่ได้คำา นึงถึงมูลค่าปัจจุบันเป็นเพียงการหาผลประโยชน์
รวมของโครงการตลอดอายุ โ ครงการอย่ า งคร่ า วๆ เพื่ อ ให้
สามารถเปรียบเทียบและประเมินได้ว่าการก่อสร้างระบบผลิต
ก๊าซชีวภาพในตำาแหน่งใดจากตำาแหน่งทีม่ คี วามเป็นไปได้ให้คา่
ความคุม้ ค่ามากทีส่ ดุ

7.แนวทำงกำรพัฒนำต่อ
ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาเป็นครัวเรือนทั้งหมดที่
เป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยจะทำาให้เกิดความแตกต่างที่ชัดเจนใน

ประเด็นของต้นทุนการขนส่งและความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์
มากขึ้น ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิจัยครั้งนี้สามารถนำาไป
เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการหาพื้นที่และตำาแหน่ง
ที่เหมาะสมของการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นที่อื่นๆ
ได้
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บทคัดย่ อ

โ ท รศั พ ท์ ผ่ า น เครื อ ข่ า ย อิ นเทอร์ เน็ ต (VoIP : Voice over IP) เป็ น
ซอฟต์แวร์ อานวยความสะดวกสาหรับการสื ่อสารผ่านระบบอิ นเทอร์ เน็ ต
และได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งแพร่ ห ลาย เพื ่ อ แทนที ่ เ ครื อ ข่ า ยโทรศัพ ท์
สาธารณะ (PSTN) แบบเดิ ม ที ่ นิ ยมใช้ อ ยู่ ก่อ น Asterisk เป็ น หนึ่ ง ใน
ซอฟต์ แ วร์ VoIP ที ่ ไ ด้ รับ ความนิ ย มมากที ่ สุด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ใน
ประเทศไทย อย่ างไรก็ ต ามชุดซอฟต์ แ วร์ VoIP ที ่ พ ฒ
ั นาบน Asterisk
(เช่ น Trixbox, Elastix, AsteriskNOW, EZY IP-PBX, ISANBox.A) ยังมี
ข้อบกพร่ องด้านความมัน่ คงบางอย่าง ดังนัน้ ในงานวิ จยั นี ้จึงได้เสนอการ
พัฒ นาต่ อ ยอดชุด ซอฟต์ แ วร์ VoIP เพื ่อ ป้ องกัน SIP flooding, SIP
Registration Hijacking, RTP flooding, MITM, SVMAP และ
cancel/bye attacks จากผลทดลองบนเครื อข่ ายการทดสอบ (test-bed)
แสดงให้เป็ นประสิ ทธิ ภาพด้านการรักษาความมัน่ คงที ่ดีกว่ าชุดซอฟต์ แวร์
VoIP ก่อนหน้าที ่จะมี การพัฒนาต่อยอด

Abstract

Voice over IP (VoIP) is a set of facilities to manage the delivery of
voice information over the Internet. It has been widely used to
replace the old Traditional Public Switch Telephone network
(PSTN). Asterisk is one of the most widely used the VoIP IPBX
software, particularly in Thailand. However, from the literature,
almost all Asterisk-based packages (such as Trixbox, Elastix,
AsteriskNOW, EZY IP-PBX, ISANBox) still have some serious
security drawbacks. So, in this paper, we have proposed to
extend a VoIP package to protect against SIP flooding, SIP
Registration Hijacking, RTP flooding, MITM, SVMAP, and
cancel/bye attacks. Finally, the experimental results on a testbed have demonstrated a better security performance of our new
VoIP package over the previous ones.

คาสาคัญ

VoIP Package, VoIP Security, Asterisk, SIP flooding,
SIP Registration Hijacking, RTP flooding
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1. บทนา

Asterisk [1] เป็ นซอฟต์ แ วร์ โทรศั พ ท์ ผ่ า นเครื อข่ า ย
อินเทอร์ เน็ต (VoIP : Voice over Internet Protocol) แบบ
โอเพนซอร์ ซ ตัวหนึ่ง ซึ่งเป็ นที่ กาลังเป็ นที่ นิยมและเติบโตมาก
ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ เนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้ จ่าย
ด้ านโทรศัพท์ได้ จ านวนมากและไม่เสียค่าใช้ จ่ายในการจัดซื อ้
ซอฟต์แวร์ เมื่อเทียบกับเครื อข่ายโทรศัพท์สาธารณะ (PSTN :
Public Switch Telephone Network) ที่นิยมใช้ อยู่ก่อน

ปั จจุบนั ได้ มีผ้ พู ฒ
ั นาชุดซอฟต์แวร์ VoIP ที่ใช้ Asterisk เป็ น
IP-PBX [2] ซึ่งมีอยู่หลายตัว เช่น Trixbox [3], Elastix [4],
AsterikNOW [5], EZY IP-PBX [6], ISANBox.A [7] เนื่องจาก
การใช้ งาน ระบบ VoIP โดยตรงมีความยุ่งยาก ส่วนใหญ่จะต้ อง
เป็ นผู้ที่มีความรู้มากพอสมควรถึงจะสามารถติดตังและใช้
้
งาน
ได้ ชุดซอฟต์แวร์ VoIP จึงถูกพัฒนาขึ ้นมาเพื่อให้ ง่ายต่อการ
ติดตังและใช้
้
งานระบบ VoIP
ในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานออกมาให้ การสนับสนุนการ
ใช้ งาน Asterisk เพื่อเป็ นระบบ VoIP เช่น คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (กทช.) สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
อุ ต ส า ห ก ร ร ม โ ท ร ค ม น า ค ม ( TRIDI) โ ด ย ร่ ว ม มื อ กั บ
สถาบันการศึกษาพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ VoIP ที่ใช้ Asterisk เป็ น
IP-PBX ขึน้ มาและผลักดัน ให้ มี การใช้ งานภายในหน่ ว ยงาน
และองค์กรต่างๆ
จากงานวิจัย [8-11] ได้ แสดงให้ เห็นถึงปั ญหาความบกพร่ อง
จานวนมากในระบบ VoIP ซึ่งปั ญหาเหล่านันสามารถส่
้
งผลเสีย
ร้ ายแรงต่อ ข้ อ มูลสาคัญ และรวมไปถึงตัวระบบ VoIP และใน
งานวิจัย [12] ได้ ทาการประเมินปั ญ หาด้ านความมั่น คงของ
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ชุด ซอฟต์ แ วร์ VoIP 5 ตัว ที่ ใ ช้ Asterisk เป็ น IP-PBX
โดยเป็ นซอฟต์ แ วร์ โ อเพนซอร์ ซ ที่ นิ ย มในท้ อ งตลาดได้ แ ก่
Trixbox, Elastix, AsterikNOW, EZY IP-PBX, ISANBox.A
ผลคือชุดซอฟต์แวร์ ที่มี ป ระสิท ธิ ภ าพด้ า นความมั่น คงสูง สุด
คื อ ISANBox.A แต่อย่างไรก็ตาม ISANBox.A ยังมีปัญ หา
ต่อการจู่โจมแบบ SIP Flooding Attack [13] และ SIP Brute
Force Attacks (การสุม่ เดา Username/Password)

โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (กทช.) สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) และได้ มีก ารร่ วมมือ กับ
สถานศึกษาที่ มีชื่อ เสียง เพื่อ พัฒนาชุดซอฟต์แวร์ VoIP จาก
Asterisk

ดั ง นั น้ งานวิ จั ย นี ไ้ ด้ ท าการเลื อ กใช้ ISANBox.A ที่ มี
ประสิทธิภ าพด้ านความมั่นคงจากการประเมินของงานวิจัย
[12] มาพัฒนาต่อ ยอดเพื่อ ปรั บปรุ งปั ญ หาที่ ยังไม่ได้ รับการ
แก้ ไข และทาการประเมินประสิทธิภาพหลังจากการพัฒนา

นอกเหนือ จากการพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ VoIP ที่ ใช้ Asterisk
เป็ น IP-PBX ยังมีงานวิจัย [14] ซึ่งได้ พฒ
ั นาบน FreeSWITCH
เพื่อแก้ ไขปั ญหาความมัน่ คงที่เกิดขึ ้นเช่นกัน แต่งานวิจัยนี ้ไม่ได้
สนใจ FreeSWITCH แต่ม่งุ เน้ นการพัฒนาไปที่ Asterisk
เนื่องจาก Asterisk เป็ นผู้นาด้ านโอเพนซอร์ ซ IP-PBX ซึ่งเป็ นที่
รู้จักคุ้นเคยของ Admin โดยทั่วไป และที่ สาคัญเป็ นที่นิยมใน
ตลาดประเทศไทย

2. ที่มาและแรงจูงใจของปั ญหา

3.2 ชุดซอฟต์ แวร์ VoIP

จากปั ญหาด้ านความมัน่ คงจานวนมากในระบบ VoIP ในผล
ของงานวิจัยต่างๆ (ที่ ได้ กล่าวมาข้ างต้ น ) ซึ่งในชุดซอฟต์แวร์
VoIP ที่นิยมใช้ กันในท้ อ งตลาดส่วนใหญ่ยังไม่มีการแก้ ไขเพื่อ
รับมือกับปั ญหาเหล่านี ้ แต่มีชุดซอฟต์แวร์ VoIP อยู่ตวั หนึ่งคือ
ISANBox.A ซึ่งจากการประเมินในงานวิจัย [12] ทาให้ เห็นถึง
ประสิทธิภาพด้ านความมัน่ คง แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ยัง
ไม่สามารถป้องกันได้ งานวิจยั จึงได้ พฒ
ั นาต่อยอด ISANBox.A
เพื่อให้ สามารถป้องกันปั ญ หาการจู่โจมแบบ SIP Flooding
Attack และ SIP Brute Force Attacks จากนัน้ ท าการ
ประเมินผลหลังจากพัฒนา

3. งานและทฤษฎีท่ ีเกี่ยวข้ อง
3.1 Asterisk

Asterisk [1] คือ ซอฟต์แวร์ เสรี ที่อ ยู่ภายใต้ GNU General
Public License (GPL) ถูก สร้ างขึน้ เมื่อ ค.ศ. 1999 โดย
Spencer ซึ่งทาหน้ าที่ หลักเป็ น Softswitch, IP-PBX หรื อ ที่
เรี ยกว่าตู้ชุมสายโทรศัพท์ระบบ IP มีหน้ าที่ในการควบคุมและ
จัด การบริ ห ารการเชื่ อ มต่อ ระหว่า งอุป กรณ์ โ ทรศัพ ท์ ผ่ า น
เครื อข่ายเน็ตเวิร์ค จะสามารถใช้ โทรศัพท์ภายในองค์ กร อีกทัง้
ยัง สามารถเชื่ อ มต่อ กับ เครื อ ข่า ย PSTN (Public Switch
Telephone Network) ผ่านทางสาย Trunk Line ให้ สามารถ
โทรออกไปยังโทรศัพท์บ้านทัว่ ไปได้
ในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานให้ การสนับสนุน และส่งเสริม
การใช้ งาน Asterisk เป็ นระบบ VoIP เช่น คณะกรรมการกิจการ

เป็ นชุดซอฟต์แวร์ ที่มีการรวม Application ต่างๆ ที่จาเป็ น ต่อ
ระบบ VoIP เช่น Operating System (OS), ซอฟต์แวร์ VoIP
(เช่น Asterisk FreeSWITCH [15] OpenSER [16]), WebInterface, Database และอื่นๆ ทาให้ ผ้ ใู ช้ งานติดตังและใช้
้
งาน
ได้ ง่าย
Trixbox [3], Elastix [4], AsteriskNOW [5] คือ ชุด
ซอฟต์แวร์ VoIP ที่ ใช้ Asterisk ทาหน้ าที่ หลักเป็ น IP-PBX,
Softswitch หรื อ ที่ เ รี ย กว่า ตู้ชุมสายโทรศัพท์ ร ะบบและเป็ น
ซอฟต์แวร์ แบบโอเพนซอร์ ซ ถูกพัฒนาขึ ้นเพื่อให้ สามารถติดตัง้
และใช้ งานระบบ VoIP ได้ ง่ายขึ ้น
EZY IP-PBX [6] เป็ นชุดซอฟต์แวร์ สาหรับการใช้ งาน ระบบ
Voice Over IP (VoIP) ที่ เป็ นภาษาไทย โดยพัฒนาต่อจาก
ANT [17]
ISANBox.A [7] เป็ นชุดซอฟต์แวร์ VoIP ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่ อง
การความมัน่ คงทังสั
้ ญญาณ (Signal) และภาพ-เสียง (Media)
ผ่าน SRTP และ TLS อีกทัง้ สนับสนุนการใช้ งานระบบที่เป็ น
ภาษาไทย

3.3 เทคนิคการจู่ระบบ VoIP

จากงานวิจยั [12] โดยได้ ทาการประเมินด้ านความมัน่ คงของ
ชุด ซอฟต์ แ วร์ VoIP 5 ตัว ได้ แ ก่ Trixbox, Elastix,
AsterikNOW, EZY IP-PBX, ISANBox.A ซึ่งได้ ใช้ เทคนิคการจู่
โจม 6 แบบเพื่อ ใช้ ในการประเมิน ซึ่ง การจู่โจมส าคัญ ที่ สร้ าง
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ผลเสียร้ ายแรง งานวิจัยนีจ้ ึงได้ ทาเทคนิคการจู่โจมเหล่านันมา
้
ทาการประเมินชุดซอฟต์แวร์ VoIP ที่พฒ
ั นาขึ ้นดังนี ้
SVMAP เป็ นส่วนของชุดเครื่ องมือที่เรี ยกว่า SIPVicious [18]
ซึ่งมีความสามารถในการสแกนหาอุปกรณ์ ที่ เปิ ดใช้ ง าน SIP
โพรโทคอล ภายในเครื อข่ายเน็ตเวิร์ค แฮกเกอร์ สามารถรู้ว่า IP
ไหนใช้ เป็ น IP-PBX Server
Man-in-the-Middle (MitM) Attack คือการจู่โจมที่แฮกเกอร์
เข้ ามาแทรกแซงการสื่อสาร ในการสนทนาระหว่างสองฝ่ าย แล้ ว
ทาหน้ าที่เป็ นตัวกลางในการรับส่งข้ อ มูลของคูส่ นทนา โดยที่ คู่
สนทนาไม่สามารถทราบได้ วา่ มีผ้ อู ื่นเป็ นผู้รับและส่งสารต่อกับคู่
สนทนาของตนอยู่ ทาให้ แฮกเกอร์ สามารถใช้ รูปแบบการโจมตี
ในลักษณะนี ้ ในการดักฟั งการสนทนาหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลที่
ทัง้ 2 ฝั่ งสื่อสารกันอยู่ได้
SIP registration hijacking โดยปกติ UAC (User Agent
Client) ต้ อ งท าการยื น ยั น ตัว ตนและบอกต าแหน่ ง (User
location) กับ IP-PBX Server (Registrar) ก่อนจึงสามารถใช้
งานได้ ในขณะนันหากแฮกเกอร์
้
แทรกแซงการสื่อสาร และแก้ ไข
Contact field ของข้ อความ SIP ให้ เปลี่ยนเป็ นไอพีแอดเดรส
ของแฮกเกอร์ ดังนัน้ เมื่ อ มีส ายเรี ย กเข้ า (INVITE) IP-PBX
Server จะทาการส่ง Packet ไปยังตาแหน่งของแฮกเกอร์
จากนันแฮกเกอร์
้
จะพยายามค้ นหารหัสผ่านที่ใช้ ลงทะเบียนจาก
ข้ อ ความ SIP (REGISTER) ที่ ดัก รั บ ได้ ด้ วยวิธีต่า ง ๆ เช่ น
Directory attack, Brute-force attack เป็ นต้ น
SIP Flooding Attack แฮกเกอร์ สามารถปลอมแปลงข้ อความ
(Malformed Message) ส่งให้ IP-PBX Server ในอัตราเร็ วกว่า
ปกติ ส่งผลให้ IP-PBX Server มีภาระการทางานเพิ่มขึ ้น จึง
ปฏิ เ สธการบริ ก าร หรื อ DDoS (Distributed Denial of
Service) [13] โดยปกติวิธี Flooding Attack จากต้ นทางเดียว
(Single Source) เป็ นวิธีที่ง่ายต่อการตรวจสอบ และป้องกัน
แต่ DDoS แฮกเกอร์ จะปลอมเป็ นเครื่ อ งเหยื่ อ หรื อ IP-PBX
Server แล้ วจึงส่ง Packet นัน้ ออกไป ดังนัน้ Packet จึงตอบ
กลับไปยังเครื่ องที่ถูกแฮกเกอร์ ปลอม ซึ่งเป็ นวิธีที่ตรวจสอบผู้จู่
โจมได้ ยาก หรื ออาจจะตรวจพบเป็ นเครื่ องเหยื่อ วิธีการนี ส้ ่งผล
ทาให้ IP-PBX Server ล่มในช่วงเวลานัน้ ทาให้ เครื่ องลูกข่ายไม่
สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้ บริ การจาก IP-PBX Server ถึงแม้
เครื่ องลูกข่ายจะสามารถใช้ งานได้ ปกติก็ตาม
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RTP Flooding Attack เป็ นเทคนิคการจู่โจมที่คล้ ายกับ SIP
Flooding Attack แต่เป็ นการจู่โจมบน Real Time Protocol
(RTP) เพื่อทาการรบกวน RTP Packet ปกติ เป็ นผลทาให้ เสียง
ที่ได้ ยินมีคณ
ุ ภาพต่า
Cancel/Bye attack แฮกเกอร์ สามารถปลอมแปลงข้ อความ
CANCEL หรื อ BYE เพื่อยกเลิก และสิ ้นสุดการโทรด้ วยวิธีแก้ ไข
ข้ อความ SIP ของเหยื่อ

3.4 Fail2ban

Fail2ban [19] คือซอฟต์แวร์ ที่ใช้ ติดตังบนระบบปฏิ
้
บตั ิการ
Linux เพื่อ ใช้ สแกนไฟล์ Log และทาการ Block IP ที่ แสดง
สั ญ ญาณเป็ นอั น ตรายต่ อ การคุ ก คามเครื่ อง Fail2ban
โดยทัว่ ไปแล้ วใช้ เพื่อปรับปรุงกฎไฟร์ วอลล์เพื่อปฏิเสธ IP ที่ตรวจ
พบว่ามีการคุกคาม และมีระบบการแจ้ งเตือ น Fail2ban มา
พร้ อมกับตัวกรองสาหรั บบริ การต่างๆ เช่น Apache, curier,
SSH, ฯลฯ

4. รายละเอียดการพัฒนา
4.1 ภาพรวมการพัฒนาต่ อยอด

รูปที่ 1 การพัฒนาต่ อยอด
จากรู ปที่ 1 งานวิจัยได้ ทาการนาเอา Fail2ban มารวมกับ
ISANBox.A v1.0 โดยนาความสามารถ Fail2ban ในเรื่ องการ
จั ด การกั บ ไฟร์ ว อลล์ เพื่ อ ใช้ ป้ องกั บ การจู่ โ จมแบบ SIP
Flooding Attack และ SIP Brute Force Attacks ซึ่งมีรูปแบบ
การทางานและการป้องกันดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 การทางานร่ วมกันของ Asterisk กับ Fail2ban
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4.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
4.2.1 รูปแบบการป้ องกัน SIP Flooding Attack และ SIP
Brute Force Attacks
จากรู ปที่ 2 เป็ น Data Flow การทางานร่ วมกัน ระหว่า ง
Asterisk และ Fail2ban ซึ่ ง สามารถป้ องกัน SIP flooding
Attack และ SIP Brute Force Attacks โดย Fail2ban ทา
หน้ าที่ คอยตรวจสอบ packet ที่ Asterisk ได้ รับจากเครื่ อ ง
เครื่ องลูกข่ายว่าผิดปกติหรื อไม่ ถ้ ามีการตรวจพบความผิดปกติ
ของ Packet Fail2ban จะสัง่ Drop IP นันทั
้ นที
4.2.2 ขัน้ ตอนการพัฒนา
ท าการติ ด ตั ง้ Fail2ban ซึ่ ง ไฟล์ config
Fail2ban ได้ แก่

ส าคัญ ๆ ของ

/etc/fail2ban/filter.d/asterisk.conf
/etc/fail2ban/jail.conf
/etc/asterisk/logger.conf
ซึ่งไฟล์เหล่านีท้ าหน้ าที่ เป็ นตัว กลางทาให้ Asterisk ที่ อยู่ใน
ISANBox.A สามารถทางานร่วมกันกับ Fail2ban

ทดลองใช้ Softphone ทาการจู่โจมแบบ SIP Brute Force
Attacks โดยสุ่มเดา Username/Password ซ า้ ๆ ตรวจสอบ
ไฟล์ Log ของ Asterisk ที่ /var/log/asterisk/messages จะพบ
การบันทึกข้ อความ “No matching peer found” จานวนมาก
ซึ่งนัน้ เป็ นการบ่งบอกถึงมีการสุ่มเดา Username/Password
เข้ ามาที่ Asterisk
(ตัวอย่าง)
[2012-02-09 12:19:04] NOTICE[8818] chan_sip.c: Registration
from '1000<sip:1000@10.35.9.20>' failed for '10.35.9.23' - No
matching peer found

ทาการเพิ่มกฎการตรวจสอบให้ กับ Fail2ban เพื่ อ ให้ ท า
ตรวจสอบความผิดปกติของ Packet และ Drop IP ที่กาลังจู่
โจมในขณะนัน้
(กฎ)
NOTICE.* .*: Registration from '.*' failed for '<HOST>' - No
matching peer found

4.2.3 สร้างแผ่นติดตัง้ ISANBox.A 1.1

ทดลองใช้ Backtrack 5 ทาการจู่โจมแบบ SIP Flooding
Attack จากนั น้ ตรวจสอบไฟล์ Log ของ Asterisk ที่
/var/log/asterisk/messages จะพบการบั น ทึ ก ข้ อความ
“rejected because extension not found in context” ที่ซ ้า
กันจานวนมากภายใน 1 วินาที โดยข้ อความที่ตรวจสอบพบเป็ น
ลัก ษณะการบัน ทึ ก ข้ อ มูล การถูก จู่โ จมแบบ SIP Flooding
Attack
(ตัวอย่าง)
[2012-02-08 12:14:04] NOTICE[2174] chan_sip.c: Call from ''
(10.35.9.23:9) to extension '2000' rejected because extension not
found in context 'default'.

ท าการเพิ่ม กฎการตรวจสอบเข้ า ไปในไฟล์ asterisk.conf
เพื่อให้ Fail2ban ทาการตรวจสอบความผิดปกติของ Packet
และ Drop IP ที่กาลังจู่โจมในขณะนัน้
(กฎ)
NOTICE.* .*: Call from '.*' \(<HOST>\) to extension '.*' rejected
because extension not found in context '.*'.

รูปที่ 3 ISANBox.A 1.1
เพื่อ ให้ ง่ายต่อ การติดตัง้ และใช้ งาน งานวิจัยจึงได้ นาส่วนที่
พัฒนาขึ ้นรวมเข้ ากับ ISANBox.A 1.0 ที่เป็ นตัวเดิม แล้ วสร้ าง
เป็ นแผ่นการติดตังใหม่
้ ขึ ้นมาซึ่งเรี ยกว่า ISANBox.A 1.1 โดยมี
หน้ าการติดตังดั
้ งรูปที่ 3 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแผ่นติดตังพร้
้ อม
คู่ มื อ ก า ร ใ ช้ ง า น ไ ด้ ที่ http://www.isan.msu.ac.th/isan/
products.php

4.3 ข้ อจากัดของระบบ

Fail2ban ยังมีข้อจากัดในการเพิ่มกฎการตรวจสอบที่จะต้ อง
เพิ่ ม แบบ Manual ซึ่ ง admin ต้ อ งคอยตรวจสอบ Log

วิชาการ ECTI-CARD
ครั้งที่ มิ4 ถ21-22
ถุนายน
2555 RMUTT
การประชุการประชุ
มวิชาการมECTI-CARD
ครั้งที่ 4 21-22
ุนายนมิ2555
RMUTT

61

61

Messages ที่ผดิ ปกติใหม่ๆ อยู่เสมอ เพราะกฎที่ได้ เพิ่มไปก่อน
หน้ านี ้อาจจะมีรูปแบบข้ อความไม่เหมือนเดิมกับข้ อความใหม่ที่
ได้ รับ และต้ องเพิ่มกฎใหม่ให้ กับ Fail2ban อยู่เสมอ ซึ่งอาจทา
ให้ ย่งุ ยาก

5. การทดสอบการใช้ งาน
5.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ

ใหม่ โดยการใช้ เทคนิคการจู่โจมที่เป็ นปั ญหาสาคัญๆ และส่งผล
เสี ย ร้ ายแรงต่อ ระบบ VoIP เพื่อ ใช้ ป ระเมินความมั่นคงชุด
ซอฟต์แวร์ VoIP ดังนี ้
(1) SVMAP เพื่ อ สแกนหา Server ที่ เปิ ดใช้ ง าน SIP
โพรโทคอล
(2) SIP Registration Hijacking เพื่ อ ดัก จั บ ข้ อ มูล SIP
(REGISTER) และค้ นหารหัสผ่านของผู้ใช้ บริการ
(3) SIP Brute Force Attacks
(4) MITM Attack เพื่อดักฟั งการสนทนา
(5) SIP Flooding Attack เพื่อให้ ปฏิเสธการบริการ
(6) RTP Flooding Attack เพื่อรบกวนการสนทนา
(7) Cancel/Bye Attack เพื่อทาให้ การสื่อสารล้ มเหลว

5.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการด้ านความ
มั่นคง
รูปที่ 4 test-bed
การทดสอบประสิท ธิ ภ าพของการป้ องกัน SIP flooding
Attack ของ ISANBox.A 1.1 โดยทาการเปรี ย บเที ย บ
ISANBox.A ตัวเดิม โดยทาการโดยเชื่ อ มต่อ เครื่ อ งลูกข่ายกับ
IP-PBX Server ผ่าน Switch L2 ส่วนเครื่ อง Attacker เชื่อมต่อ
เข้ ากับ Switch ตัวเดียวกันดังรูปที่ 4
เครื่ อง IP-PBX Server : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
E7300 2.66 GHz, 2 GB of RAM, 10/100 Mbps Ethernet
interface card

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพด้ านความมั่นคง
IP-PBX ISANBox.A ISANBox.A EZY IP-PBX Trixbox CE Elastix 2.3.0
2.8.0.4
Features
V1.1
V1.0
SIP Flooding
Attack











SIP Brute Force
Attacks











เครื่ อ งลูก ข่ายทัง้ 2 เครื่ อ ง : ระบบปฏิ บัติก าร Microsoft
Windows 7, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU 1.83 GHz, 3
GB of RAM, 10/100 Mbps Ethernet interface card และทา
การติดตัง้ PhonerLite [20] เพื่อเป็ น Softphone

SIP Registration
Hijacking











MITM Attack











SVMAP
RTP Flooding
Attack
















เครื่ องแฮกเกอร์ : ระบบปฏิ บตั ิการ Microsoft Windows 7
Intel(R) Core(TM)i5-2500 CPU 3.30 GHz, 4 GB of RAM,
10/100 Mbps Ethernet interface card

Cancel/Bye Attack











เครื่ องมือที่ใช้ ในการจู่โจม ได้ แก่ Backtrack 5, Wireshark
v1.4.7
งานวิ จั ย เลื อ กใช้ ชุ ด ซอฟต์ แ วร์ VoIP ซึ่ ง เป็ นที่ นิ ย มใน
ท้ องตลาด ได้ แก่ Trixbox, Elastix, และ ISANBox.A เวอร์ ชัน
เดิม เพื่อนามาประเมินเปรี ยบเทียบกับ ISANbox.A เวอร์ ชัน
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จากผลการทดลอง ISANbox.A v1.1 สามารถป้องกันการการ
จู่โจมได้ ทงั ้ หมดรวมไปถึง SIP Flooding Attack ที่พฒ
ั นาเพื่อ
แก้ ไขปั ญหาจาก ISANbox.A v1.0 ส่วน EZY IP-PBX, Trixbox
และ Elastix ไม่สามารถป้องกันการจู่โ จมทัง้ 6 เทคนิค ดัง
ตารางที่ 1

( ป้องกันได้ ,  ป้องกันไม่ได้ )

6. บทสรุป

ผลการวิจยั มุ่งเน้ นการสร้ างชุดซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ ซสาหรับ
โทรศัพท์ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ที่มีประสิทธิภาพด้ านความ
มัน่ คง เพราะเหตุผลอับดับแรกของการเลือกใช้ ชดุ ซอฟต์แวร์ เพื่อ
เป็ นระบบ VoIP คงจะเป็ นเรื่ องความมั่นคงของข้ อมูล โดยจะ
ช่วยให้ ข้อมูลที่สาคัญและเป็ นความลับ มีความมัน่ คงไม่รั่วไหล
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จนทาให้ เกิดผลเสีย ร้ ายแรงต่อหน่วยงานหรื อองค์กรที่ได้ ใช้ ชุด
ซอฟต์แวร์ VoIP ซึ่ง ISANBox.A v1.1 สามารถป้องกันปั ญหา
จากการจู่โจมสาคัญๆ ที่มีผลเสียร้ ายแรงต่อข้ อมูล และตัวระบบ
VoIP แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยไม่ได้ ม่งุ เน้ นเพียงด้ านความ
มัน่ คงให้ กับชุดซอฟต์แวร์ แต่ยังมุ่งเน้ นในเรื่ องการติดตังและใช้
้
งานที่ง่ายอีกทังยั
้ งสนับสนุนการใช้ งานที่เป็ นภาษาไทยเพื่อเป็ น
การผลักดันและสนับสนุนการใช้ งาน VoIP ภายในประเทศไทย
ให้ แพร่หลายยิ่งขึ ้น

6.1 แนวทางการพัฒนาต่ อ

การพัฒนาต่อยอด ISANBox.A ซึ่งได้ แก้ ไขปั ญหาจากการจู่
โจมสาคัญ ๆ แต่อ ย่างไรก็ตามการแก้ ปัญ หายังไม่ครอบคลุม
เท่าที่ควร ยังมีเทคนิคการจู่โจมอีกหลายอย่างที่เป็ นปั ญหาต่อ
ข้ อมูลและตัวระบบ VoIP ที่ยังไม่ได้ รับการแก้ ไข อีกทัง้ ส่วนการ
ใช้ งาน Web-Interface ที่ยงั ขาดความสามารถในการจัดการกับ
บางฟั งก์ชันของ Asterisk ที่จาต้ องใช้ งาน ซึ่งจะเป็ นแนวทาง
สาหรับการพัฒนาต่อยอด ISANBox.A ต่อไป
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ระบบส่ งสั ญญาณผ่ านเครือข่ ายไร้ สายและการสอบเทียบ
สํ าหรับเครื่องมือตรวจวัดทางธรณีเทคนิค
สํ าหรับบริเวณ Area 4.1 ในเหมืองแม่ เมาะ จังหวัดลําปาง
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บทคัดย่ อ

โครงการวิจยั ย่อยนี้ ดาํ เนิ นการเพื่อพัฒนาอุปกรณ์เฝ้ าติดตามการเคลื่ อนตัว
ของผนังบ่ อเหมื อง จากการทําเหมื องเปิ ดในพื้น ที่ บ ริ เ วณ Area 4.1 ที่
เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลําปาง โดยใช้เครื่ องมือต้นแบบทางธรณี เทคนิ ค คือ
Wire Extensometer และ Borehole Jointmeter โดยการพัฒนาเครื่ องมือ
ต้นแบบทางธรณี เทคนิ ค เพื่อใช้ตรวจวัดพฤติกรรมทางด้านเสถี ยรภาพของ
เชิ งลาด นั้นจะต้องทนต่อสภาพแวดล้อมในสนาม ติดตั้งได้สะดวก และ
ราคาประหยัด รวมทั้งพัฒนาชุดจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครื อข่ายไร้สาย มา
จัดเก็บยังคอมพิวเตอร์ เ พื่อวิเ คราะห์ ข ้อมู ลและแจ้งเตื่ อนเหตุก ารณ์ ที่ ไม่
ปกติต่อไป

Abstract

A geotechnical instrumentation with remote monitoring system used to
monitor for a motive opencast in the area 4.1 at Mae Moh mine,
Thailand. The instrumentations contain wire extensometer, and Borehole
Joint Meter. The development of the model instrument is for measuring
shear zone, and it is durable and convenient. Moreover, it can collect
data by using wireless network system, and save in the computer for
warning unusual situations.
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คําสํ าคัญ

เสถียรภาพเชิงลาด, ระบบการตรวจสอบระยะไกล,
ระบบจัดเก็บข้อมูล, ระบบสื่ อสารไร้สาย, ระบบเตือนภัย, Wire
Extensometer, Borehole Jointmeter

1. ทีม่ าและแรงจูงใจของปั ญหา

งานวิจยั นี้ เกิ ดขึ้นเนื่ องจากทางการไฟฟ้ าแม่เมาะ ได้
คํานึ งถึงการพังทลายของหน้าดินและพื้นที่บริ เวณรอบๆ เมื่อมี
การขุ ด แร่ ลิ ก ไนต์ เ พื่ อ นํ า ไปเป็ นเชื้ อเพลิ ง ในการผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า ดังนั้นเพื่อให้การขุดแร่ ลิกไนต์มีประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด ก่อนที่ หน้าดิ นจะพังทลายและสร้างความเสี ยหายให้กบั
หน่วยงานและผูป้ ฏิบตั ิงาน จึงต้องทําการติดตั้งระบบตรวจวัด
และเตือนภัย โดยคํานึ งถึงความปลอดภัยของผูป้ ฏิ บตั ิงานเป็ น
อันดับสูงสุด โดยที่ระบบเตือนภัยจะทําหน้าที่คอยแจ้งเตือนให้
ผูท้ ี่ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ ผูท้ ี่ ป ฏิ บัติ ง านสามารถอพยพออกมาจาก
พื้นที่เสี่ ยงภัยได้ทนั เวลาก่อนที่หน้าดินจะพังทลายลงมา

การประชุมวิชาการ ECTI-CARD ครั้งที่ 4 21-22
มิถุนมายน
2555ECTI-CARD
RMUTT ครั้งที่ 4 21-22 มิถุนายน 255564RMUTT
การประชุ
วิชาการ

งานวิจยั นี้ได้เพิ่มเติมในส่ วนของการสอบเทียบข้อมูล
ของเครื่ องวัด จาก [8] เพื่อให้ประสิ ทธิภาพในการวัดดียง่ิ ขึ้น
บริเวณ Area 4.1

ระยะการเคลื่ อนตัวและการโก่ งตัวของ Steel Bar
สามารถวิเคราะห์ได้โดยวิธี Double-Integration Method หรื อ
Area-Moment Method โดยมี ผ ลลัพ ธ์ ข องสมการขึ้ น กับ
ลักษณะการโก่งตัว

3. รายละเอียดการพัฒนา
2B

รู ปที่ 1. บริ เวณ Area 4.1 เมืองแม่เมาะ จังหวัดลําปาง

2. งานและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1B

การวิเคราะห์ปริ มาณการเคลื่ อนตัวของเชิ งลาดจาก
Wire Extensometer เป็ นการวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของลวดใน
กรณี การพิบตั ิเป็ นแบบ Translational Slide ซึ่ งมีสมมุติฐานดังนี้
เมื่อมีการเคลื่อนตัวเกิดขึ้นในระนาบพิบตั ิเพียงหนึ่ งระนาบโดย
ที่ช้ นั หิ นด้านบนและด้านล่างระนาบพิบตั ิไม่เกิดการเสี ยรู ปขณะ
เชิงลาดมีการเคลื่อนตัว หลุมเจาะซึ่ งติดตั้ง Wire Extensometer
ต้องเป็ นแนวดิ่ งและปลายของลวดต้องยึดติดแน่ นกับก้นหลุม
เจาะซึ่ งลึกกว่าระนาบพิบตั ิ ซึ่ งวิธีคาํ นวณค่าการเปลี่ยนแปลง
ความยาวของลวดในหลุมเจาะใช้หลักการทางเรขาคณิ ตเพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนตัวของเชิงลาดกับการเคลื่อนที่
สุทธิของลวด
เมื่อระนาบพิบตั ิเคลื่อนตัวส่ งผลให้ผนังหลุมเจาะดัน
ปลายด้านบนของ Borehole Joint Meter และเกิดการโก่งตัวของ
Steel Bar และเกิ ดโมเมนต์ ซึ่ งสัมพันธ์กบั ค่าความเค้นและ
ความเครี ยดที่เกิดขึ้นใน Steel Bar ซึ่งเปรี ยบเสมือนคานรับแรง
ในแนวตั้งฉากกับแนวแกน และเกิดการเสี ยรู ปของคาน (Beam
Deflection) โดยเครื่ องมือ Borehole Joint Meter ถูกออกแบบ
เป็ น 2 ประเภท ตามลักษณะการโก่งตัวของคาน คือ Restrained
End Type และ Cantilever End Type โดยมีสมมุติฐานในการ
วิเคราะห์คือ วัสดุ Stainless Steel Bar ต้องมีคุณสมบัติทางอิลา
สติก ตาม Hooke’s Law ค่า Modulus of Elasticity สําหรับแรง
กดและแรงดึงมีค่าเท่ากัน Stainless Steel Bar ต้องตรง และมี
ขนาดหน้าตัดคงที่

อุปกรณ์ ตรวจวัด พฤติ ก รรมเชิ งลาดในสนามที่ นิย ม
สําหรับงานธรณี เทคนิ ค สามารถจําแนกได้เป็ น 3 ประเภท คือ
การวัดหน่วยแรงในมวลดินหรื อหิ น, การวัดการเคลื่อนตัว และ
การวัดแรงดันนํ้า
โดยโครงการวิ จั ย นี้ จะเน้ น พัฒ นาและออกแบบ
เครื่ องมือตรวจวัดทางธรณี เทคนิคเพื่อตรวจวัดการเคลื่อนตัวเชิง
ลาดชนิ ด Translation Slide และหน่ วยแรงที่เปลี่ยนแปลงใน
มวลหิ น ควบคู่กบั การออกแบบและพัฒนาระบบส่ งสัญญาณ
ผ่านเครื อข่ายไร้สาย เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลและประเมิน
ความปลอดภัยของเสถียรภาพเชิงลาดได้สะดวกยิง่ ขึ้น

3.1 ภาพรวมของระบบ
7B

เครื่ อ งมื อตรวจวัดทางธรณี ท ําหน้า ที่ เ ก็บ ข้อ มูล การ
เคลื่ อ นตัว ของพื้ น ที่ ที่ ต ้อ งการตรวจวัด แล้ว ส่ ง ข้อ มู ล ไปยัง
คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ ที่ใช้จดั เก็บข้อมูล เพื่อประมวลผล
และแจ้งเตือนต่อไป

3.2 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือต้ นแบบ Wire
Extensometer (Slope Extensometer)
8B

เครื่ องมือ Wire Extensometer (รู ปที่ 2) เป็ นอุปกรณ์
ใช้ต รวจวัด การเคลื่ อ นที่ สัม พัท ธ์ ร ะหว่า ง 2 ตํา แหน่ ง เช่ น
ตําแหน่ งที่เชิงลาดมีการเคลื่อนตัว และตําแหน่งที่ไม่เคลื่อนตัว
กลไกการทํางานของ Wire Extensometer คือ การนํา
ลวดสเตนเลส ปลายด้านหนึ่งยึดติดกับชั้นหิ นที่ไม่เคลื่อนตัวก้น
หลุมเจาะ ส่ วนปลายอีกด้านหนึ่ ง ยึดติดกับกล่องชุดอุปกรณ์
Wire Extensometer ซึ่ งติดตั้งบนแท่นเหนื อหลุมเจาะบนผิวเชิง
ลาด ขณะที่ เชิ งลาดมีการเคลื่ อนตัว ลวดจะเคลื่ อนตัวชุ ดเพลา
และเฟื องซึ่ งเชื่อมต่อกับรอกและขับมาตรวัด ซึ่ งแสดงปริ มาณ
การเคลื่ อนตัวของลวดและสัมพันธ์กับปริ มาณการเคลื่ อนตัว
ของเชิ งลาด นอกจากนี้ ชุดเพลายังเชื่ อมต่อกับ Potentiometer
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ซึ่งจะให้สัญญาณไฟฟ้ าสัมพันธ์กบั องศาและรอบการหมุนของ
ชุดเพลา จากนั้นสัญญาณไฟฟ้ าที่ ต่อเชื่ อมกับระบบสื่ อสารจะ
ส่งข้อมูลมายังวิศวกรเพื่อใช้ในการประมวลผลต่อไป

รู ปที่ 3. Borehole Jointmeter
รู ปที่ 2. Wire Extensometer

3.3 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือต้ นแบบ
Borehole Jointmeter

เครื่ องมือ Borehole Jointmeter (รู ปที่ 3) เป็ นเครื่ องมือ
ตรวจวัดที่มีความแม่นยําสูง นิยมใช้ในการวัดการเคลื่อนตัวของ
รอยแตก รอยเลื่อน หรื อระนาบที่มีการเคลื่อนตัวใต้ผิวดิน โดย
เครื่ องมือ Borehole Jointmeter จะติดตั้งในหลุมเจาะ บริ เวณ
ระนาบหรื อโซนที่คาดว่าจะมีการเคลื่อนตัว
เครื่ องมื อ Borehole Jointmeter ประกอบด้วยแท่ ง
เหล็ก ซึ่ งมี Strain Gage ติดตั้งปลายด้านล่างต่อเชื่อมกับท่อน
เหล็ ก เพื่ อ ถ่ ว งนํ้าหนั ก และยึ ด ติ ด กับ หลุ ม เจาะ ส่ ว นปลาย
ด้านบนยึดติ ดกับชุ ด ลูก บอล เพื่ อให้ปลายด้านบนสามารถ
เคลื่อนตัวได้ ทั้งแบบอิสระและไม่เกิดโมเมนต์ท่ีปลายด้านบน
(Cantilever End) และแบบเกิ ดโมเมนต์ที่ ปลายด้านบน
(Restrained End) ในรู ปที่ 4 เมื่อชั้นหิ นมีการเคลื่อนตัวจะดัน
ให้ปลายด้านบนของ Borehole Jointmeter เกิ ดการเคลื่อนที่
และเกิ ดความเครี ยดในแท่ งเหล็ก จากนั้นสัญญาณไฟฟ้ าจาก
Strain Gage จะส่ งสัญญาณไฟฟ้ ามายังเครื่ องรับสัญญาณที่ผิว
ดินเพื่อประมวลผลต่อไป
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รู ปที่ 4. Restrained และ Cantilever

3.4 การออกแบบและพัฒนาระบบจัดเก็บข้ อมูลและ
ประมวลผลผ่ านเครือข่ ายไร้ สาย

ระบบจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลผ่านเครื อข่ายไร้
สายแบ่งเป็ น 2 ส่ วนที่สาํ คัญคือ ส่ วนที่ติดตั้งในพื้นที่ที่ตอ้ งการ
ตรวจสอบและส่วนที่ติดตั้งในกองวิศวกรรมธรณี

3.5 ส่ วนทีต่ ิดตั้งในพืน้ ที่ทตี่ ้ องการตรวจสอบ

ระบบส่ งสัญญาณจะติ ดตั้งกับชุ ดเครื่ องมื อตรวจวัด
ในส่วนนี้จะต้องคํานึงถึงสถาพแวดล้อมในการติดตั้งและแหล่ง
พลังงานที่ จะมาใช้จ่ายไฟให้แก่ ระบบ รวมทั้งการที่ ระบบจะ
จัดส่ งข้อมูลผ่านระบบไร้สายไปยังส่ วนที่ ใช้จดั เก็บข้อมูลและ
ประมวลผลข้อ มู ล ทั้ง นี้ ในเมื่ อ เกิ ด สภาวะผิ ด ปกติ จะต้อ ง
สามารถแจ้งเตือนสัญญาณได้ถูกต้อง โดยจะมีแผนผังหลักการ
ทํางานดังรู ปที่ 5

การประชุมวิชาการ ECTI-CARD ครั้งที่ 4 21-22
มิถุนมายน
2555ECTI-CARD
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รู ปที่ 5. แผนผังการทํางานของระบบจัดเก็บข้อมูล
ที่ทาํ การติดตั้งในพื้นที่ที่ตอ้ งการตรวจสอบ
เนื่ องจากในปั จจุ บั น ไมโครคอนโทรลเลอร์ มี
ความสามารถมากขึ้นจึ งสามารถรวมส่ วน ระบบส่ งสัญญาณ
และระบบประมวลผลมาไว้ใ นไอซี ต ัว เดี ย วได้ จึ ง ทํา ให้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และระบบประมวลผลสัญญาณรวมไว้
ในตัวเดียวกันได้ เพื่อความสะดวกและลดจํานวนอุปกรณ์
ไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่ น MSP430F47197 จากผูผ้ ลิต
Texas Instruments ได้นํามาใช้พฒ
ั นาชุ ดอุ ปกรณ์ ต รวจวัด
เนื่ อ งจากไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่ น นี้ มี อ ัต ราการสิ้ น เปลื อ ง
พลัง งานที่ ต่ าํ และมี จ ํา นวนช่ อ งสั ญ ญาณการแปลงสัญ ญาณ
อนาล็อกไปเป็ นสัญญาณดิจิตอลที่เพียงพอต่อการใช้งาน และยัง
สามารถวัดสัญญาณอนาล็อคที่มีขนาดน้อยๆได้ดี

รู ปที่ 7. แผนผังการติดตั้งเสาส่งสัญญาณไร้สาย ให้สามารถใช้
งานได้ในบริ เวณ Area 4.1
ทางด้ า นพลั ง งาน จะใช้ ร ะบบพลั ง งานไฟฟ้ า
แสงอาทิตย์ เป็ นระบบจ่ายพลังที่ตอ้ งเนื่ อง ซึ่ งไม่จาํ เป็ นจะต้อง
เปลี่ยนแบตเตอรี่ ดังนั้นจึงไม่จาํ เป็ นที่ตอ้ งให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเข้าไป
เปลี่ยนแบตเตอรี่ จึ งทําให้มีความปลอดภัยต่อผูป้ ฏิ บตั ิงานมาก
ยิง่ ขึ้น

3.6 ส่วนทีต่ ิดตั้งในกองวิศวกรรมธรณี
12B

ในส่ ว นนี้ จะประกอบไปด้ว ย คอมพิ ว เตอร์ แ ละ
ซอฟต์แวร์ ที่ทาํ การรับข้อมูลอยูท่ ี่กองวิศวกรรมธรณี ส่ วนนี้ จะ
รั บ ข้อ มู ล มาจากพื้ น ที่ ต รวจสอบ และนํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ท ํา การ
จัด เก็ บ และประมวลผลเพื่ อ แจ้ง วิ ศ วกรผู ้ดู แ ลระบบโดยมี
หลักการทํางานดังรู ปที่ 8

รู ปที่ 6. IC MSP430F ของ 47197Texas Instruments
สําหรับระบบส่ งสัญญาณของไมโครคอนโทรลเลอร์
เพื่อส่งข้อมูลไปยัง คอมพิวเตอร์ จะใช้ระบบการส่ งสัญญาณไร้
สาย เข้ามาช่วยในการส่ งสัญญาณ เนื่ องจากทางการไฟฟ้ าแม่
เมาะได้มีระบบสื่ อสารไร้สาย (wireless network) ติดตั้งไว้อยู่
แล้ว จึงทําให้สะดวกต่อการใช้งาน และในกรณี ที่มีชุดตรวจวัด
หลายๆจุดทําให้ติดตั้งเพิ่มได้สะดวกยิง่ ขึ้น โดยมีลกั ษณะการส่ ง
สัญญาณดังรู ปที่ 7

รูปที่ 8. แผนผังการทํางานของคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
ที่ทาํ การรับข้อมูลอยูท่ ี่กองวิศวกรรมธรณี
13B

14B
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ส่วนที่ติดตั้งในกองวิศวกรรมธรณี จะประกอบไปด้วย
คอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานที่สามารถเปิ ดได้ตลอด 24 ชัว่ โมง รวมทั้ง
มีการเชื่อมต่อกับระบบเครื อข่ายไร้สาย และคอมพิวเตอร์จะต้อง
ติดต้องทําการติดตั้งซอฟต์แวร์ เพื่อที่ทาํ การเก็บข้อมูลมาเพื่อมา
วิเคราะห์ และแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการไม่ปกติไปยังผูด้ ูแล ทั้ง
ทาง Email สัญญาณเสี ยง และ สัญญาณไฟกระพริ บ โดยส่ วน
ของ ซอฟต์แวร์ ประกอบไปด้วย ส่ วนแสดงผลข้อมูล เป็ นส่ วน
ที่แสดงผลข้อมูลที่ ได้มาจากชุดตรวจวัดต่างๆ เพื่อมาแสดงผล
ดัง รู ป ที่ 9 ส่ ว นการปรั บ แต่ ง ความถี่ ใ นการวัด ข้อ มู ล ของชุ ด
ตรวจวัด ตั้งค่า IP Address ของชุดตรวจวัด ดูขอ้ มูลที่ ชุด
ตรวจวัดส่งมา ปรับแก้ค่าให้มีความเที่ยงตรงจะแสดงดังรู ปที่ 10
ส่ วนการตั้งค่าการแจ้งเตื อนจะสามารถแก้ปรั บแต่งค่าได้ จะ
แสดงไว้ในรู ปที่ 11
15

รู ปที่ 11. หน้าต่างการตั้งค่าการแจ้งเตือน

4. การทดสอบการใช้ งาน

การสอบเที ยบชุ ดเครื่ องมื อ จะดํ า เนิ นการใน
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ภ า ค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม โ ย ธ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเมื่อผ่านการสอบเทียบแล้ว จะ
ส่ ง ชุ ด เครื่ อ งมื อ ไปสอบเที ย บที่ ส ถาบันมาตรวิท ยาแห่ ง ชาติ
(ฝ่ ายมาตรวิทยามิติ) เพื่อออกใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
ของเครื่ องมือตามมาตรฐานแห่งชาติและมาตรฐานสากล

4.1 การสอบเทียบ Wire Extensometer

รู ปที่ 9.หน้าต่างแสดงผลข้อมูลที่ได้จากชุดตรวจวัด

สําหรับการสอบเทียบ Wire Extensometer จะทําการ
ตรวจวัดการเคลื่ อนตัว ของลวดโดยเที ย บกับสเกลมาตรฐาน
(เช่น ไม้บรรทัด และตลับเมตร) เทียบกับค่าที่อ่านได้จากเครื่ อง
นับรอบการหมุน แสดงดังรู ปที่ 12

รู ปที่ 12. การสอบเทียบเครื่ องมือ Wire Extensometer ใน
ห้องปฏิบตั ิการ
รู ปที่ 10. ส่วนตั้งค่า IP Address ของ ชุดตรวจวัด
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4.2 การสอบเทียบ Borehole Joint Meter

การสอบเที ย บ Borehole Joint Meter ใน
ห้องปฏิ บตั ิ การ จะทําการตรวจวัดการเคลื่อนตัวตามแนวแรง
ซึ่งกระทําตั้งฉากกับแกน Borehole Joint Meter และตรวจวัดค่า
ความเครี ยด ณ ตําแหน่ งปลาย Fix End ของ Borehole Joint
Meter เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทํา การเคลื่อน
ตัว และค่าความเครี ยด โดยมีลกั ษณะวิธีการสอบเทียบดังภาพที่
13 โดยทําการตรวจสอบทั้ง 3 แนวแกนซึ่ งสัมพันธ์กบั ตําแหน่ง
ติดตั้ง Strain Gage ดังรู ปที่ 14 โดยให้แรงกระทําตามแนวแกน
x (0 และ 180 องศา) แกน y (90 และ 270 องศา) และแกน xy
(45 และ 135 องศา)

4.3 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล
18B

จากผลการสอบเที ยบเครื่ องมือ Wire Extensometer
จะสามารถเทียบระยะทางเป็ นแรงดันได้เลยดังตารางที่ 1.1
ส่ ว นการสอบเที ย บ Borehole Joint Meter เราสามารถ
เปรี ยบเที ยบแรงที่ กระทําต่อ Borehole Joint Meter มาเป็ น
แรงดันทางไฟฟ้ า เพื่อจะนําค่าแรงดันทางไฟฟ้ าที่ได้ส่งสัญญาณ
มาเพื่อประมวลผลต่อไป
ตาราง 1. การสอบเทียบ Wire Extensometer
The device displays Data logger
Standard scale
a number
mm.
READ
ERROR
READ
0
0
0.0
322
307
303.0
4.0
1317
197
194.8
2.2
960
430
424.5
5.5
1717
721
712.9
8.1
2667
96
95.6
0.4
636
93
92.0
1.0
625
683
674.7
8.3
2542
549
542.8
6.2
2108
192
190.0
2.0
944
519
512.2
6.8
2005
587
579.0
8.0
2229
351
347.4
3.6
1463
787
777.5
9.5
2886

รู ปที่ 13. การสอบเทียบเครื่ องมือ Borehole Joint Meter ใน
ห้องปฏิบตั ิการ

Degree

Delta (mm.)

Poving ring
READ (mm.)

Force (Kg)

ตาราง 2. ตัวอย่างการสอบเทียบ
Borehole Joint Meter ที่มุม 0 องศา
Data Logger
Volt Meter

0

0
10
20
30
40
30
20
10
0

0
11.0
23.0
34.0
45.0
33.0
20.5
9.0
0.0

0.0
7.1
14.7
21.8
28.8
21.2
13.1
5.8
0.0

รู ปที่ 14. ทิศทางแรงที่กระทําในระหว่างการสอบเทียบ และ
ตําแหน่งติดตั้ง Strain Gage
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SG1 + SG2 SG3+SG4 SG1 + SG2 SG3+SG4
READ (mV.) READ (mV.) READ (mV.) READ (mV.)

15.97
15.97
15.99
15.99
16.02
16.02
16.00
16.00
15.96

15.28
14.32
13.34
12.41
11.45
12.49
13.50
14.52
15.31

16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00

15.30
14.30
13.30
12.40
11.40
12.40
13.50
14.50
15.30
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5. บทสรุป

ผลการดําเนินงานจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วนคืองานพัฒนา
ตัวเครื่ องมื อตรวจวัดและงานพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและ
ประมวลผลผ่านเครื อข่ายไร้สาย
งานพัฒนาเครื่ องมื อตรวจวัด Wire Extensometer
และ Borehole Joint Meter ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการปรับปรุ งแก้ไข
รายละเอี ยดชิ้ นส่ วนอุปกรณ์ ประกอบเครื่ องมื อเพื่อให้ระบบ
การทํางานของเครื่ องมือเป็ นไปตามทฤษฎี และสามารถติดตั้ง
ได้ในสนาม
ส่ วนงานพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล
ผ่านเครื อข่ายไร้สาย ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการออกแบบซอฟต์แวร์
สํ า ห รั บ เ ชื่ อ ม ต่ อ ร ะ ห ว่ า ง เ ค รื่ อ ง มื อ กั บ เ ค รื่ อ ง แ ป ล ง
สั ญ ญ า ณไ ฟฟ้ า แ ล ะ ซอ ฟ ต์ แ วร์ สํ า ห รั บ เ ค รื่ อ ง แ ป ล ง
สัญญาณไฟฟ้ าส่ งสัญญาณเครื อข่ายไปให้ระบบจัดเก็บข้อมูล
รวมทั้งออกแบบระบบกําเนิ ดและเก็บไฟฟ้ าเพื่อติดตั้งบริ เวณ
พื้นที่ศึกษา
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ระบบเฝ้าระวังการชํารุ ดของสายส่ งเคเบิลเส้ นใยนําแสงอย่ างง่ าย
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บทคัดย่ อ

บทความนี ้เสนอระบบเฝ้ าระวังการชํ ารุ ดของสายเคเบิ ล เส้ นใยนํ าแสง
โดยอาศัยวงจรอย่ า งง่ า ย ซึ่ ง ประกอบด้ว ย ภาคส่ ง สัญ ญาณ ภาครั บ
สัญญาณ ระบบควบคุมด้ว ยไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่ว นแสดงผล และ
โมดูลจี เอสเอ็ม (GSM Module) ที ่ใช้วงจร GSM sim300cz โดยภาคส่ง
จะใช้อปุ กรณ์ กําเนิ ดแสงแบบเลเซอร์ ไดโอด (laser diode) ความยาว
คลื ่ น 1310 นาโนเมตร ทํ า การส่ ง สัญ ญาณพัล ส์ ผ่ า นเส้น ใยนํ า แสงที ่
ต้องการทดสอบระยะทาง 10 กิ โลเมตรไปยังภาครับสัญญาณ โดยมี
อุปกรณ์ รับแสงแบบพิ น (PIN photodiode) เมื ่อเคเบิ ลเส้นใยนํ าแสงเกิ ด
การชํารุด ระบบเฝ้ าระวังการชํารุดของสายเคเบิ ลเส้นใยนําแสง จะทํ าการ
แจ้งเตือนในลักษณะข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้รบั ผิ ดชอบ

Abstract

This paper presents a simple optical fiber cable monitoring
system. The system consists of driver circuit, detector,
microcontroller, LCD display and GSM module respectively.
Laser diode is used to transmits the pulse signal at 1310 nm.
The transmission distance is 10 km over a single-mode fiber.
The receiver uses a PIN photodiode. When the optical fiber
cable has been damaged. The proposed system will alert a
message to any mobile phone.

คําสําคัญ

ระบบเฝ้าระวัง, เคเบิลเส้ นใยนําแสง, โครงข่ายเส้ นใยนําแสง

1. บทนํา

ปั จจุบันโครงข่ายเส้ นใยนําแสง (optical network)
ถูก นํา มาใช้ ใ นการรั บส่งข้ อมูลมากขึน้ โดยเฉพาะข้ อ มูล ที่ มี
ความเร็ วใรการส่งข้ อมูลสูงๆ และมีค่าแบนด์ วิดท์มาก ได้ แก่
ระบบ DWDM [1] ระบบ SONET/SDH [2] เป็ นต้ น ปั จจัยหนึ่ง

ที่ สํ า คั ญ ของโครงข่ า ยเส้ นใยนํ า แสง ก็ คื อ ระบบสายส่ ง
สัญญาณที่ใช้ เคเบิลเส้ นใยนําแสง (optical cable) [3] ดังนัน้
หากเคเบิลเส้ นใยนําแสงที่นํามาใช้ งานเกิดการชํารุ ดที่มีสาเหตุ
จากสิ่งแวดล้ อมหรื อฝี มือของมนุษย์ก็ตาม ส่งผลให้ โครงข่าย
นันเกิ
้ ดความเสียหาย ทําให้ ข้อมูลภายในโครงข่ายไม่สามารถ
รับส่งได้ ซึ่งการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวก็คือ การเข้ าไปซ่อมแซม
ส่วนที่เสียหายของเคเบิลเส้ นใยนําแสงเหล่านันให้
้ สามารถใช้
งานได้ เหมือนเดิมและมีประสิทธิภาพ แต่ปัญหาการซ่อมแซม
เคเบิล เส้ นใยนํา แสงที่ เ กิ ด การชํ า รุ ด เหล่า นัน้ ก็ คื อ การขาด
ระบบเฝ้าระวังเพื่อแจ้ งเตือนการชํารุ ดของเคเบิลเส้ นใยนําแสง
ไปยังผู้รับผิดชอบ โดยเฉพาะเคเบิลเส้ นใยนําแสงที่อยู่ในระบบ
โครงข่ายย่อยขนาดเล็กที่กระจายออกมาจากโครงข่ายหลัก
เพื่อเชื่อมต่อไปยังพื ้นที่หา่ งไกลหรื อในชนบท
บทความนี ้ได้ นําเสนอ ระบบเฝ้ าระวังการชํารุ ดของ
สายเคเบิลเส้ นใยนําแสง โดยการแจ้ งเตือนข้ อความผ่านไปยัง
โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ของผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง ระบบที่ นํ า เสนอจะรั บ
สัญญาณแสงจากการดึงสัญญาณแสงที่อ ยู่ภายในเคเบิล ที่
ต้ องการตรวจสอบด้ วยคั บ เปลอร์ เส้ นใยนํ า แสง (fiber
coupler) เข้ ามายั ง ภาครั บ สัญ ญาณแสง จากนั น้ ทํ า การ
เปลีย่ นสัญญาณแสงเป็ นสัญญาณไฟฟ้ า ป้อนเข้ าสูว่ งจรขยาย
สัญญาณ วงจรจัดระดับสัญญาณ ส่วนไมโครคอนโทรลเลอร์
และโมดูลจีเอสเอ็ม ตามลําดับ โดยส่วนไมโครคอนโทรลเลอร์
จะทํ า การตรวจสอบสัญ ญาณ ถ้ า พบสัญ ญาณ ก็ จ ะแสดง
ข้ อความ “Fiber Optic Connect” ที่จอแอลซีดี แต่ถ้าไม่พบ
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สัญ ญาณ จอแอลซี ดี จ ะแสดงข้ อความ “Fiber Optic
Disconnect” โดยข้ อ ความดัง กล่า วจะถูก ส่ง ไปยัง เบอร์
โทรศัพท์ มือถื อของผู้รับผิดชอบด้ วยส่วนของโมดูลจี เอสเอ็ ม
เพื่ อ ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบสามารถทราบถึ ง สถานะของเคเบิ ล
เส้ นใยนําแสง

2. การจําลองระบบ

การจําลองระบบการสื่อสารข้ อมูลผ่านเส้ นใยนําแสง
ที่ ทํ า งานร่ ว มกั บ ระบบเฝ้ าระวัง การชํ า รุ ด ของสายเคเบิ ล
เส้ นใยนําแสงในบทความนี ้ แสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ระบบการสือ่ สารข้ อมูลผ่านเส้ นใยนําแสงที่ติดตังระบบเฝ้
้
าระวังการชํารุดของเคเบิลเส้ นใยนําแสง
จากรู ปที่ 1 สัญญาณดิจิตอลความถี่ 1 กิโลเฮิร์ต ถูกส่ง
เข้ าไปยัง วงจรขับ สัญ ญาณแสง (driver) เพื่ อ เปลี่ ย น
สัญญาณดิจิตอลเป็ นสัญญาณแสงความยาวคลื่น 1310 นา
โนเมตร แล้ วส่งผ่านเข้ าไปในเส้ นใยนําแสงชนิดโหมดเดี่ยว
(single mode fiber) ที่มีระยะทาง 10 กิโลเมตร (จากจุด A
ไปยังจุด B) เมื่อสัญญาณแสงเดินทางมาที่จุด B สัญญาณ
แสงจะถูกแบ่งออกเป็ นสองสัญญาณ ด้ วยอุปกรณ์คบั เปลอร์
เส้ นใยนําแสง (fiber coupler) สัญญาณแสงตัวที่หนึ่งจะเดิน
ทางเข้ าสูว่ งจรตรวจจับสัญญาณแสงที่ 1 (detector1) เพื่อ
เปลี่ยนสัญญาณแสงกลับเป็ นสัญญาณดิจิตอล แล้ วนําไป
ขยายสัญ ญาณและจั ด ระดั บ สัญ ญาณด้ วยวงจรขยาย
สัญญาณที่ 1 (amplifier1) และวงจรเปรี ยบเทียบสัญญาณที่
1 (comparator1) ตามลําดับ ซึ่งสัญญาณนี ้ก็คือ สัญญาณ
เอาต์พตุ ของระบบที่ถกู นําไปใช้ งานต่อไป สําหรับสัญญาณ
แสงตัวที่สองจะเดินทางเข้ ามาที่วงจรตรวจจับสัญญาณแสง
ที่ 2 (detector2) และถูก เปลี่ย นเป็ นสัญ ญาณดิ จิต อล
จากนันทํ
้ าการขยายสัญญาณ และจัดระดับสัญญาณด้ วย
วงจรขยายสัญญาณที่ 2 (amplifier2) และวงจรเปรี ยบเทียบ
สัญญาณที่ 2 (comparator2) เช่นกัน ซึ่งสัญญาณที่ได้ จะ
ถูก ป้ อนเข้ า สู่ไ มโครคอนโทรลเลอร์ เพื่ อ ทํ า การตรวจสอบ
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สัญญาณ หากพบสัญญาณที่เข้ ามาสูไ่ มโครคอนโทรลเลอร์
จอแอลซีดีจะแสดงข้ อความ “Fiber Optic Connect” ซึ่ง
หมายถึง เคเบิลเส้ นใยนําแสงไม่เกิดการชํารุ ดเสียหาย พร้ อม
ทัง้ สั่ง ให้ โ มดูล จี เ อสเอ็ ม ส่ง ข้ อ ความ แจ้ งเตื อ นไปยัง เบอร์
โทรศัพท์มือถือของผู้รับผิดชอบ
ในทางตรงกัน ข้ า ม หากไม่พ บสัญ ญาณเข้ า มาสู่
ไมโครคอนโทรลเลอร์ แสดงว่าเคเบิลเส้ นใยนําแสงเกิดการ
ชํารุ ดเสียหาย จอแอลซีดีจะแสดงข้ อความ “Fiber Optic
Disconnect” และไมโครคอนโทรลเลอร์ จะสัง่ ไปยังโมดูล จี
เอสเอ็มให้ สง่ ข้ อความแจ้ งเตือนไปยังเบอร์ โทรศัพท์มือถือของ
ผู้รับผิดชอบเช่นเดียวกัน

3. การออกแบบระบบ
3.1 วงจรขับสัญญาณแสง

วงจรส่ ง สั ญ ญาณแสงหรื อวงจรขั บ สั ญ ญาณ
(driver circuit) เป็ นวงจรที่ทําหน้ าที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้ า
เป็ นสัญญาณแสง ในวงจรขับสัญญาณแสงประกอบด้ ว ย
ทรานซิสเตอร์ เบอร์ 2N2222A ต่อร่ วมกันสองตัว ซึ่งทํางาน
ร่ วมกับแหล่งกําเนิดแสงเลเซอร์ ชนิดแฟร์ บี ้เฟอโรท์ (FabryPerot : LD) เบอร์ LDM-1310-F ทีมีความยาวคลื่นแสง
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เท่ากับ 1310 นาโนเมตร โดยมีโครงสร้ างของวงจรแบบคอม
มอนคอลเลคเตอร์ และวงจรแบบคอมมอนอิมิตเตอร์ แสดงดัง
รูปที่ 2

R1

สัญ ญาณทางไฟฟ้ าออกมา จากนัน้ จึง นํ า สัญ ญาณนัน้ ไป
ขยายสัญญาณต่อไป โดยวงจรตรวจจับสัญญาณแสงที่ใ ช้
งานแสดงดังรูป 3

LD

R3

RL1

Q2

Q1

R2

R4

R5

รูปที่ 3 วงจรตรวจจับสัญญาณแสงที่ใช้ งาน

3.3 วงจรขยายสั ญญาณและวงจรจั ด ระดั บ
สัญญาณ

รูปที่ 2 วงจรขับสัญญาณแสงที่ใช้ งาน
จากรู ปที่ 2 กําหนดพารามิเตอร์ เบื ้องต้ นเพื่อใช้ ใน
การออกแบบวงจรดังนี ้ ไฟเลี ้ยง ( V ) เท่ากับ 5 โวลต์
แรงดันตกคร่ อมแหล่งกําเนิดแสงเลเซอร์ ( V ) เท่ากับ 1.6
โวลต์ กระแสขับสัญญาณแสง (forward current : I )
เท่ากับ 50 มิลลิแอมป์ อัตราขยายกระแสของทรานซิเตอร์
(  ) เท่ากับ 176 แรงดันตกคร่ อมที่ขาเบสกับขาอีมิตเตอร์
( V ) เท่ า กับ 0.7 โวลต์ และ แรงดัน ตกคร่ อ มที่ ข า
คอลเลคเตอร์ กบั ขาอีมิตเตอร์ ( V ) เท่ากับ 2 โวลต์ จากการ
วิเคราะห์วงจร สามารถหาค่าความต้ านทานของวงจรเพื่อใช้
งานดังนี ้
CC

f

C1

วงจรขยายสัญ ญาณในที่ นี จ้ ะใช้ เ ป็ นออปแอมป์
(op-amp) เบอร์ UA741 ทีมี โครงสร้ างเป็ นวงจรขยาย
สัญ ญาณแบบ Non-Inverting ซึ่ง มีค่า อัต ราขยาย ( A )
เท่ากับ 25 เท่า ส่วนวงจรจัดระดับสัญญาณจะอาศัยไอซี
เบอร์ LM311 ซึ่ ง เป็ นวงจรเปรี ย บเที ย บแรงดัน (voltage
comparator) โดยวงจรทังสองที
้
่ใช้ ในการทดลองสามารถ
แสดงได้ ดงั รูปที่ 4
V

BE

CE

Vin

+
-

L1

UA741

+
-

1k

Vout

LM 311

-5V
100k

3.2 วงจรตรวจจับสัญญาณแสง

วงจรตรวจจับสัญญาณแสง (detector circuit) มี
หน้ าที่เปลี่ยนสัญญาณแสงเป็ นสัญญาณไฟฟ้ า ซึ่งในวงจรนี ้
ประกอบด้ ว ยโฟโต้ ดีเ ทคเตอร์ ช นิดพิน โฟโตไดโอด (PIN
photodiode : PD) เบอร์ LDM-1310-F ซึ่งใช้ โหมดการ
ทํ า งานแบบโฟโต้ ว อลตาอิ ก (photovoltaic) ซึ่ ง จะผลิ ต
กระแสเมื่อมีสญ
ั ญาณแสงตกกระทบโดยไม่ต้องมีการไบอัส
ให้ กบั นิดพินโฟโตไดโอด โดยวงจรใช้ งานในที่นี ้ กําหนดให้ ตวั
ต้ านทานโหลด ( R ) มีคา่ เท่ากับ 50 โอห์ม เมื่อโฟโต้ ไดโอด
ได้ รับสัญญาณแสงมาตกกระทบ จะได้ กระแสไหลผ่านมายัง
ตัว ต้ า นทานโหลด แล้ ว ทํ า ให้ เ กิ ด แรงดัน ตกคร่ อ มเป็ น

+5V

+5V

Rf
Ri

4k

รูปที่ 4 วงจรขยายสัญญาณที่ตอ่ กับวงจรจัดระดับสัญญาณ
ที่ใช้ งาน

3.4 ไมโครคอนโทรลเลอร์

ส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์ ในบทความนี ้จะใช้
ไอซีเบอร์ PIC16F877 จะเป็ นตัวตรวจสอบสัญญาณและทํา
หน้ า ที่ ค วบคุม การทํ า งานของโมดูล จี เ อสเอ็ ม รวมทัง้ ต่ อ
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ร่ วมกับจอแอลซีดี (LCD display) เพื่อใช้ ในการแสดงผล
โดยโครงสร้ างของส่วนไมโครคอนโทรลเลอร์ แสดงดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ใช้ งาน

3.5 โมดูลจีเอสเอ็ม

โมดูล จี เ อสเอ็ ม ที่ ใ ช้ ในการทดลอง อาศัย โมดู ล
GSM sim300cz ซึ่งเป็ นโมดูลสื่อสารระบบ GSM/GPRS
ขนาดเล็ ก และรองรั บ ระบบการสื่ อ สาร GSM ความถี่
900/1800/1900MHz โดยสั่ง งานผ่ า นทางพอร์ ต สื่ อ สาร
อนุกรม RS232 ด้ วยชุดคําสัง่ AT command โดยโมดูล
GSM sim300cz จะทําหน้ าที่เป็ นตัวส่งข้ อความแจ้ งเตือนไป
ยังผู้รับผิดชอบหรื อผู้ดแู ลระบบ ซึง่ มีโครงสร้ างดังรูปที่ 6

เป็ นสัญญาณข้ อมูล เข้ า สู่ว งจรขับสัญญาณแสงที่มีค วาม
ยาวคลื่น 1310 นาโนเมตร แล้ ว ส่งผ่านเส้ นใยนํา แสงชนิ ด
โหมดเดี่ยวด้ วยระยะทางที่ใช้ ในการทดลอง 10 กิโลเมตรและ
ทําการแยกสัญญาณออกเป็ น 2 สัญญาณด้ วยอุปกรณ์ คบั
เปลอร์ เส้ นใยนําแสง จากนันสั
้ ญญาณทังสองจะเดิ
้
นทางไป
ยังภาครับสัญญาณและระบบเฝ้ าระวังการชํารุ ดของเคเบิล
เส้ น ใยนํ า แสง โดยผลการทดลองของสัญ ญาณที่ ไ ด้ จ าก
ทดสอบและการแสดงผลของระบบเฝ้าระวังการชํ ารุ ดของ
เคเบิลเส้ นใยนําแสง สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
จากรู ป ที่ 7 (ก) แสดงสั ญ ญาณเอาต์ พุ ต ของ
วงจรขยายสัญญาณที่ 1และสัญญาณเอาต์พตุ ของวงจรจัด
ระดับสัญญาณที่ 1 โดยสัญญาณเอาต์พตุ ของวงจรจัดระดับ
สัญญาณที่ 1 เป็ นสัญญาณพัลส์ความถี่ 1 กิโลเฮิร์ต ซึ่งมี
ลักษณะคล้ ายคลึง กับสัญญาณอิน พุตที่ ส่งมาจากภาคส่ง
สัญ ญาณ ดั ง นั น้ สัญ ญาณเอาต์ พุ ต ของวงจรจั ด ระดั บ
สัญญาณที่ 1 ก็คือสัญญาณเอาต์พุตของระบบการสื่อสาร
ข้ อ มูล ผ่า นเส้ น ใยนํ า แสงนั่น เอง ส่ว นรู ป ที่ 7 (ข) แสดง
สัญ ญาณเอาต์ พุต ของวงจรขยายสัญ ญาณที่ 2 และ
สัญญาณเอาต์พตุ ของวงจรจัดระดับสัญญาณที่ 2 ของระบบ
เฝ้ าระวังการชํ ารุ ดของเคเบิลเส้ นใยนําแสง โดยสัญญาณ
เอาต์ พุตของวงจรจัดระดับสัญญาณที่ 2 จะถูกส่งเข้ าไป
ประมวลผลด้ วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อแสดงสถานะของ
สายส่ง เคเบิ ล เส้ นใยนํ า แสง โดยแสดงข้ อ ความว่า “Fiber
Optic Connect” บนจอแอลซี ดี ดังรู ปที่ 8 เนื่องจาก
สัญญาณทัง้ หมดที่แสดงในรู ปที่ 7 นันเป็
้ นสัญญาณที่ถูก
ส่งผ่านเคเบิลเส้ นใยนําแสงที่ไม่เกิดการชํารุดนัน่ เอง

CH.1 สัญญาณเอาต์พตุ ของวงจรขยายสัญญาณที่ 1

รูปที่ 6 โครงสร้ าง GSM sim300cz

4. การทดลองและผลการทดลอง

สําหรั บการทดลองการทํางานของระบบเฝ้ าระวัง
การชํารุดของเคเบิลเส้ นใยนําแสงที่นําเสนอในรู ปที่ 1 ทําการ
ส่งสัญญาณพัลส์ความถี่เท่ากับ 1 กิโลเฮิร์ต โดยกําหนดให้
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CH.2 สัญญาณเอาต์พตุ ของวงจรจัดระดับสัญญาณที่ 1

(ก) ภาครับสัญญาณของระบบการสือ่ สารข้ อมูล
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CH.1 สัญญาณอินพุต
CH.1 สัญญาณเอาต์พตุ ของวงจรขยายสัญญาณที่ 2

CH.2 สัญญาณเอาต์พตุ ของวงจรจัดระดับสัญญาณที่ 2

(ข) ระบบเฝ้าระวังการชํารุดของเคเบิลเส้ นใยนําแสง
รูปที่ 7 สัญญาณข้ อมูลที่สง่ ผ่านสายส่งเคเบิลเส้ นใยนําแสง
กรณีเคเบิลเส้ นใยนําแสงไม่เกิดการชํารุด

CH.2 สัญญาณเอาต์พตุ ของวงจรจัดระดับสัญญาณที่ 2

(ข) ระบบเฝ้าระวังการชํารุดของเคเบิลเส้ นใยนําแสง
รูปที่ 9 สัญญาณข้ อมูลที่สง่ ผ่านสายส่งเคเบิลเส้ นใยนําแสง
กรณีเคเบิลเส้ นใยนําแสงเกิดการชํารุด

รูปที่ 8 การแสดงสถานะของสายส่งเคเบิลเส้ นใยนําแสง

รูปที่ 10 การแสดงสถานะของสายส่งเคเบิลเส้ นใยนําแสง

ในกรณีเคเบิลเส้ นใยนําแสงไม่เกิดการชํารุด

ในกรณีเคเบิลเส้ นใยนําแสงเกิดการชํารุด

CH.1 สัญญาณอินพุต

CH.2 สัญญาณเอาต์พตุ ของวงจรจัดระดับสัญญาณที่ 1

(ก) ภาครับสัญญาณของระบบการสือ่ สารข้ อมูล

รูปที่ 11 การแสดงข้ อความบนโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบ
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รู ปที่ 9 (ก) และ รู ปที่ 9 (ข) แสดงสัญญาณอินพุต
ของระบบ สัญญาณเอาต์พตุ ของวงจรจัดระดับสัญญาณที่ 1
และ สัญญาณเอาต์พุตของวงจรจัดระดับสัญญาณที่ 2 ซึ่ง
พบว่าที่เอาต์พตุ ของวงจรจัดระดับสัญญาณที่ 1 และวงจรจัด
ระดับสัญญาณที่ 2 ไม่มีสญ
ั ญาณเอาต์พตุ ปรากฏออกมา ซึ่ง
เป็ นสิง่ ที่บง่ บอกว่าสายส่งเคเบิลเส้ นใยนําแสงอาจจะเกิดการ
ชํ า รุ ด และเสีย หาย ดัง นัน้ เมื่ อ สัญ ญาณเอาต์ พุต ที่ ไ ด้ จ าก
วงจรจัดระดับสัญญาณที่ 2 ของระบบเฝ้ าระวังการชํารุ ดของ
เ ค เ บิ ล เ ส้ น ใ ย นํ า แ ส ง ถู ก ส่ ง ต่ อ เ ข้ า ไ ป ใ น ส่ ว น ข อ ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เ พื่อ ประมวลผล จอแอลซีดีจ ะแสดง
ข้ อ ความดัง นี ้ “Fiber Optic Disconnect” พร้ อมทัง้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จ ะสั่ง ให้ โ มดูล จี เ อสเอ็ ม ทํ า การส่ง
ข้ อความเพื่อแจ้ งเตือนไปยังเบอร์ โทรศัพท์ของผู้ที่รับผิดชอบ
ดังแสดงในรูปที่ 10 และ รูปที่ 11 ตามลําดับ

นําไปประยุกต์สร้ างเป็ นอุปกรณ์สําหรับใช้ งานจริ ง เพื่อใช้ ใน
การแจ้ งเตือนสถานะการทํางานของสายส่งในโครงข่ายการ
สื่อสารเชิงแสง โดยเฉพาะโครงข่ายขนาดเล็ก รวมถึงยังเป็ น
การเพิ่มประสิทธิภาพของการบํารุงรักษาสายส่งในโครงข่าย
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Abstract

Thedesignandexperimentofhighpowerfilterispresentedinthe
frequencyranges88108MHzforhighpowertransmittersystems.
This low pass filter is designed by using the Chebyshev
approximation and micro strip capacitive theory to replace the
generalcapacitors.Becauseofpowertransmissionmorethan1000
watts,thecapacitorcanbedifficulttofindingandveryexpensive.
TheproposedfilterisdesignedonRF35twocopperpatches,oneon
the top and one on the bottom of the substrate material. In filter
designed, we analyze and simulate by using CST program. To
confirmed simulation results, the purposed filter will be realized and
experimented.Inmeasurement,itisfoundthatthelowpassfilterhasa
returnlosslessthan10dB,aninsertionlossabout0.45dBanditcan
withstanduppowertransmissionto2000wattscoveredtheoperating
frequencyrange.Theadvantageoftheproposefilteristhatitcanbe
usedtoappliedfordesignedhighpowertransmissionsystems.
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บทคัดย่ อ

ระบบการเชื อ่ มต่ออุปกรณ์ พกพาผ่านบลูทูธถูกพัฒนาขึ้ นเพือ่ แก้ไขปั ญหา
พอร์ ตการเชื ่อมต่อที ่มีอยู่อย่ างจากัดของอุปกรณ์ พกพาโดยปกติ อปุ กรณ์
เหล่ า นี ้มี วิ ธี ใ นการรั บ ข้ อ มู ล เข้ า ได้ อ ย่ า งจ ากัด เช่ น จากระบบสัม ผัส
คี ย์บอร์ ดเสมื อน จากการถ่ายรู ปเพือ่ นาข้อมูลไปประมวลผลต่อ หรื อจาก
การเชื ่ อ มต่ อ แบบไร้ ส าย ท าให้ อุ ป กรณ์ ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ส่ ว นมากที ่ มี ก าร
เชือ่ มต่อเป็ นแบบยูเอสบี เช่น คี ย์บอร์ ด เมาส์ ไม่สามารถเชื ่อมต่อเข้ากับ
อุปกรณ์พกพาได้ ระบบนีไ้ ด้ทาการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวโดยทาหน้าที ่เป็ น
ตัวกลางการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ แบบยูเอสบี และอุปกรณ์ พกพา
โดยท าหน้า ที ่แ ปลงสัญ ญาณข้ อมู ล แบบยู เอสบี แ ล้ ว ท าการส่ งออกใน
รู ปแบบการเชื อ่ มต่อไร้สายแบบบลูทูธเพือ่ ส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ ดงั กล่าว
นอกจากทาให้สามารถเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ ทวั่ ไปอย่างคี ย์บอร์ ดหรื อเมาส์
ได้แล้ว ระบบยังช่วยเพิ่มความสามารถในการรับข้อมูลของอุปกรณ์ พกพา
จากอุปกรณ์ ยูเอสบี ชนิ ด อื ่น ๆ เช่ น เครื ่ องอ่า นอาร์ เอฟไอดี เครื ่ องอ่า น
ลายนิ้วมือ หรื อเครื ่องอ่านบาร์ โค้ด ส่งผลให้เกิ ดการพัฒนาของโปรแกรม
ประยุกต์บนอุปกรณ์พกพาทีห่ ลากหลายมากยิ่ งขึ้น

Abstract

The mobile device interconnection via Bluetooth was developed
to resolve the problem of limited number of ports found in most
mobile devices. Typically, these devices can only receive data
via a few ways such as touch screen, soft keyboard, and
wireless connection. Devices such as USB keyboards and mice
cannot be connected to these mobile devices due to the lack of
USB port. This system resolves this problem by serving as a
middleware for data communication between USB devices and
mobile devices by converting data received from USB into
Bluetooth signals. The signals are then sent wirelessly to mobile
devices. In addition this project will also increase capabilities of
mobile devices to interface with various kinds of devices such as
RFID readers or finger scanners, enabling many new
applications on the mobile platform.

คาสาคัญ

Bluetooth, Mobile device, USB, RFID

1. บทนา

อุปกรณ์พกพา (Mobile Device) [1] ได้ เข้ ามามีสว่ นร่ วมใน
การดาเนินชีวิตของคนในยุคปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก เนื่องจากมี
การพัฒนาจากอดีตในหลายๆด้ านไม่ว่าจะเป็ น รู ปร่ าง การใช้
งาน หรื อ โปรแกรมประยุกต์บนอุป กรณ์พกพาที่มีการติดตังได้
้
ง่ายและตรงกับความต้ องการของผู้ใช้ มากขึ ้น อย่างไรก็ตามใน
การรับข้ อมูลเข้ าของอุปกรณ์พกพานันมี
้ อยูจ่ ากัด เช่น ผ่านทาง
จอสัมผัส หรื อ กล้ องถ่ายรู ป เมื่อเปรี ยบเทียบกับการพั ฒนา
โปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรับข้ อมูลได้ อย่าง
หลากหลายผ่านทางอุปกรณ์ ต่างๆที่มีการเชื่อมต่อแบบยูเอสบี
แล้ ว การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพานัน้ ถือว่า
มีการรับข้ อมูลเข้ าที่น้อยกว่ามาก
บทความนีน้ าเสนอ การพัฒนาระบบการเชื่ อมต่ออุปกรณ์
พกพาผ่านบลูทูธ ที่ทาให้ อุปกรณ์ ที่มีการเชื่อมต่อแบบยูเอสบี
สามารถที่ จ ะส่ง ข้ อ มูล ออกมากในรู ป ของการเชื่ อ มต่อ แบบ
บลูทูธ ได้ เมื่อ ทาการเชื่ อ มต่อ เข้ า กับ ระบบแล้ ว ท าให้ ก ารส่ง
ข้ อมูลระหว่างอุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์ยเู อสบีสามารถทาได้
โดยไม่จ าเป็ นต้ อ งใช้ พอร์ ตทางกายภาพที่ตัว อุปกรณ์ พ กพา
เช่นพอร์ ตอนุกรม

2. ที่มาและแรงจูงใจของปั ญหา

โครงการนี ้จัดทาขึ ้นเพื่อแก้ ปัญหาเกี่ยวกับพอร์ ตเชื่อมต่อที่มี
อยู่อย่างจากัดในอุปกรณ์ แบบพกพา ซึ่งทาให้ ผ้ ูใช้ งานนันไม่
้
สามารถใช้ งานอุปกรณ์พกพาเหล่านันให้
้ เกิดประโยชน์สงู สุดได้
และยั ง ต้ อ งก าร แ ก้ ปั ญห า กา รสู ญ เ สี ย เ งิ น ใ นก ารซื อ้
อุปกรณ์เสริ มจากบริ ษัทผู้ผลิตอุปกรณ์พกพาในราคาที่แพงกว่า
ปกติเพื่อจะซื ้ออุปกรณ์ต่างๆที่ตนมีอยู่แล้ ว แต่ต่างประเภทการ
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เชื่อมต่อ เช่น เดิมผู้ใช้ มีคีย์บอร์ ดที่มีพอร์ ตการเชื่อมต่อแบบยู
เบสบี (USB) [2] อยู่ แต่เมื่อผู้ใช้ ต้องการจะทาการเชื่อมต่อเข้ า
กับ อุป กรณ์ พ กพาก็ พ บว่า อุป กรณ์ พ กพานัน้ ไม่ร องรั บ การ
เชื่อมต่อแบบยูเอสบี ทาให้ ผ้ ใู ช้ จาเป็ นต้ องตัดสินใจซื ้อคีย์บอร์ ด
ไร้ สายที่มีการเชื่อมต่อแบบบลูทธู (Bluetooth) [3] ที่ผ้ ผู ลิตทา
การผลิตขึ ้นมาขายคูก่ บั อุปกรณ์พกพาของบริ ษัทในราคาที่แพง
กว่าคีย์บอร์ ดเดิมที่มีอยู่ประมาณ 2-3 เท่าตัว จากเหตุการณ์
ตัว อย่า งข้ า งต้ น ท าให้ ผ้ ูจัด ท าเกิ ด ความคิ ด ขึ น้ มาว่า หากมี
อุปกรณ์สกั ชิ ้นหนึง่ ที่ทาหน้ าที่เปลีย่ นการเชื่อมต่อแบบ ยูเอสบี
ให้ เป็ นการเชื่อมต่อแบบบลูทูธได้ ปัญหาดังกล่าวก็ย่อมถูกแก้
ไปโดยปริ ยาย เมื่อปั ญหาเกี่ยวกับพอร์ ตการเชื่อมต่อมีอยู่อย่าง
จากัดนันถู
้ กแก้ ไข ย่อมส่งผลให้ เกิดโปรแกรมประยุกต์ใหม่ ๆ ที่
ออกมาเพื่ อ รองรั บ อุ ป กรณ์ ก าร เชื่ อ มต่ อ ที่ มี อ ยู่ ม ากขึ น้
ยกตัวอย่างเช่น ผู้พฒ
ั นาทาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ทา
หน้ าที่บนั ทึกเวลาเข้ าเรี ยนของนิสิต จากเดิมมีอุปกรณ์ รองรับ
เพี ย งแค่ คี ย์ บ อร์ ดไร้ สายที่ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ แบบบลู ทู ธ ของ
บริ ษัทผู้ผลิตจึงต้ องให้ นิสติ ทาการป้อนข้ อมูลเข้ าด้ วยตัวเอง แต่
เมื่อมีอปุ กรณ์ที่ทาหน้ ามีเปลีย่ นการเชื่อมต่อแบบยูเอสบีให้ เป็ น
การเชื่อมต่อแบบบลูทธู ทาให้ เครื่ องอ่านอาร์ เอฟไอดีสามารถ
การเชื่อมต่อเข้ ากับ อุปกรณ์ เชื่อมต่อพกพาได้ ทาให้ ผ้ พู ัฒนา

สามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ให้ ใช้ เครื่ องอ่านอาร์ เอฟไอดี
ในการบันทึกเวลาเข้ าเรี ยนแทนการพิมข้ อมูลเองของนิสิตซึ่ง
อาจเกิดปั ญหาการลงเวลาเข้ าเรี ยนให้ กนั ได้

3. งานและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง

PARANI-SD100 [4] เป็ นอุปกรณ์ที่ถกู สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ ในการ
แปลงข้ อ มูลแบบอนุก รมให้ เ ป็ นสัญญาณบลูทูธ โดยรองรั บ
อุป กรณ์ ทุกชนิด ที่มี การเชื่ อ มต่อ แบบอนุก รมผ่า นทางพอร์ ต
RS-232 [5] และส่งข้ อมูลออกแบบบลูทธู ที่มีโปรไฟล์เป็ นแบบ
อนุกรม เวอร์ ชั่น 1.2 และสามารถต่อเสาสัญญาณเพื่อเพิ่ม
ระยะการส่ ง ข้ อมู ล ได้ แต่ ไ ม่ ส ามารถรองรั บอุ ป กรณ์
นอกเหนือจากการเชื่อมต่อแบบ RS-232 เช่นยูเอสบีคีย์บอร์ ด
ได้

4. รายละเอียดการพัฒนา

โครงการนี ้ถูกพัฒนาขึ ้นมาให้ เป็ นระบบที่ง่ายต่อการใช้ งาน
แบบพกพาโดยเน้ นความสะดวกในการทาให้ สามารถเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ที่ค้ นุ เคยอยู่แล้ วในชีวิตประจาวันแบบเข้ ากับอุปกรณ์
เชื่อมต่อแบบพกพาได้ อย่างรวดเร็ วผ่านการเชื่อมต่อแบบบลู
ทูธ ท าให้ เ กิ ด การพัฒ นาของโปรแกรมประยุก ต์ บ นอุป กรณ์
แบบพกพาชนิดใหม่ ๆ ที่สามารถรับข้ อมูลเข้ าได้ หลากหลาย
ช่องทางมากยิ่งขึ ้น ไม่ถกู จากัดโดยความสามารถของอุปกรณ์
พกพาเนื่ อ งจากการเชื่ อ มต่ อ แบบไร้ สายชนิ ด บลู ทู ธ นั น้

รูปที่ 1 ภาพรวมของระบบ
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มีความนิยมและเป็ นมาตรฐานในอุปกรณ์พกพาทุกชนิดและ
ทุก ยี่ ห้ อ อยู่แ ล้ ว ท าให้ ร ะบบสามารถท าการเชื่ อ มต่อ เข้ า กับ
อุปกรณ์พกพาได้ ง่าย สะดวกในการใช้ งาน

4.1 ภาพรวมของระบบ

ระบบมีภาพรวมของระบบดังรูปที่ 1 โดยระบบจะทาหน้ าที่เป็ น
ตัวกลางในการรับส่งข้ อมูลระหว่างอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อ
แบบยูเอสบีกบั อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบพกพา

4.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
ระบบแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลักๆ ดังรูปที่ 2

4.2.1 ส่วนจัดการข้อมู ลแบบยู เอสบี : ทาหน้ าที่ในการรั บ
ข้ อ มูล เข้ า จากอุป กรณ์ ที่ มี การเชื่ อ มต่ อ แบบยูเอสบี เพื่ อ อ่า น
ข้ อมูลและทาหน้ าที่ในการจัดการข้ อมูลของอุปกรณ์ยเู อสบีเพื่อ
ทราบตาแหน่งการเชื่อมต่อเพื่อใช้ ในการส่งข้ อมูล รวมทังเป็
้ น
ส่ ว นจั ด การข้ อมู ล ก่ อ นที่ จ ะท าการส่ ง ไปยั ง ส่ ว นส่ ง ข้ อมู ล
แบบบูลทูธ
4.2.2 ส่วนส่งข้อมู ลแบบบลูทูธ : ทาหน้ าที่ในการส่งข้ อมูลที่
ได้ รั บ จากส่ว นจัด การยูเ อสบี ไ ปยัง อุป กรณ์ เ ชื่ อ มต่ อ พกพา
ตลอดจนจัดการการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เชื่อมต่อพกพา

4.3 ข้ อจากัดของระบบ
ในขณะนี ้ ระบบที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถรองรับอุปกรณ์พกพาที่
มีบลูทธู โปรไฟล์แบบอนุกรมเท่านัน้

รูปที่ 2 องค์ประกอบของระบบ

5. การทดสอบการใช้ งาน

ในการทดสอบการพัฒนาระบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์พกพา
ผ่านบลูทูธนัน้ สามารถแบ่งการทดสอบระบบได้ เป็ น 2 ส่วน
ดังนี ้
5.1.1 ทดสอบอุปกรณ์ทีร่ องรับ
เนื่องจากระบบปฏิบัติการที่ใช้ ใน Beagle Board เป็ น
Ubuntu 11.04 minimal ทาให้ ตวั ระบบรองรับอุปกรณ์ได้ น้อย
ชิ ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากระบบเป็ น Ubuntu ทาให้ สามารถ
หาไดร์ ฟเวอร์ มาติดตังเพิ
้ ่มเติมในระบบได้ ซึ่งอุปกรณ์ ที่ระบบ
รองรับอยู่ตอนนี ้ ได้ แก่ คีย์บอร์ ด และเครื่ องอ่านอาร์ เอฟไอดี ที่
ทางห้ องปฏิบตั ิการวิจยั เครื อข่ายไร้ สายพัฒนาขึ ้น ดังแสดงใน
รูปที่ 3

รูปที่ 3 เครื่ องอ่านอาร์ เอฟไอดี และ คีย์บอร์ ด
ที่ทาการเชื่อมต่อเข้ ากับระบบ
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5.1.2 ทดสอบความหน่วงเวลาในการส่งข้อมูลระหว่าง
อุปกรณ์ยูเอสบีไปยังอุปกรณ์พกพาผ่านระบบ
ทาการทดสอบโดยการส่งข้ อความจากระบบมายังอุปกรณ์
พกพาเพื่อหาเวลาที่ใช้ ในการส่งข้ อมูล โดยมีอกั ขระพิเศษเพื่อ
บอกจุดเริ่ มต้ นและสิ ้นสุดของข้ อมูล ซึ่งมีขนตอนการทดสอบ
ั้
ดังนี ้


เข้ าสูร่ ะบบปฏิบตั ิการของ Beagle Board ดังรูปที่ 4



ทาการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ ากับระบบ ดังรูปที่ 5

 เรี ยกโปรแกรมประยุกต์เพื่อทาการเริ่ มส่งข้ อมูลไป
จากระบบไปยังอุปกรณ์พกพา ดังรูปที่ 6
 โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพารับข้ อมูลจาก
ระบบและทาการจับเวลาเมื่อได้ รับข้ อมูลตัวอักษร ‘0’ และ
หยุดเวลาเมื่อได้ รับข้ อมูลตัวอักษร ‘9’ ดังรูปที่ 7

รูปที่ 4 ระบบปฏิบตั ิการที่ติดตังบน
้ Beagle Board

รูปที่ 6 ตัวอย่างโปรแกรมส่งข้ อมูลตัวอักษรเพื่อหาค่า
ความหน่วงเวลา

รูปที่ 7 การทางานของโปรแกรมหาค่าความหน่วงในการส่ง
ข้ อมูลจากระบบมายังอุปกรณ์พกพา

5.2 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ

การทดสอบทาบนโทรศัพท์ Samsung Galaxy S ที่ลงระบบ

ปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ 2.3 โดยทาการเชื่อมต่อกับโครงงาน
ผ่านทางโปรแกรมประยุกต์ที่พฒ
ั นาขึ ้น

5.3 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล

รูปที่ 5 อุปกรณ์พกพาที่เชื่อมต่อเข้ ากับระบบ
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จากการทดสอบในข้ อ 5.1.1 พบว่าระบบสามารถทาการส่ง
ข้ อมูลจากเครื่ องอ่านอาร์ เอฟไอดีและคีย์บอร์ ดที่มีการเชื่อมต่อ
แบบยูเอสบีไปยังอุปกรณ์พกพาในรู ปแบบของบลูทธู ได้ ดงั รู ปที่
8 และ 9 ตามลาดับ แสดงให้ เห็นว่า ระบบสามารถทางานได้
ตามวัตถุประสงค์
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ตารางที่ 1 เวลาที่ใช้ ในการส่งข้ อมูลเมื่อจานวนตัวอักษรที่สง่ แตกต่างกัน
ครัง้ ที่

1

2

3

4

5

Average

Speed

(ms)

(ms)

(ms)

(ms)

(ms)

(ms)

(ms/Char)

13

6,122

6,190

6,409

6,324

6,316

6,272

482.4

39

18,563

18,555

18,679

18,610

18,719

18,625

477.5

117

55,270

55,315

55,265

55,340

55,069

55,251

472.2

จานวน

characters

จากการทดลองในข้ อ 5.1.2 พบว่าเมื่อทาการเพิ่มจานวน
ตัวอัก ษรที่ ทาการส่งจากระบบ เวลาที่ใช้ ในการส่ง ตัว อักษร
ทังหมดจะเพิ
้
่มขึ ้นด้ วย ดังตารางที่ 1 ซึ่งจากข้ อมูลดังกล่าว
สรุ ปได้ ว่า ระบบมีความหน่วงเวลาในการส่งข้ อมูลจากระบบ
มายังอุปกรณ์พกพาประมาณ 477 มิลลิวินาทีต่อการส่งข้ อมูล
1 ตัวอักษร ซึง่ จากการทดสอบใช้ งาน พบว่าสามารถใช้ งานได้
ดีไม่สง่ ผลกระทบต่อการใช้ อปุ กรณ์ยูเอสบี เช่น คีย์บอร์ ด หรื อ
เครื่ องอ่านอาร์ เอฟไอดี

6. บทสรุป

จากการทดสอบ พบว่าระบบสามารถทาการส่งข้ อมูลต่างๆ
จากระบบมายังอุปกรณ์ เชื่ อมต่อแบบพกพาได้ อย่างถูกต้ อง
และ สามารถส่งข้ อมูลจากอุปกรณ์แบบยูเอสบีได้ หลายชนิดใน
เวลาเดียวกัน ซึ่งทาให้ เกิดความสะดวกในการใช้ งานอุปกรณ์
เชื่อมต่อแบบพกพาที่มากขึ ้น ผู้พฒ
ั นาโปรแกรมประยุกต์เองก็
สามารถที่จะเลือกรั บข้ อมูลได้ หลากหลายมากขึ ้น ทาให้ การ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบพกพานันมี
้
การพัฒนายิ่งขึ ้น

รูปที่ 8 ข้ อมูลที่อปุ กรณ์พกพาได้ รับจากเครื่ องอ่านอาร์ เอฟไอดี

จากระบบที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถนามาพัฒนาต่อเพื่อนาไปใช้
งานในด้ านต่างๆได้ หลายด้ าน เช่น
ด้ า นการศึก ษา สามารถใช้ ค วามสามารถของอุป กรณ์
พกพาร่ วมกับความสามารถในการอ่านบัตรอาร์ เอฟไอดีของ
ระบบในการพัฒนาระบบตรวจเวลาเข้ าเรี ยนของนิสติ
รูปที่ 9 ข้ อมูลที่อปุ กรณ์พกพาได้ รับจากคีย์บอร์ ด
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ด้ านการพัฒนาโปรแกรมเพื่อความบันเทิง สามารถใช้ เครื่ อง
อ่านอาร์ เอฟไอดีในการประยุกต์เป็ นเกมต่างๆโดยใช้ ข้อมูลจาก
บัตรแทนตัวละคร หรื อ เหตุการณ์ ต่างๆ เช่น เมื่อผู้เล่นทาการ
แตะบัต รแล้ ว หน้ า จอของอุป กรณ์ พกพา จะท าหน้ า ที่ แสดง
รายละเอียดต่างๆของตัวละคร หรื อ ทาการโจมตีด้วยทั กษะที่
แตกต่างกันเมื่อใช้ บตั รคนละใบเป็ นต้ น
ด้ านการพัฒนาทัว่ ไป สามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ในการเข้ าถึงอุปกรณ์เก็บข้ อมูลต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น ฮาร์ ดดิสก์
แฟลชไดรฟ์ เพื่อทาการอ่านข้ อมูลเหล่านันแบบไร้
้
สายได้
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บทคัดย่ อ

บทความนี นําเสนอการเพิ มประสิ ทธิ ภ าพของค่าปริ มาณงานในระบบ
แลนไร้สาย โดยการประยุกต์ใช้วิธีการรวมกลุ่มลิ งค์ ซึ งโดยปกติ มีการใช้
อยู่ในระบบสายตามมาตรฐาน IEEE802.3ad จากผลการทดลองพบว่า
นอกจากค่า Interference Power และค่า SNR แล้ว ค่า Interference
Power Station ยังมี ผลต่ อค่าปริ มาณงานด้วย ซึ งพบว่าถ้าค่าความ
แตกต่างระหว่างค่า Interference Power Station กับค่า Interference
Power มีค่าเพิมขึน มีผลทําให้ค่าปริ มาณงาน เพิมขึนด้วย
คําสําคัญ: การรวมกลุ่มลิ งค์, ระบบแลนไร้สาย, 802.11,802.3ad

Abstract
An application of Link Aggregation, which normally
use in wire system in IEEE802.3ad standard, for wireless LAN
System (Wi-Fi) to improve the throughput value is proposed in
this paper. The experimental results show that not only the
Interference Power value and SNR value affect to the
throughput value but interference power station value also
affect to the throughput value. If the difference value between
the interference power value and the interference power station
value increase, the throughput value is also increased.
Keywords: Link Aggregation, 802.11, Interference Power,
wireless LAN
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1. บทนํา

ตามมาตรฐาน IEEE 802.3ad การรวมกลุ่มลิ งค์
(Link Aggregation) [1] เป็ นการรวมช่องสัญญาณอีเทอร์ เนต
(multiple Ether-channel) เพื อ เพิ ม แบนด์ วิ ด ท์ ใ นการ
ติดต่อสือสาร โดยการนําเอาลิงค์มากกว่าหนึงลิ งค์มารวมกัน
ให้ เป็ นกลุ่มเดียว โดยใช้ สือกลางแบบมีสายตามเทคโนโลยี
ฟาสต์อีเทอร์ เน็ต IEEE 802.3u [2] ทีสง่ ข้ อมูลสูงสุดได้ 100
Mbps (TX, RX) จากข้ อดีของ IEEE 802.3ad การรวมกลุม่
ลิ งค์ทีมีการเพิมแบนด์วิดท์ในการสือสารในสือกลางแบบสาย
(wire) จึ ง มี ก ารนํ า มาใช้ กับ สื อ กลางแบบไร้ สาย(wireless)
แบบต่างๆ เช่น ไวแมกซ์ (WiMax), วายฟาย (Wi-Fi) [4] เพือ
เพิมค่าปริ มาณงาน (throughput) ในการรับส่งข้ อมูลไม่ว่าจะ
เป็ นการปรับค่าดีเลย์ในการส่งแบบเครื อข่ายไร้ สาย[5] การ
จัดสรรปริ มาณการใช้ โดยใช้ วิธี Support Vector Machine [6]
ซึง เป็ นการทํ า การรวมกลุ่ม ลิง ค์ เ ครื อ ข่า ยไร้ สายแบบต่า งๆ
(Multi-Radio System) โดยไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็ นเครื อข่าย
ไร้ สายแบบใด
บทความนี นําเสนอการประเมินผลของค่าปริ มาณ
งานของการรวมกลุม่ ลิ งค์เครื อข่ายแลนไร้ สาย 802.11bg โดย
เปลียนการรวมกลุ่มลิ งค์จากเดิมทีสือกลางเป็ นแบบสาย มา
เป็ นสือ กลางที เ ป็ นแบบไร้ สาย ในความถี ที 2.4 GHz ใช้
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ช่องสัญญาณ 20 MHz ทีไม่รบกวนกัน 3 ช่องสัญญาณ เพือ
ประเมินผลค่าปริ มาณงาน โดยจะทดสอบทีละช่องสัญญาณ
ตังแต่
 ช่องสัญญาณที 1, 6 และ 11 ตามลําดับ และปรับค่า
Interference Power ว่าจะส่งผลต่อค่าปริ มาณงานอย่างไร
บ้ าง

2. ทีมาและความสําคัญของปั ญหา

ถึงแม้ ว่าการสือสารทีมีการรั บส่งข้ อมูลแบบมีสาย
จะมีอัตราค่าปริ มาณงานสูง แต่ข้อจํ ากัดของระบบคือไม่
สา ม า ร ถ เ ดิ น ร ะ บ บ ส า ย ได้ ส ะ ด ว ก ใ น บ า ง พื น ที ที
สภาพแวดล้ อ มไม่ เ อื อ อํ า นวย เช่ น การเดิ น สายข้ า มตึ ก
อาคาร หรื อ แม้ แ ต่ก ารใช้ งานชัว คราว งานกี ฬ า งานรั บ
พระราชทานปริ ญ ญาบัต รเป็ นต้ น ซึง หากถ้ า ลงทุน เดิ น
ระบบสายอาจต้ องใช้ คา่ ใช้ จ่ายสูงและใช้ เวลานาน พร้ อมทัง
รื อ ถอนลํา บาก ดัง นัน การสื อ สารแบบไร้ สายจึ ง เข้ า มามี
บทบาทในการสือ สารข้ อมูล เนืองจากมีความสะดวกในการ
ติดตัง ลดภาระค่าใช้ จ่าย และสามารถรื อ ถอนได้ ง่าย หรื อ
งานด้ านกระจายสัญญาณให้ กบั ระบบความปลอดภัยต่างๆ
เช่น การกระจายสัญญาณสําหรับกล้ อง ไอพี วงจรปิ ดแบบ
ไร้ สาย หรื อ ใช้ กับระบบตรวจการณ์ ระยะไกล แต่ข้อจํากัด
ของการสือ สารก็จะมีในเรื องของ การรับส่งข้ อมูลทีให้ อตั รา
การค่ า ปริ มาณงาน ที ค่ อ นข้ างตํ า เพราะมี ปั จจั ย ใน
สภาพแวดล้ อมทีติดตัง รวมถึง ตึก อาคาร ทีจะมาลดทอน
ประสิทธิ ภาพของการรั บส่งข้ อมูลแบบไร้ สาย จากปั ญหา
ดังกล่าวในงานวิจยั นี จึงอยากเสนอแนวคิดในการรวมกลุ่ม
ลิ งค์ เพือเพิมประสิทธิภาพช่องทางการสือ สารแบนด์วิดท์ให้
เพิมมากขึ นจากทีระบบเดิมจะใช้ สือกลางแบบสายทําการ
รวมกลุม่ ลิ งค์ แต่งานวิจยั นี จะใช้ สือกลางแบบไร้ สายในการ
รวมกลุม่ ลิ งค์และประเมินผลของค่าปริ มาณงาน

3. ทฤษฏีท ีเกียวข้ อง

มาตรฐาน IEEE802.3ad การรวมกลุม่ ลิ งค์ หรื อเรี ยก

อย่างหนึงว่า อีเทอร์ แชนแนล (Ether Channel) นันเป็
 น
คุณสมบัติทีทําให้ สามารถรวมหลาย ๆ อินเทอร์ เฟสแบบฟิ ซิ
คอล (Physical) เข้ าด้ วยกันเป็ นอินเทอร์ เฟสแบบลอจิคอล

(Logical) เพียงอันเดียวได้ ใช้ เพือแก้ ปัญหาความคับคัง
(Congestion) ในการใช้ งานระบบเครื อ ข่ า ย หรื อ ใช้
แก้ ปัญหาเมือมีปริ มาณการใช้ งานระบบเครื อข่ายมากเกิน
ไปจนทําให้ การรับ-ส่งข้ อมูลทําได้ ช้า เสมือนเป็ นการเพิม
เส้ นทางข้ อมูลขึ น จากเส้ นทางเดียวเป็ นหลาย ๆ เส้ น ทาง
เพือทีจะทําการแชร์ ปริ มาณการใช้ (Traffic) ไปในหลาย ๆ
เส้ นทาง พร้ อมทังยั
 งเป็ นการทํา ส่วนซํ าซ้ อน(Redundant)
ในกรณีทีมีบางลิ งค์ทีเป็ นสมาชิกของอีเทอร์ แชนแนล เกิดมี
ปั ญหาได้ และใช้ เกณฑ์วิธี(Protocol) Link Aggregation
Control Protocol (LACP) ในการรับ-ส่ง ข้ อมูลกัน
มาตรฐาน 802.11b (11 Mbps) เป็ นมาตรฐาน
เครื อ ข่ า ยแลนไร้ สายที ใ ช้ ความถี ย่ า น 2.4 GHz ซึ ง เป็ น
ความถี เสรี ทีทุกประเทศเปิ ดให้ ใช้ โดยอิสระ และการทีถูก
ประกาศเป็ นมาตรฐานตัง แต่ปี 1999 มี ค วามเร็ ว ในการ
ทํางาน 4 ระดับ คือ 11, 5.5, 2 และ 1 Mbps เครื อข่ายที
ให้ บริ การอิ นเตอร์ เ น็ต ไร้ สายแบบจุด พร้ อมโยง(Hotspot)
ส่วนใหญ่จะใช้ มาตรฐานนี แต่เครื อข่ายเครื อข่ายแลนไร้ สาย
มีปัญหาคือ มีความเร็ วตําทีสดุ ในมาตรฐานเครื อข่ายแลนไร้
สาย
มาตรฐาน 802.11g (54 Mbps) มีความเร็ วในการ
ทํา งานสูง ถึ ง 54 Mbps และมี ระยะการทํ า งานไกลสุด
เท่ากับมาตราฐาน 802.11b ใช้ ความถี 2.4 GHz ซึง เป็ นช่วง
ทีใช้ งานได้ เสรี มีความสามารถทํางานร่ วมกันกับเครื อข่าย
แลนไร้ สายตามมาตราฐาน 802.11b ได้
มาตรฐาน 802.11n (300 - 600 Mbps) เป็ นแลนไร้
สายทีมีความเร็ วสูงสุดถึง 600 Mbps โดยส่งผ่าน 4 Stream
ซึงประกอบไปด้ วยเสาอากาศ 4 ชุดทังภาครั

บและส่ง แต่ละ
Stream จะมีความเร็ วที 150 Mbps สามารถใช้ งานได้ ทงย่
ั  าน
ความถี 2.4 GHz และ 5 GHz หากใช้ งานช่องสัญญาณ
ขนาด 40 MHz จะส่งข้ อมูลได้ สงู กว่าการใช้ ช่องสัญญาน
ขนาดมาตรฐานคือ 20 MHz ไวร์ เลส 802.11n นี จะเป็ นมาต
ฐานทีอยู่ในโน้ ตบุ๊คใหม่ตงแต่
ั  2009 ขึ นไป โดยจะสามารถ
รับส่งข้ อมูล 2 – 3 Stream ทังนี
 ขึ นอยู่กบั จํานวนภาครับส่ง
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และเสา หากเป็ นรุ่ นทีมี 2 เสาจะมีความเร็ วสูง สุดที 300
Mbps แต่ถ้าเป็ นรุ่น 4 เสา จะมีความเร็ วสูงสุดที 600 Mbps

4. วิธีการทีนําเสนอ
4.1 ภาพรวมของระบบ

การรวมกลุม่ ลิ งค์ระบบไร้ สาย ดังแสดงดังรูปที 1

4.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ

อุ ป กรณ์ ที ใ ช้ ในการทดสอบจะประกอบไปด้ วย
คอมพิวเตอร์ 2 เครื อง 1.Toshiba Satellite L100, HP
Pavilion T7000 CPU1.6Ghz Ram 512 MB Ethernet Card
10/100

รูปที 1 การรวมกลุม่ ลิ งค์ระบบแลนไร้ สาย
โดยจะมี ระบบรั บ-ให้ บ ริ การ (Server/Client) A ใช้ รั บ-ส่ง
ข้ อมูลไปยัง ระบบรับ-ให้ บริ การ B ผ่านสวิตช์ A ทีทําการ
รวมกลุ่ม ลิ ง ค์ ต่ อ ด้ วยระบบแลนไร้ สาย ทํ า Point-to-Point
ผ่ า น ส วิ ต ย์ B ไ ป ยั ง ร ะ บ บ รั บ -ใ ห้ บ ริ ก า ร B ดั ง รู ป ที
2

รูปที 3 แสดงตําแหน่งการเชือมต่อการรวมกลุม่ ลิ งค์
ของระบบแลนไร้ สายทัง 3 จุดและ 3 ช่องสัญญาณ

รู ปที 2 แสดงการเชือมต่อการรวมกลุ่มลิ งค์ของระบบแลน
ไร้ สาย Server/Client A ใช้ รับ-ส่งข้ อมูลไปยัง Server/Client B
เริ มแรกจะวาง Access Point ทีใช้ ทดสอบ แบ่ง
ออกเป็ น 3 จุดดังรู ปที 3 เพือทดสอบประสิทธิภาพค่าปริ มาณ
งาน (throughput) ของการรวมกลุม่ ลิ งค์ของระบบแลนไร้ สาย
ทีละจุดและ 3จุดรวมกัน โดยใช้ IEEE 802.11bg
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รูปที 4 ภาพรวมของระบบการรวมกลุม่ ลิ งค์ระบบแลนไร้ สายที
ทดสอบด้ วยอุปกรณ์จริ ง(1)
Mb Full Duplex , สวิตซ์ทีรองรับการทําการรวมกลุม่ ลิ งค์
(Link Aggregation) 2 ตัว ในการทดสอบใช้ Cisco
Catalyst 2960 24 พอร์ ต ,สายUTP Cat5e 8 เส้ น, แอคเซส
พ้ อยซ์ 6 ตัว D-Link 2 ตัว , ASUS RT10 4 ตัว ,การ์ ดวัด
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สเปกตรัมและค่าปริ มาณงานของ Cisco รุ่ น AIR-CSCOSE-WIFI-C

4.3 ข้ อจํากัดของระบบ

ที 2 : 192.168.0.2 และใช้ โปรแกรม nuttcp-5.5.5.win32 [8]
เพือสร้ าง Traffic รับ-ส่งข้ อมูลจากเครื องลูกข่ายไปยังเครื อง
แม่ขา่ ย

ทดสอบในพื นที 2 ตารางเมตร ทีไม่มีสิงกี ดขวาง
เนืองจากเป็ นระยะทีทําให้ สญ
ั ญานมีประสิทธิภาพสูงสุด [7]
ตําแหน่งการวาง 3 จุด 1.มุมพืน ที 2.กึงกลางพื นที 3.มุม
พื นที ดังรู ปที 3. และใช้ ความถี 2.4 GHz ในช่องสัญญาณ
20 MHz ทีช่องสัญญาณ 1, 6 และ 11
รูปที 6 การรวมกลุม่ ลิ งค์ด้วย IEEE 802.11
จากผลการทดลองดังแสดงในตารางที 1 พบว่าถ้ า
ค่า ความแตกต่างระหว่าง Interference Power Station กับ
ค่า Interference Power Noise (แทนด้ วยตัวแปร A) มีคา่
เพิมขึ น มีผลทําให้ คา่ Throughput (แทนด้ วยตัวแปร B)
เพิมขึ นด้ วย ตัวอย่างเช่นเมือค่า Interference มีคา่ -5dBm
สามารถรับ-ส่งข้ อมูลได้ 16.2926 Mbps

รูปที 5 ภาพรวมของระบบการรวมกลุม่ ลิ งค์ระบบแลนไร้ สายที
ทดสอบด้ วยอุปกรณ์จริ ง(2)

5. การทดสอบและผลการทดสอบ
5.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ

การทดสอบจะทดสอบในสภาพแวดล้ อมทีไม่มีสงิ กีด
ขวางในระยะ 2 เมตร เนืองจากเป็ นระยะทีทําให้ สญ
ั ญานมี
ประสิทธิ ภาพสูง สุด [7] และใช้ ความถี 2.4 GHz ใน
ช่องสัญญาณ 20 MHz

ตารางที 1 ค่าความแตกต่างระหว่าง Interference Power
และ Throughput
Interfrence
Power Noise
-79
-79
-63
-79
-79
-52
-50
-53
-45
-40

Interfrence
Diff Interfrence Power Noise
Power Station &Interfrence Power Station (A)
-40
-49
-37
-55
-58
-38
-37
-43
-36
-35

-39
-30
-26
-24
-21
-14
-13
-10
-9
-5

Thoughput avg (B)
4.0111
5.8265
7.8068
10.5904
11.6821
13.3368
15.6128
15.5083
15.8293
16.2926

5.2 ผลการทดสอบและวิจารณ์ ผล

ทดสอบค่าปริ มาณงาน ของการรวมกลุม่ ลิ งค์ โดย
ใช้ เครื อข่ายแลนไร้ สาย IEEE 802.11bg ทดสอบด้ วยเครื อง
คอมพิวเตอร์ 2 เครื อง (Server/Client) กําหนดไอพีแอดเดรส
เครื องแม่ขา่ ย เครื องที 1 : 192.168.0.1 , เครื องลูกข่าย เครื อง

รูปที 7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแตกต่างระหว่าง A กับB
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รูปที 11 ค่าปริ มาณงานทีทดสอบจากโปรแกรม nuttcp

รูปที 8 ค่า Interference Power ก่อนต่อ Link Aggregation

6.สรุป

การรวมกลุ่ม ลิ ง ค์ ใ นระบบสายตามมาตราฐาน
IEEE802.3ad เมือนํามาใช้ กับระบบแลนไร้ สายเพือช่วย
เพิมประสิทธิภาพของค่าปริ มาณงาน ซึง ตัวแปรทีมีผลต่อค่า
ปริ มาณงานทังในเรื
  องของ Interference Power, SNR ซึง
หากมีคา่ มากจะทําให้ คา่ ปริ มาณงานมีคา่ เพิมขึ น และแสดง
ให้ เห็นว่านอกจากค่า Interference Power แล้ ว ตัวแปร
Interference Power Station ก็สง่ ผลต่อค่า ค่าปริ มาณงาน
ด้ วยเช่นกัน

6.1 แนวทางการพัฒนาต่ อ

รูปที 9 ค่า Interference Power เมือต่อ Link Aggregation

ทดสอบโดยใช้ ย่ า นความถี 2.4 GHz และ
เปรี ยบเทียบหากมีการ Interference ของช่องสัญญาณทับ
ซ้ อนกัน จะมีผลต่อค่า ค่าปริ มาณงาน เช่นไร และหากมีผลจะ
มาสามารถที จ ะมี แ นวคิ ด เพื อ แก้ ไขหรื อ ไม่ และสามารถ
ทดสอบโดยใช้ ย่านความถี 5 GHz เพือทดสอบในมาตราฐาน
802.11n ทีสามารถส่งได้ ระยะทางไกลขึ นด้ วย

7. กิตติกรรมประกาศ

รูปที 10 ค่า SNR เมือต่อ Link Aggregation
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บทคัดย่ อ

สตรี มคอนโทรลทรานสมิ สชันโพรโทคอล(SCTP) ไดนามิ กแอดเดรสรี คอน
ฟิ กู เรชัน (DAR) หรื อ Request for Comments (RFC) 5061 เป็ น
มาตรฐานที ่เกี ่ยวข้องกับการเปลี ่ยนหมายเลข IP ของโพรโทคอล SCTP
ซึ่งเป็ นส่วนเพิ่ มเติ มจาก RFC 4960 บทความนีอ้ ธิ บายการใช้คลั เลอร์ พริ
ติ เนท (CPN) จํ าลองการทํ างาน ของโพรโทคอล SCTP โดยเฉพาะ ใน
ส่วนที ่เกี ่ยวข้ องกับการเปลี ่ยนหมายเลข IP ตามมาตรฐาน RFC 5061
และใช้แบบจํ าลองเพือ่ วิ เคราะห์ หาการทํ างานที ่มาตรฐานไม่ ได้กําหนด
ผลการวิ เคราะห์ แบบจํ าลองพบว่ า มี ความเป็ นไปได้ที่กระบวนการการ
เปลี ่ยนแปลงหมายเลข IP เสร็ จสิ้ นแล้ว แต่ยงั คงมี แพ็คเก็ต ASCONFACK ค้างอยู่ในบัฟเฟอร์ ซึ่งในมาตรฐาน RFC 5061 ไม่ได้กําหนดว่าควร
ทํ าอย่างไรกับแพ็คเก็ตดังกล่าว

Abstract

Dynamic Address Reconfiguration (DAR) of the Stream Control
Transmission Protocol (SCTP), Request for Comments (RFC)
5061, which is extended from RFC 4960, is specified by the
Internet Engineering Task Force (IETF) in 2007. This paper
presents a Coloured Petri Net (CPN) model of SCTP’s Dynamic
Address Reconfiguration (RFC 5061). It is used to search for
unspecified actions. We focus on sequence numbers and
procedures of SCTP-DAR. Analysis result reveals a scenario that
the procedure of SCTP-DAR is already completed but there is a
ASCONF-ACK chunk remained in the buffer. RFC 5061 does not
specify how to cope with this remainder.

คําสําคัญ

SCTP, SCTP-DAR, CPN, ASCONF, ASCONF-ACK,
HEARTBEAT, HEARTBEAT-ACK, Chunk

1. บทนํา

SCTP เป็ นโพรโทคอลชัน้ ทรานสปอร์ ตที่ทํางานบน Internet
Protocol (IP) มีหน้ าที่รับประกันการรับส่งข้ อมูลของทุกหน่วย
ที่สง่ ว่าจะถึงผู้รับอย่างถูกต้ อง ในปี 2000 Internet
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Engineering Task Force (IETF) ได้ ให้ ความเห็นชอบโพรโทร
คอล SCTP และตีพิมพ์มาตรฐาน Request for Comment
(RFC) 2960 ต่อมาในปี 2006 IETF ได้ นําข้ อบกพร่องต่างๆใน
มาตรฐาน RFC 2960 แล้ วนํามารวบรวมอยู่ใน RFC 4460
และปี ถัดมา IETF ยังได้ แก้ ไขมาตรฐาน SCTP โดยการตีพิมพ์
มาตรฐาน RFC 4960 [1] และยกเลิก RFC 2960 ใน
ขณะเดีย วกัน ได้ ตี พิ ม พ์ ม าตรฐาน RFC 5061 [2] ซึ่ง เป็ น
มาตรฐานที่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนหมายเลข IP (Dynamic
Address Reconfiguration) เพื่ อสนับ สนุน การเชื่ อ มต่อ
ระหว่างกลุ่มของหมายเลข IP ที่เรี ยกว่าฟั งก์ ชันมัลติโฮม
นอกจากคุ ณ ภาพพื น้ ฐานของบริ ก ารในระบบเครื อ ข่ า ย
โทรคมนาคม เช่น ความเร็ วและความถูกต้ องของข้ อมูลที่รับได้
แล้ ว ในปั จจุบันการใช้ เครื อข่ายสํารอง (Backup) เพื่อเพิ่ม
ความน่ า เชื่ อ ถื อ และฟั งก์ ชั น การจั ด การการเคลื่ อ นที่
(Handover) เริ่ มมีความสําคัญเนื่องจากเครื่ องคอมพิวเตอร์
หรื อ อุป กรณ์ สื่อ สารในปั จ จุบัน มี ค วามสามารถเพิ่ ม และลบ
หมายเลข IP ของการ์ ดเครื อข่าย Wi-Fi หรื อ WiMAX ได้ ความ
ซับซ้ อนนีป้ รากฏอยู่ในเครื อข่ายของผู้ให้ บริ การที่ใ ช้ ใน IPv6
แบบเคลื่อ นที่ [6] ซึ่ง สามารถปรั บ เปลี่ย นเส้ น ทางการรั บ ส่ง
ข้ อมูลได้ โดยการเปลี่ยนหมายเลข IP ทําให้ ยงั คงรับส่งข้ อมูล
ถึงกันได้ แม้ วา่ เส้ นทางปกติทใี่ ช้ จะขัดข้ องก็ตาม
SCTP มีฟังก์ชนั ที่สาํ คัญ คือ การรับส่งข้ อมูลแบบมัล
ติสตรี ม (Multi-stream) และมัลติโฮม (Multi-home) มัลติ
สตรี มเป็ นการส่งข้ อมูลไปในช่องทางที่เรี ยกว่าสตรี มของข้ อมูล
พร้ อมกันในหลายๆ สตรี มภายใต้ การเชื่อมต่อคู่เดียวกัน และ
ยังสามารถแยกข้ อมูลจากแอปพลิเคชันลงในมัลติสตรี มที่มีการ
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ส่งมอบข้ อมูลที่มีลาํ ดับการส่งอันเป็ นอิสระต่อกัน ถ้ าหากสตรี ม
ใดสตรี มหนึ่ ง ติ ด ขั ด จะไม่ มี ผ ลต่ อ สตรี มอื่ น ๆ ในขณะที่
ฟั งก์ ชนั มัลติโฮมนันเป็
้ นการเชื่อมโยงรับส่งข้ อมูลระหว่างกลุ่ม
หมายเลข IP ทําให้ แพ็กเก็ตข้ อมูลสามารถเดินทางไปยังผู้รับ
โดยผ่านเส้ นทางและเครื อข่ายที่แตกต่างกันได้

2. ที่มาและแรงจูงใจ

ตามมาตรฐาน RFC 4960 ในช่วงแรกของการเปิ ดการติดต่อ
โหนดทังสองจะแลกเปลี
้
่ยนกลุม่ หมายเลข IP กัน หลังจากเปิ ด
การติ ด ต่ อ และเริ่ มรั บ ส่ ง ข้ อมู ล กั น แล้ ว จะไม่ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงกลุ่มหมายเลข IP ได้ ซึ่งเป็ นปั ญหาเมื่อนําไป
ประยุกต์ใช้ ในงานที่ผ้ ูใช้ เคลื่อนที่ (Mobility) ซึ่งต้ องมีการ
เปลี่ยนแปลงหมายเลข IP อยู่บ่อยครัง้ ดังนันจึ
้ งมีการนําเสนอ
ไดนามิกแอดเดรสรี คอนฟิ กูเรชันในมาตรฐาน RFC 5061 ขึ ้น
เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาดัง กล่า ว ในการตรวจสอบการทํ า งานของ
มาตรฐานการเปลี่ยนแปลงหมายเลข IP ใน RCF 5061 โดย
การสร้ างแบบจําลอง CPN ขึ ้น นันจะมี
้ ประโยชน์ในด้ านการทํา
ความเข้ าใจในขัน้ ตอนการทํ างานได้ ง่า ยและยังสามารถยัง
ค้ นพบการกระทําที่ไม่ได้ ระบุไว้ ได้ ง่ายเช่นกัน [3] นอกจากนัน้
ผู้เขียนยังต้ องการเพิ่มประสบการณ์ ใ นการสร้ างแบบจํ าลอง
CPN โดยตรงจากมาตรฐาน RFC 5061

Arc Inscription ใช้ กําหนดตัวแปรที่ใช้ เป็ นอินพุทในการ
Firing และเอาท์พทุ ที่ได้ หลังการ Firing หรื อใช้ ตวั แปรดังกล่าว
ร่ วมกับนิพจน์เพื่อใช้ ควบคุมการเคลื่อนย้ าย Tokens [8] จาก
การทํางานของแบบจําลอง CPN เราสามารถวิเคราะห์และทํา
ความเข้ าใจรายละเอียดการทํางานของระบบที่ต้องการศึกษา
ได้

3.2 ชนิดของ Chunk

Chunk คือข้ อมูลหนึ่งหน่วยของแพ็คเก็ต SCTP มี 2 ประเภท
ได้ แก่ chunk ควบคุมที่มี 14 ชนิด และ chunk ข้ อมูลอีกหนึ่ง
ชนิด ในบทความนี ้จะกล่าวถึง chunk เพียง 4 ชนิด ที่จะ
นํามาใช้ ในการเปลี่ยนแปลงหมายเลข IP 2 ชนิดของ chunk
คือ ASCONF และ ASCONF-ACK เพื่ อที่กําหนดค่าการ
เปลีย่ นแปลงเลขที่อยู่และการถ่ายโอนข้ อมูลระหว่างไคลเอ็นต์
กับเซิร์ฟเวอร์ ส่วนอีก 2 ชนิดจะใช้ ในการตรวจสอบเส้ นทางที่
เชื่อมต่อระหว่างไคลเอ็นต์กบั เซิร์ฟเวอร์ คือ HEARTBEAT และ
HEARTBEAT-ACK ใน RFC 5061 [2] จะกําหนดเพียง 2
ชนิดคือ ASCONF และ ASCONF-ACK โครงสร้ างตามรู ปที่ 1
(ก) และ (ข) ตามลําดับ

3. ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
3.1 คัลเลอร์ พริตเิ นท (CPN)
คัล เลอร์ พ ริ ติ เ นท (CPN) เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ สร้ าง
แบบจําลองและวิเคราะห์ระบบที่มีความซับซ้ อน เช่น Network
Protocol, Healthcare System เป็ นต้ น ส่วนประกอบหลักของ
คัลเลอร์ พริ ติเนท ได้ แก่ Places Transitions Tokens และ Arc
Tokens เป็ นข้ อมูลที่เก็ บ อยู่ใ น Places แต่ละ Place
จะต้ องระบุชนิดของข้ อมูลที่จะจัดเก็บ ชนิดของข้ อมูลเรี ยกว่า
Token Colour หรื อ Colour Set
Transitions มีตวั ควบคุม 3 ชนิดได้ แก่ Guard Inscription
ซึง่ เงื่อนไขตังต้
้ นก่อนการเปลี่ยนสถานะ Timed Inscription ใช้
กําหนดเวลาในการ Firing Transition และ Code Segment
เป็ นชุดคําสัง่ ที่ทํางานก่อนการ Firing Transition

(ก)

(ข)
รู ปที่ 1: (ก) ASCONF Chunk [2]
(ข) ASCONF-ACK Chunk [2]
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3.3 ขัน้ ตอนการทํางานของ SCTP-DAR

การเปลี่ยนค่าหมายเลข IP ของโพรโทคอล SCTP คือขันตอน
้
ของชนิ ด chunk ที่ เ ป็ นแบบเฉพาะเจาะจงสํ า หรั บ การ
กําหนดการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และการประมวลผลของ SCTP
ตัวอย่างของการเพิ่มหมายเลข IP , การลบหมายเลข IP และ
ขัน้ ตอนการตัง้ ค่ า เลขที่ อ ยู่ห ลัก จะแสดงในรู ป ที่ 2 แล้ ว ใน
ขันตอนต่
้
างๆจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
• ขันตอนการทํ
้
างาน ASCONF Chunk
o การเพิ่มหมายเลข IP
o การตังค่
้ าที่อยูห่ ลัก
o การลบหมายเลข IP
• ขันตอนการทํ
้
างาน ASCONF-ACK Chunk
o ตัวบ่งบอกความสําเร็ จ
o ตัวบ่งบอกความล้ มเหลว
• ขันตอนการทํ
้
างาน HEARTBEAT Chunk

รู ปที่ 2: ตัวอย่างแผนภูมิลําดับข้อความ
(ก) การเพิ่มหมายเลข IP
(ข) การตัง้ ค่าเลขที อ่ ยู่หลัก
(ค) การลบหมายเลข IP
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ขัน้ ตอนการทํางาน ASCONF Chunk ในการเชื่อมต่อ
ระหว่างสองโหนด A และ Z คือเริ่ ม ณ “Endpoint A” ที่เริ่ มต้ น
จากผู้ใช้ งานที่ต้องการเพิ่มหมายเลข IP โดยการออกคําสัง่
“ASCONF_ADD” ไปยังโพรโทคอล SCTP หลังจากนันโพรโท
้
คอลจะส่งแพ็คเก็ต SCTP กับ verification tag ที่มีค่า vtag ที่
ใช้ ในการเชื่ อ มต่ อ ในปั จจุ บั น ในแพ็ ค เก็ ต SCTP จะมี
ASCONF chunk ที่มีหมายเลข IP ใหม่ที่ต้องการระบุบการ
เพิ่มและลําดับหมายเลข โดยลําดับหมายเลขจะเพิ่มขึ ้นที่ละ
หนึง่ เมื่อมีการสร้ าง ASCONF Chunk ใหม่ขึ ้นมา ที่แสดงในรู ป
ที่ 2 (ก) จากนันแพ็
้ คเก็ต SCTP จะถูกส่งไปตามเส้ นทางการ
เชื่อมต่อในปั จจุบนั ไปยัง “Endpoint Z” แล้ วที่ “Endpoint A”
ก็จะไม่ทําการดําเนินการใดๆจนกว่าการดําเนินงาน ASCONF
chunk ปั จ จุ บัน จะได้ รั บ การตอบรั บ โดย ASCONF-ACK
chunk หรื อหมดเวลา (time-out) เมื่อการกระบวนการการเพิ่ม
หมายเลข IP เสร็ จสมบรู ณ์ หมายเลข IP ใหม่จะสามารถใช้ ใน
การเชื่ อมโยงได้ ก็ต่อเมื่อต้ องผ่านการตรวจสอบเส้ นทางของ
ขันตอนของ
้
HEARTBEAT Chunk เสียก่อนซึ่งจะกล่าวใน
ภายหลัง
เมื่อโพรโทคอลได้ รับคําสัง่ “ASCONF_SET” ซึ่งเป็ นการ
กําหนดหมายเลข IP หลักใหม่ทงสองฝั
ั้
่ งที่ใช้ การเชื่อมต่อกันอยู่
การดําเนินการจะแสดงดังรู ปที่ 2 (ข) ส่วนในรู ปที่ 2 (ค) เป็ น
การได้ รับคําสัง่ “ASCONF_DEL” เพื่อที่จะลบหมายเลข IP ใน
กลุม่ หมายเลข IP ของการเชื่อมโยงแต่ต้องไม่เป็ นหมายเลข IP
หลักที่ใช้ ในปั จจุบนั
ขัน้ ตอนการทํางาน ASCONF-ACK Chunk จากรู ปที่ 2
จะแสดงการเปลี่ยนค่าหมายเลข IP ของโพรโทคอล SCTP ที่มี
ขันตอนของ
้
ASCONF-ACK Chunk ที่ไม่ได้ มีข้อผิดพลาดใน
การดําเนินงาน โดยที่สาเหตุที่จะทําให้ เกิดข้ อผิดพลาดใน RFC
5061 มีดงั นี ้
(1) ปลายทางได้ รับการร้ องขอให้ ลบหมายเลข IP สุดท้ าย
ที่อยูใ่ นกลุม่ ของการเชื่อมโยง
(2) ไม่ส ามารถคัด ลอง TLV ที่ ม ากับ ASCONF ซึ่ง เป็ น
สาเหตุของข้ อผิดพลาด
(3) ปลายทางได้ รับการร้ องขอให้ ลบหมายเลข IP ที่เป็ น
หมายเลข IP ของแหล่งที่มาข้ อความ ASCONF
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(4) ได้ รับลํา ดับหมายเลข ASCONF-ACK ที่มี จํานวนที่
มากกว่าจํานวนลําดับปั จจุบนั ที่ต้องการ
(5) เกิดจากข้ อผิดพลาดของการถูกปฏิเสธจากการรักษา
ความปลอดภัยของ local ท้ องถิ่น
ในบทความนี ไ้ ม่ ไ ด้ ก ล่า วถึ ง ชัน้ บนว่ า มี ก ารดํ า เนิ น การ
อย่างไรเมื่อได้ รับแจ้ งข้ อผิดพลาด

ถูกสร้ างขึ ้นและแก้ ไขโดยใช้ โปรแกรม CPN Tools ซึ่งสามารถ
จําลองและการวิเคราะห์แบบจําลองสําหรับ CPN

4.1 ภาพรวมของ CPN Model ของ SCTP-DAR

รู ปที่ 3 แสดงถึ ง ส่ ว นหน้ าบนสุ ด ของแบบจํ า ลอง CPN
ประกอบด้ วย Places 24 อันและ Substitution Transitions 4
ชุด ที่ Substitution Transitions 2 ชุดบนสุด (SCTP’A และ
SCTP’Z) คือโหนดปลายทางของ “A” และ “Z” ที่ Places ชื่อ
User_A และ User_Z เก็บชุดคําสัง่ ที่ใช้ ในการสัง่ โพรโทคอล
Places ชื่อ TCB จะเก็บตัวแปรสถานะที่ใช้ ควบคุมการทํางาน
ของโพรโทคอล โพรโทคอล SCTP นี ก้ ็ จ ะเชื่ อมต่อ กันผ่า น
Substitution Transitions ที่ชื่อว่า Encapsulated ถ้ าดูจาก
โครงสร้ างของแบบจํ า ลองในรู ป ที่ 3 จะสะท้ อนให้ เห็ น ถึ ง
รู ปแบบเป็ นชัน้ ๆ ในโครงสร้ างแบบจําลองแบ่งออกได้ เป็ น 4
ชันหลั
้ ก ๆ โดยที่ว่า Places ด้ านบนสุดเปรี ยบเสมือนชันที
้ ่อยู่
ถัด ไปด้ านบนของ transport layer ชั น้ ที่ มี Substitution
Transitions ของ SCTP’A และ SCTP’Z อยู่นนเปรี
ั ้ ยบเสมือน
ชันของ
้
transport layer ชันที
้ ่มี Substitution Transitions ของ
Encapsulated เหมือนชัน้ network layer แล้ ว Places 2 อัน
ล่างสุดเหมือนชันถั
้ ดลงมาจากชัน้ network layer

ขัน้ ตอนของ HEARTBEAT Chunk ดูจากรู ปที่ 2 (ก) จะ
เห็นว่าขันตอนของ
้
HEARTBEAT Chunk จะเริ่ มขึ ้นหลังจาก
ขันตอนของการเพิ
้
่มหมายเลข IP เสร็ จสมบูรณ์ แต่ในความ
เป็ นจริ งจะมีการดําเนินการตรวจสอบเส้ นทางเป็ นระยะๆ แต่ใน
บทความนี ้จะกําหนดไว้ เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ระบบ

4. รายละเอี ย ดการพั ฒ นาแบบจํ า ลอง CPN
สําหรั บ SCTP Dynamic Address Reconfiguration

ในหัวข้ อนี ้จะอธิบายแบบจําลองของ CPN ที่ใช้ จําลองขันตอน
้
การทํางานของโพรโทคอลดังแสดงในรู ปที่ 2 ซึ่งเป็ นข้ อกําหนด
ใน RFC 5061 [2] ตามหัวข้ อ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 และ 5.5 แล้ ว
ใน RFC 4960 [1] ตามหัวข้ อ 8.1, 8.2 และ 8.3 แบบจําลอง

COMMAND
1`ASCONF_ADD++
PMR_IP
User_A
1`ASCONF_SET++
stat_A
SET
DST_SRC
ADD
SRC_DST
TCB
SEQ_A
DEL
1`ASCONF_DEL

loss
stat_Z
SEQ_Z
PMR_IP
ADD
SET
DEL
DST_SRC
User_Z

TCB_A

SCTP'A

LDST_A
PORT_A

Add_IP_A
IP ADD_A

SRC_A

SCTP'Z

CHUNK

CH Z_in
pmr_A

pmr_Z

primary_A

primary_Z

Del_IP_A

DST_A

Encapsulated

CHUNK

IP SET_A

IP SET_Z

Encapsulated

Set_IP_Z

Add_IP_Z

SRC_Z

IP ADD_Z

DST_Z

IP DELL_Z

DST_Z

loss
LOSS1
PACKET

SRC_Z

Encap_IP_Z

Set_IP_A

DST_A

CH Z_out

CHUNK

Encap_IP_A

IP DELL_A

TCB_Z

SCTP_Procedures

CH A_out

CHUNK

SRC_A

TCB

PORT_Z
LDST_Z

SCTP_Procedures
CH A_in

COMMAND

port_Z

port_A

SRC_DST
P_HIGH2
PORT_APP
seq_check
P_HIGH2
CH_1
PORT_APP

Del_IP_Z

PACKET

CH_2

LOSS2

รู ปที่ 3: แสดงหน้า Top-level CPN
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4.2 โครงสร้ างของข้ อมูลชนิด Chunk

Case
B
C
ALL

ASCONF_SET
ASCONF_DEL
ASCONF_ADD+
ASCONF_SET+
ASCONF_DEL

TCB_Z
TCBexist(established,
{SV_VT=(8,7),
Seq=17})

A

Initial Markings in place
User_A
TCB_A
ASCONF_ADD

TCBexist(established,
{SV_VT=(7,8),
Seq=17})

รูปที่ 4 แสดงการกําหนดโครงสร้ างข้ อมูลของแพ็กเก็ต SCTP ที่
เรี ยกว่า CHUNK ในงานวิจยั นี ้กําหนดให้ สง่ ทีละหนึ่ง Chunk
เท่านัน้ ชนิดต่างๆถูกกําหนดไว้ ในบรรทัดที่ 24 ประกอบด้ วย
colour sets 5 ชนิด ในบรรทัดที่ 1 และ 2 กําหนดว่าหน่วย
แบบจําลองของ TAG และ TsN คือจํานวนเต็ม บรรทัดที่ 8
กําหนด ASCONF Parameter Request ในฟั งก์ชนั การทํางาน
ของ ASCONF ได้ แก่ ADD_IP, DEL_IP และ SET_IP บรรทัด
ที่ 12 แสดงสาเหตุความผิดพลาดตังแต่
้ X00A0 ถึง X00A4 ที่
กําหนดอยู่ใน RFC 5061 ส่วน X0005 เป็ นความผิดพลาดที่
เกี่ยวกับ unresolvable address ที่อยูใ่ น RFC 4960

ตารางที่ 1: กํ าหนดค่าเริ่ มต้น

ตารางที่ 2: ค่าเริ่ มต้นของหมายเลข IP
Place
Primary_A
Primary_Z
SRC_A
SRC_Z
DST_A
DST_Z
IP ADD_A
IP SET_A
IP DEL_A

Initial Markings in place
1‘{(10,1,0,3),(100,4,5,3)}
1‘{(100,4,5,3),(10,1,0,3)}
1‘(10,1,0,1)++1‘(10,1,0,2)++
1‘(10,1,0,3)
1‘(100,4,5,1)++1‘(100,4,5,2)++
1‘(100,4,5,3)
1‘(100,4,5,1)++1‘(100,4,5,2)
1‘(10,1,0,1)++1‘(10,1,0,2)
1‘(10,1,0,4)
1‘(10,1,0,4)
1‘(10,1,0,3)

Note
Primary
path
Source
address
Destination
address
IP Add
IP deleted
IP Set

5.2 ผลการวิเคราะห์

รู ปที่ 4 : แสดงการกําหนดค่าสํ าหรับ SCTP Chunk

5. วิเคราะห์ SCTP-DAR Model
5.1 การใช้ งานและการกําหนดค่ าเริ่มต้ น

ในงานวิจยั นี ้ใช้ โปรแกรม CPN Tools รุ่ น 3.2.2 บน Intel Core
i5-2410M 2.30 GHz กับ RAM 4 GB เพื่อสร้ างแบบจําลอง
และวิเคราะห์แบบจําลอง SCTP-DAR การทดสอบต่าง ๆ จะ
เริ่ มต้ นมีคําสัง่ เริ่ มส่งจาก “User A” และ Places ที่จําลอง
ช่องสัญญาณจะว่างทุก Places ส่วนการกําหนดค่าเริ่ มต้ นของ
คําสัง่ ของผู้ใช้ และสถานะเริ่ มต้ นของ TCB แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนหมายเลข IP ของการเชื่องโยงด้ วยมัล
ติแอดเดรสของแต่ละปลายทางและหมายเลข IP ที่ใช้ ในการ
เปลีย่ นแปลงหมายเลข IP ของโพรโทคอล SCTP
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การวิเคราะห์แบ่งออกเป็ นสี่กรณีคือกรณีที่มีการเพิ่มหมายเลข
IP ,กําหนดหมายเลขที่อยู่หลัก, ลบหมายเลข IP และการ
ดําเนินงานที่มีทงเพิ
ั ้ ่ม,ตังค่
้ าที่อยู่หลักและลบตามลําดับ แล้ ว
แบ่งสถานการณ์ ออกเป็ นสองสถานการณ์ เป็ นเหตุการณ์ ที่มี
การสูญ เสี ย ในช่ อ งสัญ ญาณกับ ไม่ มี ก ารสูญ เสี ย จากการ
วิเคราะห์ของทุกๆกรณีและทุกสถานการณ์ โดยพิจารณาจาก
สถานการณ์ที่สามารถเป็ นไปได้ ทงหมดของแบบจํ
ั้
าลอง ได้ พบ
หนึ่งเหตุการณ์ ที่ไม่ได้ ระบุบไว้ ในมาตรฐาน RFC 5061 คือ
เหตุการณ์ที่แพ็คเก็ต ASCONF-ACK เหลือในบัฟเฟอร์ ระหว่าง
ชัน้ Transport layer และ Network layer ดังขันตอนที
้
่แสดงใน
รู ปที่ 5 ซึ่งเกิดขึน้ จากค่าลําดับหมายเลขของ chunk ที่มีค่า
เท่ากันกับลําดับที่ต้องการของโพรโทคอล แต่การทํางานของ
โพรโทคอลได้ เสร็ จสิ ้นไปแล้ ว ซึ่งในมาตรฐาน RFC 5061 ได้
ระบุบไว้ วา่ ให้ ทําการเพิ่มจํานวนลําดับหมายเลขที่ละหนึ่งเมื่อมี
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การสร้ าง Chunk ใหม่จึงทําให้ เกิดเหตุการณ์นี ้ขึ ้น บทความนี ้
ขอเสนอการแก้ ปัญหานี ้โดยให้ เพิ่มจํานวนลําดับหมายเลขเมื่อ
ได้ รับ ASCONF-ACK chunk ที่เป็ นการตอบกลับที่สมบูรณ์จึง
สามารถทําให้ Chunk ที่เหลืออยู่กลายเป็ น chunk ที่ลา่ ช้ าโดย
ปริ ยาย

รู ปที่ 5 : สถานการณ์ที่เกิดการ Delay ของ ASCONF-ACK Chunk

6. บทสรุปและแนวทางการพัฒนาต่ อ

RCF 5061 เป็ นมาตรฐานที่ขยายต่อมาจาก RFC
4960 และเกี่ ยวข้ องกับวิธีการเปลี่ยนแปลงหมายเลข IP
บทความนี ้นําเสนอการสร้ างแบบจําลอง CPN Model ที่อ้างอิง
จาก RFC 5061 เป็ นหลัก เพื่อที่จะตรวจสอบค้ นหาการกระทํา
ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าพบแพ็ค
เก็ต ASCONF-ACK chunk หลงเหลือในบัฟเฟอร์ ของโพรโท
คอล ทังๆที
้ ่การทํางานได้ ยตุ ิลงแล้ ว ซึ่งมาตรฐานไม่ได้ กําหนด
ว่ า ให้ ทํ า อย่ า งไรกั บ แพ็ ค เก็ ต ดั ง กล่ า ว งานในอนาคตเรา
ต้ อ งการสร้ างแบบจํ า ลองเพื่ อ ตรวจสอบโดยการเพิ่ ม การ
ป้ องกั น การโจมตี และเพิ่ ม การทํ า งานของ SCTP ผ่ า น
Network address translation (NAT) ซึ่งทําให้ แบบจําลองมี
ความซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น
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การติดตัง้ และตรวจสอบเครือข่ ายไร้ สายแบบเมช
Wireless Mesh Network Configuration and Monitoring System
บริรักษ์ มูลผลา อภิรักษ์ จันทร์ สร้ าง ชัยพร ใจแก้ ว อนันต์ ผลเพิ่ม*
ห้ องปฏิบตั การเครื อข่ายไร้ สาย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
{b5105246, chaiporn.j, aphirak.j, anan.p}@ku.ac.th
บทคัดย่ อ

บทความนี ้น าเสนอระบบติ ด ตามและเฝ้ าดู ระบบโครงข่ า ย
แบบเมชไร้ สายโดยใช้มาตรฐาน IEEE 802.11s และใช้ OLSR เป็ น
โพรโทคอลในการค้นหาเส้นทาง เพื อ่ ให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบ
การท างานของระบบได้ ง่ า ยขึ้ น ระบบซอฟต์ แ วร์ ส าหรับ เมชไร้ ส าย
โดยทัว่ ไปนัน้ มักจะมี เพียงข้อมูลแบบตัวอักษรสาหรับแสดงสถานะเท่านัน้
ทาให้ผู้ดูแลระบบมองภาพรวมได้ลาบาก ซึ่ งในบทความนี ้ใช้อุปกรณ์ ที่
เมชเราท์ เตอร์ คือ Linksys WRT54GL และ ASUS WL-500g Premium
V.2
บทความนี ้ได้นาเอาข้อมู ลที ่เป็ นตัวอักษรวิ เคราะห์ และสร้ าง
เป็ นแผนผังการเชือ่ มต่อผ่านทาง Google Maps API
โดยผู้ดูแลระบบสามารถดู แผนผังการเชื ่อมต่ อ ณ เวลาปั จจุบนั เรี ยกดู
เส้ น ทางการเดิ น ทางข้ อ มู ล ระหว่ า งแอคเซสพอยต์ แ ต่ ล ะตัว ดู ข้ อ มู ล
แมคแอดเดรสของเครื ่ องลู กข่ ายที ่เชื ่อมต่ อ ณ เวลาปั จจุบนั ตรวจสอบ
และแจ้ งเตื อนได้ เมื ่ อมี แ อคเซสพอยต์ ต ัว ใหม่ ถูก ติ ด ตั้งเข้ า มาในระบบ
รวมถึ งสามารถเพิ่ มลบเปลี ่ยนแปลงข้อมูลบน Google Maps และมี การ
วัด อัต ราการส่ ง ข้ อ มู ล ของเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายแบบเมชระหว่ า งใช้ ร ะบบ
ตรวจสอบระบบกับไม่ใช้ระบบตรวจสอบระบบโดยผลการทดสอบจะเห็น
ได้ว่าเมื ่อใช้ระบบตรวจสอบระบบในการส่งข้อมูลระหว่างแอคเซสพอยต์
1 หรื อ 2 hop อัตราการส่งข้อมูลจะลดลงประมาณ 6 % แต่ถ้าเพิ่มเป็ น 3
hop อัตราการส่งข้อมูลจะลดลงประมาณ 38 %

Abstract

A wireless mesh network configuration and monitoring
system has been developed to allow network operators to
conveniently monitor the overall status of mesh networks. It use
IEEE 802.11s standard and use OLSR in the Routing Protocol.
Typical software for wireless mesh networks only display status
in plain text, which is difficult for network operators to look at the
overall conditions of the network. In this project, using a mesh
router is Linksys WRT54GL and ASUS WL-500g Premium V.2
This project visualizes the textual information into a
graphical diagram and displays it via the Google Maps API.
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Network operations can then monitor the current network
connectivity, routes between any pair of access points, clients
MAC addresses. It can also detect newly installed access
points, as well as adding and deleting information on the Google
Maps and measuring the throughput of the wireless mesh
network between the monitoring system and no monitoring
system. The test results can be seen that when the monitoring
system to transmit data between the Access Point 1 or 2 hop
data transfer rate is reduced by about 6%, but if a 3 hop data
transfer rate is reduced by about 38%.

คาสาคัญ

ระบบเครื อข่ายไร้ สายแบบเมช, ระบบจัดการบริ การ
เครื อข่ายไร้ สายแบบเมช, ระบบตรวจสอบการทางานเครื อข่าย
ไร้ สายแบบเมช

1. บทนา

ระบบเครื อ ข่ายไร้ สายแบบเมช[1] คื อเทคโนโลยี
เครื อข่ายไร้ สายซึ่งมีมาตรฐานคือ IEEE802.11s[2] ที่ทาให้
แอคเซสพอยต์สามารถส่งข้ อมูลถึงกันโดยตรงแบบไร้ สาย ซึ่ง
ซอฟแวร์ สาหรับเมชไร้ สายแบบทัว่ ไปมักจะมีเพียงข้ อมูลแบบ
ตัว อัก ษรสาหรั บแสดงสถานะเท่านัน้ ซึ่งจะเป็ นการยากของ
ผู้ดแู ลระบบในการตรวจสอบดูแลระบบ
ในปั จ จุ บัน นี ร้ ะบบเครื อ ข่ า ยไร้ สายได้ มี ก ารขยาย
ขนาดอย่างรวดเร็ วซึ่งในบางกรณีการขยายระบบเครื อข่ายไป
ยัง บริ เ วณที่ มี อุป สรรคหรื อ บริ เ วณที่ ต้ อ งการขยายระบบแค่
เพียงชัว่ คราวนันการที
้
่จะวางสายเพื่อขยายระบบจะทาให้ เสีย
ค่า ใช้ จ่ า ยเป็ นจ านวนมากจึ ง ได้ เ สนอวิ ธี แ ก้ ปั ญ หานี โ้ ดยใช้
ระบบเครื อข่ายไร้ สายแบบเมชซึ่งจะสามารถช่ว ยลดค่าใช้ จ่าย
ในการวางสายไปได้ โดยทั่ว ไประบบตรวจสอบเครื อข่ายไร้
สายแบบเมชยังเป็ นรู ปแบบตัวอักษรอยู่ซึ่งทาให้ ผ้ ูดูแลระบบ
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ยากที่จะตรวจสอบแผนผังการเชื่อมต่อว่าแต่ละแอคเซสพอยต์
มีการเชื่อมต่อกันแบบไหน จึงได้ มีการจัดทาระบบตรวจสอบ
เครื อ ข่ า ยไร้ สายแบบเมชซึ่ ง สามารถตรวจสอบแผนผัง การ
เชื่อมต่อของระบบ ตรวจสอบเครื่ องลูกข่ายที่ใช้ งานอยู่ รวมทัง้
สามารถตรวจจับแอคเซสพอยต์ที่ได้ ติดตังใหม่
้ อีกด้ วย เพื่อช่วย
ผู้ดแู ลระบบในการตรวจสอบระบบ

Wireless Mesh Network for Intra-University Campus
Networking[3] เป็ นระบบเครื อข่ายไร้ สายแบบเมชที่พฒ
ั นาขึ ้น

2. ที่มาและแรงจูงใจของปั ญหา

โดยทัว่ ไประบบตรวจสอบเครื อข่ายไร้ สายแบบเมชยัง
เป็ นรูปแบบตัวอักษรดังรูปที่ 1 อยูซ่ งึ่ ทาให้ ผ้ ดู แู ลระบบยากที่จะ
ตรวจสอบแผนผังการเชื่ อมต่อ ว่าแต่ละแอคเซสพอยต์ มีการ
เชื่ อ มต่ อ กั น แบบไหน จึ่ ง ได้ มี ก ารจั ด ท าระบบตรวจสอบ
เครื อ ข่ า ยไร้ สายแบบเมชซึ่ ง สามารถตรวจสอบแผนผัง การ
เชื่อมต่อของระบบ ตรวจสอบเครื่ องลูกข่ายที่ใช้ งานอยู่ รวมทัง้
สามารถตรวจจับแอคเซสพอยต์ ที่ได้ ทาการติดตังใหม่
้ อีกด้ วย
ดังรู ปที่ 2 จะเห็นได้ ว่าผุ้ใช้ งานสามารถตรวจสอบแผนผังการ
เชื่อมต่อ ณ เวลาขณะนันได้
้ ในทันที

รูปที่ 1 ระบบที่ใช้ ตวั อักษรในการตรวจสอบระบบ

3. งานและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
เครื อ ข่า ยไร้ สายแบบเมชที่ มี ก ารพัฒนาแล้ ว น ามา
ประยุกต์ใช้ มีดงั นี ้

รูปที่ 2 ระบบที่พฒ
ั นาขึ ้นมาเพื่อใช้ ตรวจสอบระบบ

รูปที่ 3 ภาพรวมระบบ
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3. งานและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
เครื อ ข่า ยไร้ สายแบบเมชที่ มี ก ารพัฒนาแล้ ว น ามา
ประยุกต์ใช้ มีดงั นี ้
Wireless Mesh Network for Intra-University Campus
Networking[3] เป็ นระบบเครื อข่ายไร้ สายแบบเมชที่พฒ
ั นาขึ ้น
เพื่อใช้ ในมหาวิทยาลัยโดยใช้ เฟิ ร์ มแวร์ OpenWRT มาพัฒนา
โดยใช้ โพรโตคอล OLSR[4] ในการหาเส้ นทาง ซึง่ ในส่วนการ
ตรวจสอบระบบยังเป็ นรูปแบบของตัวอักษรอยู่
Building a Rural Wireless Mesh Network[5] เป็ นระบบ
เครื อข่ายไร้ สายแบบเมชที่พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อใช้ ในประเทศแถบทวีป
แอฟริ กา จะใช้ เฟิ ร์ มแวร์ Freifunk ซึ่งเป็ นเฟิ ร์ มแวร์ ที่พฒ
ั นา
ต่อมาจาก OpenWRT แต่เฟิ ร์ มแวร์ นี ้มีข้อจากัดคือสนับสนุน
การเชื่ อ มต่ อ ระยะไกลแบบเมชเท่า นัน้ ไม่ไ ด้ ส นับ สนุน การ
เชื่อมต่อระยะใกล้ เพื่อให้ บริ การลูกข่าย

4. รายละเอียดการพัฒนา

ในส่วนนี ้จะอธิบายถึงรายละเอียดการพัฒนาดังนี ้

4.1 ภาพรวมของระบบ

ภาพรวมของระบบจะประกอบด้ วยส่วนต่างๆทัง้ หมด 4
ส่วนดังรูปที่ 3

- Wireless Mesh Backbone จะประกอบด้ ว ย
แอคเซสพอยต์ หลายตัวต่อกันอยู่ในรู ปแบบของเมชโดยแต่ละ
แอคเซสพอยต์ สามารถให้ บ ริ ก ารลูก ข่า ยทัง้ แบบมี สายและ
ไร้ สายรวมทัง้ ยังสามารถหาเส้ นทางได้ เองเมื่อมีการเชื่อมต่อ
บางเส้ นทางหายไป และเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งแอคเซสพอยต์แต่
ละตัวจะส่งข้ อมูล Routing Table, ARP Table, Topology
Table ที่แอคเซสพอยต์แต่ละตัวไปที่เครื่ องแม่ข่าย โดยจะมี
การกาหนดค่าให้ แอคเซสพอยต์แต่ละตัวดังนี ้
เครื อข่ายที่เชื่อมต่อแบบเมชจะใช้ กลุม่ เครื อข่าย 10.0.1.x
/24 โดย x นันผู
้ ้ ดแู ลระบบจะเป็ นผู้กาหนดให้ แอคเซสพอยต์แต่
ละตั ว ส่ ว นเครื อ ข่ า ยที่ จ ะให้ ลู ก ข่ า ยใช้ งานจะอยุ่ ใ นกลุ่ ม
เครื อข่าย 192.168.x.y /24 โดย x คือกลุ่มเครื อข่ายที่จะ
กาหนดให้ กบั แอคเซสพอยต์แต่ละตัว โดยจะให้ แอคเซสพอยต์
เป็ น DHCP ในการแจกไอพีให้ กบั เครื่ องลูกข่าย
- Server เมื่อได้ รับข้ อมูลจากแอคเซสพอยต์แต่ละตัวก็
จะประมวลผลและแสดงผลของการเชื่อมต่อออกมาในรู ปแบบ
เว็บอินเตอร์ เฟสโดยใช้ Google Maps API[6] ในการแสดง
- Admin สามารถเรี ยกดูข้อมูลผ่านเว็บอินเตอร์ เฟสได้
- Client สามารถใช้ บริ การระบบได้ ทงแบบมี
ั้
สายและ
ไร้ สาย

รูปที่ 4 โครงสร้ างของระบบ
ระบบ
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4.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ

ระบบจะแบ่งการพัฒนาเป็ น 2 ส่วนตามรูปที่ 4 ดังนี ้

1. ฝั่ งแอคเซสพอยต์จะมีโมดูลที่พฒ
ั นาดังนี ้
- Config Module เป็ นโมดูลในการตังค่
้ าของแอค
เซสพอยต์แต่ละตัวซึ่งจะใช้ การ secure shell (SSH) เพื่อ
ทาการตังค่
้ า
- Routing Module ใช้ โพรโทคอลที่ชื่อว่า OLSR ใน
การค้ นหาเส้ นทาง
- Status Report Module จะส่งข้ อมูลของ OLSR
Table, Routing Table, Interface Status โดยใช้ การ
เขียน สคริ ปต์สงั่ ให้ สง่ ข้ อมูลทุกๆ 10 วินาที
- โมดูลการให้ บริ การลูกข่ายซึ่งสามารถใช้ ได้ ทงแบบ
ั้
มีสายและไร้ สาย
ในการติ ด ตั ง้ แอคเซสพอยต์ แ ต่ ล ะตั ว นัน้ จะต้ อง
ตรวจสอบการใช้ งานของแอคเซสพอยต์ที่วางอยู่ในบริ เวณก่อน
ว่า มี ก ารเปิ ดใช้ งานช่ อ งสัญ ญาณที่ เ ท่ า ไร ผู้ดูแ ลระบบควร
พย า ย า มห ลี ก เ ลี่ ย ง ไม่ ใ ช้ ช่ อ ง สั ญ ญ า ณ ที่ ทั บ ซ้ อ น กั บ
แอคเซสพอยต์ ที่เปิ ดใช้ งานอยู่
2. ฝั่ งเซิร์ฟเวอร์ จะมีโมดูลที่พฒ
ั นาดังนี ้
- ส่วนของการรับข้ อมูลจากแอคเซสพอยต์จะเขียน
C++ เปิ ดพอร์ ตรอรับข้ อมูล ซึง่ เมื่อได้ รับข้ อมูลก็จะนาไปบันทึก
เป็ น Log File เก็บไว้
- Monitoring Module จะเป็ นส่วนการแสดงผลของ
การเชื่อมต่อออกมาในรู ปแบบของ Google Maps API โดย
ข้ อมู ล ของต าแหน่ ง แอคเซสพอยต์ แ ต่ ล ะตัว จะดึ ง มาจาก
Database ข้ อมูลที่จะแสดงในโมดูลนี ้จะมีแผนผังการเชื่อมต่อ
สถานะของแอคเซสพอยต์แต่ละตัวและสามารถแจ้ งเตือนเมื่อ
มีแอคเซสพอยต์ตวั ใหม่เข้ ามาในระบบได้ โดยจะดึงข้ อมูลจาก
Log File มาแสดง
- Edit Location Module เป็ นส่วนของการเปลี่ยน
ต าแหน่ ง ที่ ตั ง้ ของแอคเซสพอยต์ ซึ่ ง สามารถเพิ่ ม ลบแอค
เซสพอยต์ เปลี่ยนข้ อมูลของแอคเซสพอยต์แต่ละโดยข้ อมูลจะ
ไปเก็บไว้ ในที่ Database

- Database เป็ นส่ว นที่ จ ะเก็ บ ข้ อ มูล ของแอค
เซสพอยต์ซึ่งจะเก็บข้ อมูลดังนี ้ พิกัดของแอคเซสพอยต์ , ไอพี
แอคเซสพอยต์ ข องเครื อ ข่ า ยเมช, ไอพี แ อคเซสพอยต์ ข อง
เครื อข่ายที่ให้ บริ การลูกข่าย

รูปแบบของข้ อมูลที่ดงึ ออกมาจากแอคเซสพอยต์
จะประกอบด้ วยข้ อมูลทังหมด
้
4 ส่วนดังนี ้
1. Timestamp จะเก็บเวลาขณะที่ข้อมูลส่งมาที่เครื่ อง
แม่ขา่ ย
Mon Apr

9 23:35:55 2012

2. ARP Table
IP address
Device

HW

type

Flags HW address Mask

10.0.1.3 0x1 0x2 00:23:CD:BF:62:77 * wl0

3. Topolgy Table
Dest. IP Last hop IP LQ NLQ Cost

10.0.1.2 10.0.1.1 0.940 1.000 1.063

4. Routing Table
Destination Gateway IP Metric ETX Interface
10.0.1.2/32 10.0.1.2 1 1.063

wl0

โครงสร้ างฐานข้ อมูลมีทงหมด
ั้
1 ตาราง

รูปที่ 5 ตารางฐานข้ อมูล
จากรูปที่ 5 ในตารางฐานข้ อมูลจะแบ่งทังหมด
้
5 คอลัมน์
- APid เก็บชื่อของแอคเซสพอยต์
- lat เก็บละติจดู ของแอคเซสพอยต์
- lng เก็บลองติจดู ของแอคเซสพอยต์
- ipMesh เก็บไอพีของแอคเซสพอยต์ที่เชื่อมต่ออยู่ใน
เครื อข่ายไร้ สายแบบเมช
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ถุนายน
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- ipAP เก็บไอพีของแอคเซสพอยต์ที่เชื่อมต่ออยูใ่ น
เครื อข่ายให้ บริ การลูกข่าย

4.3 ข้ อจากัดของระบบ

Kbyte ทุกๆ 2 วินาทีเก็บข้ อมูลอัตราการส่งข้ อมูล จนครบ 60
วินาที ทาซ ้าทังหมด
้
5 รอบ แล้ วนาค่าที่ได้ มาเฉลี่ยกันเพื่อ ทา
การวิเคราะห์

อุปกรณ์แอคเซสพอยต์ที่ต้องการใช้ ระบบเครื อข่ายไร้
สายแบบเมชต้ องสามารถติดตังเฟิ
้ ร์ มแวร์ OpenWRT ได้ และ
ถ้ าต้ องการให้ บริ การลูกข่ายแบบไร้ สายด้ วยต้ องมีการใช้ การ์ ด
ยูเอสบีเพื่อเพิ่มช่องอินเตอร์ เฟสของไวร์ เลสเพื่อทาให้ สามารถ
เปิ ดให้ บริ การได้
ระบบการตรวจสอบระบบโดยใช้ Google Maps API
นันจะมี
้
การเข้ าถึงข้ อมูลไปยังเวบไซด์ของทาง Google ดังนัน้
เครื่ องที่จะเรี ยกใช้ บริ การเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อของระบบ
เครื อข่ า ยไร้ สายแบบเมชจะต้ องสามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ
อินเตอร์ เนตได้
ในการหาค่ า ต าแหน่ ง ละติ จู ด และลองติ จู ด แอค
เซสพอยต์ แต่ละตัวจะไม่สามารถหาตาแหน่งของตัวเองได้ จึง
ต้ องให้ ผู้ ดู แ ลระบบค้ นหาต าแหน่ ง เองโดยอาจจะใช้
โทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้ GPS เพื่อหาตาแหน่งได้ เป็ นต้ น

5. การทดสอบการใช้ งาน

ในการทดสอบใช้ งานจะเป็ นการทดสอบอัตราการส่ง
ข้ อมูลของระบบเครื อข่ายไร้ สายแบบเมชระหว่างระบบที่มีการ
ใช้ ระบบการตรวจสอบระบบและระบบที่ ไ ม่ ใ ช้ ระบบการ
ตรวจสอบระบบ

รูปที่ 6 การวางอุปกรณ์ขณะที่กาลังทดสอบ

5.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล

ผลการทดสอบสามารถแสดงได้ ดงั รู ปที่ 7 เมื่อทาการ
ส่งข้ อมูลที่หา่ งออกไป 1 hop ถ้ าใช้ ระบบตรวจสอบระบบจะได้
อัต ราการส่ง ข้ อมูล 1026.2 KB/s ในขณะที่ ถ้ า ไม่ใ ช้ ร ะบบ
ตรวจสอบระบบจะได้ อตั ราการส่งข้ อมูล 962.4 KB/s จะเห็นได้
ว่าอัตราการส่งข้ อมูลจะลดลงไป 63.8 KB/s ซึ่งอัตราการส่ง
ข้ อมูลจะลดลงโดยรวมประมาณ 6.21 %

5.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ

ใช้ แ อคเซสพอยต์ Linksys WRT54GL จานวน
ทังหมด
้
4 ตัวตามรู ปที่ 6 เพื่อทดสอบโดยแต่ละแอคเซสพอยต์
จะถอดเสาอากาศเพื่ อ ให้ ก าลังส่ง ลดลง แล้ ว นามาวางเป็ น
เส้ นตรงโดยที่ระยะห่างระหว่างแอคเซสพอยต์คือ 1 เมตรซึ่งแต่
ละแอคเซสพอยต์จะใช้ เฟิ ร์มแวร์ OpenWRT และใช้ โพรโทคอล
ในการหาเส้ นทางคือ OLSR พร้ อมทังเปิ
้ ดการทางานอัลกอริ ธึม
ETX (Expected Retransmission Count) เนื่องจากให้ ผลการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ ในแง่ของอัตราการส่งข้ อมูล
โดยการทดลองแบบใช้ ระบบตรวจสอบระบบทุกแอคเซสพอยต์
วิธีการทดลองคือจะมีการส่งแพคเก็ตวิ่งเข้ าหาเซิร์ฟเวอร์ ทุกๆ
10 วิ น าที โดยจะส่ง ข้ อ มูลแบบ UDP 1 แพ็ ค เกตขนาด 8
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รูปที่ 7 กราฟแสดงอัตราการส่งข้ อมูล
ในขณะที่ทาการส่งข้ อมูลที่หา่ งออกไป 2 hop เมื่อใช้ ระบบ
ตรวจสอบระบบจะได้ อตั ราการส่งข้ อมูล 433.8 KB/s แต่ถ้าไม่
ใช้ ระบบตรวจสอบระบบจะได้ อตั ราการส่งข้ อมูล 404.8 KB/s
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จะเห็นได้ ว่าอัตราการส่งข้ อมูล จะลดลงไป 29 KB/s ซึ่งอัตรา
การส่งข้ อมูลจะลดลงโดยรวมประมาณ 6.68 % และสาหรับ 3
hop จะเห็ น ได้ ว่า ความเร็ ว จะลดลงไปโดยรวมประมาณ
38.21%

[4] OLSR [Online]. Available: http://www.olsr.org/

สรุ ปการทดสอบ

Wireless_Africa_Home_Page

จากผลการทดลองจะเห็ น ได้ ว่ า เมื่ อ เปิ ดใช้ ระบบ
ตรวจสอบระบบในระบบที่มีการส่งข้ อมูลเพียงแค่ 1 หรื อ 2
hop จะไม่ค่อยส่งผลกระทบกับอัตราการส่งข้ อมูลของระบบ
โดยรวมคือลดลงประมาณ 6% แต่ถ้าในส่งข้ อมูลทีมี 3 hop ก็
จะท าให้ อั ต ราการส่ ง ข้ อมู ล ของระบบโดยรวมลดลงไป
ประมาณ 38 %

[5] Building a Rural Wireless Mesh Network [Online].
Available:
http://wirelessafrica.meraka.org.za/wiki/index.php/
[6] Google Maps API [Online].
https://developers.google.com/maps/

Available:

6. บทสรุป

ระบบที่ใช้ ระบบเครื อข่ายไร้ สายแบบเมชที่นาเสนอ
จะมีประโยชน์กบั ผู้ดแู ลระบบ โดยทีง่ านวิจยั ก่อนหน้ านันยั
้ งไม่
มีระบบตรวจสอบการทางานที่มีรูปภาพแสดงการเชื่อมต่อ แต่
จะมีแค่ตัวอักษรบอกการทางานเท่านันซึ
้ ่งทาให้ ผ้ ดู ูแลระบบ
ดูแลระบบได้ ยาก และได้ ทดสอบความเร็ วของระบบที่ใช้ ระบบ
ตรวจสอบระบบและไม่ใช่ระบบตรวจสอบระบบซึ่งจะเห็นได้
ว่าอัตราการส่งข้ อมูลในการเชื่อมต่อ 1 hop และ 2 hop อัตรา
การส่งข้ อมูลจะลดลงไม่มาก แต่ถ้าเพิ่มเป็ น 3 hop อัตราการ
ส่งข้ อมูลจะช้ าลงอย่างเห็นได้ ชดั
ในส่วนของระบบการตรวจสอบระบบเครื อข่ายไร้ สาย
แบบเมชนันสามารถพั
้
ฒนาในส่วนการดูข้อมูลย้ อนหลังได้ ใน
ช่ว งเวลาที เ ราต้ อ งการเพื่ อ นาไปสู่ก ารศึก ษาพฤติก รรมของ
ระบบที่ ก าลัง ทางานอยู่เ พื่ อตรวจสอบหาสิ่ง ผิด ปกติ ภายใน
ระบบ
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ระบบการจัดการสถานีตรวจวัดและอุปกรณ์ เกตเวย์ ในเครื อข่ ายตรวจวัดไร้ สาย
อรุณี ไชยชาญ อนันต์ ผลเพิ่ม อภิรักษ์ จันทร์ สร้ าง และ ชัยพร ใจแก้ ว*
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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บทคัดย่ อ

ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมผ่ านเครื อข่ ายตรวจวัด ไร้ ส ายนัน้ มี ค วาม
จาเป็ นต้องหมัน่ ตรวจสอบสถานะของสถานี ตรวจวัด รวมถึงคุณภาพของ
การเชื ่อมต่อไร้ สายเพือ่ คงความครบถ้วนของข้อมู ลวัดที ่ถูกส่ งกลับมายัง
ศู น ย์ ก ลาง บทความนี ้ น าเสนอระบบการจัด การสถานี ต รวจวัด และ
อุปกรณ์ เกตเวย์ ในเครื อข่ายตรวจวัดไร้สายเพือ่ ตรวจสอบการทางานของ
ระบบผ่านทางเว็บเบราว์ เซอร์ โดยนาข้ อมู ลสถานะที ่รายงานจากสถานี
ตรวจวัดมาเก็บบันทึกไว้ในฐานข้อมูล และนาข้อมูลเหล่านีม้ าประมวลผล
เพือ่ แสดงผลออกมาในรู ปของแผนภาพ เราได้ศึกษาการทางานของระบบ
ภายใต้การเชื ่อมต่อแบบหนาแน่น และเบาบาง จากการทดสอบความ
ถูกต้องของระบบโดยให้สถานี ตรวจวัดหยุดทางาน ระบบจะตอบสนอง
โดยแสดงผลลัพธ์ ให้ผู้ดูแลระบบทราบได้ภายเวลาอันสัน้ และแพ็กเกต
ส่ วนมากจะสูญหายเนื ่องจากการเชื ่อมต่อแบบเบาบางเพราะใช้หลาย
ฮ็อปในการส่งข้อมูล โดยข้อมูลจะสูญหายน้อยลงเมื ่อช่วงเวลาในการส่ง
แพ็กเกตมากขึ้น เพราะการชนกันของแพ็กเกตจะมีโอกาสน้อย

Abstract

Measuring environmental data via wireless sensor networks
requires wireless sensor nodes and their connectivity to be
regularly monitored for completeness of sensory data. This
paper presents the development of a management system
for sensor nodes and gateway in wireless sensor networks
to monitor network conditions via web browsers. Current
operational conditions reported by sensor nodes are recorded in
a database, which are later on processed and visualized into a
graphical diagram. We studied system’s behavior under dense
and sparse network connectivity. Our experiments verify the
correctness of the system that by disconnecting sensor
nodes, the system is able to generate a response to the user in a
timely manner. In addition, it is found that more data packets are
lost in sparse connectivity due to greater hop counts for relaying
packets. In addition, less data are lost when hello and monitor
intervals are increased because of less packet collisions.
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คาสาคัญ

เครื อข่ายตรวจวัดไร้ สาย ระบบการจัดการ
Wireless Sensor Network, Management System

1. บทนา

ในระบบตรวจวัดสภาพแวดล้ อมผ่านเครื อข่ายตรวจวัดไร้ สาย
[1][2] นัน้ มีการตรวจวัดสภาพแวดล้ อมต่างๆ เช่น อุณหภูมิ
ความเข้ มแสง ความชื ้นในอากาศ โดยการนาสถานีตรวจวัดไร้
สายไปติ ด ตัง้ ตามสถานที่ ต่า งๆ ที่ ส นใจ และเมื่ อ ถึ ง เวลาที่
กาหนดสถานีตรวจวัดที่ถกู โปรแกรมไว้ ก็จะส่งข้ อมูลผ่านสถานี
ใกล้ เคียงมายังเกตเวย์ในเครื อข่ายตรวจวัดไร้ สาย เพื่อที่จะอัพ
โหลดข้ อมูลเข้ าสูเ่ ครื่ องบริ การ แล้ วเก็บบันทึกลงในฐานข้ อมูล
อย่ า งไรก็ ต าม ในระบบตรวจวั ด สภาพแวดล้ อมมี ค วาม
จาเป็ นต้ องหมัน่ ตรวจสอบสถานะของสถานีตรวจวัด ว่าสถานี
ตรวจวัดนันท
้ างานอยู่หรื อไม่ สาเหตุที่ระบบไม่ทางาน ได้ แก่
แบตเตอรี่ ห มดหรื อ เกิ ดความผิ ดปกติ ขึน้ ในพืน้ ที่บ ริ เ วณนัน้
เป็ นต้ น หรื อ มี การติ ด ตัง้ สถานีต รวจวัด หรื อ อุป กรณ์ เกตเวย์
เพิ่มเติม รวมไปถึงคุณภาพการเชื่อมต่อไร้ สายของแต่ละสถานี
ตรวจวัดเพื่อคงความครบถ้ วนของข้ อมูลที่วัดได้ ที่ถูกส่งกลับ
มายังศูนย์กลาง

2. ที่มาและแรงจูงใจของปั ญหา

ในระบบตรวจวัดสภาพแวดล้ อมเดิมนัน้ หากต้ องการตัง้ ค่า
ปรับเปลีย่ นหรื อแก้ ไขการทางานใดๆ ต้ องทาการแก้ ไขที่ตวั รหัส
ต้ นฉบับใหม่ทุกๆครั ง้ หรื อเข้ าไปดูข้อมูลที่ฐานข้ อมูลโดยตรง
ซึ่งทาให้ การจัดการหรื อควบคุมการทางานของระบบมีความ
ยุ่งยาก ไม่สะดวกต่อการใช้ งาน จึงได้ มีการพัฒนาระบบการ
จัดการสถานีตรวจวัดและอุปกรณ์เกตเวย์ในเครื อข่ายตรวจวัด
ไร้ สาย เพื่อที่จะตรวจสอบการทางานของระบบผ่านทางเว็บ
เบราว์เซอร์ โดยนาข้ อมูลสถานะที่รายงานจากสถานีตรวจวัด
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มาเก็ บ บั น ทึ ก ไว้ ในฐานข้ อมู ล และน าข้ อมู ล เหล่ า นี ม้ า
ประมวลผลเพื่ อ แสดงผลออกมาในรู ป ของแผนภาพ ซึ่ง จะ
แสดงสถานะ แบตเตอรี่ ของสถานีตรวจวัดแต่ละสถานี และ
คุณภาพการเชื่อมต่อไร้ สายของสถานีตรวจวัดแต่ละสถานี ว่า
ทางานปกติหรื อไม่อย่างไร

3. งานและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง

ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้ อมผ่านเครื อข่ายตรวจวัด ไร้ สายใน
[2] เป็ นระบบเก็บบันทึกข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อม โดยเมื่อ
ถึงเวลาที่กาหนดสถานีตรวจวัดที่ถูกโปรแกรมไว้ ก็จะส่งข้ อมูล
มายังเกตเวย์ผ่านสถานีใกล้ เคียงผ่านเครื อข่ายตรวจวัดไร้ สาย
เพื่อที่จะอัพโหลดข้ อมูลเข้ าสู่เครื่ องบริ การด้ วยการส่งแบบมัล
ติฮ็อป ซึง่ ในระบบนี ้ยังไม่มีสว่ นในการแสดงสถานะการทางาน
ของสถานีตรวจวัดและการเชื่อมต่อในเครื อข่ายตรวจวัดไร้ สาย
เพื่อการจัดการและควบคุมการทางานของระบบจากส่วนกลาง
ระบบข้ อมูลสารสนเทศสาหรับเครื อข่ายตรวจวัดไร้ ส ายใน
[3] เป็ นระบบที่ ผ้ ู ใช้ งานสามารถติ ด ตามข้ อมู ล อุ ณ หภู มิ
ความชื น้ และปริ มาณแสงผ่านทางเว็บ เบราว์ เซอร์ โดยจะมี
เครื่ องให้ บริ การ FTP ที่จะรอรับข้ อมูลสภาพแวดล้ อมที่ได้ จาก
สถานี ต รวจวั ด ไร้ สาย จากนัน้ จะน าข้ อมู ล ที่ ไ ด้ ไปเก็ บ ใน
ฐานข้ อมูล เพื่อนาข้ อมูลไปประมวลผลและแสดงผลออกมาใน
รู ปของกราฟและโทนสี อย่างไรก็ตามระบบนี ้ยังไม่รองรับการ
ปรับปรุงแก้ ไขตาแหน่งของสถานีตรวจวัด รวมถึงการอัพโหลด
แผนที่จากผู้ใช้

4. รายละเอียดการพัฒนา
4.1 ภาพรวมของระบบ

ผู้ดูแลระบบเลือกเครื อข่ายที่ต้องการตรวจสอบผ่านทางเว็บ
เบราว์ เซอร์ ซึ่ง แต่ล ะเครื อ ข่า ยก็ จ ะมี แ ผนภาพแสดงสถานะ
แบตเตอรี่ ข องสถานี ต รวจวั ด ที่ ต าแหน่ ง ต่ า งๆ และแสดง
แผนภาพการเชื่อมต่อไร้ สายของแต่ละสถานีที่เวลาล่าสุด โดย
เครื่ อ งบริ ก ารจะรั บ ข้ อมู ล เหล่ า นี ม้ าจากเกตเวย์ ผ่ า นทาง
เครื อข่ายแลนไร้ สาย (IEEE 802.11) เมื่อถึงเวลาที่แต่ละสถานี
โปรแกรมไว้ สถานี ต รวจวัด ก็ จ ะส่ง ข้ อ มูล ไปยัง เกตเวย์ ผ่า น
สถานีใกล้ เคียงตามมาตรฐาน IEEE 802.15.4 [4] แบบมัล
ติ ฮ็ อ ป เมื่ อ เครื่ อ งบริ ก ารได้ รั บ ข้ อมูล ก็ จ ะเก็ บ บัน ทึ ก ลงใน
ฐานข้ อมูล จากนัน้ นาข้ อมูลที่ได้ มาประมวลผลและแสดงผล
ออกมาในรูปของแผนภาพ ภาพรวมของระบบแสดงในรูปที่ 1

4.2 แบบจาลองของระบบ (System Model)
4.2.1 แบบจาลองเครื อข่าย
เพื่ อ รองรั บ การเชื่ อ มต่ อ ที่ ไ ม่ ส มมาตร (asymmetric link)
เครื อข่ายตรวจวัดไร้ สายแต่ละเครื อข่ายจะถูกจาลองด้ วยกราฟ
แบบมีทิศทาง (directed graph) [5] G = (V, E) โดยที่ V คือ
เซ็ตของสถานีตรวจวัดและเกตเวย์ภายในเครื อข่าย และ E คือ
เซ็ตของคู่ลาดับ (u,v)  VV หากสถานี v สามารถรั บ
สัญญาณการสื่อสารไร้ สายได้ โดยตรงจากสถานี u นอกจากนี ้
ข้ อมูลสถานีและการเชื่อมต่อยังถูกกากับด้ วยฟั งก์ ชันอีกสาม

รูปที่ 1 ภาพรวมของระบบ
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ฟั งก์ชนั ได้ แก่
o

ระบุระดับพลังงานคงเหลือ
ของแบตเตอรี ในแต่ละสถานีในรู ปร้ อยละ ค่านี ้ขึ ้นอยู่
กับประเภทของแบตเตอรี และถูกคานวณจากระดับ
แรงดันไฟฟ้าปั จจุบนั ของแบตเตอรี
Batt : V  [0,100]

o Rel : E  [0,1] ระบุความน่าเชื่อถือเฉลี่ยของ
สัญญาณเชื่อมต่อไร้ สาย (link reliability) ระหว่าง
สถานี ห นึ่ ง ไปยั ง อี ก สถานี ห นึ่ ง รายละเอี ย ดการ
คานวณได้ อธิบายไว้ ในหัวข้ อ 4.2.2
o

Relt(u,v) =

ระบุระยะเวลานับจากเวลาที่ได้ รับ
ข้ อมูลจากแต่ละสถานีครัง้ สุดท้ ายจนถึงเวลาปั จจุบนั
Age : V  

4.2.2 การคานวณความน่าเชื ่อถือของการเชื ่อมต่อ
แต่ละสถานีจะถูกโปรแกรมให้ ส่งเมสเสจ HELLO แบบบรอด
คาสต์ออกมาในทุก ๆ ช่วงเวลาที่กาหนดเพื่อเป็ นการตรวจสอบ
สถานะการเชื่อมต่อกับสถานีรอบข้ าง ในรอบที่ t ของการส่ง
HELLO นันแต่
้ ละสถานี v จะคานวณค่าความน่าเชื่อถือของ
การเชื่อมต่อกับสถานี u ในทิศทาง uv โดยตรวจสอบจาก
สถานะการได้ รับเมสเสจ HELLO จากสถานี u ดังนี ้

1
0

v ได้ รับ HELLO จาก u ในรอบที่ผ่านมา
v ไม่ได้ รับ HELLO จาก u ในรอบที่ผ่านมา

จากนันค่
้ าความน่าเชื่อถือของการเชื่อ มต่อในรอบที่ t จะถูก
นามาคานวณหาค่าความน่าเชื่อถือเฉลี่ยร่ วมกับรอบที่ผ่านมา
โดยใช้ Exponential moving average [6] ดังนี ้
Rel t (u, v)  (1   )Rel t 1 (u, v)   Rel t (u, v)

โดยให้ Rel 0 (u, v)  0 และให้ คา่ สัมประสิทธิ์การปรับความ
เรี ยบ  เท่ากับ 1/4 เนื่องจากธรรมชาติที่ไม่เสถียรของการส่ง
สัญญาณแบบไร้ สาย ค่าความน่าเชื่อถือเฉลี่ยที่คานวณได้ จ ะ
ถู ก บัน ทึ ก ไว้ ในแบบจ าลองกราฟของเครื อ ข่ า ยเพื่ อ น าไป
แสดงผลให้ กบั ผู้ใช้ ในรูปของแผนภาพต่อไป

4.3 โครงสร้ างระบบ

โครงสร้ างซอฟต์ แวร์ แบ่งออกเป็ น 4 ส่วนใหญ่ ๆ ได้ แก่ส่วน
ของ Web GUI ส่วนของเครื่ องบริ การ ส่วนของเกตเวย์ และ
ส่วนของสถานีต รวจวัดไร้ สาย ดังแสดงในรู ปที่ 2 ซึ่งแต่ละ
ส่วนมีรายละเอียดดังนี ้
4.3.1 ส่วนของสถานีตรวจวัดไร้สาย
- Neighbor Discovery Module คอยรับส่งแพ็กเก็ต
HELLO ทุก ๆ ช่วงเวลาเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือ

รูปที่ 2 โครงสร้ างระบบ
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-

-

ของการเชื่อมต่อกับสถานีรอบข้ าง รวมถึงตรวจสอบ
การเชื่อมต่อที่ไม่สมมาตร
Sensor Data Collector เป็ นส่วนที่คอยเก็บรวบรวม
ข้ อมูลสภาพแวดล้ อมที่วดั ได้ รวมถึงระดับแรงดันของ
แบตเตอรี่ ที่ติดตังไว้
้ ที่ตวั สถานี
Data/Routing Manager เป็ นส่วนที่ทาหน้ าที่
ค านวณเส้ น ทางไปยัง เกตเวย์ และมี ก ารรวบรวม
ข้ อ มูล วัด รวมถึ ง ข้ อ มูล สถานะของสถานี แ ละการ
เชื่อมต่อกับสถานีรอบข้ างส่งกลับไปยังเกตเวย์ทกุ ๆ
ช่วงเวลาที่กาหนดไว้

4.3.2 ส่วนของเกตเวย์
- Data Collector เป็ นส่วนที่คอยประมวลผลข้ อมูลที่
ได้ รับจากสถานีตรวจวัดในเครื อข่าย โดยจะมีการส่ง
เมสเสจ Gateway Advertisement ออกไปยังสถานี
ตรวจวั ด ทุ ก สถานี ใ นเครื อ ข่ า ยทุ ก ๆ ช่ ว งเวลาที่
กาหนด
- Information Uploader เป็ นส่วนที่นาข้ อมูลตรวจวัด
และสถานะของสถานีอพั โหลดเข้ าสู่เครื่ องบริ การใน
รูปของ CSV
4.3.3 ส่วนของเครื ่องบริ การ
- Node/Gateway Position Module เป็ นส่วนของการ
เก็บค่าตาแหน่งของสถานีตรวจวัดและเกตเวย์เมื่อมี
การเปลีย่ นแปลงจากผู้ใช้ จากนันจะเก็
้
บบันทึกข้ อมูล
ลงในฐานข้ อมูล
- Node/Gateway Status Manager เป็ นส่วนที่คอย
รั บข้ อ มูลสถานะของสถานีต รวจวัด แบตเตอรี่ จาก
เกตเวย์ จากนันเก็
้ บบันทึกลงในฐานข้ อมูล
- Link Status Manager เป็ นส่วนที่คอยรับข้ อมูล
สถานะการเชื่อมต่อของแต่ละสถานีตรวจวัด รวมไป
ถึงคุณภาพการเชื่อมต่อของสถานีตรวจวัดจากเกต
เวย์ จากนันเก็
้ บบันทึกลงในฐานข้ อมูล
- Network Topology Renderer เป็ นส่วนที่นาข้ อมูล
จากฐานข้ อมูลมาประมวลผล สถานะของเครื อข่าย
สถานะของสถานีตรวจวัด แบตเตอรี่ เทียบกับเวลา
ปั จจุ บั น จากนั น้ ก็ ส่ ง ข้ อมู ล ในรู ปแบบ JSON

-

(JavaScript Object Notation) ไปยังหน้ าจอเว็บ
เบราว์เซอร์ ที่ผ้ ดู แู ลระบบใช้ งานอยู่
Data Storage Manager เป็ นส่วนที่รับผิดชอบใน
การติดต่อกับฐานข้ อมูล

4.3.4 ส่วนของ Web GUI
- Configure Module ในส่วนนี ้จะเป็ นส่วนที่ผ้ ใู ช้
สามารถเลือกแผนที่เพื่ ออัพโหลดเข้ าสู่เครื่ องบริ การ
ในการตรวจสอบการทางานในแต่ละตาแหน่งของ
สถ า นี ต ร ว จ วั ด ไ ร้ ส า ย ไ ด้ แ ล ะ ผู้ ใ ช้ ส า ม า ร ถ
เปลีย่ นแปลงตาแหน่งของสถานีตรวจวัดได้
- Monitor Module ในส่วนนี ้จะเป็ นส่วนที่ผ้ ใู ช้ สามารถ
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ท า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ ต ร ว จ วั ด
สภาพแวดล้ อมได้ โดยที่รับข้ อมูลจากเครื่ องบริ การใน
รู ปของ JSON จากนันใช้
้ ไลบรารี D3.js [7] แปลง
ข้ อมูลจาก JSON เป็ น SVG (Scalable Vector
Graphics) [8] ซึ่งแสดงแผนภาพการเชื่อมต่อของ
สถานีตรวจวัดแต่ละจุด และยังสามารถตรวจสอบ
สถานะแบตเตอรี่ โดยคานวณค่าความน่าเชื่อถือของ
การเชื่อมต่อจากฟั งก์ ชัน Rel t (u, v) ค่าที่คานวณ
ได้ จะนาไปกาหนดสีของเส้ นกราฟดังตารางที่ 1
ค่ าความน่ าเชื่อถือ
ระดับความน่ าเชื่อถือ
สีในการแสดงผล

Rel ≥75

ดี
เขียว

25≤Rel<75
ปานกลาง
เหลือง

Rel<25

แย่
แดง

ตารางที่ 1 ระดับความน่าเชื่อถือของการเชื่อมต่อ
ฟั งก์ ชัน Age จะถูกนามากาหนดสถานะการคงอยู่
ของสถานี โดยปกติสถานีจะถูกแสดงผลเป็ นสีขาว
หาก Age มีค่าเกินเวลาที่กาหนดไว้ สถานีตรวจวัด
จะแสดงผลเป็ นสีแดง ส่วนค่าจากฟั งก์ ชัน Batt จะ
ถูกนามาแสดงผลเป็ นแถบพลังงานคงเหลือของแต่
ละสถานี

5. การทดสอบการใช้ งาน
5.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ

ระบบการจัดการสถานีตรวจวัด สถานีตรวจวัด และอุปกรณ์
เกตเวย์ ถู ก ติ ด ตั ง้ ไว้ ที่ อ าคารภาควิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์
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มหาวิ ท ยาลัยเกษตรศาสตร์ ชัน้ 7 เพื่อ เป็ นการทดสอบการ
ทางาน โดยติดตังสถานี
้
ตรวจวัดไร้ สาย 6 สถานีต่อกับปลัก๊ ไฟ
ผ่านตัวแปลง USB และเกตเวย์จานวน 1 ตัว โดยแบ่งเป็ น (1)
การทดสอบความถูกต้ องของระบบโดยการติดตังสถานี
้
ตวั ใหม่
และนาสถานีตัวนัน้ ออก แล้ วจับ เวลาในการตอบสนองของ
ระบบเมื่อสถานีตรวจวัดไม่ทางานเทียบกับช่วงเวลาในการส่ง
ข้ อมูล และ (2) การทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลของระบบซึง่ ได้ ศกึ ษาการเชื่อมต่อสองรูปแบบคือ
o การเชื่อมต่อแบบหนาแน่น (Dense) สถานีตรวจวัด
ถูกติ ดตัง้ ไว้ ที่ มุม ต่า ง ๆ ภายในห้ อง และตรงกลาง
ของห้ อง โดยแต่ ล ะสถานี มี ส ถานี มี ก ารเชื่ อ มต่ อ
โดยตรงกับสถานีข้างเคียงโดยเฉลี่ย 6 สถานี ดัง
แสดงในรูปที่ 3 เครื อข่ายตรวจวัดลักษณะนี ้มักพบใน
พื ้นที่ที่ค่าการวัดมีอตั ราการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่สงู
เช่นการวัดอุณหภูมิในห้ องเครื่ องบริ การ
o การเชื่อมต่อแบบเบาบาง (Sparse) สถานีตรวจวัด
ถูกติดตังไว้
้ ที่ริมโถงทางเดินและห้ องปฏิบตั ิการวิจัย
ต่างๆ โดยแต่ละสถานีมีสถานีมีการเชื่อมต่อโดยตรง
กับสถานีข้างเคียงโดยเฉลีย่ 4 สถานี ดังแสดงในรู ปที่
4
เครื อข่ า ยตรวจวั ด ลั ก ษณะนี ม้ ั ก ใช้ ใน
สภาพแวดล้ อมที่ค่าการวัดมีอตั ราการเปลี่ยนแปลง
เชิงพื ้นที่ต่า เช่นการวัดอุณหภูมิในแปลงเพาะปลูก
การทดลองมีการปรับค่าช่วงเวลาการรายงานข้ อมูลของ
สถานีตรวจวัด (Monitor Interval) ตังแต่
้ 2 ถึง 20 วินาที แต่ละ
ช่วงเวลาจะเก็บข้ อมูลประมาณ 100 แพ็ก เกต และมีการทาซ ้า
2 รอบ โดยทดสอบระบบในวันทางาน ช่วงเวลากลางวัน

ตรวจวัดจะมีสีแดง และเส้ นกราฟมีสีแดงแสดงว่าคุณภาพการ
เชื่อมต่อไม่ดีหมายถึงความสามารถในการรับส่งข้ อมูลระหว่าง
สถานีมีการสูญหายมากดังแสดงในรูปที่ 5
จากการทดสอบจับเวลาเริ่ มเมื่อสถานีตรวจวัดไม่ทางาน
จนกระทัง่ แสดงผลบนหน้ าจอ เทียบกับช่วงระยะเวลาในการส่ง
แพ็กเกต โดยเมื่อมีความถี่ในการส่งข้ อมูลลดลง เวลาที่ จะใช้
ในการตอบสนองก็จะมากขึ ้นเนื่องจากมีความหน่วงของเวลา

8 m.

รูปที่ 3 การเชื่อมต่อของสถานีตรวจวัดแบบ Dense

20 m
รูปที่ 4 การเชื่อมต่อของสถานีตรวจวัดแบบ Sparse

รูปที่ 5 ผลการทางานเมื่อสถานีหมายเลข 10 ไม่ทางาน

5.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล

ผลการทดสอบความถูกต้ องของระบบในการตรวจสอบการ
ทางานของระบบเมื่อระบบทางานปกติ สถานีตรวจวัดจะถูก
แสดงผลเป็ นสี ข าว และเส้ น การเชื่ อ มต่อ มี สีเ ขี ย ว แสดงว่ า
คุณภาพการเชื่อมต่อดีหมายถึงสามารถรั บส่ งข้ อมูลระหว่าง
สถานี โ ดยไม่ มี ก ารสูญ หาย เส้ น กราฟมี สี เ หลื อ งแสดงว่ า
คุณภาพการเชื่อมต่อปานกลางหมายถึงความสามารถในการ
รับส่งข้ อมูลระหว่างสถานีมีการสูญหายบ้ างเล็กน้ อย ดังแสดง
ในรู ปที่ 4 และเมื่อ สถานีต รวจวัด เบอร์ 10 ไม่ทางาน สถานี
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ส่ว นของการตัง้ ค่ า ต่ า งๆ ของสถานี ต รวจวัด ผ่ า นทางเว็ บ
เบราว์เซอร์ หรื อพัฒนาโดยการรวมระบบของระบบการจัดการ
กับระบบข้ อมูลสารสนเทศไว้ เป็ นระบบเดียวกัน

7. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี ไ้ ด้ รับ ทุน อุด หนุ นจากสถาบัน วิจัยและพัฒ นาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รหัสโครงการ ว-ท(ด)57.51

8. เอกสารอ้ างอิง
รูปที่ 7 การสูญหายของข้ อมูลที่คาบการรายงานสถานะต่างๆ
เกิดจากเครื่ องบริ การยังไม่ได้ รับข้ อมูลจากสถานีตรวจวัดส่งมา
ดังรูปที่ 6
จากการทดสอบเก็บข้ อมูลโดยเทียบเปอร์ เซ็นต์ของข้ อมูล
ที่สญ
ู หายเทียบกับช่วงระยะเวลาในการส่งแพ็กเกต โดยเมื่อ
ความถี่ ในการส่งข้ อมูลลดลง เปอร์ เซ็นต์ของข้ อมูลที่สญ
ู หาย
จะมี ค่ า ลดลง เนื่ อ งจากความถี่ สู ง แพ็ ก เกตที่ ถู ก ส่ ง มาใน
เครื อ ข่ า ยจะมี จ านวนมาก ซึ่ง อาจท าให้ เ กิ ด การชนกัน ของ
ข้ อมูล (collision) ซึ่งทาให้ แพ็กเกตดังกล่าวไม่สามารถส่ง
ข้ อมูลถึงปลายทางได้ ซึ่งในห้ องมีเส้ นทางการส่งข้ อมูล เพียงฮ็
อปเดียวจึ งทาให้ ข้ อมูลเกิ ดความสูญหายน้ อยกว่าภายนอก
ห้ องซึง่ มีเส้ นทางการส่งข้ อมูลแบบหลายฮ็อป ดังรูปที่ 7

6. บทสรุป

ระบบการจั ด การสถานี ต รวจวั ด และอุ ป กรณ์ เ กตเวย์ ใ น
เครื อข่า ยตรวจวัด ไร้ สายนี ้ ช่ ว ยอ านวยความสะดวกให้ กับ
ผู้ ดู แ ลระบบตรวจวัด สภาพแวดล้ อมสามารถจั ด การหรื อ
ควบคุมการทางานจากศูนย์กลางได้ ทนั ที โดยจากการทดสอบ
โปรแกรม ระบบการจัดการสถานีตรวจวัดและอุปกรณ์เกตเวย์
ในเครื อข่ายตรวจวัดไร้ สาย ได้ ผลการทดสอบอยูใ่ นเกณฑ์ดี
โดยเครื่ องบริ การสามารถรับข้ อมูลจาก เกตเวย์เพื่อนามาแสดง
ผลได้ เมื่อสถานีหรื อเกตเวย์ถกู เคลือ่ นย้ ายหรื อเปลีย่ นแปลงได้
และหากลิงค์การเชื่อมต่อหรื อสถานีตรวจวัดไม่สามารถใช้ งาน
ได้ ก็จะแสดงผลได้ ในเวลารวดเร็ ว โดยแพ็กเกตส่วนมากจะสูญ
หายเนื่องจากการเชื่อมต่อแบบเบาบางเพราะใช้ หลายฮ็อปใน
การส่งข้ อมูล โดยข้ อมูลจะสูญหายน้ อยลงเมื่อช่วงเวลาในการ
ส่งแพ็กเกตมากขึ ้น เพราะการชนกันของแพ็กเกตจะมีโอกาส
น้ อย สาหรับแนวทางการพัฒนาต่อระบบนี ้สามารถพัฒนาใน
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บทคัดย่ อ

เครื อข่ ายไร้ สายเฉพาะกิ จแบบเคลื ่อนที ่ ได้มีโครงสร้ างของระบบที ่มีการ
เปลี ่ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลา เนื ่องจากโหนดสามารถเคลื ่อนที ่ได้ อย่ า ง
อิ สระ ทาให้เส้นทางการสื ่อสารมี โอกาสที ่จะขาดการติ ดต่อได้บ่อยครั้ง
เป็ นผลทาให้ประสิ ทธิ ภาพในการสื ่อสารลดลงได้ โพรโทคอลที ่มีการใช้
งานอย่ า งแพร่ ห ลายก็ คื อ เอโอดี วี ซึ่ ง ถู ก ก าหนดโดยไออี ที เ อฟให้ เ ป็ น
มาตรฐานหนึ่งในการใช้งานบนเครื อข่ ายไร้ สายเฉพาะกิ จแบบเคลื ่อนได้
แต่ ก็ยงั มี ปัญหาเกิ ดขึ้ น ในกรณี ที่มีการส่งข้ อมูลในระบบมากขึ้ นจนเกิ ด
ความแออัด ของข้ อ มู ล ในเอกสารงานวิ จั ย นี ้ ไ ด้ น าเสนอวิ ธี ก ารเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของเอโอดี วี ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางฟั ซ ซี ่ ล อจิ ก ในการก าหนด
เงือ่ นไขและทางเลือกให้กบั เอโอดี วีที่มีความหลากหลายของข้อจากัด ให้
ทางานได้ในสภาวะแวดล้อมทีด่ ีทีส่ ดุ จากการทดลองได้ใช้โปรแกรม NS2 จาลองการทางานและวัด ประสิ ท ธิ ภาพโพรโทคอลเอโอดี วีกับโพรโท
คอลที ่ได้นาเสนอการปรับปรุ ง พบว่ าโพรโทคอลที ่ได้ นาเสนอสามารถ
ทางานได้มีประสิ ทธิ ภาพดี กว่ า โดยดูได้จากค่าอัตราความสาเร็ จในการ
ส่งข้อมูล ในกรณี ทีม่ ี การส่งข้อมูลในระบบมากขึ้ นจนเกิ ดความแออัดของ
ข้อมูล

Abstract

Wireless mobile ad hoc network has the structure of the system
have changed. Because nodes can move freely. The
communication path is likely to lost. As a result, reduced the
efficiency of communication. Protocol AODV that is used widely.
It has been determined by the IETF as a standard one in use on
a mobile ad hoc wireless network. But a problem arises. In the
case of the transport system up to the congestion of data. In this
study presents a method for increasing the effectiveness of
AODV by fuzzy logic. In determining the criteria and alternatives
to AODV with a variety of restrictions. The best work
environment. Of experiments using NS-2 simulation and
measurement protocol in the AODV protocol with the present
improvement. The protocol of the present work the better. In view

114

of the success rate of data transmission. In the case of the
transport system up to the congestion of data.

คาสาคัญ

เครื อข่ายไร้ สายเฉพาะกิจ, เอโอดีวี, ฟั ซซี่ลอจิก

1. บทนา

เครื อข่ายเฉพาะกิจแบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile Ad hoc Network
- MANET)[1-2] เป็ นเครื อข่ายของอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้ มีการ
ติดต่อสื่อสารกันเพื่อส่งข้ อมูลกันอย่างอิสระ ไม่มีการควบคุม
จากส่วนกลาง รูปแบบของเครื อข่ายสามารถปรับเปลี่ยนตัวเอง
ได้ ท าให้ เกิ ดปั ญหาในการจั ด การเส้ นทาง ( Routing
Protocols) จากปั ญหาดังกล่าว จึงได้ มีการพัฒนาโพรโทคอลที่
ใช้ จัดการเส้ น ทางในการส่งข้ อมูล เกิ ดขึน้ เพื่อ ให้ การสื่อสาร
ข้ อมูลทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
โพรโทคอลค้ น หาเส้ น ทาง ส าหรั บ เครื อ ข่า ยเฉพาะกิ จ แบบ
เคลื่อนที่ได้ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุม่ ที่มีการสร้ าง
ตารางเส้ นทางไว้ ก่อน (Proactive) ได้ แก่ DSDV[3], CGSR
และ WRP และกลุ่ม ที่ จ ะสร้ างเส้ น ทางเมื่ อ มี ก ารร้ องขอ
(Reactive) ได้ แก่ AODV[4], DSR[5], TORA, ABR และ SSR
กลุ่ม ที่ มี ก ารสร้ างตารางเส้ น ทางไว้ ก่ อ น จะมี ข้ อดี คื อ ไม่
เสี ย เวลาในการประมวลผล จึ ง ท าให้ ค่ า การหน่ ว งตลอด
เส้ นทาง (End-to-End delay) น้ อย แต่ข้อเสียคือสิ ้นเปลือง
พื ้นที่จดั เก็บตารางเส้ นทาง และจะต้ องมีการรับส่งข้ อมูล เพื่อ
ท าการปรั บ ปรุ ง ตารางเส้ น ทางอยู่ ต ลอดเวลา ท าให้ เกิ ด
การจราจรเพิ่มขึ ้นในเครื อข่าย (Overhead) ส่วนกลุม่ ที่จะสร้ าง
เส้ น ทางเมื่ อ มี ก ารร้ องขอ ข้ อ ดี คื อ ไม่สิน้ เปลือ งพื น้ ที่ จัด เก็ บ
ตารางเส้ นทาง เพราะจะทาการเส้ นทางเฉพาะตอนที่มีการร้ อง
ขอของต้ นทาง ที่ต้องการส่งข้ อมูลไปยังปลายทางเท่านัน้ แต่
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ข้ อเสียก็คือจะใช้ เวลาในการตัดสินใจเลือกเส้ นทางมากขึ ้น ถ้ า
ไม่เคยมีการติดต่อไปยังปลายทางเลย
งานวิจัยฉบับนี ้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อทาการศึกษาผลกระทบ
ของความหนาแน่นของการจราจรในเครื อข่าย กับโพรโทคอ
ลค้ นหาเส้ นทาง ด้ วยการทดลองบนระบบจาลองการทางาน
ของเครื อข่ายเฉพาะกิจแบบเคลื่อนที่ โดยใช้ โปแกรม Network
Simulator 2 (NS-2) แล้ วทาการวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหา
ที่เกิดขึ ้น แล้ วทาการปรับปรุ งด้ วยวิธีการทางฟั ซซี่ลอจิก แล้ ว
ประเมินผลด้ วยตัวชี ้วัดประสิทธิภาพการทางานของโพรโทคอ
ลค้ นทาเส้ นทาง

2. ที่มาและแรงจูงใจของปั ญหา

เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิ ภาพของการใช้ งานเครื อข่ายไร้ สาย
เฉพาะกิ จ แบบเคลื่ อ นที่ งานวิ จั ย การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
เครื อข่า ยไร้ สายเฉพาะกิ จด้ ว ยเทคนิ คการปรั บ อัต ราการส่ง
ข้ อมูลแบบพลวัต[7] ได้ แสดงให้ เห็นว่าการเกิดความแออัดเกิด
จากการส่งข้ อมูลมากเกินไปจึงต้ องมีวิธีในการลดอัตราการส่ง
ลงที่เหมาะสม ส่วนงานวิจยั การเพิ่มประสิทธิภาพทีซีพีด้วยโพร
โทคอลค้ นหาเส้ นทางแบบพิจารณาเส้ นทางสารองด้ วยกลไก
ทางฟี ดแบ็คสาหรับเครื อข่ายไร้ สายแอดฮอค[9] ได้ แสดงให้
เห็นว่าการเกิดปั ญหาความแออัดอาจจะเกิดจากการที่เส้ นทาง
การส่งข้ อมูลมีปัญหา เนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของโหนดที่ถกู
ใช้ ง านเกิ ดหลุด ออกจากรั ศ มีก ารให้ บริ การ จึง ต้ อ งมี การหา
เส้ นทางสารองเก็ บ ไว้ เพื่อ ใช้ งานในตอนที่เ ส้ น ทางหลัก เกิ ด
ปั ญ หา และในงานวิ จัย การวิ เ คราะห์ เชิ ง เปรี ย บเที ย บในทอ
พอโลยีและโพรโทคอลการค้ นหาเส้ นทางสาหรับเครื อข่ายไร้
สายแบบเฉพาะกิ จ [8] ในสภาพแวดล้ อ มจริ ง การที่ จะเกิ ด
ปั ญหาจากเส้ นทางหลักไม่สามารถให้ บริ ก ารได้ และยัง ไม่มี
เส้ น ทางส ารองอื่ น แทนได้ นัน้ ก็ เ กิ ด ขึ น้ ได้ ดัง นัน้ จากข้ อ มู ล
ดัง กล่า วจะเห็ นได้ ว่า เงื่ อ นไขในการท าให้ ประสิท ธิ ภาพการ
ทางานลดลงมีได้ หลายด้ านหลายรู ปแบบและมีวิธีการแก้ ไขที่
หลากหลายการนาเอาฟั ซซี่ลอจิกมาช่วยตัดสินใจจะทาให้ การ
ทางานมีประสิทธิภาพดีที่สดุ ในทุกกรณี

3. งานและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง

ฟั ซซี่ลอจิก[13]นิยมในการแก้ ความผิดพลาดประสิทธิภาพสูง
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพของการรั บ ข้ อ มูล ผ่ า นช่ อ งสัญ ญาณ
แบนด์วิดท์จากัด ที่ข้อมูลถูกรบกวนด้ วยสัญญาณรบกวน จะ
ใช้ ในการจาลองความรู้ หรื อประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ โดย
การใช้ เหตุผล หรื อ การตัดสินใจต่อสภาวะการณ์ ต่างๆ ของ
มนุษย์นนั ้ สามารถเขียนอยู่ในรู ปเชิงภาษาศาสตร์ ของ ระบบ
กฎเกณฑ์ (Rule-based System) คือ เงื่อนไข IF/THEN หรื อ
อยูใ่ นรูปอื่นที่เท่าเทียมกัน เช่น เมทริ กซ์เปลี่ยนหมู่ฟัซซี (Fuzzy
Associative Matrices)
ในทางปฏิบัติ การนากฏเกณฑ์ความชานาญนี ้มาใช้ งาน
มักจะเกี่ ยวข้ องกับค่าที่แน่นอน เช่น ค่าที่ได้ จากการวัด และ
ค่าที่ส่งออกเพื่อใช้ งานก็ มักจะเป็ นค่าที่แ น่นอนเช่นเดียวกัน
ส่วนที่ทาการแปลงค่ารับเข้ าที่เป็ นค่าแน่นอนนี ้ ไปสูเ่ ซตภัชนัย
ด้ วยฟั งก์ ชั น ภาวะสมาชิ ก เรี ยกว่ า ตั ว ท าให้ คลุ ม เครื อ
(Fuzzifier) และส่วนที่ทาการส่งค่าผลลัพธ์ จากเงื่อนไขไปสูค่ ่า
แน่ น อนเพื่ อ ส่ ง ออกไปใช้ งานจริ ง เรี ยก ตั ว ก าจั ด ความ
คลุมเครื อ (Defuzzifier) นอกจากนันแล้
้ วในการสร้ างกฏเกณฑ์
ฟั ซ ซี ที่มี ตัวแปรค่า รั บเข้ า เป็ นจานวนมาก ให้ ครอบคลุม ทุก
เงื่ อนไขนัน้ เป็ นไปได้ ยากในทางปฏิบัติ บางครั ง้ จึงต้ องมีการ
ผสมเงื่อนไขหลายเงื่อนไขในกฏเกณฑ์ฟัซซีเข้ าด้ วยกัน โดยมี
ส่ว นตี ค วามผลลัพ ธ์ ร่ ว มจากการผสมเงื่ อ นไข เรี ย ก เครื่ อ ง
อนุมานฟั ซซี (Fuzzy Inference Engine) ซึ่งมีหลายชนิด
ด้ วยกัน

รูปที่ 1. โครงสร้ างพื ้นฐานของการประมวลผลแบบฟั ซซีลอจิก
จากรู ปที่ 1 การประมวลผลแบบฟั ซซีลอจิก มีรูป แบบการ
ทางานเป็ น 4 ขันตอนคื
้
อ ขันตอนที
้
่ 1 เป็ นการแปลงอินพุตที่
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เป็ นค่าจริ ง (Crisp input) ให้ เปลี่ยนเป็ นอินพุตแบบตัวแปรฟั ซ
ซี โดยสร้ างฟั งก์ ชนั ความเป็ นสมาชิก ซึ่งจะมีลกั ษณะเป็ นการ
กาหนดภาษาสามัญ เพื่อให้ เป็ นฟั ซซีการอินพุต ขันตอนที
้
่2
เป็ นการหาฟั ซซี อิ น พุ ต โดยมี ก ารสร้ างกฎฟั ซซี แ บบ IF
<Condition> THEN <Action> เพื่อนามาแปลงค่าฟั ซซี
สาหรั บการประมวลผลโดยใช้ วิธีทางคณิ ตศาสตร์ ส่วนใหญ่
เลือ กใช้ Max-Min Method ขัน้ ตอนที่ 3 เป็ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างการอินพุตทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับเอาต์พตุ
ที่อาศัยหลักการของการหาเหตุและผลโดยเขียนเป็ นกฎการ
ควบคุมระบบ ซึ่ง จะมีลักษณะอยู่ในรู ป แบบ ถ้ า (IF) และ
(AND) หรื อ (OR) ซึ่งเป็ นภาษาสามัญ นากฎทัง้ หมดมา
ประมวลผลรวมกัน เพื่อ ตัด สินใจหาเหตุผลที่ เหมาะสมและ
ขัน้ ตอนสุดท้ ายเป็ นการสรุ ปเหตุผลฟั ซซี โดยจะเปลี่ยนฟั ซ ซี
เอาต์ พุตให้ เป็ นค่าจริ งของเอาต์ พุตด้ ว ยวิธี ทางคณิ ตศาสตร์
เช่นวิธีการหาจุดศูนย์ถ่วง (Central Of Gravity)
เอโอดีวีมีพื ้นฐานมาจากดีเอสดีวีแต่มีการทางานเป็ นแบบ
Reactive คือมีกระบวนการหาเส้ นทางเกิดขึ ้น เมื่อมีการร้ องขอ
ใช้ เส้ นทาง โดยจะมีการส่ง RREQ จากโหนดต้ นทางไปยัง
โหนดข้ างเคี ยงและกระจายไปเรื่ อ ยๆจนถึง โหนดปลายทาง
โหนดปลายทางก็จะตอบ RREP กลับมาโดยเลือกเส้ นทางที่ดี
ที่สุด จากข้ อ มูล ใน RREQ ที่ ได้ รั บ เมื่ อ โหนดต้ น ทางได้ รั บ
RREP แล้ ว ก็ จะสามารถส่ง ข้ อมูลไปยังโหนดปลายทางได้
ในทางปฏิบัติ เอโอดีวีจีมีการทางานลดลงจากการที่เกิดการ
แออัดของข้ อมูล เนื่องมากจากกระจายข้ อมูล RREQ จะทาให้
เกิ ด ข้ อ มู ล จ านวนมาก การส่ ง ข้ อ มู ล ที่ ล่ า ช้ า เนื่ อ งมาจาก
เส้ นทางหลักมีปัญหา แล้ วมีการหาเส้ นทางสารองเพื่อใช้ งาน
แทน

ซี่ต้องครอบคลุมในหลายส่วน เพื่อให้ มีความหลากหลายใน
การตัดสินในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น
ปกติในการเลือกเส้ นทางเอโอดีวีจะดูจากจานวนเส้ นทางที่
สัน้ ที่ สุด เพี ย งอย่า งเดี ย ว ดัง นัน้ เพื่ อ ให้ ก ารท างานของฟั ซ ซี่
ลอจิ ก หลากหลายจะมี ก ารเพิ่ ม ข้ อ มูล ของโหนดเข้ า ไป เช่ น
อัตราความสาเร็ จในการส่งข้ อมูล เวลาเฉลี่ยในการส่งข้ อมูล
RREQ พลังงานของแหล่งจ่าย และกาลังส่งแต่ละโหนด เพื่อใช้
เลือกเส้ นทางที่มีปัญหาน้ อยที่สดุ และจะได้ มีเส้ นทางสารอง
เกิดขึ ้นในคราวเดียวกันด้ วย
วิธีที่น าเสนอจะก าหนดอินพุต จานวน 5 ตัวแปร ได้ แ ก่
จานวนระยะทาง (hop) ความแรงของกาลังส่ง (signal) ระดับ
พลังงานของแหล่งจ่ายไฟ (batt) เวลาเฉลี่ยในการส่งข้ อมูล
RREQ (time) และ อัตราความสาเร็ จในการส่งข้ อมูล (ratio)
ซึ่งในแต่ละตัวแปรจะมีค่อยู่ 3 ระดับ คือ สูง (high) ปานกลาง
(medium) และต่า (low) และกาหนดเอาพุตจานวน 3 ตัวแปร
ได้ แก่ อัต ราการส่ ง ข้ อมู ล (rate) ช่ ว งเวลาการหยุ ด รอ
(backoff) และความน่าเชื่อถือของแต่ละเส้ นทาง (reliable) ซึ่ง
ในแต่ละตัวแปรจะมีค่อยู่ 5 ระดับ คือ สูงมาก (very high) สูง
(high) ปานกลาง (medium) ต่า (low) และต่ามาก (very low)
โดยมีความสัมพันธ์ของอินพุตกับเอาต์พตุ เป็ นดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ ของอินพุตกับเอาต์ พุต
hop
low

batt
high

signal
high

ratio
high

time
low

low
low
medium
high
high
high

low
low
medium
high
high
low

low
low
medium
high
high
low

low
low
medium
high
high
low

high
low
medium
high
low
high

4. รายละเอียดการพัฒนา

จากงานวิจยั หลายฉบับ[10-12] ได้ นาเสนอวิธีการนาเอาฟั ซซี่
ลอจิกมาช่วยในการตัดสินใจในกระบวนการทางานต่างๆของ
เอโอดีวี เพื่อ ขจัดปั ญหาที่ จาท าให้ ป ระสิท ธิ ภาพการท างาน
ลดลง ซึง่ จาต้ องนาฟั ซซี่ลอจิกมาใช้ งานในทุกๆกระบวนการถึง
จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ มากที่สดุ ดังนันเงื
้ ่อนไขของฟั ซ
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rate
very
high
low
medium
medium
low
high
very
low

backoff
very
low
high
medium
medium
high
high
very
high

reliable
very
high
low
low
medium
high
high
very
low

5. การทดสอบการใช้ งาน

การทดสอบจะใช้ การจ าลองการทางานของระบบเครื อข่า ย
เฉพาะกิ จ แบบเคลื่ อ นที่ ไ ด้ บ น NS-2 โดยมี ก ารก าหนด
สภาพแวดล้ อมด้ วยพารามิเตอร์ ตา่ งๆ ได้ แก่ จานวนโหนด 100
โหนดเคลื่อ นที่ แ บบ Random Waypoint บนพืน้ ที่ ขนาด
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1,000x1,000 ตารางเมตร แต่ละโหนดมีขอบเขตของกาลังส่ง
ประมาณ 250 เมตร ช่องสัญญาณมีแบนด์วิธ 2 เมกะบิต การ
เคลื่อนที่ของโหนดที่ความเร็ ว 10, 20, 30, 40, 50 เมตรต่อ
วินาที การส่งข้ อมูลจะใช้ การส่งแบบขนาดคงที่ 512 ไบต์ อัตรา
การส่งที่ 100 แพ็กเก็ตต่อวินาที จากโหนดต้ นทางจานวน 20
โหนด เวลาในการจาลอง 1,500 วินาที ทาการทดลองทังหมด
้
5 รอบ แล้ วเฉลี่ยผลมาทาการวาดกราฟอัตราความสาเร็ จใน
การส่งข้ อมูล และการหน่วงเวลาตลอดเส้ นทาง

จากรู ปที่ 3 แสดงกราฟของการหน่วงเวลาตลอดเส้ นทาง
เทียบกับความเร็ วในการเคลือ่ นที่ของแต่ละโหนด

5.1 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล

จากรู ปที่ 2 แสดงกราฟของอัตราความสาเร็ จในการส่งข้ อมูล
เทียบกับความเร็ วในการเคลือ่ นที่ของแต่ละโหนด
รู ปที่ 3. การหน่ วงเวลาตลอดเส้ นทางเทียบกับความเร็ ว
ในการเคลื่อนที่ของแต่ ละโหนด
จากผลการทดลองพบว่าวิธีที่นาเสนอด้ วยการนาเอาฟั ซซี่
ลอจิกมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทาให้ อตั ราความสาเร็ จในการ
ส่งข้ อมูลเพิ่มขึ ้น และการหน่วงเวลาตลอดเส้ นทางลดลงจากเอ
โอดีวีต้นแบบ
รู ป ที่ 2. อั ต ราความส าเร็ จ ในการส่ งข้ อมู ล เที ย บกั บ
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของแต่ ละโหนด

6. บทสรุป

งานวิจัยที่ได้ นาเสนอ ได้ แสดงถึงวิธีการนาเอาฟั ซซีลอจิ กมา
ปรับปรุงกระบวนการทางานของระบบเครื อข่ายเฉพาะกิจแบบ
เคลือ่ นที่ได้ ด้ วยการกาหนดสาเหตุของปั ญหาและวิธีการแก้ ไข
จากหลากหลายวิ ธี มาใช้ งานอย่ า งเหมาะสม ท าให้
ประสิทธิภาพของระบบดีขึ ้น
สาหรั บงานวิจัย ในอนาคตจะทาการนาเอาแนวทางที่ได้
นาเสนอในงานวิจัยนีไ้ ปทดลองกับ โพรโทคอลอื่ น ๆ เพื่ อหา
สาเหตุของปั ญหาและวิธีแก้ ไขในแต่ละโพรโทคอล
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บทคัดย่ อ
งานวิ จยั นี ้ได้ศึกษาและพัฒนาระบบควบคุมพัดลมระบายอากาศที ่เป็ น
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ในห้องสํานักงานที ่ติดตัง้ เครื ่ องปรับอากาศ เพื ่อ
ลดการสิ้ นเปลื องของพลังงานไฟฟ้ าที ่เกิ ดจากการระบายอากาศเย็นทิ้ ง
ออกจากห้องตลอดเวลา ทํ าให้อากาศจากภายนอกที ่มีอุณหภู มิสูงกว่า
ไหลเข้าสู่ภายในห้อง เป็ นการเพิ่ มภาระงานให้กบั เครื ่องปรับอากาศส่งผล
ให้การใช้พลังงานไฟฟ้ าเพิ่ มขึ้ นกว่าความจํ าเป็ น ดังนัน้ งานวิ จยั นี ้จึงได้
พัฒนาระบบควบคุมการทํางานของพัดลมระบายอากาศให้ทํางานเฉพาะ
ในช่ วงที ่เกิ ด มลถาวะทางอากาศเกิ ดขึ้ น เท่ านั้น ซึ่ ง หากปริ ม าณก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์เกิ นกว่า 700 ppm จะควบคุมให้มีการระบายอากาศ
และหากปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์นอ้ ยกว่า 700 ppm ให้หยุดการ
ระบายอากาศ เป็ นผลให้เกิ ดการประหยัดพลังงานไฟฟ้ าลดลง 25.18
เปอร์ เซนต์ต่อวัน

Abstract
This research and development of control system for
ventilate the gaseous carbon dioxide from air
conditioned offices room to reduce electrical energy
consumption. The ventilation all time is case high
temperature flow to inside room. It become more load
of air conditioner. So this research is developed the
ventilation control system to ventilate carbon dioxide
gas when it over 700 ppm only. It can reduce
consumption of electrical energy 25.18 % per day

คําสําคัญ

Carbon dioxide gas, ventilation, reduce electrical energy
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1. บทนํา

การติดตังพั
้ ดลมระบายอากาศมักจะคู่กับการติดตัง้
เครื่ องปรับปรับอากาศในสํานักงานต่างๆของหลายๆหน่วยงาน
ซึง่ หลายสํานักงานมักจะเปิ ดพัดลมระบายอากาศไว้ ตลอดเวลา
พร้ อมกับเครื่ องปรับอากาศ เพื่อระบายมลภาวะทางอากาศเช่น
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการหายใจและการระบาย
กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ เมื่อมีการระบายอากาศออกไปข้ างนอก
จะทําให้ เกิดการไหลของอากาศจากภายนอกเข้ าสู่ภายในห้ อง
แทนที่ โดยผ่านทางช่องธรณี ประตูหรื อจากการเปิ ดปิ ดประตู
ซึ่งจะทําให้ มีออกซิเจนเข้ าสู่ภายในห้ องทําให้ อากาศในห้ องมี
ความสดชื่นขึ ้น ทังนี
้ ้อุณหภูมิของอากาศที่ไหลเข้ าสูภ่ ายในห้ อง
จะเป็ นอากาศที่ มี อุ ณ หภู มิ สูง กว่ า ภายใน จึ ง เป็ นภาระแก่
เครื่ อ งปรั บ อากาศที่ ต้ อ งทํ า งานหนัก มากขึ น้ ในการปรั บ ลด
อุ ณ หภู มิ ใ ห้ เหมาะสมแก่ ก ารทํ า งาน เป็ นผลให้ มี ก ารใช้
พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ ้น

2. ที่มาและแรงจูงใจของปั ญหา

ด้ วยสาเหตุ ดัง กล่ า วจึ ง ได้ แนวคิ ด เพื่ อ ลดการสู ญ เสี ย
พลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากการระบายอากาศที่มีอุณหภูมิตํ่าทิง้
ตลอดเวลา มาเป็ นการควบคุมการระบายอากาศเฉพาะเมื่อ
มลภาวะอากาศในห้ องมีค่าปริ มาณกาซคาร์ บอนไดออกไซด์
เกินกว่า 700 ppm โดยการสร้ างระบบควบคุมระบายอากาศ
ตามปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะตรวจวัดปริ มาณ
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ภ ายในห้ อง หากปริ ม าณก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์สงู กว่าค่าที่กําหนดก็จะควบคุมให้ พดั ลม

การประชุมวิชาการ ECTI-CARD ครั้งที่ 4 21-22
มิถุนมายน
2555ECTI-CARD
RMUTT ครั้งที่ 4 21-22 มิถุนายน 2555
120RMUTT
การประชุ
วิชาการ

ทํ า งานเพื่ อ ระบายอากาศเสี ย หรื อ กาซคาร์ บ อนไดออก ไซด์
ออกไป เมื่ อ มลภาวะทางอากาศดี ขึ น้ หรื อ ปริ ม าณก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ตํ่ากว่าที่กําหนด พัดลมระบายอากาศก็จะ
หยุดทํางาน เป็ นผลให้ ลดความสูญเสียของอากาศเย็นที่จะถูก
ระบายทิง้ ออกไปข้ างนอกตลอดเวลา ดังนัน้ ระบบจะระบาย
อากาศที่ มีความเย็นทิง้ ออกไปเฉพาะในช่วงที่มีปริ มาณก๊ าซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ มากกว่าเกณฑ์ เท่า นัน้ ซึ่งจะเป็ นผลให้
เครื่ อ งปรั บ อากาศทํ า งานน้ อยลงและส่ ง ผลให้ ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าได้ ตามไปด้ วย

3. การระบายอากาศ

ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide : CO2)
เป็ นกาซที่ไม่มีสี ไม่ติดไฟ เมื่ออุณหภูมิตํ่ากว่า -78° C ที่
ความดัน 1 atm ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ จะมีสถานะเป็ น
ของแข็ง เป็ นก๊ าซที่ช่ วยในการดํารงชี พของมนุษย์ ยังใช้ ใ น
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่ องดื่มเบา ๆ และในเครื่ องดับเพลิง
และนํามาทําเป็ นนํ ้าแข็งแห้ งที่ใช้ ได้ สารพัดประโยชน์ ก๊ าซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ เกิ ดขึน้ ได้ จากการหายใจของมนุษ ย์ ซึ่ง
หากทํากิจกรรมร่ วมกันหลายคนเช่นในห้ องเรี ยน ห้ องบรรยาย
หรื อสํานักงานก็จะทําให้ เกิดปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
เพิ่มมากขึ ้น ความเข้ มข้ นของคาร์ บอนไดออกไซด์ จะถูกใช้
เป็ นตัวบอกคุณภาพของอากาศในห้ อง ถ้ าหากความเข้ มข้ น
ของคาร์ บอนไดออกไซด์ในห้ องมากเกินไป (อยู่ที่ระดับไม่เกิน
1000 ppm) จะทําให้ ร้ ู สกึ “อบอ้ าวและอับ” คุณภาพของ
อากาศในห้ องที่ ไ ม่ ดี เ ป็ นสาเหตุ ใ ห้ เกิ ด อาการโรคอ่ อ นล้ า
สูญเสียสมาธิและเจ็บป่ วยและเป็ นเหตุให้ เกิดความไม่สบาย
การระบายอากาศหมายถึงการเคลื่อนย้ ายอากาศ
ด้ ว ยปริ ม าณที่ กํ า หนดให้ ไ หลไปในทิ ศ ทางและความเร็ ว ที่
กําหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกํ าจัดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ เช่น
มลพิ ษ ความร้ อน ความชื น้ ควัน และอื่ น ๆให้ อ อกไปเพื่ อ ให้
อากาศบริ สทุ ธิ์ เข้ ามาแทนที่ ซึ่งเป็ นการระบายอากาศด้ วยวิธี
เจือจาง เพื่อให้ เกิดความรู้สกึ สบาย ส่วนใหญ่จะเป็ นการระบาย
อากาศในสถานที่พักอาศัย สํานักงาน ซึ่งจะควบคู่ไปกับการ
ปรับอากาศให้ อณ
ุ หภูมิภายในห้ องตํ่ากว่าภายนอกเพื่อให้ ผ้ ทู ี่
อยูภ่ ายในห้ องรู้สกึ เย็นสบายโดยการดึงความร้ อนออกจากห้ อง
ยิ่งหากต้ องการความเย็นมากขึน้ ก็จะเกิดความแตกต่างของ

อุ ณ หภู มิ ภ ายนอกกั บ ภายในมากยิ่ ง ขึ น้ อัต ราแลกเปลี่ ย น
อากาศที่ เ กิ ด จากการระบายอากาศย่อ มมากขึน้ ด้ ว ย ทํ า ให้
เครื่ อ งปรั บ อากาศทํ า งานหนั ก เพิ่ ม ขึ น้ เป็ นผลให้ เกิ ด การ
สิ ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าตามไปด้ วย

รู ปที่ 1 พัดลมระบายอากาศขนาด 6 นิว้

4. การออกแบบและพัฒนาระบบ

การออกแบบนี ้จะกล่าวถึงการใช้ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ
ปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
วงจรการขยายสัญญาณ
ระบบควบคุมการระบายอากาศตามลําดับดังนี ้

4.1 อุปกรณ์ ตรวจวัดปริมาณก๊ าซ

การตรวจวัดปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์จะใช้
อุปกรณ์ตรวจวัด แบบ Metal Oxide Sensor ซึง่ ต้ องให้ ความ
ร้ อนที่ ตัว ถัง จนได้ ที่ จึ ง จะทํ า งาน ซึ่ง สามารถวัดปริ ม าณก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ตงแต่
ั ้ 350 -10,000 ppm. จะให้ เอาท์พตุ
เป็ นแรงดันไฟฟ้า (EMF)
โดยค่าแรงดัน EMF จะมีค่า
แปรผกผันกับปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ที่ทําปฏิกิริยา
กับอุปกรณ์ ตรวจจับ ค่าแรงดัน EMF จะมีแรงดันอยู่ในระดับ
มิลลิโวลท์ ซึ่งจะต้ องออกแบบวงจรขยายสัญญาณให้ ระดับ
แรงดันเป็ นระดับ โวลท์ ก่อนนํ าไปใช้ งาน
โครงสร้ าง
ประกอบด้ วย วัสดุชนในจะเป็
ั้
นขัวอิ
้ เลคโตรด, แผ่นแพลตตินมั
และฮีทเตอร์ วัสดุชนนอกจะหุ
ั้
้ มด้ วย นิเกิลและทองแดง และขา
ใช้ งานทํามาจากนิเกิลและทองแดง ประกอบด้ วย 6 ขา ขา H
จะเป็ นขาที่ตอ่ กับไฟ 6 โวลท์ ดังแสดงในรูปที่ 2 และรูปที่ 3

รู ปที่ 2 แสดง CO2 Sensors รุ่ น MG811
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4.3 ระบบควบคุม

รู ปที่ 3 โครงสร้ างและการต่ อใช้ งาน CO2 Sensors

ระบบควบคุมการระบายอากาศตามปริ มาณก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์จะใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC
เบอร์ 16F877 ซึง่ มีระบบแปลงสัญญาณอนาล๊ อกเป็ น
สัญญาณดิจิตอล (Analog to Digital Converter) ขนาด 10
บิตอยูภ่ ายใน ทําให้ สะดวกต่อการพัฒนา และใช้ LCD เป็ นตัว
แสดงผลค่าปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่อา่ นได้
และ
แสดงโหมดการควบคุมโดยมีลกั ษณะวงจรดังรูปที่ 6

4.2 การขยายสัญญาณ

เนื่ อ งจากแรงดั น เอาท์ พุ ท ที่ ไ ด้ จากเซ็ น เซอร์ ก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ดงั ที่กล่าวมามีแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตน้ อย
เกิ น ไป โดยมี ย่า นการวัด ที่ ร ะดับแรงดัน ประมาณ 300 มิ ล ลิ
โวลท์ ถึงค่าสูงสุดประมาณ 420 มิลลิโวลท์ จึงจําเป็ นต้ องขยาย
สัญญาณก่อนนําไปประยุกต์ใช้ งาน ซึง่ ได้ ใช้ วงจรขยายแบบไม่
กลับเฟสด้ วยออปแอมป์เบอร์ 6035 ของ Hanwei Electronics
จะให้ อตั ราขยาย 7.67 เท่า ดังวงจรการขยายสัญญาณ ในรู ป
ที่ 4
รู ปที่ 6 วงจรการทํางานของระบบควบคุม

4.4 การควบคุมพัดลมระบายอากาศ

รู ปที่ 4 วงจรการขยายสัญญาณ 7.67 เท่ า

การควบคุ ม การทํ า งานของพัด ลมระบายอากาศ
ขนาด 6 นิ ้วแรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์จะใช้ ชดุ รี เลย์ควบคุม โดยมี
การแยกกราวด์ (Opto Isolation) ทรานซิสเตอร์ ทําหน้ าที่ขบั
รี เลย์ขนาดแรงดัน 5 โวลท์ หน้ าสัมผัส ทนแรงดัน 220 โวลท์
กระแส 5 แอมป์ ทรานซิสเตอร์ จะรับสัญญาณควบคุมมาจาก
ไมโครคอนโทรลเลอร์ หากได้ รั บ ลอจิ ก "1"
จะทํ า ให้
ทรานซิสเตอร์ ทํางาน เป็ นผลให้ ออปโตนํากระแสและเป็ นผล
ให้ ทรานซิสเตอร์ ที่ขบั รี เลย์ทํางาน หน้ าสัมผัสจะต่อให้ วงจรพัด
ลมครบวงจรและทํางานเพื่อระบายอากาศ ดังแสดงในรูปที่ 7

รู ปที่ 5 CO2 Sensors Module

122

การประชุมวิชาการ ECTI-CARD ครั้งที่ 4 21-22
มิถุนมายน
2555ECTI-CARD
RMUTT ครั้งที่ 4 21-22 มิถุนายน 2555
122RMUTT
การประชุ
วิชาการ

รู ปที่ 8 กราฟแสดงค่ าอุณหภูมแิ ละความชืน้
รู ปที่ 7 วงจรขับรี เลย์ ควบคุมพัดลมระบายอากาศ

5. การทดสอบการใช้ งาน
ก่อนนําระบบควบคุมการระบายอากาศที่แปรผันตาม
ปริมาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ไปใช้ งานจะต้ องทดสอบระบบ
ในส่วนต่างๆ และเปรี ยบเทียบกับเครื่ องมือวัดก๊ าซมาตรฐาน
เพื่อความถูกต้ องของการวัดปริมาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซต์

ผลจากการวัด เห็ น ได้ ว่ า แรงดัน ไฟฟ้ าที่ ไ ด้ จ ากตัว
เซ็น เซอร์ ก๊า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ และผ่า นเข้ า สู่ว งจรขยาย
สัญ ญาณที่ มี อัต ราเกณฑ์ ข ยาย 7.67 เท่ า มี ค่ า ผกผัน กับ
ปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ หากปริ มาณก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ ้นระดับแรงดันไฟฟ้าที่ได้ จะลดลง ซึ่ง
ค่ า แรงดัน ไฟฟ้ าที่ ไ ด้ นี จ้ ะถูก ส่ ง เข้ า สู่ว งจรแปลง สัญ ญาณ
อนาล๊ อกเป็ นสัญญาณดิจิตอลของไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อใช้
สําหรับประมวลผลต่อไป

5.1 การทดสอบตัวตรวจวัดก๊ าซ

5.2 การทดสอบค่ าที่วัดได้ จากระบบ

การทดสอบนี ้เป็ นการทดสอบการตรวจวัดของตัวเซนเซอร์
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์และวงจรขยายสัญญาณ ว่าสามารถ
ทํางานได้ ถูกต้ องหรื อไม่ โดยการสร้ างปริ มาณความเข้ มของ
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ตามค่าที่กําหนดตังแต่
้ ค่า 400 ppmถึง
1000 ppm และวัดแรงดันไฟฟ้าเอาท์พตุ ของตัวเซนเซอร์ และ
เอาท์พตุ ของวงจรขยาย ได้ ผลการวัดดังตารางที่ 1

การทดสอบนี ้เป็ นการทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบค่าที่วดั
หรื ออ่านค่าได้ จากระบบควบคุมการระบายอากาศที่สร้ างขึน้
เปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า ที่ อ่ า นได้ จากเครื่ อ งมื อ วั ด ปริ ม าณก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะเป็ นค่าที่ใช้ อ้างอิงความถูกต้ องของ
ค่าที่วดั ได้ จากระบบ โดยเครื่ องมือวัดที่ใช้ เปรี ยบเทียบนี เ้ ป็ น
เครื่ องวัดก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซต์ รุ่ น Green Life ที่สามารถวัด
ปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ ตงแต่
ั ้ 0 – 9999 ppm.
รวมถึงสามารถวัดอุณหภูมิ และความชื น้ ได้ อีกด้ วยโดยมีผล
การเปรี ยบเทียบได้ ดงั ตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ค่ าแรงดันไฟฟ้าจากเอาท์ พุตส่ วนต่ างๆ
ปริ มาณก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์
(ppm.)

แรงดันเอาท์พทุ

แรงดันเอาท์พทุ

จาก Sensor

จากวงจรขยาย

(mV)

(V)

400

415

3.21

500

396

3.01

600

378

2.88

700

358

2.73

800

340

2.65

900

319

2.35

1000

298

2.28

ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
จากเครื่ องวัดกับระบบที่สร้ างขึน้
เครื่ องวัดก๊ าซ
(ppm.)

ระบบควบคุมพัดลม
ระบายอากาศ (ppm.)

ค่าผิดพลาด

440

438

0.456

510

495

3.030

612

591

3.553

707

710

-0.423

815

822

-0.852

940

955

-1.571
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(%)

123

123

1030

1055

-2.369

อ า ก า ศ ทํ า ง า น ทั ้ ง 2 ตั ว แ ล ะ ห า ก ป ริ ม า ณ ก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ตํ่ากว่า 700 ppm ให้ พดั ลมระบายอากาศ
ทัง้ 2 ตัวหยุดทํางาน โดยมีข้อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้าดังตาราง
ที่ 4
ตารางที่ 3 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ในแต่ ละวันเมื่อเปิ ดพัดลม
ระบายอากาศตลอดเวลา

รู ปที่ 9 เปรี ยบเทียบปริมาณก๊ าซที่วัดได้
การทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบความถูกต้ องจากการวัด
ปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่สร้ างขึ ้นกับเครื่ องมือวัดก๊ าซ
นัน้ มีความใกล้ เคียงกัน มี ความผิดพลาดของการวัดในย่าน
การวัดตังแต่
้ 400 – 1000 ppm ไม่เกิน 4 % ซึ่งสามารถ
นํ า ไปใช้ สํ า หรั บ ระบบการควบคุ ม การระบายอากาศใน
สํานักงานได้

5.3 การทดสอบระบายอากาศ
การทดสอบนี จ้ ะเป็ นการทดสอบเพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ระหว่างการใช้ พลังงานไฟฟ้าของเครื่ องปรับอากาศที่มีการเปิ ด
พัดลมระบายอากาศตลอดเวลาขณะเครื่ องปรับอากาศทํางาน
กับ การระบายอากาศตามปริ ม าณก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์
โดยใช้ ห้ อ งสํ า นัก งานขนาดพื น้ ที่ 64 ตารางเมตร (กว้ า ง 8
เมตร และยาว 8 เมตร) ใช้ เครื่ องปรับอากาศขนาด 35,000 บีที
ยูชนิด 3 เฟส ตังอุ
้ ณหภูมิที่ 24 องศาเซลเซียสเปิ ดใช้ งานตังแต่
้
9.00 น – 12.00น. และ 13.00 น – 16.00 น รวมเวลาเป็ น 6
ชั่วโมงต่อวัน มีพดั ลมระบายอากาศขนาด 6 นิว้ ปริ มาณการ
ไหลของอากาศ 118 CFM หรื อ 200 CMH จํานวน 2 ตัว มี
ผู้ปฏิบตั ิงานในห้ องสํานักงาน 7-8 คน ซึ่งได้ ทําการเก็บข้ อมูล
จํ า นวน 10 วันเพื่ อ ดูค่าพลัง งานไฟฟ้าที่ ใ ช้ ใ นแต่ละวัน โดย
ข้ อ มู ล ข อ ง ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ไ ฟ ฟ้ า ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร ใ ช้
เครื่ องปรั บ อากาศที่ มี ก ารเปิ ดพั ด ลมระบายอากาศไว้
ตลอดเวลาดังตารางที่ 3
และได้ ทําการเก็บข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้าจากการ
ระบายอากาศตามปริ ม าณก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ซึ่ ง ได้
กํ า ห น ด ก า ร ทํ า ง า น ไ ว้ คื อ
ห า ก ค่ า ป ริ ม า ณ ก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ มากกว่า 700 ppm ให้ พัดลมระบาย
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วันที่

จํานวนพลังงาน
ไฟฟ้าที่ใช้

อุณหภูมิ (๐C)

(kW)

CO2 เฉลี่ย
(ppm)

1

13

24.5

480

2

14

24.1

500

3

13

24.5

495

4

15

24.4

486

5

13

24.8

490

6

13

24.5

510

7

15

25.0

520

8

12

24.8

485

9

14

24.5

490

10

13

24.5

504

ตารางที่ 4 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ในแต่ ละวันเมื่อควบคุมการ
ระบายอากาศตามปริมาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
วันที่

จํานวนพลังงาน
(kW)

อุณหภูมิ (๐C)

CO2 เฉลี่ย
(ppm)

1

10

24.1

480

2

11

24.5

500

3

9

25.0

495

4

11

24.8

486

5

10

24.5

490

6

10

24.5

510

7

9

24.8

520

การประชุมวิชาการ ECTI-CARD ครั้งที่ 4 21-22
มิถุนมายน
2555ECTI-CARD
RMUTT ครั้งที่ 4 21-22 มิถุนายน 2555
124RMUTT
การประชุ
วิชาการ

8

11

24.8

485

9

11

24.5

490

10

9

24.5

504

5.4 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล

จากตารางที่ 3 การทดสอบเก็บข้ อมูลการใช้ พลังงาน
ไฟฟ้าในรอบ 10 วันของเครื่ องปรับอากาศขนาด 35,000 บีทียู
พบว่าหากเปิ ดพัดลมระบายอากาศขนาด 6 นิว้ จํานวน 2 ตัว
ตลอดเวลา การใช้ พลัง งานไฟฟ้ าของเครื่ อ งปรั บ อากาศ
ประมาณ 12 – 15 kw-h ต่อวัน ใช้ เวลาในการทดสอบในห้ อง
ทดสอบเป็ นระยะเวลา 10 วัน จะได้ ค่าเฉลี่ยการใช้ พลังงาน
ไฟฟ้าของเครื่ องปรับอากาศ 13.5 kw-h และจากตารางที่ 4
เมื่ อ ติ ดตัง้ ระบบควบคุม การระบายอากาศตามปริ ม าณก๊ า ซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ จะเห็น ได้ ว่า การใช้ พ ลัง งานไฟฟ้าของ
เครื่ องปรับอากาศลดลงเหลือประมาณ 9 – 11 kw-h ต่อวัน ได้
ค่าเฉลี่ยการใช้ พลังงานไฟฟ้าของเครื่ องปรับอากาศ 10.1 kwh
ทํ า ใ ห้ ล ด ก า ร สิ น้ เ ป ลื อ ง ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ไ ฟ ฟ้ า ข อ ง
เครื่ องปรับอากาศได้ โดยเฉลี่ย 3.4 kW-h หรื อสามารถลดการ
ใช้ พลังงานไฟฟ้าลงได้ 25.18 %
หากนํ า มาคํ า นวณในรู ป ตัว เงิ น ซึ่ง จากข้ อ มูล ของ
กฟภ. จะคิด ราคาการชํ า ระเงินค่ากระแสไฟฟ้ าซึ่งรวมค่า Ft
หน่วยละประมาณ 3 บาทต่อหน่วย ดังนันคิ
้ ดเป็ นตัวเงินในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเครื่ องปรั บอากาศขนาด 35,000
บีทียจู ํานวน 1 เครื่ อง 3.4 หน่วย x 3 บาท/หน่วย ได้ เป็ น
10.20 บาทต่อวันและสามารถประหยัดได้ เป็ น 306 บาทต่อ
เดือน หรื อประมาณ 3,700 ต่อปี
6. บทสรุ ป
จากการวิจยั นี ้ได้ ผลตามสมมติฐานว่าการเปิ ดพัดลม
ระบายอากาศไว้ ตลอดเวลาของสํานักงานในหลายๆสํานักงาน
จะเป็ นการนําเอาอากาศเย็นอยู่แล้ วจากในห้ องทิ ้งออกไปข้ าง
นอก เป็ นผลให้ อากาศที่อณ
ุ หภูมิสงู กว่าจากภายนอกไหลเข้ าสู่
ในห้ องสํานักงานตลอดเวลา ซึ่งเป็ นภาระให้ เครื่ องปรับอากาศ
ทํางานหนักขึ ้น เป็ นผลให้ การใช้ พลังงานไฟฟ้ามากขึ ้นและใน

การออกแบบเครื่ องปรั บอากาศสําหรั บห้ องที่ มีพดั ลมระบาย
อากาศขนาดของเครื่ อ งปรั บ อากาศก็ ต้ องมี ข นาดบี ที ยู ที
มากกว่าห้ องที่ไม่ติดตังพั
้ ดลมระบายอากาศ ซึ่งหากไม่มีการ
ระบายอากาศก็ จ ะทํ า ให้ ม ลภาวะอากาศในห้ อ งสํ า นัก งาน
ดั ง นั น้ เพื่ อ เป็ นการลดมลภาวะทางอากาศภายในห้ องให้
เหมาะสม และสามารถประหยัดการใช้ พลังงานไฟฟ้าจึงเห็นว่า
ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร ร ะ บ า ย อ า ก า ศ ต า ม ป ริ ม า ณ ก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์จึงมีความเหมาะสม และเป็ นประโยชน์ใน
การนําไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ งานจริ งได้ ทังนี
้ ้ยังเป็ นผลให้
การออกแบบติดตังเครื
้ ่ องปรับอากาศในคราวต่อไปในอนาคต
ก็สามารถลดขนาดบีทียขู องเครื่ องปรับอากาศให้ น้อยลงได้ อีก
ด้ วย

6.1 แนวทางการพัฒนาต่ อ

แนวทางการพัฒ นาต่ อ ของการระบบควบคุม การ
ระบายอากาศด้ วยปริ มาณก๊ าซคาบอนไดออกไซด์นีส้ ามารถ
พัฒนาไปสู่นวัฒกรรมเชิงพานิชย์ เพื่อนําไปสู่การลดพลังงาน
ไฟฟ้าที่สิน้ เปลือง เนื่องจากการเปิ ดพัดลมระบายอากาศใน
สํานักงานตลอดเวลา

7. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ให้ ความสะดวก
ในการใช้ เครื่ องมือในครัง้ นี ้

8. อ้ างอิง
[1] ธีรศาน ธรรมโชติ. ระดับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์และอัตราการระบาย
อากาศในห้ องบรรยายของมหาวิ ทยาลัย : คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
[2] ธนู แสงอุทยั . การศึกษาพลังงานไฟฟ้าที่สิ ้นเปลืองจากการใช้ พดั ลม
ดูดอากาศในห้ องปรั บอากาศ :ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
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บทคัดย่ อ

ในงานวิ จัย นี นํ า เสนอการพัฒ นาระบบบริ ห ารจัด การข้ อมลเครื
อข่ า ย
ู
เซ็ นเซอร์ ไร้ สายสํ าหรับประยุกต์ ใช้ในการตรวจวัดและควบคุมอุณหภมิู
เพือ การประหยัดพลังงาน ระบบดังกล่าวสามารถช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพ
ในการจัดเก็บข้อมลู การแสดงผล และการแจ้งเตื อน จากการทดลองใช้
งานพบว่ า ระบบดังกล่ า วสามารถจัด เก็ บ ข้ อมลปริ
ู มาณมาก สามารถ
เรี ยกดขู้ อมลที
ู ตรวจวัด การแสดงผลข้อมลเชิ
ู งสถิ ติ การจัดการผู้ใช้ และ
สามารถแจ้ ง เตื อ นความผิ ด ปกติ ข องอุป กรณ์ เ ซ็ น เซอร์ ไ ด้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ

Abstract

This paper presents a development of wireless sensor network
data management system in temperature control for energy
saving. The management system can help increasing the
efficiency of data collection, data display, and system alert.
From the experiment, the management system can efficiently
manage high data volume, statistically display collected
information, provide user management and system alert of
sensor node equipment.

คําสําคัญ

ระบบบริ หารจัดการข้ อมูล, เครื อข่ายเซ็นเซอร์ ,
ประยุกต์บนเว็บ, สถาปั ตถยกรรม MVC

1.

บทนํา

โปรแกรม

เครื อข่ายเซ็นเซอร์ (sensor network) เป็ นระบบเครื อข่ายที
ประกอบด้ ว ยอุป กรณ์ เ ซ็ น เซอร์ ที ห ลากหลายชนิ ด หรื อ ชนิ ด
เดียวกัน เชื อมต่อ กันเป็ นเครื อข่ายและส่งข้ อมูลไปยังสถานี
ฐาน (base station) ซึงอาจจะเชือมต่อด้ วยเทคโนโลยีใช้ สาย
หรื อเทคโนโลยีไร้ สายตามความเหมาะสมของพื นทีและการใช้
งาน โดยจุดประสงค์เพือนําไปตรวจวัดค่าทีสนใจ ในการติดตัง
มักจะนําอุปกรณ์ เซ็นเซอร์ หลายตัวไปติดตังเพื
 อให้ ครอบคลุม

126

พืน ที ในบริ เวณทีต้ องการตรวจสอบ งานที นิยมนําเครื อ ข่า ย
เซ็นเซอร์ ไปใช้ ได้ แก่ งานด้ านเกษตรกรรม เช่น ค่าความชื น
ในดิน ปริ มาณนํ าฝน เป็ นต้ น งานด้ านการจัดการภัยพิบตั ิ โดย
การ นําอุปกรณ์ เซนเซอร์ ไปตรวจวัดการเปลียนแปลงต่างๆ ที
เป็ นสัญญาณของภัยพิบตั ิ งานด้ านการอนุรักษ์ พลังงาน และ
อาคารอัจ ฉริ ย ะ โดยการนํ า อุป กรณ์ ไ ปติ ด ตัง เพื อ วัด ปั จ จัย
ต่าง ๆ ทีมีผลต่อการใช้ พลังงาน และนําไปวิเคราะห์เพือนําไป
กํ าหนดสภาพแวดล้ อมที เหมาะสมในการประหยัดพลังงาน
เช่นโครงการ Google Power Meter [1] และโครงการ
เครื อข่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในภายบ้ านในชือ X10 [2] จะเห็น
ได้ วา่ ปั จจุบนั เครื อข่ายเซนเซอร์ ได้ รับความสนใจและถูกนํามา
ประยุกต์ใช้ งาน เพือรองรับความต้ องการในทุกด้ าน

2.

ทีมาและแรงจงใจของปั
ญหา
ู

ในปั จจุ บั น พลัง งานไฟฟ้ ามี ค วามสํ า คัญ ต่ อ การดํ า รง
ชี วิ ต ประจํ า วัน อย่ า งมาก ถ้ าปราศจากพลัง ไฟฟ้ าอุ ป กรณ์
เครื องใช้ ไฟฟ้ าต่างๆก็ไม่สามารถใช้ งานได้ การผลิตพลังงาน
ไฟฟ้ าส่ว นใหญ่ อ าศัย ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที มี อ ยู่จํ า กัด และ
กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้ าก็อาจจะทําให้ เกิดผลกระทบ
ต่อสภาวะแวดล้ อมของโลกด้ วย ดังนันการช่

วยกันอนุรักษ์ และ
ประหยัดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าจึงเป็ นสิงทีทกุ คนและหน่วยงาน
ทุก ระดับ ต้ อ งร่ วมกัน ให้ ค วามร่ ว มมื อ จึ ง เกิ ดแนวคิ ด ในการ
พัฒ นาต้ น แบบระบบบริ หารจัด การและควบคุมอุณ หภูมิ ใ น
อาคารสํ า นัก งานสํา หรั บ การอนุรั ก ษ์ พ ลัง งาน โดยอุป กรณ์
เซ็น เซอร์ สําหรั บการตรวจวัดอุณหภูมิแ ละความชื น เพือ เก็ บ
ข้ อมูลทีมีผลต่อการทํางานของระบบปรั บอากาศ สําหรั บทํา
การวิ เ คราะห์ และควบคุ ม การใช้ พลั ง งานไฟฟ้ าของ
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เครื องปรั บอากาศ ข้ อมูลจากอุปกรณ์ เซ็นเซอร์ จะถูกส่งผ่าน
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ด้ วยโพรโทคอล TCP/IP เข้ าสู่
ฐานข้ อมูล (database) บนเครื องแม่ข่าย (server) เพือทําการ
ประมวลผล ทําให้ มีข้อมูลสําหรับใช้ คาดการณ์ และวางแผน
การใช้ พลังงานไฟฟ้ าของเครื องปรับอากาศได้ ซึงผู้ดแู ลระบบ
หรื อผู้ใช้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลบนระบบและแสดงผลข้ อมูลผ่าน
โปรแกรมประยุกต์ บนเว็บ (web application) จากการ
ประยุกต์ใช้ งานเครื อข่ายเซ็นเซอร์ ทีกล่าวถึงข้ างต้ น จะมีการนํา
อุ ป กรณ์ เ ซนเซอร์ หลายตั ว ไปติ ด ตั ง ในบริ เ วณที ต้ องการ
ตรวจสอบและมี ก ารส่ ง ข้ อมู ล มายั ง สถานี ฐ านเป็ นระยะ
เนื อ งจากข้ อ มูล ที ไ ด้ รั บ จากอุป กรณ์ มี จํ า นวนมาก จึ ง ต้ อ งมี
เครื องมือให้ ผ้ ูใช้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลทีต้องการได้ สะดวกและ
ถูก ต้ อ ง จึ ง มี ค วามจํ า เป็ นอย่า งยิ ง ที จ ะต้ อ งมี ร ะบบสํา หรั บ
จัดเก็ บข้ อมูลทีได้ รับและระบบสําหรับการจัดการทังอุ
 ปกรณ์
และข้ อมูลทีได้ จากเซ็นเซอร์ โหนด
ในงานวิจยั นี จึงได้ ทําการพัฒนาระบบบริ หารจัดการข้ อมูล
ขึ นมา สําหรับการจัดเก็บข้ อมูลและจัดการอุปกรณ์ เซ็นเซอร์ ที
ประยุ ก ต์ ใ นการตรวจวั ด และควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ใ นอาคาร
ผู้พฒ
ั นาได้ สร้ างระบบการจัดการข้ อมูลเซ็นเซอร์ ขึ นมา โดยรับ
ข้ อมูลจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ ทีถกู ติดตังไว้
 ในแต่ละห้ อง ซึงจะส่ง
ข้ อมู ล เกี ย วกั บ สภาพแวดล้ อ มภายในห้ อง เช่ น อุ ณ หภู มิ
ความชื น ค่าอุณหภูมิของเครื องปรับอากาศ เพือให้ มีระบบการ
ตรวจวัดและจัดการกลางทีสามารถตรวจสอบสภาพแวดล้ อม
และการใช้ พลังงานของแต่ละห้ องได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

3.

งานและทฤษฎีท เี กียวข้ อง

สําหรับระบบบริ หารจัดการโดยโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
(web application) ทีถกู นํามาใช้ งานจริ ง เช่น Google Power
Meter ซึง เป็ นโครงการทีร่วมกับบริ ษัททีผลิตอุปกรณ์วดั การใช้
กระแสไฟฟ้ าสําหรับนําไปติดตัง ตามบ้ านของผู้ใช้ โดยจะถูก
กําหนดให้ สง่ ข้ อมูลมายังระบบของ Google power Meter ซึง
ผู้ใ ช้ ส ามารถเรี ย กดูข้ อ มูล การใช้ ไฟฟ้ าของอุป กรณ์ ที นํ า ไป
ติดตังได้
 Pachube [3] เป็ นโปรแกรมประยุกต์ บนเว็บทํา
หน้ าที เป็ นตัว กลางในการเป็ นแหล่ ง ข้ อมู ล ของเครื อ ข่ า ย
เซนเซอร์ โดยทางด้ านผู้ทีพฒ
ั นาอุปกรณ์เซ็นเซอร์ จะเชือมโยง

อุปกรณ์มายัง Pachube และส่งข้ อมูลเก็บไว้ ในฐานข้ อมูลของ
ระบบ ส่ ว นด้ านของผู้ ที ต้ องการนํ า ข้ อมู ล ไปใช้ สามารถ
ลงทะเบียนเพือรับสิทธิในการนําข้ อมูลจากเซนเซอร์ ทีได้ รับการ
อนุ ญ าตไปใช้ พั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์ ข องตนเองได้
นอกจากนี ยังมีงานวิจยั ในต่างประเทศทีออกแบบระบบบริ หาร
จัดการและการแสดงผลด้ วยโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ เช่น ใน
งานวิจยั [4] นําเสนอสถาปั ตยกรรมการส่งผ่านข้ อมูลระหว่าง
ฐานข้ อมูล และ การใช้ งานผ่านหน้ าเว็บ (Web base User
Interface) ที พัฒ นามาจากเทคโนโลยี scalable vector
graphics (SVG) ร่ วมกับ Ajax ในงานวิจยั [5] ได้ ออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสําหรับเครื อข่ายเซ็นเซอร์
ซึงใช้ สถาปั ตถยกรรม MVC (Model-View-Control) ในการ
พัฒ นา โดยการออกแบบสถาปั ต ถยกรรม MVC จะมีก าร
ออกแบบที แ ตกต่า งกัน ออกไป ขึน อยู่กับ การออกแบบของ
ผู้พัฒ นา โดยอาศัย หลัก คิ ด พื น ฐาน สถาปั ต ถยกรรม MVC
(Model-View-Control) ดังนี 
สถาปั ตถยกรรม MVC (Model-View-Control) Design
pattern เป็ นคําแนะนําการออกแบบระบบ โดยมีวตั ถุประสงค์
ในการแยกส่ว นการคํานวน ออกจากส่ว นการแสดงผล โดย
สามารถแยกส่วนการพัฒนา ให้ มีผลกระทบต่อกันน้ อยทีสดุ ซึง
จะแยกองค์ประกอบออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี 
ส่ว นที 1 แบบจํ าลอง (Model) เป็ นส่วนทีติ ด ต่อ กับ
ฐานข้ อมูล และจัดเตรี ยมข้ อมูล ทุกครัง ทีมีการเรี ยกข้ อมูลจาก
ฐานข้ อมูล จะทํางานผ่านโมเดล เท่านัน
ส่วนที 2 ทรรศนะ (View) เป็ นส่วนทีใช้ แสดงผล ติดต่อกับ
ผู้ใช้ งาน ข้ อดีของการแยกส่วนแสดงผลคือ ทําให้ การพัฒนา
แอพพลิ เ คชั น ให้ สนั บ สนุ น การแสดงในรู ป แบบต่ า งๆ ได้
หลากหลาย (เช่น อาจให้ แสดงผลในรู ปแบบของ HTML XML
หรื อ JSON โดยไม่มีผลกระทบต่อส่วนอืน)
ส่วนที 3 ตัวควบคุม (Controller) เป็ นส่วนทีประมวลผล
ข้ อมูล (Logic) อัลกอริ ทมึ เช่น การคํานวนค่าต่าง ๆ โดยอาศัย
เรี ยกข้ อมูลผ่าน แบบจําลอง และนําค่าทีคํานวนได้ แสดงผล
โดยผ่าน ทรรศนะ
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4.
4.1

รายละเอียดการพัฒนา
ภาพรวมของระบบ

ระบบบริ หารจัดการและควบคุมอุณหภูมิในอาคาร แสดง
ไว้ ในรูปที 1 ประกอบไปด้ วย อุปกรณ์ ดังต่อไปนี 
1. เซ็นเซอร์ โหนด (sensor node) แบ่งออกเป็ น 3 ชนิด ได้ แก่
โหนดตรวจวัดอุณภูมิและความชืน โหนดตรวจวัดอุณหภูมิใน
ท่อนํ าเย็น โหนดสําหรับควบคุมอุณหภูมิ
2. สถานีฐาน/ซิกบีเกตเวย์ (base station/zigbee Ethernet
gateway) ทําหน้ าทีสง่ ข้ อมูลทีได้ รับจากเซ็นเซอร์ โหนดไปยัง
อินเตอร์ เน็ตเกตเวย์ เพือส่งต่อสูร่ ะบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
3. อินเตอร์ เน็ตเกตเวย์ (internet gateway) ทําหน้ าที รับข้ อมูล
จากสถานีฐาน/ซิกบีเกตเวย์ เพือเชือมต่อระบบอินเตอร์ เน็ตไป
ยังเครื องแม่ขา่ ยทีทําการจัดเก็บข้ อมูล
4. เครื องแม่ข่าย ทําหน้ าที รั บข้ อมูลทีส่งผ่านทางเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ต แล้ วทําการบริ หารจัดการข้ อมูลให้ เป็ นฐานข้ อมูล
เพือการแสดงข้ อมูลผ่านโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

รูปที 1 โครงสร้ างระบบบริ หารจัดการและควบคุมอุณหภูมิ
ข้ อมูลทังหมดจากเซ็

นเซอร์ โหนดจะถูกส่งมาทีเครื องแม่ข่าย ซึง
การบริ หารจัดการข้ อมูลภายในเครื องแม่ข่าย แสดงตามรู ปที 2
ส่วนที 1 จะทําข้ อตกลงการสือสารให้ เป็ นรู ปแบบเดียวกัน
ระหว่า งเกตเวย์ และ เครื อ งแม่ข่าย เพื อ ทํา ให้ เ กตเวย์ และ
เครื องแม่ข่าย สามารถสือสารกันได้ ส่วนที 2 เป็ นทีจัดเก็ บ
ข้ อมูลทีได้ ในรู ปแบบของตารางลงฐานข้ อมูล โดยเก็ บข้ อมูล
เป็ นเอกสารข้ อความ แบบ ปูม (log) ซึงเก็บข้ อมูลค่าอุณหภูมิ
และความชืน ในแต่ละ วัน เวลา และ สถานที ส่วนที 3 ทํา
หน้ าทีเป็ น เครื องบริ การเว็บ เพือรองรับการร้ องขอข้ อมูลจาก
เว็บเบราว์เซอร์ หรื อ ผู้ใช้
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รูปที 2 ส่วนบริ หารจัดการข้ อมูลภายในเครื องแม่ขา่ ย

4.2

การออกแบบและพัฒนาระบบ

ผู้พัฒนาได้ สร้ างระบบการจัดการข้ อมูลเซ็นเซอร์ ขึน มา
โดยรั บ ข้ อ มูล จากอุป กรณ์ เ ซ็ น เซอร์ ภ ายในอาคาร ซึ ง จะส่ง
ข้ อมูลเกียวกับสภาพแวดล้ อมภายในห้ อง
องค์ประกอบของระบบประกอบด้ วย ระบบจัดการอุปกรณ์
เป็ นระบบที ใ ห้ ผู้ ดู แ ลกรอกข้ อมู ล เกี ย วกั บ อุ ป กรณ์ ระบบ
แสดงผลข้ อมูล ในรูปแบบของกราฟเส้ นและแบบตาราง ระบบ
วิเคราะห์อนื ๆ เช่น การตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ เวลาส่ง
ล่าสุด หรื อจํ านวนการส่ง เพือตรวจสอบความผิดปกติ และ
ระบบการจัดการการเข้ าถึง โดยสร้ างระบบผู้ใช้ ให้ เข้ าใช้ งานได้
เฉพาะผู้ทีมี ชือผู้ใช้ และรหัสผ่านเท่านัน การพัฒนาระบบนี ได้
ใช้ แ นวคิ ด ของ MCV และใช้ Ruby On Rails Web
Application Framework เป็ นเครื องมือในการพัฒนา
โดยผู้พัฒ นาได้ นํ า แนวคิ ด นี  มาใช้ ใ นการพัฒ นาระบบ
บริ ห ารจัดการข้ อ มูลเซ็น เซอร์ ดัง แสดงในรู ป ที 3 โดยแบ่ง
โครงสร้ างระบบ ดังนี 
โปรแกรมเลือกจ่ายงาน (Application Dispatcher) เป็ น
ส่วนทีรอรับการร้ องขอจากผู้ใช้ และส่งต่อการร้ องขอนันไปยั
 ง
ตัวควบคุม ทีรับ ผิด ชอบ และรั บผลจาก ทรรศนะ เพือนํ าส่ง
ให้ กบั ผู้ใช้ ต่อไป
ส่วน แบบจําลอง ภายในระบบประกอบด้ วยคลาส ทีมีการ
เชือมโยงกับข้ อมูลทีอยู่ในฐานข้ อมูล คือ (1) Device สําหรับ
เก็บข้ อมูลเกียวกับอุปกรณ์ (2) Location สําหรับเก็บข้ อมูล
เกียวกับสถานทีของอุปกรณ์ (3) Packet สําหรับเก็บข้ อมูลที
ได้ รับจากเซ็นเซอร์ และ (4) User สําหรับเก็บข้ อมูลเกียวกับ
ผู้ใช้ งานระบบ
ส่ ว น ตั ว ควบคุ ม ภายในระบบประกอบไปด้ วย (1)
Application สํา หรั บกรองการร้ องขอทีเ ข้ ามาในระบบ (2)
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Device สําหรับดูแลการจัดการอุปกรณ์ (3) Statistic ดูแลการ
จัดการสถิติ เช่น แสดงกราฟ (4) Location ดูและการจัดการ
ตําแหน่งของอุปกรณ์ และ (5) Admin ดูแลเกียวกับสิทธิการ
เข้ าถึงข้ อมูล
ส่วน ทรรศนะ ภายในระบบประกอบด้ วยแฟ้ มข้ อมูลทีใช้
สํ า หรั บ แสดงผล โดยจะสอดคล้ องกั บ ตั ว ควบคุ ม คื อ
ประกอบด้ วย device, stat, location, admin และมีสว่ นทีเป็ น
layout ในการจัดหน้ าในภาพรวมของทังระบบ


ข้ อมู ล ดิ บ ของโหนดแต่ ล ะตัว โดยเลื อ กช่ ว งวัน และเวลาที
ต้ องการดูข้อมูลได้

รูปที 4 หน้ าหลักหลัง log in แสดง Floor plan

รูปที 3 โครงสร้ างและการออกแบบสถาปั ตถยกรรม
รูปที 5 ข้ อมูลทีแสดงในเมนู Management -> Device
สํ า หรั บ การแสดงข้ อ มูล ในโปรแกรมประยุก ต์ บ นเว็ บ
สามารถนําเสนอได้ ดงั ต่อไปนี 
เมือเข้ าสูร่ ะบบให้ กรอกชือผู้ใช้ และรหัสผ่าน หลังจากเข้ า
ระบบด้ ว ยชื อ ผู้ใ ช้ และรหัสผ่า นแล้ ว จะพบกับ หน้ า หลัก ซึง
แสดงตําแหน่งทีติดตัง อุปกรณ์ ตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมิ
ซึง ด้ านขวาจะแสดงห้ องทีได้ ทําการติดตังอุ
 ปกรณ์ ดังรูปที 4
ในรู ปที 5 ทีเมนู “Last active” แสดงการส่งข้ อมูลครัง
ล่าสุดของเซ็นเซอร์ โหนดแต่ละตัว ระบุเป็ น ปี เดือน วัน และ
เวลา ตามลํา ดับ ซึ ง หากมี ข้ อ มูล บางโหนดหายไปจะทํ า ให้
ทราบได้ วา่ เซ็นเซอร์ โหนดหยุดการส่งข้ อมูลไปตังแต่
 เมือไร
ในรูปที 6 แสดงข้ อมูลด้ วยกราฟผู้ใช้ สามารถเรี ยกช่วงเวลา
ที จ ะเรี ย กดูก ราฟได้ โ ดย ระบุ วัน -เวลาเริ ม ต้ น และวัน -เวลา
สิ นสุด เรี ย กดูข้อ มูลได้ โ ดยการ ทํ าแถบสี (high light) ที
หมายเลขโหนดทีต้องการเรี ยกดูด้านขวามือ
ในรู ปที 7 แสดง “Log inspector” เป็ นการแสดงข้ อมูลดิบ
ทีสง่ จากเซ็นเซอร์ โหนดแต่ละตัว มายังเครื องแม่ขา่ ย โดยจะนับ
จํ า นวนแพคเกตแต่ ล ะนาที ผู้ใ ช้ ง านสามารถเรี ย กดูก ารส่ง

รูปที 6 ข้ อมูลทีแสดงในเมนู Graph -> Detail Graph

รูปที 7 การแสดงข้ อมูลดิบในเมนูยอ่ ย “Log inspector”
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5.
5.1

การทดสอบการใช้ งาน
สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ

5.2

ผลการทดสอบ

การทดลองติ ด ตัง ระบบเซ็ น เซอร์ สํ า หรั บ ตรวจวัด และ
ควบคุมอุณหภูมิ จํานวน 8 โหนด โดยทําการติดตังไว้
 2 ห้ อง
ในห้ องแรกติดตัง จํานวน 2 โหนด และห้ องทีสอง จํานวน 6
โหนด เซ็นเซอร์ โหนดทัง 8 โหนดนี  จะส่งข้ อมูลมายังสถานีฐาน
ซึงทําหน้ าทีเป็ นเกตเวย์ เพือส่งต่อข้ อมูลผ่านไปยังเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ต ซึง มีเครื องแม่ขา่ ยอยูท่ ีศนู ย์ข้อมูล
จากการทดสอบเก็ บ ข้ อ มูล ที ส่ง มาจากเซ็ น เซอร์ โ หนด
พบว่าในแต่ล ะวัน จะมีจํา นวนแพคเก็ ต ข้ อ มูลที ได้ รั บจํ า นวน
มาก หากตังค่
 าให้ แต่ละเซ็นเซอร์ โหนดส่งค่าทุก 10 วินาที จะ
ได้ รับข้ อมูลจํานวน 8640 แพคเกตต่อ 1 เซ็นเซอร์ โหนดใน 1
วัน เมือมีจํานวนเซ็นเซอร์ ทีติดตังเพิ
 มขึ น ก็จะมีปริ มาณข้ อมูลที
ได้ รับเพิมมากขึ น ทําให้ การเรี ยกดูข้อมูลและการแสดงผลเกิด
ความล่าช้ า จึงได้ ทําการแก้ ปัญหาโดยการคํานวณหาค่าตัว
แทนในแต่ ล ะช่ ว งเวลาสํ า หรั บ นํ า มาแสดงและใช้ ในการ
วิเคราะห์ ทําให้ สามารถเพิมประสิทธภาพในการแสดงผลได้
อย่า งรวดเร็ ว ซึงผลทีไ ด้ จากการหาค่า ตัวแทนสําหรั บแต่ล ะ
ช่วงเวลาไม่ได้ ทําให้ ค่าทีต้องการแตกต่างกันมากดังแสดงใน
ตารางที 1

ตารางที 1 ค่าตัวแทนข้ อมูลสําหรับช่วงเวลาทีตา่ งกัน
ช่วงเวลาในการ อุณหภูมิ (°C)
ความชื น (%RH)
หาค่าตัวแทน
1 นาที
20.95
56.8
5 นาที
20.95
56.7
15 นาที
21
57.3
จากข้ อมูลอุณหภูมิและความชื นทีได้ จากเซ็นเซอร์ โหนดได้
มีการส่งคําสัง ให้ ไปควบคุมการเปิ ดปิ ดวาล์วท่อนํ าเย็นของระบ
ปรั บอากาศในอาคารเพือลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าของระบบ
ปรับอากาศ ตามค่าอุณหภูมิภายในห้ องทีต้องการ ซึงจากการ
เรี ยกดูข้อมูลในระบบบริ หารจัดการดังแสดงในรู ปที 8 พบว่า
ระบบควบคุม การไหลของนํ า เย็น ได้ ม ีก ารปรับ เปลี ย นตาม
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อุณหภูมิทีกําหนด ซึงจะนําไปสู่การลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ า
ของระบบปรับอากาศได้
นอกจากการเรี ย กดู ข้ อมู ล แล้ วระบบบริ ห ารจั ด การ
ดัง กล่ า วยัง สามารถแจ้ งเตื อ นความผิ ด ปกติ ข องอุ ป กรณ์
เซ็ น เซอร์ ใ นการทํ า งานโดยตรวจสอบจากข้ อ มูล ที ส่ง มายัง
ระบบบริ หารจัดการได้

รูปที 8 แสดงข้ อมูลการเปลีย นแปลงการไหลของนํ าเย็น
ระบบปรับอากาศและค่าอุณหภูมิห้อง

6.

บทสรุป

7.

เอกสารอ้ างอิง

บทความนี ได้ นําเสนอระบบบริ หารจัดการข้ อมูลเครื อข่าย
เซ็นเซอร์ สําหรับระบบตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมิเพือการ
ประหยัดพลังงาน ซึงได้ มีการออกแบบและพัฒนาขึน มาเพือ
ทดสอบใช้ งานจริ ง ระบบดัง กล่า วสามารถตรวจพบความ
ผิดปกติของอุปกรณ์ได้ ทนั ทีโดยอาศัยการ เฝ้ าสังเกตผ่านทาง
โปรแกรมประยุกต์ บ นเว็บ ซึงนอกเหนือ จากการตรวจจับสิง
ปกติ ไ ด้ แ ล้ ว ยัง สามารถแสดงดูข้ อ มูล ที ต รวจวัด การแสดง
ข้ อ มูล เชิ ง สถิ ติ การจัด การผู้ใ ช้ และความปลอดภัย ในการ
กําหนดหน้ า ลงบันทึกเข้ า ก่อนเข้ าดูข้อมูลได้ สะดวกรวดเร็ ว

[1] Google Power Meter,
http://www.google.com/powermeter/about/
[2] X10, http://www.x10.com
[3] Prachube, http://www.pachube.com
[4] Yuan-Jen Chang; Chin-Hsing Chen; Wen-Tzeng
Huang; You-Yin Chen; Chih-Yuan Kuo, A DataDriven Architecture for Remote Control of Sensors
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over a Wireless Sensor Network and the Internet,
Pervasive Systems, Algorithms, and Networks
(ISPAN), 2009 10th International Symposium
Page(s): 344 - 349
[5] Hussain, S.; Schofield, N.; Matin, A.W., Design of a
Web-Based Application for Wireless Sensor
Networks, Database and Expert Systems
Applications, 2006. DEXA '06. 17th International
Workshop on 2006 , Page(s): 319 - 326
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เทคนิคการปรับเทียบการทํานายคาอุณหภูมิสูงสุด
จากไฟลขอมูลสภาพภูมอิ ากาศชนิดแอสกี
A Calibration Technique for Predicting the Maximum Temperature
from the Climate ASCII Data File
สิทธิศกั ดิ์ กันทะหลา, ดวงอาทิตย ศรีมูล
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
E-mail: sittisak@rsu.ac.th

บทคัดยอ

บทความนี้นําเสนอเทคนิคการปรับเทียบการทํานาย
คาอุณ หภูมิสูงสุดจากไฟลขอ มูลสภาพภูมิอากาศชนิดแอสกี
เปนการปรับแกผลการจําลองอุณหภูมิสูงสุดซึ่งยังไมใกลเคียง
กับคาความเปนจริงใหใกลเคียงกับคาการตรวจวัดมากที่สุดใน
ปปจจุบัน เพือ่ ที่จะไดนําไปใชวิเคราะหผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน
ปถัดไปหรือในอนาคตไดอยางเหมาะสม ทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ การปรับคาความคาดเคลื่อนของอุณหภูมิ
สู ง สุ ด นี้ ได ใ ช ท ฤษฎี ก ารวิ เ คราะห อ นุ ก รมเวลาประยุ ก ต ใ ช
รวมกับวิธีการปรับความคาดเคลื่อนดวยผลตางระหวางคาการ
ตรวจวัดกับคาการจําลองอุณหภูมิสูงสุด ผลลัพธที่ไดมีความ
ใกลเคียงกับคาการตรวจวัดเปนอยางดี การศึกษาในบทความนี้
ไดใชขอมูลพิกัดตําแหนงของกรุงเทพมหานคร
คําสําคัญ : อุณหภูมิสูงสุด, การปรับเทียบ, การตรวจวัด, การ
จําลองอุณหภูมิสูงสุด

Abstract

This paper presents the calibration technique
for predicting the maximum temperature from the climate
ASCII data file. It is the calibration of a highest
temperature simulated results that is not close to the
experimental results to more close to in the present year.
And use it to analyze the impact that will be occur in the
next year or in the future properly both regionally and
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nationally. For the calibration of the incorrect highest
temperature, we chose the theory of the Time Series
Analysis apply with the method of adjustment of the
differences between the experimental and the simulated
highest temperature. The results show that the simulated
is similar to the experimental. In this study, the data of
Bangkok region are chosen.
Keywords: Maximum temperature, calibration,
observation, maximum temperature simulation

1. บทนํา
การศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
นั้นจะตองมองไปในอนาคตระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภู มิ อ ากาศนั้ น เป น ปรากฏการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง ต อ งใช
เวลานานกวาที่จะสังเกตพบได แตสภาพภูมิอากาศในปจจุบัน
นั้ น มี ค วามแปรปรวนมากขึ้ น อย า งเห็ น ได ชั ด เช น น้ํ า ท ว ม
แผนดินไหว ภัยธรรมชาติตาง ๆ เปนตน จึงทําใหเกิดความ
สนใจวาในอนาคตสภาพภูมิอากาศจะเปลี่ยนแปลงเปนไปใน
ทิศทางใด
แ น ว ท า ง ห นึ่ ง ต อ ก า ร ทํ า ค ว า ม เ ข า ใ จ ใ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว คือ จะตองใชการ
จําลองสภาพที่เกิดขึ้นในอนาคตภายใตสมมติฐานหรือเงื่อนไข
ที่กําหนดขึ้นบางประการ ทั้งนี้พบวา ผลจากการจําลองคาที่ได
ยังไมใกลเคียงกับคาความเปนจริง อีกทั้งพลวัตของภาคสวน
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ตาง ๆ ก็สง ผลใหเกิดความความคลาดเคลื่อนไมแนนอนไดมาก
ดังนั้น ตองทําการปรับคาความคาดเคลื่อนที่ไดจากการจําลอง
สภาพภูมิอากาศเพิ่มเติม โดยจากการศึกษาของศูนยเครือขาย
งานวิเคราะหวิจัยและฝกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแหง
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ด ว ยวิ ธี ก ารปรั บ ความคาด
เคลื่อนของผลตางระหวางคาการตรวจวัดจริงที่ไดกับคาการ
จําลองอุณหภูมิสูงสุดดวยโปรแกรมแบบจําลองภูมิอากาศโลก
(Providing Regional Climates for Impacts Studies:
PRECIS) [1] ผลที่ไดยังมีความคาดเคลื่อนอยูเมื่อเปรียบเทียบ
กับคาการตรวจวัดจริง [2] ทําใหตองหาวิธีการปรับคาให
ใกลเคียงกับคาที่เกิดขึ้นจริงใหมากที่สุด
จากเหตุผลขางตน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
นําเสนอวิธีการสําหรับปรับแกความคาดเคลื่อ นของผลตา ง
ระหวางขอมูลการตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงกับคา
การจํ า ลองอุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด ในป เ ดี ย วกั น ที่ ไ ด จํ า ลองไว ก อ น
ลวงหนา โดยไดนําวิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving average)
ของทฤษฎีวิเคราะหอนุกรมเวลา (Time Series Analysis) มา
ปรับแกใหคาทั้งสองมีความใกลเคียงกันมากขึ้น จากนั้นจึงนํา
ค า การปรั บ แก ดั ง กล า วไปใช กั บ ข อ มู ล ผลการจํ า ลองเพื่ อ
ทํานายในปถัดไปหรือในอนาคตลวงหนาในหลายป

2. ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของ
วิธีการปรับความคลาดเคลื่อนของขอมูลการจําลอง
อุณหภูมิสูงสุดแบงเปน 2 สวน ประกอบดวย
2.1 วิธีการปรับความคาดเคลื่อนดวยผลตางระหวาง
คาการตรวจวัดกับคาการจําลองอุณหภูมิสูงสุด
การปรับความคลาดเคลื่อนของขอมูลอุณหภูมิสูงสุด
รายเดือน จะตองทําการหาคาสัมประสิทธิ์การปรับลดความ
คลาดเคลื่ อนของข อ มูลอุณหภูมิสูงสุ ดรายเดือ น โดยการหา
ผลตางระหวางผลเฉลี่ยจากแบบจําลองและผลเฉลี่ยจากการ
ตรวจวัด ดังสมการ (1)
k i =T x

Simulated

- Tx

Observed

(1)

โดย k i คือ คาสัมประสิทธิการปรับลดความคลาดเคลื่อนที่กริด
คือ คาเฉลี่ยการจําลองอุณหภูมิสูงสุดราย
i ขณะที่ T x
คือ คาเฉลี่ยการตรวจวัดอุณหภูมิ
เดือนที่กริด i และ T
Simulated

สูงสุดรายเดือนที่กริด i โดยที่ i คือพื้นที่ต่ําแหนงตารางกริด
มีหนวยเปน °ละติจูด x °ลองจิจูด โดยคาสัมประสิทธินี้จะถูก
นํ า ไปลบกั บ อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด รายเดื อ นจากแบบจํ า ลองที่ ก ริ ด
เดียวกัน เพื่อใหไดขอมูลอุณหภูมิสูงสุดรายเดือนที่ผานการปรับ
ลดความคลาดเคลื่อนแลว ดังสมการ (2)
Tx i' = Tx i - k i

(2)

เมื่อ Tx i' คือ อุณหภูมิสูงสุดรายเดือนหลังปรับความคลาด
เคลื่อนที่กริด i และ Tx i คือ อุณหภูมิสูงสุดรายเดือนกอนปรับ
ความคลาดเคลื่อนที่กริด i [2]
2.2 วิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่
วิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ของทฤษฎีวิเคราะหอนุกรมเวลา
เปนการเฉลี่ยชุดของขอมูลที่สังเกตการณในรูปของลําดับชวง
คาบเวลา โดยจะคํานวณคาเฉลี่ยของขอมูลที่ตอเนื่องกันดวย
จํานวนของชวงเวลาที่สังเกตการณ จุดประสงคภายใตของวิธี
คาเฉลี่ยเคลื่อนที่คือ การปรับชุดของขอมูลใหเรียบจากชุดของ
ขอมูลที่มีความแปรผัน เพื่อจัดเตรียมขอมูลสําหรับเปนเกณฑ
แนวทางเพื่อปรับคาในทิศทางที่เหมาะสม ในการคํานวณเพื่อ
หาคาเฉลี่ยขอมูลในอดีตตามฤดูกาลมาเปนเกณฑในการปรับ
ขอมูลที่มีความแปรผันใหราบเรียบใกลเคียงกลับคาตรวจวัด
สมการคาเฉลี่ยเคลื่อนที่มีดังนี้
Sf

=

S Observed
wObserved

(3)

โดย S f คือ ผลเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุดตามฤดูกาล S Observed คือ
คาการตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุด wObserved คือ ผลเฉลี่ยรวมของ
คาการตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุด
MT =

(4)

xT + xT −1 + xT −2 + ... + xT − N +1
N

xT + ( xT −1 + xT − 2 + ... + xT − N +1 + xT − N ) − xT − N
N
xT + xT −1 + xT − 2 + ... + xT − N
MT =
N

MT =

(5)
(6)

โดย M T คื อ คาเฉลี่ยเกณฑวัดที่เวลา T x คื อ คาเฉลี่ ย
อุณหภูมิสูงสุดที่ไดจากการคํานวณ S f ที่เวลา T และ N คือ
จํานวนปที่ใชหาคาเฉลี่ย [3]
T

xObserved
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3. วิธีการดําเนินงาน

การปรับคาขอมูลจากการจําลองอุณหภูมิสูงสุด นั้น
จะตองนําขอมูลในการตรวจวัดในอดีตมาเปนเกณฑวัด เพื่อให
ไดผลที่ไดจากการปรับคาขอมูลการจําลองอุณหภูมิสูงสุดตรง
กับขอมูลในอดีต กอนจะทําการปรับคาความคาดเคลื่อนใน
อนาคตตอ ไป ในงานวิจัยนี้นํ าข อ มูล ในอดี ต คา การตรวจวั ด
อุณหภูมิสูงสุดรายเดือน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในชวง 10 ป
ตั้งแต ป ค.ศ. 2000 ถึงป ค.ศ. 2009 มาเปนเกณฑวัดการปรับ
ความคาดเคลื่อนของขอมูลการจําลองอุณหภูมิสูงสุด ในการ
หาคาเฉลี่ยขอมูลการตรวจวัดจะแบงเปน 5 ชุด ประกอบดวย
ขอมูลการตรวจวัดในอดีตชุดที่ 1 จะนําขอมูลป ค.ศ. 2000 ถึง
ป ค.ศ. 2001 ชุดที่ 2 ขอมูลป ค.ศ. 2002 ถึงป ค.ศ. 2003 ชุดที่
3 ขอมูลป ค.ศ. 2004 ถึงป ค.ศ. 2005 ชุดที่ 4 ขอมูลป ค.ศ.
2006 ถึงป ค.ศ. 2007 และชุดที่ 5 ขอมูลป ค.ศ. 2008 ถึงป
ค.ศ. 2009 มาทําการหาคาเฉลี่ยเกณฑวัดแตละชุดดวยวิธีการ
คาเฉลี่ยเคลื่อนที่ และผลเฉลี่ยเกณฑวัดที่ไดจากการคํานวณ
ทั้ง 5 ชุด มาทําการทดสอบการปรับเทียบคาความคาดเคลื่อน
ของขอมูลการจําลองอุณหภูมิสูงสุด ในงานวิจัยฉบับนี้เลือกผล
การจําลองอุณหภูมิสูงสุดรายเดือน พื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ได
จากการจําลองสภาพภูมิอากาศ PRECIS ซึ่งเปนขอมูลชนิด
ASCII อยูในรูปของ Text ไฟล ในป ค.ศ. 2001, 2003, 2005,
2007, และ 2009 การจําลองอุณหภูมิสูงสุดรายเดือน ซึ่ง 1 ป
จะประกอบไปดวยขอมูลจํานวน 12 ตัวเลข จะถูกนํามาทําการ
ทดสอบปรับความคาดเคลื่อน แลวนําผลที่ไดจากการทดสอบ
การปรั บ เที ย บค า ความคาดเคลื่ อ นของข อ มู ล การจํ า ลอง
อุณหภูมิสูงสุดแตละชุด มาวิเคราะหวามีความใกลเคียงกับคา
ตรวจวัดเหมือนกันทั้ง 5 ชุดหรือไม จากนั้นนําผลที่ไดจากการ
วิเคราะหมาสรุปการปรับเทียบคาความคาดเคลื่อนของขอมูล
การจําลองอุณหภูมิสูงสุดตอไป

4. การทดสอบ

ในบทความนี้ไดลําดับขั้นตอนการทดสอบ ดังนี้
1) นํ า ขอ มูลค าตรวจวัดอุณ หภูมิสูงสุดจากการ
ตรวจวัดในพื้นที่ กรุงเทพมหานครในชวง 10 ป ตั้งแตป ค.ศ.
2000 ถึงป ค.ศ. 2009 มาแบงขอมูลคาการตรวจวัดอุณหภูมิ
สูงสุ ด เป น 5 ชุ ด เพื่อ หาคา เฉลี่ ยอุณหภูมิสูงสุดตามฤดูก าล
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ประกอบดวยชุดที่ 1 ขอมูลป ค.ศ. 2000 ถึงป ค.ศ. 2001 ชุดที่
2 ข อ มู ลป ค.ศ. 2002 ถึ งป ค.ศ.2003 ชุ ดที่ 3 ขอ มู ลป ค.ศ.
2004 ถึงป ค.ศ. 2005 ชุดที่ 4 ขอมูลป ค.ศ. 2006 ถึงป ค.ศ.
2007 ชุดที่ 5 ขอมูลป ค.ศ. 2008 ถึงป ค.ศ. 2009 มาคํานวณ
ตามสมการ (3) ในบทความนี้จะแสดงการคํานวณปรับเทียบ
คาขอมูลชุดที่ 1 เพียงชุดเดียว ตามตารางที่ 1, 2 ,3 และ 4
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุดตามฤดูกาล ชุดที่ 1
เดือนที่ อุณหภูมิสูงสุด (°C)
Sf
ป 2000 ป 2001 ป 2000 ป 2001
1
35.50
35.70
0.99
1.00
2
35.70
36.90
1.00
1.03
3
37.71
36.40
1.04
1.02
4
36.10
37.40
1.04
1.05
5
34.10
36.20
1.01
1.01
6
34.40
35.50
0.96
0.99
7
35.10
35.70
0.98
1.00
8
35.15
38.65
0.99
0.99
9
35.50
37.50
1.00
1.01
10
35.45
36.45
1.04
1.00
11
35.30
37.80
1.04
1.00
12
35.40
36.40
1.01
0.99
เฉลี่ย
35.54
35.98
2) นําผลเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุดตามฤดูกาลจากขอ (1)
มาคํ านวณหาค าเฉลี่ยเกณฑวั ดจากสมการ (6) ดังแสดงใน
ตารางที่ 2

เดือนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยเกณฑวัด ชุดที่ 1
S f จากตารางที่ 1 คาเฉลี่ยเกณฑวัด ( M T )
ป 2000 ป 2001
0.99
1.00
(0.99+1.00)/2=0.99
1.00
1.03
(1.00+1.03)/2=1.01
1.04
1.02
(1.04+1.02)/2=1.03
1.04
1.05
(1.04+1.05)/2=1.04
1.01
1.01
(1.01+1.01)/2=1.01
0.96
0.99
(0.96+0.99)/2=0.97
0.98
1.00
(0.98+1.00)/2=0.99
0.99
0.99
(0.99+0.99)/2=0.99
1.00
1.01
(1.00+1.00)/2=0.98
1.04
1.00
(1.04+1.00)/2=0.99
1.04
1.00
(1.04+1.00)/2=0.99
1.01
0.99
(1.01+0.99)/2=0.99
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3) ทําการปรับคาอุณหภูมิสูงสุดจากการจําลอง โดย
คาเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุดจากการจําลองคูณกับคาเฉลี่ยเกณฑวัด
ที่ไดจากขอ (2) แลวนําผลการปรับคาอุณหภูมิสูงสุดจากการ
จําลองขอมูลชุดที่1 ทําการทดสอบการปรับเทียบคาความคาด
เคลื่อนของอุณหภูมิสูงสุดจากการจําลองในป ค.ศ. 2001 ใน
สมการ (2) ดังแสดงในตารางที่ 3
คา 2.3 ในตารางที่ 3 คือคาสัมประสิทธิการปรับลด
ความคลาดเคลื่อน ไดมาจากการคํานวณสมการ (1) โดยแทน
ค า เฉลี่ ย การปรั บ ค า อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด จากการจํ า ลองลบกั บ
คาเฉลี่ยการตรวจวัดป ค.ศ. 2000 กับป ค.ศ. 2001 จะได
38.05 - 35.75 = 2.3
ตารางที่ 3 คาความคาดเคลื่อนป ค.ศ. 2001 ชุดที่ 1
เดือนที่ อุณหภูมิ ปรับคาอุณหภูมิ
ปรับคาตาม
สูงสุด
สูงสุด (°C)
สมการ (2)
(°C)
1
38.60 0.99*38.25=38.05 38.05-2.3=35.55
2
40.30 1.01*38.25=38.82 38.82-2.3=36.32
3
39.70 1.03*38.25=39.39 39.39-2.3=36.89
4
42.20 1.04*38.25=39.97 39.97-2.3=37.47
5
38.10 1.01*38.25=38.63 38.63-2.3=36.13
6
35.90 0.97*38.25=37.29 37.29-2.3=34.79
7
37.40 0.99*38.25=37.86 37.86-2.3=35.36
8
38.65 0.99*38.25=37.48 37.48-2.3=34.98
9
37.50 0.98*38.25=38.05 38.05-2.3=35.55
10
36.45 0.99*38.25=37.86 37.86-2.3=35.36
11
37.80 0.99*38.25=37.86 37.86-2.3=35.36
12
36.40 0.99*38.25=38.05 38.05-2.3=35.55
เฉลี่ย 38.25
4) ผลที่ไดจากการปรับเทียบคาความคาดเคลื่อนของ
ขอมูลอุณหภูมิสูงสุดจากการจําลองแตละชุด นํามาวิเคราะหวา
มีความใกลเคียงกับการคาตรวจวัดทุกชุดหรือไม
ภาพรวมลําดับขั้นตอนการทดสอบการปรับเทียบคา
ความคาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุด โดยแสดงลําดับขั้นตอนชุดที่ 1
และชุดที่ 2 ในสวนชุดที่ 3, 4, และ5 มีลําดับขั้นตอนแบบ
เดียวกันกับชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ดังแสดงรูปที่ 1

รูปที่ 1 ภาพรวมลําดับขั้นตอนการทดสอบการปรับเทียบคา
ความคาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดจากการจําลอง

5. ผลการทดสอบ

5.1 ขอมูลอุณหภูมิสูงสุดและผลการทดสอบ
ผลการทดสอบตารางขอมูลของชุดที่ 1 จะมีขอมูล
เฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุดการตรวจวัดป ค.ศ. 2000 ถึงป ค.ศ. 2001
มี 12 เดือน และคาอุณหภูมิสูงสุดการจําลองป ค.ศ. 2001 มี
12 เดือน มาคํานวณดังแสดงในตารางที่ 1, 2, 3 เมื่อ
เปรียบเทียบผลการคํานวณอุณหภูมิสูงสุดในตารางที่ 4 ไดวา
สมการ (6) ประยุกตใชรวมกับสมการ (2) จะมีความใกลเคียง
ค า อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด การตรวจวั ด มากกว า ผลคํ า นวณอุ ณ หภู มิ
สูงสุดจากสมการ (2) เพียงสมการเดียว ซึ่งขอมูลชุดที่2 ถึงชุด
ที่5 ผลจากการทดสอบนั้นเปนลักษณะแนวทางเดียวกันกับ
ขอมูลชุดที่1 โดยแสดงการเปรียบเทียบผลการคํานวณขอมูล
ชุดที่ 1 ไดในตารางที่ 4
คา 2.5 ในตารางที่ 4 คือคาสัมประสิทธิการปรับลด
ความคลาดเคลื่อน ไดมาจากการคํานวณสมการ (1) โดยแทน
คาเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุดของการจําลองป ค.ศ.2001 ลบกับ
คาเฉลี่ยการตรวจวัดป ค.ศ.2000 กับป ค.ศ. 2001 จะได
38.25 - 35.75 = 2.5
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลการคํานวณคาอุณหภูมิสูงสุด
ที่ไดจากการจําลอง ชุดที่ 1
เดือนที่
อุณหภูมิสูงสุด(°C)
การจําลองจาก คํานวณสมการ(2)
การ
ตารางที่ 3
ตรวจวัด
สมการเดียว
1
35.60
35.55
38.60-2.5=36.10
2
36.30
36.32
40.30-2.5=37.80
3
36.70
36.89
39.70-2.5=37.20
4
37.20
37.47
42.20-2.5=39.70
5
36.10
36.13
38.10-2.5=35.60
6
34.90
34.79
35.90-2.5=33.40
7
35.40
35.36
37.40-2.5=34.90
8
35.15
34.98
38.65-2.5=36.15
9
35.50
35.55
37.50-2.5=35.00
10
35.45
35.36
36.45-2.5=33.95
11
35.30
35.36
37.80-2.5=35.30
12
35.40
35.55
36.40-2.5=33.90

2) ผลการปรับค าความคาดเคลื่อ นเส น จําลอง
อุณหภูมิสูงสุดหลังปรับความคาดเคลื่อนดวยวิธีการคาเฉลี่ย
เคลื่อนที่รวมกับวิธีผลตางระหวางคาการตรวจวัดกับคาการ
จําลองอุณหภูมิสูงสุด ผลที่ไดจะปรับลดคาเสนจําลองอุณหภูมิ
สูงสุดกอนปรับความคาดเคลื่อนที่สูงเกินลงมามีลักษณะแนว
เสนเหมือนกับเสนตรวจวัดมากขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 3

5.2 ผลจากการปรับคาความคาดเคลื่อน
5.2.1 ผลการคํานวณปรับความคาดเคลื่อนชุดที่ 1
1) เสนจําลองอุณหภูมิสูงสุดกอนปรับความคาด
เคลื่อนจะมีคาสูงกวาเสนการตรวจวัดประมาณ 3 – 6 องศา
เซลเซียสทุกจุด ซึ่งผลการปรับคาความคาดเคลื่อนเสนจําลอง
อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด หลั ง ปรั บ ความคาดเคลื่ อ นด ว ยวิ ธี ผ ลต า ง
ระหวางคาการตรวจวัดกับคาการจําลอง ผลที่ไดเสนจําลอง
อุณหภูมิสูงสุดหลังปรับความคาดเคลื่อนคาจะปรับลดลงมาแต
ยังมีลักษณะแนวเสนเหมือนกับเสนจําลองอุณหภูมิสูงสุดกอน
ปรับความคาดเคลื่อนและยังมีหลายจุดสูงหรือต่ําเกินเสนการ
ตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุด ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 3 การปรั บ ค า ความคาดเคลื่ อ นด ว ยวิ ธี ก ารค า เฉลี่ ย
เคลื่อนที่รวมกับวิธีผลตางระหวางคาการตรวจวัดกับ
คาการจําลองอุณหภูมิสูงสุด

รูปที่ 2 การปรับคาความคาดเคลื่อนดวยวิธีผลตางระหวาง
คาการตรวจวัดกับคาการจําลองอุณหภูมิสูงสุด
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5.2.2 ผลการคํานวณปรับความคาดเคลื่อนชุดที่ 2
1) เสนจําลองสภาพภูมิอากาศกอนปรับความคาด
เคลื่อนจะมีคาสูงกวาเสนการตรวจวัดประมาณ 3 – 10 องศา
เซลเซียสทุกจุด หลังการปรับความคาดเคลื่อนแนวเสนยังมี
หลายจุดสูงหรือต่ําตางกัน เชนเดียวกับการทดลองชุดที่ 1 ดัง
แสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 การปรับคาความคาดเคลื่อนดวยวิธีผลตางระหวาง
คาการตรวจวัดกับคาการจําลองอุณหภูมิสูงสุด
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2) ผลการปรั บ ค า ความคาดเคลื่ อ นเส น จํ า ลอง
อุณหภูมิสูงสุดที่มีหลายจุดมีคาเกินคาการตรวจวัดอุณหภูมิ
สูงสุด ภายหลังการปรับความคาดเคลื่อนมีลักษณะแนวเสน
เหมือนกับเสนการตรวจวัดมากขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 5

เพียงวิธีเดียว
เปอรเซ็นต

คิดเปนเปอรเซ็นตความถูกตองเทากับ 2.44

7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ศู น ย เ ครื อ ข า ยงานวิ เ คราะห วิ จั ย และ
ฝกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต ที่ ใ ห ข อ มู ล การจํ า ลองอุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด และกรม
อุตุนิยมวิทยาที่ใหขอมูลการตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดสําหรับการ
วิเคราะหในบทความนี้
ขอขอบคุ ณ อาจารย ทุ ก ท า นที่ ช ว ยเหลื อ แนะนํ า ให
คําปรึกษา มา ณ โอกาสนี้

8. เอกสารอางอิง
รูปที่ 5 การปรั บ ค า ความคาดเคลื่ อ นด ว ยวิ ธี ก ารค า เฉลี่ ย
เคลื่อนที่รวมกับวิธีผลตางระหวางคาการตรวจวัดกับ
คาการจําลองอุณหภูมิสูงสุด
ในสวนชุดที่ 3, 4 และ 5 ไดทําการทดสอบ ผลที่ไดมี
แนวโนม เปนในทางเดียวกัน คือ เสนจํ าลองอุณหภูมิ สูงสุ ด
หลังปรับความคาดเคลื่อนดวยวิธีการคาเฉลี่ยเคลื่อนที่รวมกับ
วิธี ผลตางระหวา งคาการตรวจวัดกั บคาการจํ าลองอุณ หภู มิ
สู ง สุ ด มี ค วามใกล เ คี ย งเส น ตรวจวั ด มากกว า เส น จํ า ลอง
อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด หลั ง ปรั บ ความคาดเคลื่ อ นด ว ยวิ ธี ผ ลต า ง
ระหวางคาการตรวจวัดกับคาการจําลองอุณหภูมิสูงสุด

[1] http://precis.metoffice.com
[2] รศ.ดร.กัณฑรีย บุญประกอบ, รศ.ดร.เจียมใจ เครือสุวรรณ
, และศุภกร ชินวรรโณ, “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของไทย เลมที่ 2 แบบจําลองสภาพภูมิอากาศและสภาพ
ภูมิอากาศในอนาคต”, พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553.
[3] Douglas C. Montgomery, “Forecasting and Time
Series Analysis: International Edition”, 1990.
[4] อํานาจ ชิดไธสง, “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ไทย เลมที่ 1 สภาพภูมิอากาศในอตีด”, พิมพครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552.

6. สรุป
จากการทดสอบวิ ธี ก ารค า เฉลี่ ย เคลื่ อ นที่ นํ า มา
ประยุกต ใ ช ร วมกั บ วิธี การปรั บ ความคาดเคลื่ อ นดว ยผลต า ง
ระหวางคาการตรวจวัดกับคาการจําลองอุณหภูมิสูงสุด จาก
การแสดงตัวอยางการทดสอบการคํ านวณ จะเห็นไดวาคา ที่
ปรับความคาดเคลื่อนที่ไดจากแบบจําลองอุณหภูมิสูงสุด ดังที่
แสดงผลเป น เส น กราฟนั้ นมี ความใกล เคี ยงกั บ คา ข อ มูล การ
ตรวจวั ดในอดี ตมาก คิ ดเป น เปอรเซ็ นต ความถูกต อ งเท า กั บ
0.28 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับวิธีการปรับความคาดเคลื่อนดวย
ผลตางระหวางคาการตรวจวัดกับคาการจําลองอุณหภูมิสูงสุด
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การพัฒนาระบบตรวจวัดระดับออกซิเจนละลายแบบไร้ สาย
เพื่อใช้ ควบคุมเครื่ องเติมอากาศในแหล่ งนํา้
หฤทัย ดิ ้นสกุล
โสภาพรรณ สุวรรณสว่าง
ปิ ยะ โควินท์ทวีวฒ
ั น์
โปรแกรมวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
harutai@npru.ac.th
sopapun@gmail.com
piya@npru.ac.th

บทคัดย่ อ
การพัฒนาระบบตรวจวัดระดับออกซิเจนละลายในนํ ้าแบบไร้ สายเพื่อใช้
ควบคุมเครื่ องเติมอากาศในแหล่งนํา้ ประกอบด้ วยส่วนวัดออกซิเจน
ละลายในนํ ้า ส่วนส่งค่าแบบไร้ สายความถี่ 2.4 GHz และส่วนแสดงผล
ค่าปริ มาณออกซิเจนละลาย เพื่อนําค่าออกซิเจนละลายมาใช้ เป็ นระดับ
การตัดสินใจในการเปิ ดปิ ดเครื่ องเติมอากาศ เป็ นส่งเสริ มการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าอีกทางหนึ่ง จากผลการทดลองพบว่าสามารถตรวจวัด
ระดับออกซิเจนละลายในนํ ้าแบบไร้ สายได้ โดยมีคา่ ความเที่ยงตรงและ
ค่าความถูกต้ องมากกว่าร้ อยละ 90 ซึง่ สามารถนําผลการวัดมาใช้ เป็ น
ข้ อมูลในการควบคุมเครื่ องเติมอากาศในแหล่งนํ ้า

Abstract
This paper presents the development of a wireless dissolve
oxygen monitoring system to control aerator in water reservoir.
The system consists of 3 main parts. Dissolved oxygen sensor
can be used to measure the concentration of dissolved oxygen
in water. Microcontroller and Xbee are used as a controller and
a wireless communication, respectively. The monitor part could
display the measured data, in order to evaluate the capacity of
water oxygen to decide in the control of aerator. This system
could also save the electrical energy. Based on experimental
results, we found that the system can measure dissolved
oxygen in water with precision and accuracy more than 90
percentage. As a result, this system can be used to control an
aerator.
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1. บทนํา

นํา้ เป็ นแหล่งที่มีความจํ าเป็ นต่อการดํารงชี วิตของสิ่งมีชีวิต
ทังมนุ
้ ษย์ สัตว์ และพืช ในอดีตยังไม่เกิดปั ญหาด้ านมลพิษ
ทางนํา้ เนื่องจาก จํานวนประชากรน้ อย แหล่งอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม และพาณิ ช ยกรรมยัง มี ก ารเติ บ โตน้ อ ย และ
ธรรมชาติสามารถปรับสมดุลหรื อฟื น้ ฟูได้ เอง แต่ในปั จจุบัน
ไม่เป็ นเช่นนัน้ จึงทําให้ เกิดปั ญหานํา้ เน่าเสียในแหล่งนํา้
เกิดขึ ้นส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา [1] แหล่งนํ ้าบาง
แห่ง ถูกแก้ ปัญหานํ ้าเน่าเสียโดยการใช้ เครื่ องเติมอากาศซึง่ มี
หลายประเภท อย่างไรก็ตามเครื่ องเติมอากาศไม่จําเป็ นต้ อง
ทํ า งานตลอดเวลาหากค่ า ปริ ม าณออกซิ เ จนละลายในนํ า้
เพียงพอต่อการดํารงชีวิตของสัตว์นํ ้าและอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ถือ
ว่า เป็ นนํ า้ เสี ย ซึ่ง จะช่ ว ยให้ ห น่ ว ยงาน ตลอดจนเกษตรกร
สามารถประหยัดพลังงานในการใช้ เครื่ องเติมอากาศได้ อีก
ทางหนึ่งด้ วย การตรวจค่าออกซิเจนละลาย (DO: Dissolve
Oxygen) คือการหาปริ มาณออกซิเจนซึ่งละลายในนํ ้าเพื่อ
บ่งชี ถ้ ึงคุณภาพของนํ า้ ว่ามี ความเหมาะสมเพียงใดต่อการ
ดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในนํ ้า โดยทัว่ ไปในแหล่งนํ ้าสะอาดที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ควรมีค่า DO ประมาณ 8
มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ลิตร)
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งานวิจยั นีจ้ ึงมีแนวคิดในการเฝ้าระวังปริ มาณออกซิเจน
ละลายในนํ ้า โดยทําการวัดปริ มาณออกซิเจนละลายโดยใช้
หัววัดปริ มาณออกซิเจนละลายบริ เวณกลางแหล่งนํ ้า และส่ง
ค่าปริ มาณออกซิเจนละลายมายังส่วนภาครับเพื่อแสดงผล
และใช้ เป็ นข้ อมูลที่วดั ได้ ในการควบคุมการทํางานของเครื่ อง
เติมอากาศในนํ ้าต่อไป

2. ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
2.1 การวัดค่ าออกซิเจนละลาย

ปริ มาณออกซิเจนละลายในแหล่งนํ ้าเป็ นค่าที่มีความจําเป็ น
ต่อ การหายใจของพื ช และสัต ว์ นํ า้ หากปริ ม าณออกซิ เ จน
ละลายในแหล่งนํ ้าเหลือน้ อย ก็จะมีผลกระทบต่อการอยู่รอด
ของพืชและสัตว์นํ ้าในแหล่งนํ ้านันได้
้ หากปริ มาณออกซิเจน
ละลายมีมากกว่า 10 มก./ลิตร อาจมีการเจริ ญเติบโตที่
ผิดปกติของสาหร่ าย โดยทัว่ ไปปริ มาณออกซิเจนละลายใน
นํ ้าที่พอเหมาะต่อการเจริ ญเติบโตของสัตว์นํ ้า และดํารงชีวิต
ได้ อย่างปกติมีค่าไม่ตํ่ากว่า 3-4 มก./ลิตร ปริ มาณออกซิเจน
ละลาย 2 มก./ลิตร ไม่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของปลา
และสัตว์นํ ้าส่วนใหญ่ ในทางปฏิบตั ินํ ้าธรรมชาติที่มีคณ
ุ ภาพ
ที่ดีควรมีคา่ ออกซิเจนละลายระหว่าง 5-7 มก./ลิตร [2, 3]

2.2 หัววัดปริมาณออกซิเจนละลายในนํา้

หัววัดปริ มาณออกซิเจนละลายในนํ ้าแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
1. หัววัดแบบแกลแวนิก (Galvanic probe)
2. หัววัดแบบโพลาโรกราฟฟิ ก (Polarographics probe)
งานวิจยั นี ้ใช้ หวั วัดแบบแกลแวนิกซึง่ ประกอบด้ วยขัวบวกและ
้
ขัว้ ลบที่ทําจากโลหะต่างชนิดกัน จุ่มลงในสารละลายอิเล็ก
โทรไลต์ โดยที่ปลายหัววัดจะถูกหุ้มด้ วยแผ่นเยื่อที่ยอมให้ ก๊าซ
ออกซิเจนละลายแพร่ ผ่าน โดยอัตราการแพร่ ผ่านของก๊ า ซ
ออกซิ เ จนละลายจะแปรผัน ตรงกับ ความดัน ย่ อ ยกับ ก๊ า ซ
ออกซิเจนละลาย ถ้ าปริ มาณก๊ าซออกซิเจนละลายสามารถ
แพร่ ผ่านแผ่นเยื่อได้ มาก ก็จะส่ง ผลทําให้ เกิ ดกระแสไฟฟ้า
ไหลผ่านมากขึ ้น และมีค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขัวลบ
้

และขัว้ บวก โดยหัว วัด ที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จัย นี ใ้ ห้ ค วามต่า งศัก ย์
ระหว่างขัวลบและขั
้
วบวกเป็
้
นมิลลิโวลต์ (mV)
การปรับเทียบหัววัดด้ วยวิธีนี ้พบว่า หากความดันของนํ ้า
ปกติ จะทําให้ อตั ราส่วนความดันอากาศในนํา้ อยู่ให้ สภาวะ
ปกติด้วยเช่นกัน หรื ออยู่ในสภาวะคงที่ (saturation) โดยเกิด
จากอัตราส่วนของแรงดันเอาต์พตุ ของหัววัดขณะอยู่ในนํ ้าต่อ
แรงดันเอาต์พตุ ของหัววัดขณะอยู่ในอากาศที่มีความดันปกติ
นัน่ คือ
=
% saturation

mV (in water)
×100
mV (in air)

จากนัน้ ทํ าการทดลองเพื่ อ หาค่าแรงดันเอาต์ พุตของหัว วัด
(หาค่า %saturation) โดยเติมสารโซเดียมซัลไฟต์ (Na2So3)
เพื่ อ ค่ อ ยๆ ลดปริ ม าณออกซิ เ จนละลาย จนกระทั่ง เหลื อ
ออกซิเจนละลายเพียง 0 มก./ลิตร

2.3 มอดูลสื่อสารไร้ สาย Xbee ความถี่ 2.4 GHz
มอดูลสื่อสารไร้ สาย Xbee ความถี่ 2.4 GHz เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้
รับส่งข้ อมูลแบบไร้ สาย ด้ วยคลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz และ
สามารถสร้ างระบบเครื อข่ายได้ โดยอ้ างอิงตามมาตรฐาน
โพรโทคอล ZigBee/IEEE 802.15 IEEE 802.15.4 [4]

3. การทํางานและออกแบบ
3.1 การทํางานของระบบ

การทํางานประกอบด้ วยส่วนตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายโดย
ใช้ หวั วัดค่าออกซิเจนละลายรุ่ น DO1200 วัดปริ มาณออกซิเจน
ละลาย และส่งเข้ าส่วนปรับแต่งสัญญาณ (signal condition)
เพื่อให้ มีระดับแรงดันอยู่ในช่วง 0–5 โวลต์ จากนันส่
้ งให้ สว่ น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMEGA328P ซึง่ ทําหน้ าที่ประมวลผล
และส่งให้ กบั มอดูลสื่อสารไร้ สาย Xbee 2.4 GHz
ในส่วนภาครั บทําหน้ าที่รับค่าปริ มาณออกซิเจนละลาย
เพื่ อแสดงผลค่าปริ มาณออกซิ เจนละลายเพื่ อนํ ามาใช้ เป็ น
ข้ อมูลในการควบคุมการทํางานของเครื่ องเติมอากาศต่อไป
ดังรูปที่ 1
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รู ปที่1 แผนภาพการทํางานระบบตรวจวัดระดับออกซิเจนละลายแบบ
ไร้ สายเพื่อใช้ ควบคุมเครื่ องเติมอากาศละลายในแหล่งนํ ้า

รูปที่ 4 หัววัคค่าออกซิเจนละลาย และ DOML4-20mA

รูปที่ 2 หัววัดค่าออกซิเจนละลาย รุ่น DO1200

รูปที่ 5 ส่วนปรับแต่งสัญญาณ (signal condition)
รูปที่ 3 ชุดวัดปริ มาณออกซิเจนละลายแบบวิธี Azide Modification

3.2 การออกแบบระบบ
3.2.1 หัววัดค่าออกซิเจนละลาย [5, 6]
ในการวัดปริ มาณออกซิเจนละลาย งานวิจยั นี ้ได้ เลือกใช้ หวั วัด
DO 1200 ต่อร่ วมกับ DOML4-20mA และทําการปรับเทียบ
ค่าปริ มาณออกซิเจนละลาย กับวิธีการหาปริ มาณออกซิเจน
ละลายแบบ Azide Modification [3] ซึง่ เป็ นวิธีที่ใช้ ตรวจวัด
ค่าออกซิเจนละลายในนํา้ แบบภาคสนาม ที่มีความแม่นยํา
คิดเป็ นร้ อยละ 90 เมื่อเทียบกับการตรวจวัดค่าออกซิเจน
ละลายในห้ อ งทดลอง โดยเปรี ย บเที ยบปริ ม าณออกซิ เ จน
ละลายที่ได้ จากชุดประมวลผลค่าออกซิเจนละลายกับปริ มาณ
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ออกซิเจนละลายที่ได้ จากการหาปริ มาณออกซิเจนละลาย
ด้ วยชุดวัดด้ วยวิธี Azide Modification ดังรูปที่ 3
3.2.2 ส่วนปรับแต่งสัญญาณ (signal condition)
ส่ ว นปรั บ แต่ ง สัญ ญาณทํ า หน้ าที่ รั บ กระแสจากหัว วัด ค่ า
ออกซิเจนละลายที่ต่อร่ วมกับ DOML4-20mA และปรับแต่ง
ให้ เป็ นแรงดันอยู่ในช่วง 0 – 5 โวลต์ เพื่อส่งต่อให้ กบั ไมโคร
คอนโทรลเลอร์ ATMEGA328P ประมวลผลเป็ นค่าปริ มาณ
ออกซิเจนละลาย ดังรูปที่ 4 และรูปที่ 5 ตามลําดับ
3.2.3 ส่วนประมวลผลและมอดูลสื่อสารไร้ สาย Xbee ความถี่
2.4 GHz
ส่วนประมวลผลนี ้ใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMEGA328P
(ตามรูปที่ 6) ทําหน้ าที่ประมวลผลค่าแรงดันที่ได้ รับจากส่วน
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Dissolved Oxygen Graph
3.5

รูปที่ 6 ส่วนประมวลผลและมอดูลสื่อสารไร้ สาย 2.4 GHz

Signal Condition (Volts)
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ปรับแต่งสัญญาณซึ่งเป็ นแรงดันที่อยู่ในช่วง 0 – 5 โวลต์ ให้
เป็ นค่าปริมาณออกซิเจนละลาย โดยทําการปรับเทียบให้ มีค่า
เท่ากับ 0 ppm ด้ วยวิธีเติมสารเคมีโซเดียมซัลไฟต์ ปริ มาณ 1
กรัม ลงในนํ ้าปริ มาณ 1 ลิตร และให้ หวั วัดค่าออกซิเจนละลาย
วัด นํ า้ ที่ ไ ด้ รั บ การเติ ม สารเคมี ล งไป ซึ่ง นํ า้ ดัง กล่า วจะมี ค่า
ปริ มาณออกซิเจนละลายเท่ากับ 0 ppm

4. ผลการทดลอง
การทดลองประกอบด้ วย 3 ส่วน คือการทดสอบส่วนหัววัด
และส่วนปรับแต่งสัญญาณ การทดสอบส่วนการวัดค่าปริ มาณ
ออกซิเจนละลายด้ วยวิธี Azide Modification และการทดสอบ
ส่วนมอดูลสื่อสารไร้ สายและส่วนแสดงผล

4.1 การทดสอบส่ วนหัววัดปริมาณออกซิเจน
ละลาย
หัววัดค่าออกซิเจนละลายละลายรุ่น DO1200 ต่อร่ วมกับDO
ML4-20mA โดยจะให้ สญ
ั ญาณเอาต์พตุ อยู่ในรู ปกระแสไฟฟ้า
ขนาด 4 – 20 มิลลิแอมป์ หลังจากนันนํ
้ าค่ากระแสที่อยูใ่ นช่วง
4 – 20 มิลลิแอมป์ มาผ่านส่วนปรับแต่งสัญญาณ ให้ เป็ นค่า
แรงดันอยูใ่ นช่วง 0 – 5 โวลต์ ดังรูปที่ 7

4.2 การทดสอบส่ วนการวัดค่ าปริมาณออกซิเจน
ละลายด้ วยวิธี Azide Modification
การทดสอบส่วนการวัดค่าปริ มาณออกซิเจนละลายด้ วยวิธี
Azide Modification แสดงในรูปที่ 7 โดยมีขนตอนการตรวจ
ั้
ปริ มาณออกซิเจนละลายดังนี ้ ขันตอนการเก็
้
บตัวอย่างนํา้ ที่
ต้ องการตรวจปริ มาณออกซิเจนละลาย แล้ วเติมสารแมงกานีส
ซัลเฟต (MnSO4) 1 มิลลิลิตร ตามด้ วยการเติมสารอัลคาไลค์
ไอโอไดด์เอไซต์ (AIA) 1 มิลลิลติ ร

2

4

6

8

10

12

Dissolved Oxygen (ppm)

รูปที่ 7 ปริ มาณออกซิเจนละลายกับแรงดันจากส่วนปรับแต่งสัญญาณ

หลังจากนันปิ
้ ดจุกขวดแล้ วเขย่าให้ เข้ ากันประมาณ 20 ครัง้
ตังทิ
้ ้งไว้ ให้ ตกตะกอนไม่ตํ่ากว่าครึ่งขวด สังเกตว่าต้ องมีสว่ น
นํ ้าใสมากกว่าครึ่งหนึง่ ของขวด จากนันเติ
้ มกรดซัลฟูริกเข้ มข้ น
(H2SO4) 1 มิลลิลติ ร ปิ ดจุกขวดเขย่าเพื่อให้ ตะกอนลอย
แล้ วนําตัวอย่างที่ได้ จํานวน 201 มิลลิลติ ร ใส่ในขวดรูปชมพู่
เพื่อสะดวกต่อการดําเนินการขันต่
้ อไป
จากนันทํ
้ าการไตเทรตด้ วยสารโซเดียมไทโอซัลเฟตเข้ มข้ น
(Na2S2O3) 0.0125 นอร์ มลั โดยค่อยๆ หยดจนตัวอย่างมีสีจาง
แล้ วจึงค่อยเติมสารละลายแป้ง 1 มิลลิลิตร ลงไป หยดสาร
โซเดียมไทโอซัลเฟตเข้ มข้ น 0.0125 นอร์ มลั ลงไปจนกระทัง่
ตัว อย่ า งนํ า้ มี ลัก ษณะใส ดัง รู ป ที่ 8 จากนัน้ จึ ง คํ า นวณหา
ปริ ม าณออกซิ เ จนละลายโดยปริ ม าณออกซิ เ จนละลาย
สามารถคํานวณได้ จากปริ มาณของสารโซเดียมไทโอซัลเฟ
ตเข้ มข้ นที่ใช้ ในการไตเทรตจนกระทัง่ ตัวอย่างมีสีจาง

4.3 การทดสอบส่ วนมอดูลสื่อสารไร้ สายและ
ส่ วนแสดงผล
ส่วนมอดูลสื่อสารไร้ สายทําหน้ าที่รับค่าออกซิเจนละลายจาก
ส่วนประมวลผล และส่งให้ มอดูลสื่อสารไร้ สายส่งค่าปริ มาณ
ออกซิเจนไปยังภาครับ โดยที่ภาครับทําหน้ าที่รับและแสดงผล
ทางหน้ าจอ ดังรู ปที่ 9 และ10 ตามลําดับ เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลใน
การตัดสินใจเปิ ดปิ ดเครื่ องเติมอากาศต่อไป
ผลการทดลองพบว่าระบบตรวจวัดออกซิเจนแบบไร้ สาย
เทียบกับการวัดด้ วยวิธี Azide Modification มีคา่ ความเที่ยงตรง
และความถูกต้ องมากกว่าร้ อยละ 90 ซึง่ สามารถนํามาใช้ เป็ น
ข้ อมูลในการตัดสินใจเปิ ดปิ ดเครื่ องเติมอากาศ ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการวัดค่าปริมาณออกซิเจนด้ วยวิธี Azide Modification เทียบกับการวัดด้ วยการตรวจวัดระดับออกซิเจนละลายใน
นํ ้าแบบไร้ สาย

ตัวอย่ าง
เติม MnSO4 1 ml ตามด้ วย AIA 1 ml
เติมใต้ ผิวนํา้
ปิ ดจุกแล้ วเขย่ าให้ เข้ ากัน
ตั้งทิง้ ไว้ ให้ ตกตะกอน

เมือ่ ส่ วนใสมากกว่ าครึ่งหนึ่งของขวด
เติมกรด H2SO4 เข้ มข้ น 1 ml

รูปที่ 10 ส่วนภาครับค่าปริ มาณออกซิเจน
ปิ ดจุก เขย่ าให้ ตะกอนละลาย
นําตัวอย่ างมา 201 ml
ไทเทรตด้ วย Na2S2O3 0.025 N

รูปที่ 8 ขันตอนการวิ
้
เคราะห์หาปริ มาณออกซิเจนละลายโดยวิธี Azide
Modification

5. สรุ ป

ระบบตรวจวัดระดับออกซิเจนละลายในนํ ้าแบบไร้ สาย เพื่อใช้
ควบคุมเครื่ อ งเติ ม อากาศในแหล่ง นํ า้ สามารถรายงานค่ า
ออกซิ เ จนละลายได้ ดี เมื่ อ เที ย บกับ การวัด ด้ ว ยวิ ธี Azide
Modification โดยมีค่า ความเที่ ยงตรงและค่า ความถูกต้ อ ง
มากกว่าร้ อยละ 90 ซึ่งเกษตรกรหรื อหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ ง
สามารถ นํ าระบบนี ม้ าใช้ เป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจเปิ ดปิ ด
เครื่ องเติมอากาศในแหล่งนํ ้าได้

6. กิตติกรรมประกาศ

รูปที่ 9 ส่วนภาคส่งค่าปริ มาณออกซิเจน
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เครื่องเชื่อมไฟฟากระแสตรงแบบสองระบบ
Two System of DC Welding Machine
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1. บทนํา

Abstract

ในปจจุบันวงการอุตสาหกรรมไดกาวหนาไปเปนอยางมาก
งานเชื่อมโลหะมีการใชกันอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับโลหะ
เนื่องจากชางแทบทุกสาขามีความจําเปนตองนําวิธีการเชื่อมโลหะไปใช
งาน เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีความแข็งแรงและคงทน งานเชื่อมไดขยายวง
กวางออกไปมีทั้งลักษณะหยาบและละเอียด มีทั้งใชเทคนิคขั้นพื้นฐาน
ตลอดจนถึงเทคโนโลยีขั้นสูง ทําใหตองใชเครื่องเชื่อมที่มีลักษณะแตกตาง
กันออกไป เชน เครื่องเชื่อมโลหะแบบใชไฟฟา หรือ เครื่องเชื่อมโลหะแบบ
ใชแกสเปนตน
เครื่องเชื่อมโลหะแบบใชไฟฟาสามารถแบงออกไดเปนสองชนิดหลักๆ[1]
คือ ชนิดแรกเปนเครื่องเชื่อมที่ใหแรงดันขาออกเปนไฟฟากระแสสลับ และ
ชนิดที่สองเปนเครื่องเชื่อมที่ใหแรงดันขาออกเปนไฟฟากระแสตรง ชนิดที่
ใหแรงดันขาออกเปนไฟฟากระแสสลับนั้นนิยมใชกันอยางแพรหลายใน
ประเทศไทยเนื่อ งจากสรา งไดงาย โดยสามารถที่ จะสรา งขึ้นเองไดใน
ประเทศและมีราคาถูก อยางไรก็ดีเครื่องเชื่อมไฟฟาชนิดนี้ ก็จะมีขอเสีย
หลายประการคือ มีขนาดที่ใหญและน้ําหนักมาก เนื่องจากจะใชหลักการ
ของแกนเหล็กที่ถายพลังงานที่ความถี่ต่ํา จึงทําใหเคลื่อนยายไปใชงาน
นอกสถานที่ไดลําบาก
สํ า หรั บ เครื่ อ งเชื่ อ มชนิ ด ที่ ใ ห แ รงดั น ขาออกเป น ไฟฟ า
กระแสตรงนั้น ปจจุบันไดมีการนําเอาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสมาใชใน
การสรางเครื่องเชื่อมอยางมาก โดยเฉพาะการนําเอาหลักการของวงจร
แปลงผันไฟตรงแบบสวิตชที่มีความถี่สูง (High Frequency Switching
Converter)
ชนิ ดตา งๆ มาประยุก ตใชใ นการสรา งเครื่อ งเชื่อ ม
อินเวอรเตอรไฟฟากระแสตรง บทความนี้ไดเสนอวงจรฟลูบริดจคอนเวอร
เตอร (Full-Bridge Converter) ควบคุมการทํางานแบบพีดับบลิวเอ็ม
(PWM) เพราะมีคุณสมบัติที่นาสนใจกวาแบบอื่น คือ สามารถควบคุมได
งายดวยการปรับความกวางของพัลส มีความเหมาะสมกับงานที่ตองการ
กําลังเอาตพุตสูงอยางเชนเครื่องเชื่อมโลหะ และยังเปนการใชหมอแปลง
ไดเกิดประโยชนสูงสุด [2]

บทความนี้นําเสนอการออกแบบและสรางเครื่องเชื่อมไฟฟา
กระแสตรงแบบสองระบบ โดยใชหลักการฟูลบริดจคอนเวอรเตอรทํางาน
ที่ความถี่ 80-106 kHz มีกระแสเชื่อมสูงสุด 160 A โดยใชไอซีเบอร
KA3525 เปนตัวกําเนิดสัญญาณพัลสวิทมอดดูเลชันเพื่อควบคุมวงจร
แปลงผันไฟตรงแบบฟูลบริดจคอนเวอรเตอร เครื่องเชื่อมสามารถเชื่อมได
สองระบบ คือระบบ SMAW และ GTAW โดยกระแสเอาตพุตเปน
กระแสตรง สามารถเชื่อมเหล็กและสแตนเลสที่มีความหนาตั้งแต 1-10
มม. ผลการทดสอบเมื่อทําการเชื่อมดวยระบบ SMAW มีแรงดันไฟตรง
ทางดานเอาตพุตขณะเชื่อมชิ้นงานมีคาประมาณ 24 โวลต กําลังงาน
ทางดานเอาตพุตสูงสุด 3.84 กิโลวัตต และประสิทธิภาพสูงสุดของระบบ
83.7% สวนการเชื่อมระบบ GTAW มีแรงดันไฟตรงทางดานเอาตพุต
ขณะเชื่อมชิ้นงานมีคาประมาณ 11-14 โวลตกําลังงานทางดานขาออก
สูงสุด 2.24 กิโลวัตต และประสิทธิภาพสูงสุดของระบบ 79.51%

This article presented the design of two system dc
welding machine. The full-bridge dc to dc converter is used for
the machine which is switching frequency is 80-106 kHz and
maximum current is 160 A. An Integrated Circuit (IC) Number
KA3525 is used for Pulse-width modulation and current control
of dc to dc converter. The machine can weld in SMAW and
GTAW system and 1-10 mm. of steel and stainless steel. The
SMAW welding result are 24 voltage output, 3.84 kW maximum
power and 83.4 % efficiency, and the GTAW welding result are
11-14 voltage output, 2.24 kW maximum power and 79.51 %
efficiency.

คําสําคัญ

เครื่องเชื่อมไฟฟากระแสตรง, ฟลูบริดจคอนเวอรเตอร, ควบคุมกระแส,
GTAW, SMAW
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ภาพที่ 2 บล็อกไดอะแกรมเครื่องเชื่อมไฟฟากระแสตรงแบบสองระบบ

3. การออกแบบเครื่องเชื่อมไฟฟากระแสตรง
แบบสองระบบ

จากภาพที่ 2
การทํางานเปนดังนี้วงจรบริดจแปลงแรงดันไฟฟา
กระแสสลับเปนแรงดันไฟฟากระแสตรงแบบฟูลบริดจ ตัวเก็บประจุ C1
ทําหนาที่กรองแรงดันใหเรียบ ตัวตานทาน R1 ดิสชารจกระแสที่ตกคางใน
ตัวเก็บประจุ C1 ในกรณีที่มอสเฟทเกิดลัดวงจร หรือกินกระแสเกินพิกัด
ทางดานขดลวดปฐมภูมิดานของหมอแปลง T1 จะมีกระแสไหลผานมาก
จึงทําใหเกิดการเหนี่ยวนําทางดานขดลวดทุติยภูมิใหมีกระแสไหลมาก
ตามกระแสที่ไหลมากนี้จะไปสั่งใหวงจรปองกันทํางาน แลววงจรปองกันนี้
จะสั่งใหวงจรควบคุมหยุดทํางาน เมื่อวงจรควบคุมหยุดทํางานมอสเฟทก็
จะหยุดทํางานตามไปดวย
ตั ว ต า นทาน

R2 , R3 , R4 , R5

และตั ว เก็ บ ประจุ

C2 , C3 , C4 , C5

เปนวงจรสนับเบอรสําหรับมอสเฟททําหนาที่ในการจํากัดคา dv dt
วงจรขับ (Drive Module) ทําหนาที่ขับมอสเฟท ตัวเก็บ
ประจุ Cw ตออนุกรมกับหมอแปลงกําลังความถี่สูง T2 ดานขดลวดปฐม
ภูมิ เพื่อใหเสนแรงแมเหล็กเฉลี่ยมีคาเปนศูนย (Zero Average Flux)
Q1, Q2 , Q3 , Q4 ทําหนาที่เหมือนสวิตชเปด-ปด แปลงแรงดันกระแสตรง
เปนแรงดันกระแสสลับจายใหกับหมอแปลงกําลังความถี่สูง T2
วงจรกําลังทําหนาที่เปนแหลงจายทําหนาที่จายแรงดันไฟตรง
ขนาด 12 โวลตและ 24 โวลต
วงจรปองกันในกรณีมอสเฟทหรือไดโอดเกิดลัดวงจร และหมอแปลงรอน
เกินพิกัด วงจรควบคุมจะควบคุมการทํางานของมอสเฟทรวมถึงการปรับ
กระแสในการเชื่อม วงจรความถี่สูงสรางความถี่สูงใหกับกระบวนการ
เชื่อมระบบ GTAW เทานั้น
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ตัวตานทาน

R6 , R7

และตัวเก็บประจุ

C6 , C7

เปนวงจรสนับ

เบอร สําหรับไดโอดทําหนาที่ในการจํากัดคา dv dt ตัวเหนี่ยวนํา L1 , L2
กรองกระแสทางดานขาออกใหเรียบ และหนวงกระแสใหไดโอดที่ขนาน
กันนํากระแสพรอมกัน หมอแปลง T3 ทําหนาที่กรองกระแสใหเรียบ และ
ชวยในการสตารทขณะเริ่มเชื่อมในกระบวนการเชื่อมระบบ GTAW ตัว
ตานทาน R8 ทําหนาที่เหมือนชันทแปลงกระแสเปนแรงดันเพื่อปอนกลับ
แรงดันใหกับวงจรควบคุม
เครื่องเชื่อมไฟฟากระแสตรงชนิดความถี่สูงโดยใชหลักการ
ฟูลบริดจคอนเวอรเตอรจะถูกควบคุมแบบลูปปดเพื่อใหไดกระแสเชื่อมที่มี
ความตอเนื่อง การทํางานคือชวงเริ่มตนกระแสเชื่อมจะออกมาสูงสุด
และหลังจากเชื่อมไปแลว กระแสเชื่อมจะมีขนาดเทากับที่ตั้งไวกับความ
ต า นทานปรั บ ค า สํ า หรั บ ปรั บ กระแส เพราะช ว งเริ่ ม ต น จุ ด ที่ เ ชื่ อ มมี
อุณหภูมิต่ํา และหลังจากเชื่อมไปแลวอุณหภูมิจุดเชื่อมจะเพิ่มขึ้น ดังนั้น
ความกวางของพัลส ชวงเริ่มตนเชื่อมจะกวางสุด และหลังจากนั้นจะแคบ
ลงตามที่ตั้งไวกับตัวตานทานปรับคาสําหรับปรับกระแสเชื่อม

4. การทดสอบการใชงาน
4.1 การเชื่อมแบบ SMAW
การทดสอบเครื่องตนแบบจะเปนการวัดคาสัญญาณไฟฟา
ตามจุ ด สํ า คั ญ ต า งๆ ในวงจรเพื่ อ ตรวจสอบสภาวะการทํ า งานและ
ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งเชื่ อ มโลหะไฟฟ า โดยเครื่ อ งต น แบบรั บ
แรงดันไฟฟากระแสสลับขาเขา 220 โวลต ความถี่ 50 เฮิรตซ สําหรับ
เครื่อ งมือ ที่ ใชในการวัดปริม าณตา งๆทางไฟฟา ประกอบดว ย ดิจิตอล
ออสซิลโลสโคปยี่หอ Tektronix รุน TDS2004C และ Yokogawa รุน
WT500
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ภาพที่ 6 กราฟความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพและกระแสไฟฟาดาน
ขาออกของกระบวนการเชื่อมระบบ SMAW

ภาพที่ 3 สัญญาณดานอินพุตที่กระแสเชื่อม 160 แอมแปร
(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
ภาพที่ 7 แนวเชื่อมระบบ SMAW (ก) เหล็กหนา 5 mm (ข) เหล็กหนา 10
mm (ค) สแตนเลสหนา 5 mm (ง) สแตนเลสหนา 10 mm

4.2 การเชื่อมแบบ GTAW

ภาพที่ 4 สัญญาณหมอแปลงพัลสอินพุตที่กระแสเชื่อม 160 แอมแปร
(ปรับ10X ที่สายโพรบ)

ภาพที่ 5 กราฟระหวางแรงดันและกระแสของการเชื่อมแบบ SMAW

ภาพที่ 8 สัญญาณดานอินพุตที่กระแสเชื่อม 160 แอมแปร

วิชาการ ECTI-CARD
ครั้งที่ มิ4 ถ21-22
ถุนายน
2555 RMUTT
การประชุการประชุ
มวิชาการมECTI-CARD
ครั้งที่ 4 21-22
ุนายนมิ2555
RMUTT

147

147

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 12 แนวเชื่อมระบบ GTAW (ก) เหล็กหนา 5 mm (ข) เหล็กหนา 10
mm (ค) สแตนเลสหนา 5 mm (ง) สแตนเลสหนา 10 mm
ภาพที่ 9 สัญญาณหมอแปลงพัลสอินพุตที่กระแสเชื่อม 160 แอมแปร
(ปรับ10X ที่สายโพรบ)

จากการทดสอบและวัดคาสัญญาณจริงที่วัดได ณ จุดตางๆ ในวงจรของ
เครื่องตนแบบ และวิเคราะหรูปคลื่นสัญญาณ จึงสรุปไดวาผลการทดลอง
นี้ เ ป น ไปตามทฤษฎี ข องวงจรคอนเวอร เ ตอร ฟ ลู บ ริ ด จ ทํ า งานแบบพี
ดั บ บลิ ว เอ็ ม โดยที่ ก ระแสด า นขาออกในขณะที่ ทํ า การเชื่ อ มชิ้ น งาน
ค อ นข า งคงที่ ทํ า ให ก ารเชื่ อ มมี ค วามต อ เนื่ อ งไม เ กิ ด การติ ด ขั ด และได
ชิ้นงานที่มีคุณภาพ

ภาพที่ 10 ความสัมพันธระหวางแรงดันและกระแสของการเชื่อมแบบ
GTAW

(ก)

(ข)
ภาพที่ 11 กราฟความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพและกระแสไฟฟาดาน
ขาออกของกระบวนการเชื่อมระบบ GTAW

(ค)

ภาพที่ 13 (ก) เครื่องเชื่อมไฟฟากระแสตรงแบบสองระบบ
(ข) อุปกรณของกระบวนการเชื่อมระบบ SMAW
(ค) อุปกรณของกระบวนการเชื่อมระบบ GTAW
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5. สรุปผลการทดสอบ
การสรางเครื่องเชื่อมอินเวอรเตอรไฟฟากระแสตรงแบบสอง
ระบบ โดยใชวงจรฟลูบริดจคอนเวอรเตอรทํางานแบบพีดับบลิวเอ็ม ซึ่ง
สามารถควบคุมกระแสไฟตรงดานขาออกในการเชื่อมชิ้นงานใหคงที่ได
ตามต อ งการมี ข อ ดี คื อ มี ข นาดเล็ ก น้ํ า หนั ก เบา ให ก ระแสเชื่ อ มคงที่
ควบคุ ม การทํ า งานได ง า ย ใช ห ม อ แปลงอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
เหมาะสมกับงานที่ตองการกําลังงานสูง เครื่องเชื่อมไฟฟากระแสตรงแบบ
สองระบบที่ไดออกแบบสรางขึ้น มีกระแสไฟตรงทางดานขาออกในการ
เชื่อมชิ้นงานสามารถปรับไดในชวง10-160 แอมแปร
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ สเปคตรัมแบบพกพาโดยใช้
แอร์ วิว2 และแทปเลทบนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์
อาณกร จงยินดี อภิรักษ์ จันทร์ สร้ าง ชัยพร ใจแก้ ว อนันต์ ผลเพิ่ม*
ห้ องปฏิบตั ิการวิจยั เครื อข่ายไร้ สาย ภาควิชาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
{b5105896, aphirak.j, chaiporn.j, anan.p*}@ku.ac.th

บทคัดย่ อ

เครื่ องวิเคราะห์ สเปคตรั มคืออุปกรณ์ ทใ่ี ช้ อ่านค่ าคลื่นวิทยุ
ในช่ วงความถี่ใดความถี่หนึ่งทีอ่ ยู่รอบตัวเรา โดยนาค่ าทีอ่ ่ านได้ มา
วิเคราะห์ และตีความแสดงผลในแบบต่ างๆตามการใช้ งาน นิยมใช้
เพื่อวางแผนในการวางจุดปล่ อยคลื่นสัญญาณใหม่ เพื่อไม่ ให้ เกิด
การรบกวนและแทรกสอดกับคลื่นสัญญาณอื่น
งานวิจัยนี้ได้
ออกแบบและพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ สเปคตรั มแบบพกพาโดยใช้
แอร์ วิว2 ซึ่งเป็ น อุปกรณ์ การอ่ านสเปคตรั มแบบพกพาในรู ปของยู
เอสบีขนาดเล็ก นามาเชื่อมต่ อกับอุปกรณ์ แทปเลททีท่ างานบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผ่ านทางการเชื่อมต่ อแบบยูเอสบี
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บนแอนดรอยด์ เพื่อรั บค่ าจากอุปกรณ์
ดังกล่ าว และสร้ างการแสดงผลทีม่ ีความเป็ นมิตรกับผู้ใช้ และเพิ่ม
ความสามารถขึ้นมาจากโปรแกรมประยุกต์ เดิมทีท่ างานบน
คอมพิวเตอร์ ให้ สามารถบันทึกค่ าคลื่นความถี่ทอ่ี ่ านมาเก็บและ
นาไปวิเคราะห์ ในภายหลัง และสามารถปรั บแต่ งค่ าตัวแปรต่ างๆ
ผ่ านระบบจอสัมผัสก่ อนการแสดงผลได้ อุปกรณ์ ทพ
ี่ ัฒนาขึ้นนี้ทา
ให้ ผ้ ใู ช้ สามารถวิเคราะห์ สเปคตรั มได้ ในราคาทีถ่ ูกลงและพกพา
สะดวก สามารถแสดงผลค่ าสัญญาณพื้นฐานได้ ตรงตามโปรแกรม
ประยุกต์ เดิม และด้ วยฟั งก์ ชันทีเ่ พิ่มมากขึ้นทาให้ ผ้ ใู ช้ สามารถใช้
งานได้ กว้ างขวางมากขึ้น

Abstract

Spectrum Analyzers are tools for detecting and analyzing
certain bands of radio frequency, then visualizing results in various
aspects. They are generally used for planning deployment of
wireless network infrastructures to minimize interferences with
other devices. This work describes the design and implementation
of the Low Cost Hand-held Spectrum Analyzer using AirView2, a
small USB-based spectrum analyzer originally designed to be used
with personal computers with very limited software options. Our
spectrum analyzer is connected to an Android tablet via a USB
port and controlled by an application to manage communication
between devices. In addition, the application's graphical user
interface has been specifically designed for touch screen and
provide the ability to record and analyze the captured data. The
result is a low-cost, portable hand-held spectrum analyzer that is
capable of presenting similar information done by the original
software, but with additional features.
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คาสาคัญ

แอร์ วิว2, เครื่ องวิเคราะห์สเปคตรัม, โปรแกรมประยุกต์บน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์

1. บทนา

ในปั จจุบนั อุปกรณ์ไร้ สายหลายชนิดได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมใน
ชีวิตประจาวันของเรามากขึ ้น ตังแต่
้ การใช้ งานเครื อข่าย Wi-Fi
เทคโนโลยีบลูทธู [1] ไปจนถึงกล้ องวงจรปิ ดแบบไร้ สาย เป็ นที่
น่าสนใจว่าช่วงความถี่คลืน่ วิทยุในช่วงความถี่ 2.4 GHz นันถู
้ ก
เลือกใช้ งานมากเป็ นพิเศษ นอกจากนี ้ยังรวมถึงโทรศัพท์บ้าน
แบบไร้ สาย คลืน่ ไมโครเวฟ Zigbee [2] อุปกรณ์ติดตามเด็ก
ทารก ไปจนถึงสัญญาณเตือนภัยในรถยนตร์ ล้วนมีการใช้ งาน
ในช่วงความถี่นี ้ทังสิ
้ ้น ด้ วยความหนาแน่นในช่วงสัญญาณนี ้
เอง ที่ได้ ทาให้ เครื่ องวิเคราะห์สเปคตรัมเข้ ามามีบทบาทใน
ปั จจุบนั
เครื่ องวิเคราะห์สเปคตรัมหมายถึงเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่
ใช้ อา่ นค่าคลืน่ วิทยุในช่วงความถี่ใดความถี่หนึง่ ที่อยูโ่ ดยรอบ
ตัวเรา โดยนาค่าที่อา่ นได้ มาวิเคราะห์และตีความแสดงผลใน
แบบต่างๆตามการใช้ งาน เครื่ องวิเคราะห์สเปคตรัมแบบ
สาเร็ จรูปถูกสร้ างโดยบริ ษัทต่างๆเพื่อการค้ ามากมาย โดย
ราคาของอุปกรณ์ดงั กล่าวมีราคาสูงตามประสิทธิภาพและการ
ใช้ งานของเครื่ อง (Portable Spectrum Analyzer รุ่น 8565EC
[3] ของบริ ษัท Agilent มีราคาสูงถึงสีล่ ้ านบาท) โดยมีการใช้
งานทังแบบพกพาและแบบตั
้
งโต๊
้ ะ สาหรับการใช้ งานเครื่ อง
วิเคราะห์สเปคตรัมในช่วงคลืน่ วิทยุ 2.4 GHz นันนิ
้ ยมใช้ เพื่อ
อ่านคลืน่ สัญญาณ Wi-Fi หรื อสัญญาณประเภทอื่นในบริ เวณที่
ต้ องการ เพื่อวางแผนในการเลือกช่องสัญญาณ (Channel)
เพื่อไม่ให้ เกิดการรบกวนและแทรกสอดกับคลืน่ สัญญาณอื่น
และเพื่อประสิทธิภาพในการสือ่ สารที่สงู สุด
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2. ที่มาและแรงจูงใจของปั ญหา

เครื่ องวิเคราะห์สเปคตรัมสาเร็ จรูปแบบพกพาที่ขายในตลาด
นันมี
้ ราคาสูง และเครื่ องวิเคราะห์สเปคตรัมแบบยูเอสบีที่มี
ราคาถูกกว่านันต้
้ องการคอมพิวเตอร์ ในการใช้ งานทาให้
สูญเสียความคล่องตัวในการใช้ งาน ในโลกแห่งความเป็ นจริ ง
เมื่อเราต้ องการจะทาการสารวจพื ้นที่(Site-survey) เพื่อติดตัง้
แอคเซสพอยต์ใหม่ ผู้ทาการสารวจมักจะต้ องการความ
คล่องตัว และบันทึกค่าต่างๆได้ ง่าย ซึง่ เมื่อเราใช้ เครื่ องนี ้กับ
คอมพิวเตอร์ หรื อคอมพิวเตอร์ พกพาจะไม่สามารถทางานได้
สะดวก และด้ วยข้ อจากัดของโปรแกรมประยุกต์ที่มาพร้ อมกับ
อุปกรณ์เหล่านี ้ที่ผ้ ใู ช้ มกั จะไม่สามารถปรับแต่งค่าต่างๆได้
หรื อไม่สามารถบันทึกข้ อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ภายหลังได้
(หรื อทาได้ ก็ต้องเสียค่าใช้ จ่ายในส่วนของโปรแกรมประยุกต์ซงึ่
มีราคาสูงตามความสามารถของโปรแกรม) ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้
เลือกนาแอร์ วิว2 ซึง่ เป็ นเครื่ องวิเคราะห์สเปคตรัมแบบยูเอ
สบีมีขนาดเล็กมาเชื่อมต่อกับแทปเลทบนระบบปฏิบตั ิการแอน
ดรอยด์ ซึง่ แทปเลทนันถู
้ กออกแบบให้ สามารถพกพาได้ ง่าย
และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อติดต่อกับอุปกรณ์แอร์ วิวนี ้
ให้ สามารถแสดงผลค่าสัญญาณต่างๆในช่วงความถี่ 2.4GHz
ได้ และยังเพิ่มการปรับแต่งค่าต่างๆหรื อส่วนการบันทึกผลเข้ า
มาเพื่อแก้ ปัญหาต่างๆดังกล่าวข้ างต้ น ทาให้ ได้ เครื่ องวิเคราะห์
สเปคตรัมแบบพกพาที่มีราคาถูกลงเมื่อเทียบกับการซื ้อ
เครื่ องแบบสาเร็ จรูป และยังสามารถปรับแต่งโปรแกรมได้
หลายรูปแบบอีกด้ วย

3. ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง

มี ง านวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การพั ฒ นาเครื่ องวิ เ คราะห์
สเปคตรั ม ถูก ตี พิ ม พ์ ไ ม่ ม าก เช่ น [4] ท าการสร้ างเครื่ อ ง
วิเคราะห์สเปคตรัมโดยใช้ Matlab แต่งานวิจยั นี ้เป็ นงานแรกที่
พัฒนาเครื่ องวิเคราะห์ สเปคตรัมโดยใช้ แทปเลทแอนดรอยด์
และแอร์ วิว ในหัวข้ อนี ้จึงเน้ นไปที่ทฤษฏีที่เกี่ยวข้ องดังนี ้

3.1 การทับกันของสัญญาณ Wi-Fi และคลื่นวิทยุ
แทรกสอดในช่ วงสัญญาณ 2.4 GHz

คลืน่ วิทยุแทรกสอดในช่วงสัญญาณ 2.4 GHz นันสามารถ
้
ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์หลายชนิด
เนื่องจากในช่วง

ช่องสัญญาณนี ้มีอปุ กรณ์หลายชนิดที่มีการใช้ งานอยู่ตงแต่
ั้
อุปกรณ์บลูทธู ไมโครเวฟ กล้ องวงจรปิ ดไร้ สาย ไปจนถึง Wi-Fi
ทาให้ ในช่วงสัญญาณ 2.4 GHz นันมี
้ ความหนาแน่นมาก
แม้ แต่ช่องการใช้ งาน Wi-Fi ยังมีการทับซ้ อนกันเองเนื่องจากมี
การแบ่งช่องสัญญาณอย่างจากัด
เปรี ยบเสมือนถนนที่มี
การจราจรหนาแน่น เมื่อเกิดการแทรกสอดของคลืน่ จะส่งผลให้
ผู้ใช้ ใช้ งานอุปกรณ์ได้ ไม่เต็มประสิทธิภาพ
ตามปกติแล้ วการหาต้ นเหตุของสัญญาณแทรกสอดนันหา
้
ได้ โดยใช้ เครื่ องวิเคราะห์สเปคตรัมช่วยหาต้ นตอของสัญญาณ
รบกวนนันได้
้
แล้ วผู้ใช้ จดั การกับต้ นตอของสัญญาณรบกวน
นันเอง
้
ส่วนการแก้ ไขการทับซ้ อนกันเองของสัญญาณใน
ช่องสัญญาณ Wi-Fi นัน้ ก่อนอื่นเราต้ องใช้ เครื่ องวิเคราะห์
สเปคตรัมเพื่อหาว่าการใช้ งานในช่องสัญญาณใดที่มีความ
หนาแน่น
และแก้ ไขโดยการเปลีย่ นช่องสัญญาณไปใช้ ใน
ช่องสัญญาณอื่น

3.2 โปรแกรมประยุกต์ สาหรับอ่ านค่ าจากเครื่อง
วิเคราะห์ สเปคตรัมและอุปกรณ์ แอร์ วิว

แอร์ วิว คือ ชื่อทางการค้ าของเครื่ องวิเคราะห์สเปคตรัมแบบ
ยูเอสบีพฒ
ั นาโดยบริ ษัท Ubiquiti Networks โดยชื่อทาง
การค้ านี ้มีสนิ ค้ าหลายตัว ประกอบด้ วย แอร์ วิว2, แอร์ วิว2EXT, แอร์ วิว9, แอร์ วิว9-EXT ซึง่ แต่ละโมเดลจะมี
ความสามารถที่แตกต่างกันไป
อุปกรณ์วิเคราะห์สเปคตรัมแบบพกพาที่มีขายตาม
ท้ องตลาดมักจะขายพร้ อมกับโปรแกรมประยุกต์ ซึง่ โปรแกรม
ประยุกต์เหล่านี ้ควรจะสามารถแสดงผลได้ อย่างน้ อยหนึง่
รูปแบบ เช่นการแสดงผลเป็ นกราฟระหว่างกาลังสัญญาณ
(โดยมีความเข้ มเป็ น dBm หรื อหน่วยอื่นๆ) กับ แกนความถี่(มี
หน่วยเป็ น MHz, GHz)เป็ นต้ น
3.2.1 รายละเอียดอุปกรณ์วิเคราะห์สเปคตรัม แอร์ วิว
แอร์ วิว ทีง่ านนี ้เลือกใช้ นนเป็
ั ้ นรุ่นที่เรี ยกวา แอร์ วิว2
สามารถอ่านค่าความถี่ในช่วง 2.399-2.485 GHz ซึง่
ครอบคลุมการใช้ งาน Wi-Fi, บลูทธู , คลืน่ ไมโครเวฟ และ
อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ งานในช่วงความถี่นี ้ โดยอุปกรณ์แอร์ วิวจะรับ
ค่าสัญญาณวิทยุรอบตัวและส่งค่าสัญญาณเหล่านันออกมา
้
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ผ่านการเชื่อมต่อแบบยูเอสบี โดยจะมีโปรแกรมสาเร็ จรูปที่
ทางานได้ บนคอมพิวเตอร์ เพื่ออ่านค่า และแสดงผลการ
วิเคราะห์แบบต่างๆออกทางหน้ าจอ
แอร์ วิว 2 รองรับคาสัง่ ได้ 4 คาสัง่ ซึง่ การสัง่ คาสัง่ เหล่านี ้ผู้ใช้
สามารถทาได้ โดยเขียนคาสัง่ ลง Buffer ของ Serial Device
โดยตรง และค่าที่อา่ นได้ จากอุปกรณ์สามารถอ่านจาก Buffer
โดยตรงเช่นกัน

4. รายละเอียดการพัฒนา

ผู้พฒ
ั นาใช้ ภาษา Java ในการเขียนโปรแกรม บน Eclipse
และเลือกพัฒนาบระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์เวอร์ ชนั 3.0
เนื่องจากระบบปฏิบตั ิการเวอร์ ชนั นี ้รองรับการเชื่อมต่อกับยู
เอสบี ในงานวิจยั นี ้ใช้ แทปเลท Acer Iconia Tab A500 [5] ใน
การทดสอบ

4.1 ภาพรวมของระบบ

เครื่ องวิเคราะห์สเปคตรัมที่พฒ
ั นานัน้ ต้ องมีความสามารถ
ในการวิเคราะห์สเปคตรัมแบบพื ้นฐาน และเพิ่มความสามารถ
มาจากการใช้ งานเดิมบนคอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ ้นมี
ความสามารถดังนี ้

รูปที่ 1 โครงสร้ างลักษณะการเชื่อมต่อของแอร์ วิว2
แต่เนื่องด้ วยระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ไม่รองรับการ
สือ่ สารแบบ Serial ทาให้ ในการพัฒนาระบบนี ้ต้ องเขียนหรื อ
อ่านคาสัง่ ผ่านทาง End Point (EP) ของยูเอสบีโดยผ่านทาง
โครงสร้ างของ Interface และ EP ภายในอุปกรณ์แอร์ วิว 2 ดัง
แสดงในรูปที่ 1
Interface 0 ใช้ สาหรับระบบปฏิบตั ิการเพื่อควบคุมอุปกรณ์
และควบคุมการเชื่อมต่อเท่านัน้ EP ของ Interface นี ้โดยไม่ได้
ส่งค่ากลับมาที่ผ้ ใู ช้ สามารถอ่านได้

 สามารถแสดงผลค่าความถี่ที่อา่ นมาจากอุปกรณ์แอร์
วิว2 แบบพื ้นฐาน (กราฟความเข้ ม-ความถี่) ได้ อย่าง
ถูกต้ อง
 สามารถแสดงการใช้ งาน Wi-Fiในแต่ละช่องสัญญาณ
ได้ เพื่อใช้ ในวิเคราะห์แก้ ไขปั ญหาช่องสัญญาณ
หนาแน่น
 เมื่อผู้ใช้ ต้องการบันทึกข้ อมูลเพื่อทาการวิเคราะห์
เครื อข่าย ผู้ใช้ ต้องสามารถบันทึกข้ อมูลลงฐานข้ อมูล
ได้ และสามารถเรี ยกข้ อมูลที่บนั ทึกไว้ ออกมา
แสดงผลเพื่อการวิเคราะห์ในภายหลังได้

Interface 1 มี 2 EP ซึง่ เป็ นการเชื่อมต่อชนิด Bulk ดังนี ้
 EP0 (Address 132) สาหรับส่งค่าจากอุปกรณ์แอร์ วิว
2 ไปยังอุปกรณ์ที่เป็ นโฮสต์
 EP1 (Address 4) สาหรับรับค่าจากอุปกรณ์ที่เป็ น
โฮสต์
เมื่อต้ องการเขียนค่าลงไปยังอุปกรณ์(เขียนคาสัง่ ) จะใช้
คาสัง่ bulktransfer ของ Android Usb API ไปยัง End Point
Address 4 (Interface 1 EP 1) และเมื่อต้ องการรับค่าจาก
อุปกรณ์จะใช้ คาสัง่ bulktransfer ไปรับค่ามาจาก End Point
Address 132 (Interface 1 EP 0)
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จากการพัฒนาทาให้ เราได้ เครื่ องวิเคราะห์สเปคตรัมแบบ
พกพาในราคาประหยัด มีคณ
ุ สมบัติการใช้ งานที่เพิ่มมาจาก
การใช้ กบั โปรแกรมสาเร็ จรูปที่มาพร้ อมกับอุปกรณ์แอร์ วิว
สามารถประยุกต์ใช้ งานหลากหลายดังรูปที่ 2

4.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ

ผู้พฒ
ั นาได้ แบ่งการพัฒนาโปรแกรมเป็ นหลายโมดูล เพื่อความ
สะดวกในการแก้ ไขภายหลัง รูปที่ 3 แสดงแผนภาพแบบบล็อก
ของโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ ้น ภายในแต่ละโมดูลมีความ
รับผิดชอบ ในการทางานหลักๆ ดังนี ้

รูปที่ 4 ตัวอย่างการแสดงผลของโปรแกรมด้ วย Android Plot
Processing Module เป็ นโมดูลสาหรับการคานวณค่าต่าง
ภายในโปรแกรม เช่น รับค่าที่ได้ มาจากโมดูลยูเอสบี แล้ วส่งต่อ
ให้ โมดูลแสดงผล หรื อทาการคานวณทางคณิตศาสตร์ ตา่ งๆ
ก่อนที่จะออกมาแสดงผลเป็ นกราฟวิเคราะห์

รูปที่ 3 แผนภาพแบบบล็อกของโปรแกรมที่พฒ
ั นา
USB Module เป็ นส่วนการติดต่อกับอุปกรณ์วิเคราะห์
สเปคตรัมแบบยูเอสบี จะทางานเบื ้องหลัง คอยตรวจจับการ
เชื่อมต่อและติดต่อกับ EndPoint ของแอร์ วิว2 คอยรับค่าจาก
อุปกรณ์และส่งต่อให้ Processing Module
Display Module เป็ นส่วนแสดงผลภาพกราฟฟิ คให้ ผ้ ใู ช้ งาน
แสดงผลหลักๆผ่าน 3rd Party Library Graph API ที่ชื่อว่า
Android Plot ซึง่ เป็ น Open Source Software มีการแสดงผล
หลักๆสามแบบคือ Real-Time, Wi-Fi Channel Usage และ
Session Pool หน้ าแสดงผลแบบแรกจะแสดงผลค่าสัญญาณ
แบบตามเวลาจริ ง แสดงเป็ นความเข้ มของสัญญาณเทียบกับ
ช่วงความถี่ หน้ าแสดงผลแบบ Wi-Fi Channel Usage จะ
แสดงความหนาแน่นของการใช้ งานช่องสัญญาณ Wi-Fi ในแต่
ละช่อง และสุดท้ ายหน้ า Session Pool ไว้ สาหรับแสดงผล
สัญญาณที่ผ้ ใู ช้ ได้ ทาการบันทึกไว้ เทียบกับแกนเวลา ตัวอย่าง
การแสดงผลแสดงไว้ ในรูปที่ 4

Storage Module เป็ นส่วนในการจัดเก็บข้ อมูลที่ผ้ ใู ช้ บนั ทึก
โดยใช้ MySQL เก็บเป็ นฐานข้ อมูล และสามารถ Export
ฐานข้ อมูลนี ้ไปยังคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบไฟล์นามสกุล .db
เพื่อการวิเคราะห์ภายหลังได้

4.3 ข้ อจากัดของระบบ
4.3.1 ข้อจากัดของฮาร์ ดแวร์
แทปเลทที่นามาใช้ ต้องมีพอร์ ตการเชื่อมต่อแบบ USB โดย
ไม่จากัดว่าเป็ นประเภทใด หากเป็ น micro-USB หรื อ miniUSB ผู้ใช้ สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้ โดยผ่านทาง
สาย Usb on-the-go cable ได้ เช่นกัน สาหรับ Acer Iconia
Tab A500 ที่เลือกใช้ นนมี
ั ้ ช่องการเชื่อมต่อแบบยูอสบีแบบเต็ม
อยูแ่ ล้ ว ทาให้ ไม่ต้องใช้ สายในการเชื่อมต่อ
4.3.2 ซอฟต์แวร์ ทีใ่ ช้
เพื่อให้ โปรแกรมประยุกต์ที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ยเู อสบีได้ ทาให้ ระบบนี ้ต้ องการแทปเลทที่ทางานบน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ที่เป็ นเวอร์ ชนั 3.0 (Honeycomb)
เป็ นต้ นไป ระบบปฏิบตั ิการเวอร์ ชนั่ นี ้มี API สาหรับการ
เชื่อมต่อแบบยูเอสบีมาให้ ผ้ พู ฒ
ั นาได้ ใช้ โดยผู้พฒ
ั นาไม่ต้องทา
การเพิ่มระดับการเข้ าถึง (Root access) เครื่ อง ซึง่ วิธีดงั กล่าว
ไม่ถกู รองรับอย่างเป็ นทางการจาก Google นัน่ เอง
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5. การทดสอบการใช้ งาน

ผู้พฒ
ั นาแบ่งการทดสอบเป็ นสองส่วนคือการทดสอบ
ความเร็ วในการรับค่าสัญญาณ กับการทดสอบการแสดงผล
เทียบกับโปรแกรมประยุกต์เดิม

5.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ

การทดสอบในส่วนนี ้ จะแบ่งออกเป็ น 3 สถานการณ์ โดย
ในแต่ละสถานการณ์ทาการทดลองด้ วยการเปิ ดการเชื่อมต่อ
แบบ Ad-hoc ระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ พกพาสองเครื่ อง
เครื่ องที่ทาหน้ าที่เป็ นโฮสต์จะปล่อยคลืน่ สัญญาณใน
ช่องสัญญาณที่ 1, 6 และ 11 และใช้ โปรแกรม iperf ซึง่ เป็ น
โปรแกรมสาหรับทดสอบ Bandwidth ของระบบเครื อข่ายใน
การสร้ างการจราจรทางเครื อข่ายระหว่างเครื่ องทังสอง
้ เพื่อให้
สามารถเห็นการใช้ งานช่องสัญญาณนันได้
้ อย่างชัดเจน และ
เปรี ยบเทียบการแสดงผลของทังสองโปรแกรม
้

(a)

5.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล
5.2.1 การทดสอบความเร็ วในการอ่านค่าสัญญาณ
ทาการทดสอบอัตราการอ่านค่าสัญญาณมีหน่วยเป็ นจานวน
Sample ต่อหน่วยเวลาเป็ นวินาที ทาการทดสอบโดยนับ
จานวนSample ทังหมดในเวลา
้
10 นาที ผลลัพธ์แสดงไว้ ใน
ตารางที่ 1

(b)

ตารางที่ 1 ตารางเปรี ยบเทียบความเร็ วในอ่านข้ อมูล
อัตราการอ่าน
ข้ อมูลในอุดมคติ
(Sample/sec)

7.3

อัตราการอ่าน
ข้ อมูลของ
โปรแกรมเดิม
(Sample/sec)
3.6

อัตราการอ่าน
ข้ อมูลของ
โปรแกรม AirScan
ที่พฒ
ั นาขึ ้น
(Sample/sec)
1.5

5.2.2 การทดสอบวิ เคราะห์การใช้งานช่องสัญญาณ Wi-Fi
เป็ นการทดสอบโดยการแบ่งเป็ น 3 สถานการณ์คือ โดยใช้
ช่องสัญญาณ 1, 6 และ 11 โดยมีผลการทดสอบดังรูปที่ 5
(a) – (c) ตามลาดับ
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(c)
รูปที่ 5 กราฟการวิเคราะห์การใช้ ช่องสัญญาณ Wi-Fi ระหว่าง
โปรแกรมประยุกต์เดิม (บน) กับโปรแกรม AirScan (ล่าง) เมื่อ
ปล่อยสัญญาณใน (a) ช่องสัญญาณ 1 (b) ช่องสัญญาณ 6
(c) ช่องสัญญาณ 11

การประชุมวิชาการ ECTI-CARD ครั้งที่ 4 21-22
มิถุนมายน
2555ECTI-CARD
RMUTT ครั้งที่ 4 21-22 มิถุนายน 2555
156RMUTT
การประชุ
วิชาการ

5.2.3 สรุปผลการทดสอบและวิ จารณ์ผล
จากการทดสอบโปรแกรมตามวิธีการศึกษาข้ างต้ น พบว่า
โปรแกรมสามารถแสดงผลค่าที่อา่ นออกมาจากอุปกรณ์แอร์ วิว
2 ในรูปแบบต่างๆได้ ใกล้ เคียงกับโปรแกรมประยุกต์เดิมที่
ทางานบนคอมพิวเตอร์ กราฟแสดงผลออกมาได้ ถกู ต้ องตาม
จุดประสงค์ ผู้ใช้ สามารถใช้ วิเคราะห์การใช้ งานช่องสัญญาณ
Wi-Fi ได้ จริ ง และมีความสามารถเพิ่มมาจากโปรแกรม
ประยุกต์เดิมคือ ผู้ใช้ สามารถปรับค่าต่างๆก่อนการแสดงผลได้
และโปรแกรมยังสามารถบันทึกข้ อมูลที่รับมา และแสดงผล
ออกมาอีกครัง้ ในรูปแบบแกนเวลาในหน้ าต่าง Session Pool
ได้ อย่างถูกต้ อง ไม่วา่ จะเป็ นแบบค่าเฉลีย่ หรื อแบบความ
หนาแน่นก็ตาม
มีข้อสังเกตที่นา่ สนใจคือความถี่ในการรับข้ อมูลจาก
อุปกรณ์แอร์ วิว 2 นันไม่
้ คงที่ ทังๆที
้ ่ตามคุณลักษณะของแอร์ วิว
2 นันมี
้ อตั ราการอ่านอยูท่ ี่ 7.1 ครัง้ ต่อวินาที แต่ในการใช้ งาน
จริ งพบว่าข้ อมูลนันมี
้ การอ่านได้ อย่างไม่ตอ่ เนื่อง เฉลีย่ 1.5
ครัง้ ต่อวินาที ซึง่ น้ อยกว่าค่าที่ระบุไว้ ตามคุณลักษณะ ทังนี
้ ้อาจ
เป็ นเพราะปั จจัยหลายอย่าง เช่นความเร็ วในการประมวลผล
ของอุปกรณ์แทปเลทเอง จานวนโปรแกรมที่ผ้ ใู ช้ เปิ ดใช้ งานใน
ขณะนันๆ
้ ข้ อจากัดของ Android USB API ที่ไม่สามารถสร้ าง
การเชื่อมต่อแบบ Serial ได้ ทาให้ อตั ราการอ่าน Packet
ออกมาไม่สม่าเสมอ (ขึ ้นอยูก่ บั ทรัพยากรที่แทปเลทจัดสรร
ให้ กบั การเชื่อมต่ออุปกรณ์) และมีคา่ ที่น้อยกว่าโปรแกรม
ประยุกต์บนคอมพิวเตอร์ นนั่ เอง

6. บทสรุป

งานวิ จั ย ชิ น้ นี ไ้ ด้ ออกแบบและพัฒ นาเครื่ อ งวิ เ คราะห์
สเปคตรั ม แบบพกพาโดยใช้ แทปเลทระบบปฏิ บัติ ก ารแอน
ดรอยด์ และเครื่ องวิเคราะห์สเปคตรัมแบบยูเอสบีที่ชื่อว่าแอร์
วิว2 จุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์การใช้ งานคลื่นวิทยุในย่าน 2.4
GHz โดยระบบนี ้เพิ่มความสะดวกในการพกพาและประหยัด
ค่าใช้ จ่า ยในการซือ้ เครื่ อ งวิเคราะห์ สเปคตรั มแบบสาเร็ จรู ป
ระบบที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถแสดงผลค่าสัญญาณวิทยุในช่วง 2.4
GHz ได้ อย่างถูกต้ อง และสามารถนาไปวิเคราะห์ การแบ่ง
ช่องสัญญาณของ Wi-Fi ได้ จริ ง นอกจากนันยั
้ งมีฟังก์ชนั การใช้
งานที่เพิ่มมากขึ ้นจากโปรแกรมประยุกต์เดิม เช่น การบันทึกค่า

สัญ ญาณลงฐานข้ อมู ล หรื อ ตัว แปรต่ า งๆที่ ผ้ ู ใช้ สามารถ
ปรับแต่งได้ ก่อนการแสดงผล เป็ นต้ น

6.1 แนวทางการพัฒนาต่ อ

ในปั จจุบันระบบที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
วิเคราะห์ สเปคตรั มได้ เพียงชนิดเดียวคือ แอร์ วิว 2 เท่านัน้
แนวทางในการพัฒ นาต่ อ ท าได้ โดยปรั บ ปรุ ง โปรแกรมให้
สามารถเชื่ อมต่อได้ กับเครื่ องวิเคราะห์ สเปคตรั มแบบพกพา
มากกว่ า หนึ่ ง ชนิ ด ท าให้ ไ ด้ เ ครื่ อ งวิ เ คราะห์ ส เปคตรั ม ที่
ครอบคลุมการใช้ งานในช่วงความถี่ กว้ างขึน้ อาจจะเริ่ มด้ วย
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แอร์ วิวในรุ่นอื่นๆก่อนเพื่อความสะดวก
ในการพัฒนา เนื่องจากอุปกรณ์แอร์ วิวแต่ละชนิดจะมีลกั ษณะ
การของการส่งข้ อมูลที่คล้ ายกัน เช่น แอร์ วิว 9 ที่สามารถอ่าน
ค่าคลืน่ วิทยุในช่วง 900 MHz หรื อ แอร์ วิว5 ที่อ่านค่าคลื่นวิทยุ
ในช่วง 5 GHz เป็ นต้ น
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ทั้ง หมดที ่ไ ด้ รับ คื นมาจากอี ซียู ไ ปแสดงผลยัง เครื ่ อ งเซอร์ เวอร์ ที่ติ ด ตั้ง
โปรแกรมแลบวิ วเพือ่ แสดงผลในรู ปแบบกราฟิ ก ระบบนี ท้ าให้สามารถดู
ข้อมูลสมรรถนะจากรถยนต์ทีก่ าลังวิ่ งในลักษณะเวลาจริ งได้ จึงเหมาะสม
กับ การน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านในการแข่ ง ขัน รถยนต์ ที่ ต้ อ งการทราบ
สมรรถนะของรถยนต์ตลอดเวลาในขณะแข่งขัน

Abstract

This paper presents the design of a system to monitor
car performance via GPRS. In the system, a microcontroller is
used to receive important sensor data (e.g. engine RPM and
vehicle speed) from ECU through ODBII scanner. Then the
obtained data are sent through GPRS to display at a server
installed LabView to display the car performance in the form of
graphics. Since the proposed system could display the
performance of a running car in real-time, it therefore can apply
to monitor performance of a racing car of which the mechanical
engineer need to know the performance of the racing car for the
whole competition.
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1. บทนา

รถยนต์ ในปั จจุบนั มีอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่สาคัญ
อุ ป กรณ์ ห นึ่ ง ที่ ใ ช้ ในการควบคุ ม การท างานของอุ ป กรณ์
ประกอบต่างๆในรถยนต์ เรี ยกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ดงั กล่าว
ว่า อีซียู (Electronic Control Unit: ECU) ซึ่งเป็ นระบบสมอง
กลฝั งตัวที่ภายในประกอบด้ วยไมโครโปรเซสเซอร์ ที่ทาหน้ าที่
ประมวลผลข้ อมูลที่รับมาจากเซนเซอร์ ชนิดต่างๆที่ติดตังไว้
้ ใน
รถยนต์ แล้ วส่งค่าการประมวลผลกลับไปควบคุมระบบต่างๆ
ของรถยนต์ เช่น ระบบการสัง่ จ่ายน ้ามันเชือ้ เพลิงและการจุด
ระเบิด ระบบวาล์วแปรผัน ระบบระบายความร้ อน ระบบเบรค
เอบีเอส รวมถึงระบบกันขโมย
เนื่องจากอีซียูทาหน้ าที่รับข้ อมูลจากเซนเซอร์ ชนิ ด
ต่างๆที่ติดตังภายในรถยนต์
้
จึงได้ มีการกาหนดมาตรฐานการ
สื่อสารเพื่อเข้ าถึงข้ อมูลเซนเซอร์ ของระบบต่างๆ ทังนี
้ ้เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกและรวดเร็ วต่อช่างเทคนิคในการวิเคราะห์หาเหตุ
เสียต่างๆที่เกิดขึ ้นกับรถยนต์ มาตรฐานดังกล่าวเรี ยกว่า โอบีดี
(On Board Diagnostics: OBD) ปั จจุบนั รถยนต์สว่ นใหญ่จะ
สนับสนุนมาตรฐานโอบีดีทู (OBD-II) และในการอ่านค่าจาก
เซนเซอร์ ร ะบบต่า งๆนัน้ จะต้ อ งใช้ อุป กรณ์ ที่ เ รี ย กว่า เครื่ อ ง
สแกนเนอร์ ซึง่ ใช้ ในการเชื่อมต่อเข้ าไปยังพอร์ ตของโอบี ดีทเู พื่อ
รับส่งข้ อมูลต่อเข้ าไปยังอีซียู ในปั จจุบนั เครื่ องสแกนเนอร์ จะมี
ทังแบบสแตนอโลน
้
(Stand alone OBD-II scanner) ที่

การประชุมวิชาการ ECTI-CARD ครั้งที่ 4 21-22
มิถุนมายน
2555ECTI-CARD
RMUTT ครั้งที่ 4 21-22 มิถุนายน 2555
158RMUTT
การประชุ
วิชาการ

สามารถอ่านค่าเซนเซอร์ และแสดงผลได้ ในตัวเอง และเครื่ อง
สแกนเนอร์ ที่ต้องอาศัยโปรแกรมที่ติดตังในเครื
้
่ องคอมพิวเตอร์
(PC-based OBD-II scanner)
งานวิจยั ที่นาเสนอในบทความ [1] มีความคล้ ายกับ
งานวิจัยที่นาเสนอในบทความนี ้ หากแต่ในบทความดังกล่าว
เป็ นการออกแบบระบบที่ส่งข้ อมูลเฉพาะกรณีที่อีซียูตรวจพบ
ปั ญหาจากเซนเซอร์ ต่างๆและประยุกต์ใช้ กบั ระบบการจราจร
อัจ ฉริ ย ะ ส่ ว นบทความนี เ้ ป็ นการออกแบบระบบแสดงผล
สมรรถนะของรถยนต์โดยการอ่านข้ อมูลต่างๆที่สาคัญพร้ อมทัง้
ปั ญหาจากเซนเซอร์ ที่ต รวจพบจากพอร์ ตโอบีดี ทูผ่านเครื่ อ ง
สแกนเนอร์ จากนันส่
้ งข้ อมูลที่อา่ นได้ ผา่ นโครงข่าย GPRS เพื่อ
ไปแสดงผลยังเครื่ องเซอร์ เวอร์ โดยใช้ โปรแกรม LabView ช่วย
ในการแสดงผลในลัก ษณะกราฟิ ก ระบบที่ น าเสนอนี จ้ ึ ง
สามารถนาไปประยุกต์กับการแข่งขันรถยนต์ในสนามแข่งขัน
เพื่ อ ให้ ที ม ช่ า งสามารถวิ เ คราะห์ ส มรรถนะและปั ญ หาของ
รถแข่งในขณะที่รถกาลัง วิ่งเพื่อเตรี ยมการในการแก้ ปัญหาที่
อาจเกิดขึ ้นและข้ อมูลยังสามารถเก็บไว้ ใช้ ในการวิเคราะห์หลัง
จบการแข่งขัน

2. โอบีดีทู

โอบีดีทู (On-Board Diagnostics Generation II)
เป็ นมาตรฐานที่กาหนดขึ ้นร่ วมกัน ระหว่าง SAE (Society of
Automotive Engineers) และ ISO (International Standard
Organization) โดยกาหนดมาตรฐานวิธีการแลกเปลี่ยนข้ อมูล
ทางดิ จิต อลระหว่า งอีซี ยูที่ ติ ดตัง้ บนรถยนต์ กับ เครื่ องสแกน
ข้ อมูล มีผลบังคับใช้ กบั รถยนต์ที่จาหน่ายในอเมริ กาตังแต่
้ รุ่นปี
1996 ข้ อมูลที่อ่านจากโอบีดีทูจะบอกให้ ทราบถึงสถานะของ
ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับ การควบคุมเครื่ องยนต์เกือบทังหมด
้
ส่วนที่เป็ นประโยชน์ มากสาหรับผู้ใช้ รถยนต์หรื อ ช่างเทคนิค ก็
คือ การอ่านรหัสผิดพลาดที่อีซียไู ด้ บนั ทึกไว้ และเตือนให้ ผ้ ขู บั ขี่
ทราบผ่านทางไฟตรวจสอบเครื่ องยนต์ (Check Engine Light)
หรื อ ใช้ สาหรับอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ ตา่ งๆแบบเวลาจริ ง

รูปที่ 1 ตาแหน่ งขาของโอบีดีทูคอนเนคเตอร์
จากรู ปที่ 1 จะบอกถึงตาแหน่งขาของโอบีดีทู ซึ่งมี
ทังหมด
้
16 ขา แต่จะใช้ งานจริ งเพียง 9 ขา โดยขาที่ 16 เป็ น
ไฟเลี ้ยงจากแบตเตอรี่ ขาที่ 4 และ 5 เป็ นกราวด์ ส่วนขาอื่นๆ
จะบอกถึงโพรโทคอลสื่อสารที่ใช้ งานสาหรั บรถยนต์ คันนัน้ ๆ
โดยสามารถดูได้ จากตารางที่ 1 ทังนี
้ ้เนื่องจากโรงงานผู้ผลิต
รถยนต์ จ ะก าหนดรู ป แบบการส่ง ข้ อ มูล ผ่า นพอร์ ต โอบี ดี ทูที่
แตกต่างกันตามรุ่ นของรถยนต์จึ งจาเป็ นที่อุปกรณ์สแกนเนอร์
จะต้ องกาหนดความเร็ ว รู ปแบบและวิธีในการรับส่งข้ อมูลให้
สอดคล้ องกับโพรโทคอลที่รถยนต์ รุ่นนันๆใช้
้
สาหรับรถยนต์รุ่ น
เก่าๆที่มีพ อร์ ต โอบีดี ทูโดยเฉพาะที่ มาจากญี่ ปุ่นจะใช้ โ พรโท
คอล ISO 9141-2 แต่รถยนต์รุ่นใหม่ๆทีได้ ผลิตออกมาในระยะ
หลังส่วนใหญ่จะกาหนดให้ ใช้ โพรโทคอล ISO15765 หรื อแคน
(CAN: Controller Area network) แคนเองก็มีอยู่ด้วยกัน
หลายแบบ สาหรับตารางที่ 2 จะแสดงความเร็ วในการรับส่ง
ข้ อมูลผ่านพอร์ ตโอบีดีทขู องแต่ละโพรโทคอลที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 1 ตาแหน่ งขาคอนเนคเตอร์ ตามชนิดโพรโทคอล
ขา
2
มี
มี
-

ขา
6
-

ขา
7
มี

ขา
10
มี
-

ขา
14
-

-

มี

-

-

มี

ขา
15
อาจ
มี
-

โพรโทคอล
J1850 PWM
J1850 VPW
ISO9141/14230
ISO15765(CAN)

ตารางที่ 2 ความเร็วการส่ งข้ อมูลของแต่ ละโพรโทคอล
โปรโตคอล

ความเร็วการสื่อสาร

SAE J1850 PWM

41.6 Kbaud

SAE J1850 VPW

10.4 Kbaud

ISO 9141-2

10.4 Kbaud

ISO 14230-4 KWP(slow)

5 baud init, 10.4 kbaud
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ISO 14230-4 KWP(fast)

fast init, 10.4 kbaud

ISO 15765-4 CAN-11

500 Kbaud

ISO 15765-4 CAN-29

500 Kbaud

ISO 15765-4 CAN-11

250 Kbaud

ISO 15765-4 CAN-29

250 Kbaud

2.1 P-CODE หรือ OBDII-PIDs

P-CODE หรื อ OBDII-PIDs เป็ นรหัสสาหรับการร้ อง
ขอข้ อมูลจากรถยนต์ ผ่านเครื่ อ งสแกนเนอร์ เ ข้ าไปยัง โอบีดี ทู
คอนเนคเตอร์ SEA ได้ กาหนดเป็ นมาตรฐานที่เรี ยกว่า SAE
J1979 ซึ่งประกอบด้ วย โมดการทางานของโอบีดีทู รหัส PID
และจานวนไบต์ข้อมูลในแต่ละรหัส ที่ส่งกลับมา ตัวอย่างของ
โมด เช่น โมดที่ 1 ใช้ สาหรับแสดงข้ อมูลปั จจุบนั โมดที่ 2 ใช้
แสดงข้ อมูลช่วงเวลาที่รถยนต์เกิดข้ อบกพร่ อง สาหรับงานวิจยั
นีจ้ ะใช้ เ ฉพาะโมดที่ 1 เท่านัน้ ซึ่งตัวอย่างการอ่านค่ารอบ
เครื่ องยนต์และความเร็ วของรถยนต์ได้ แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ตัวอย่ าง P-CODE หรือ OBDII-PIDs สาหรับ
การอ่ านข้ อมูลในโมดที่ 1

3. รายละเอียดการพัฒนา

Internet
GPRS
MODULE
ECU

OBDII
SCANNER

LABVIEW
SERVER

MCU

รูปที่ 2 ภาพรวมการทางานของระบบ

3.2 อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการพัฒนา

ส่วนของเครื่ องสแกนเนอร์ ใช้ โมดูล ELM327 [3] รุ่ น
1.3a ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ ที่ทาหน้ าที่แปลคาสัง่ การร้ องขอข้ อมูล
จากเครื่ องไมโครคอนโทรเลอร์ เป็ นสัญญาณไฟฟ้ าผ่านเข้ าไป
ยังพอร์ ตโอบีดีทู ในการติดต่อ จากไมโครคอนโทรเลอร์ ไปยัง
ELM327 นัน้ จะติด ต่อ ผ่านการใช้ คาสัง่ AT COMMAND
สาหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ นนเลื
ั ้ อกใช้ AVR เบอร์ ATMEGA
2560 ซึง่ ได้ ติดตัง้ Boot loader ของ Arduino ซึ่งจะช่วยในการ
พัฒนาโปรแกรมให้ สะดวกมากยิ่งขึ ้น [4] ในส่วนโมดูล GPRS
นันเลื
้ อกใช้ โมดูลของ Sagem M2M รุ่ น Hi-Lo ส่วนเครื่ องเซอร์
เวอร์ ทาการติดตังโปรแกรม
้
LabView เวอร์ ชั่น 8.6 เพื่อทา
หน้ าที่รับข้ อมูลที่สง่ มาจากโมดูล GPRS แล้ วจึงนาไปแสดงผล
ในรูปแบบกราฟิ ก ภาพจริ งของอุปกรณ์ตา่ งๆที่ใช้ ในการพัฒนา
แสดงในรูปที่ 3
สายอากาศ ELM 327 ARDUINO BOARD

3.1 ภาพรวมของระบบ

การส่งข้ อมูลสมรรถนะของรถยนต์ ผ่านโครงข่ายไร้
สายนั น้ มี ภ าพรวมการท างานดัง แสดงในรู ป ที่ 2 โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะเป็ นหัวใจหลักในการทางานของระบบ
ในการทาหน้ าที่ร้องขอค่าสมรรถนะต่างๆของรถยนต์จากอีซียู
ผ่า นเครื่ อ งสแกนเนอร์ จากนัน้ เมื่ อ ได้ รั บ ค่า สมรรถนะตอบ
กลับ มาไมโครคอนโทรลเลอร์ จะส่งค่า ต่อไปยัง โมดูล GPRS
เพื่อส่งผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตไปแสดงผลยังเครื่ องเซอร์ เวอร์ ที่
ติดตังโปรแกรม
้
LabView [2]

160

GPRS โมดูล
RS232
TO
TTL
รูปที่ 3 ภาพจริงของอุปกรณ์ ท่ ไี ด้ พัฒนาขึน้ มา
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3.3 การกาหนดรู ปแบบเฟรมข้ อมูล

ข้ อมูลจากเซนเซอร์ ที่ไมโครคอนโทรเลอร์ ร้องขอมา
จากอีซียูจะอยู่ในรู ปแบบของเลขฐานสิบหกซึ่งจะต้ องนามา
คานวณให้ อยู่ใ นรู ป แบบของค่า ที่ เ ป็ นเลขฐานสิบ แล้ ว จึ ง ส่ง
ต่อไปยังโมดูล GPRS ในรู ปแบบของรหัสแอสกี (ASCII Code)
ในการส่งข้ อมูลไปแสดงยังโปรแกรม Labview จะต้ องมีการ
กาหนดรู ปแบบของเฟรมข้ อมูลดังแสดงในรู ปที่ 4 ซึ่งจะเห็นว่า
ค่าที่คานวณได้ แต่ละค่าในรู ปแบบของรหัสแอสกี จะนาหน้ า
ด้ วยส่วนอักขระ ID มีขนาด 1 ไบต์ที่ใช้ ระบุค่าจากเซนเซอร์ แต่
ละค่าออกจากกัน ตัวอย่างของโค้ ดที่ใช้ ในการส่งค่าไปยังโมดูล
GPRS แสดงในรู ปที่ 5 ซึ่งเป็ นการส่งค่าความเร็ วของรถยนต์
และกาหนดส่วน ID ด้ วยอักขระ “V” เมื่อเฟรมข้ อมูลเดินทางถึง
เครื่ องเซอร์ เวอร์ โปรแกรม LabView จะทาการตรวจสอบหา
อักขระ ID ที่นาหน้ าค่าแต่ละค่าแล้ วจึงนาค่าที่สกัดออกมาไป
แสดงผลในลักษณะกราฟิ ก ตัวอย่างโค้ ดของ Labview ที่ใช้
สกัดค่าแต่ละค่าออกมาแสดงในรูปที่ 6
ID1
1byte

1

ID2
1byte

2

…...

IDn
1byte

3.4 การออกแบบหน้ าจอแสดงผล

การออกแบบหน้ าจอเพื่ อแสดงผลค่าที่ อ่า นได้ จาก
เซนเซอร์ นนเลื
ั ้ อกใช้ โปรแกรม Labview จากบริ ษัทเนชัน่ แนล
อินสทรูเม้ นส์ที่ใช้ การเขียนโปรแกรมในลักษณะรู ปภาพกราฟิ ก
(Graphical programming) และมีการต่อสายส่งค่าข้ อมูล
คล้ า ยกับ การวาดรู ปท าให้ เ ข้ า ใจได้ ง่ า ยและลดเวลาในการ
ออกแบบได้ มาก อีกทังโปรแกรม
้
Labview ยังมีรูปกราฟิ กที่
สวยงามให้ เ ลือ กใช้ ห ลายรู ป แบบที่ เ หมาะสมสาหรั บ น ามา
แสดงผลในงานวิจยั นี ้ รูปที่ 7 แสดงหน้ าจอของการแสดงผลซึ่ง
จะเห็นว่าได้ ใช้ เกจ์แบบวงกลมในส่วนของความเร็ วของรถยนต์
และรอบเครื่ องยนต์ ส่ว นค่า อื่น ๆก็ ไ ด้ เลือกรู ปกราฟิ กเพื่ อให้
สะดวกต่อการอ่านค่าและมีความสวยงามในการแสดงผล
1

2

3

4

5

n

รูปที่ 4 รูปแบบเฟรมข้ อมูลที่ส่งไปยังเครื่องเซอร์ เวอร์
6
7 8 9 10
รูปที่ 7 หน้ าจอแสดงผลค่ าสมรรถนะต่ างๆ

4. การทดสอบการใช้ งาน
4.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ

รูปที่ 5 โค้ ดสาหรับส่ งค่ าความเร็วของรถยนต์

รูปที่ 6 โค้ ดโปรแกรม LabVIEW ในการสกัดข้ อมูล

เพื่อเปรี ยบเทียบความเร็ วของการอ่านข้ อมูลจากแต่
ละโพรโทคอล ผู้วิจยั จึงได้ ทดสอบระบบที่ออกแบบกับรถยนต์
Honda รุ่ น Civic Dimension ปี 2003 ที่ใช้ โพรโทคอล ISO
9141-2 และรถยนต์ TOYOTA รุ่ น VIOS ปี 2011 ที่ใช้ โพรโท
คอล ISO 15765-4 CAN-11 โดยได้ มีการเก็ บข้ อมูล จาก
เซนเซอร์ จานวน 10 ข้ อมูลเพื่อแสดงสมรรถนะของรถยนต์
ข้ อมูลมีดงั ต่อไปนี ้
1) ความเร็ วรถยนต์ (Vehicle Speed)
2) รอบเครื่ องยนต์ (Engine RPM)
3) สถานะระบบน ้ามัน (Fuel System Status)
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4) อัตราการไหลของอากาศผ่านท่อไอดี (Air Flow Rate)
5) แรงดันในท่อไอดี (Intake Manifold Pressure)
6) อุณหภูมิหม้ อน ้า (Coolant Temperature)
7) อุณหภูมิในท่อไอดี (Intake Air Temperature)
8) องศาการจุดระเบิด (Timing Advance)
9) การคานวณภาระที่เครื่ องยนต์ (Calculated Load Value)
10) ค่าลิ ้นเร่งหรื อคันเร่ง (Absolute Throttle Position)
ทาการส่งคาสัง่ จากไมโครคอนโทรเลอร์ เพื่อร้ องขอ
ข้ อมูลไปที่อีซียแู ละรอรับข้ อมูลที่ตอบกลับมาจนได้ ข้อมูลครบ
ทัง้ 10 ค่าแล้ วบันทึกค่าเวลาที่ใช้ ต่อรอบเอาไว้ จากนันท
้ าซ ้า
จนครบ 100 ครั ง้ แล้ ว น าเวลาในแต่ละรอบมาหาค่า เฉลี่ย
(หมายเหตุ การทดลองนี ้ไม่ได้ ทาการส่งข้ อมูลผ่าน GPRS)

สาหรั บ งานวิจัยที่ จะท าต่อไปในอนาคตนัน้ จะเพิ่ ม
ความสามารถในการแก้ ปั ญหาการหลุด ของสัญ ญาณให้
สามารถเชื่อมต่อสัญญาณกลับได้ อย่างรวดเร็ วและสร้ างระบบ
สารองข้ อมูลภายในชุดที่พฒ
ั นาขึ ้นในกรณีที่มีการหลุดหรื อการ
แฮ็งค์ของ GPRS โมดูล อีกทังยั
้ งเพิ่มการแสดงแผนที่เพื่อแสดง
ตาแหน่งของรถยนต์ในขณะแข่งขันจริ ง จึงต้ องเพิ่มโมดูล GPS
เข้ าไปกับระบบเพื่อให้ ส่งตาแหน่งของรถยนต์ไปพร้ อมกับค่า
เซนเซอร์ ที่ได้ รับจากอีซียู

4.3 ผลการทดสอบ

6. กิตติกรรมประกาศ

4.2 วิธีการทดสอบ

ตารางที่ 4 เป็ นผลการคานวณหาเวลาเฉลี่ยของการ
ได้ ข้อมูลครบทัง้ 10 ค่า ซึ่งจะเห็นว่าโพรโทคอล ISO 15765-4
(CAN-11) ให้ ค่าเวลาเฉลี่ยน้ อยกว่าโพรโทคอล ISO 9141-2
ประมาณห้ าเท่า สอดคล้ องกับข้ อมูลที่แสดงในตารางที่ 2 ที่
แสดงว่ า ความเร็ ว ในการรั บ ส่ ง ข้ อมู ล ของโพรโทคอล ISO
15765-4 (CAN-11) มีความเร็ วมากกว่า จึงอาจสรุ ปได้ ว่าใน
การนาระบบที่ออกแบบไปใช้ งานจริ ง ค่าที่นาไปแสดงผลควร
เป็ นแบบเวลาจริ ง ยิ่ งการนาไปใช้ กับ การแข่งขันรถยนต์ ที่ มี
ความเร็ ว สูง ความรวดเร็ ว ของระบบจึ ง ต้ อ งสูง ตามไปด้ ว ย
ดังนันโพรโทคอลที
้
่ให้ ค่าเฉลี่ยของเวลาในการได้ รับข้ อมูลต่า
ที่สดุ จะมีความเหมาะสมในการนาไปใช้ มากที่สดุ
ตารางที่ 4 เวลาที่ใช้ ในการอ่ านข้ อมูลครบทัง้ 10
ข้ อมูลของแต่ ละโพรโทคอล
ชนิดของโพรโทคอล

ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้

โพรโทคอล ISO 15765-4 (CAN-11)

325 ms

โพรโทคอล ISO 9141-2

1674 ms

5. บทสรุปและงานวิจัยในอนาคต

บทความนี ไ้ ด้ อ อกแบบระบบแสดงสมรรถนะของ
รถยนต์ผา่ นโครงข่ายไร้ สาย ซึง่ จะมีประโยชน์มากกับการนาไป
ประยุกต์ใช้ กบั การแข่งขันรถยนต์ในสนามแข่งขัน แต่การรับส่ง
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ข้ อ มูล ไปแสดงผลควรจะต้ อ งใช้ เ วลาให้ น้ อ ยที่ สุด เนื่ อ งจาก
รถยนต์ที่แข่งขันจะใช้ ความเร็ วสูง ดังนัน้ จะต้ องเลือกใช้ โพรโท
คอลที่มีความเร็ วของการรับส่งข้ อมูลที่สงู ที่สดุ เช่น โพรโทคอล
ISO 15765-4 ซึ่งมีใช้ ในรถยนต์รุ่นใหม่ๆ และใช้ การเชื่อมต่อ
ผ่านโครงข่ายไร้ สายที่ความเร็ วสูง เช่น โครงข่าย 3G

ผู้จัดทาขอขอบคุณ คุณอานาจ ประจงและคุณ ไชย
ยั น ต์ ชนะพรมมาที่ ช่ ว ยชี แ้ นะในการท าวิ จั ย
และ
ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ พี่ น้ องและภรรยาของข้ าพเจ้ าที่
ให้ การสนับสนุนในการศึกษาและให้ กาลังใจเสมอมา
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอวิธีการระบุตาแหน่งภายในอาคารซึ่ งสัญญาณ
จากการระบุตาแหน่งด้วยดาวเทียม เช่น ระบบจีพีเอส อาจไม่สามารถรั บ
ได้ โดยสัญญาณที่นามาใช้จะได้มาจากระบบไวร์ เลสแลน ซึ่ งระดับความ
แรงของสัญญาณวิทยุจะแปรเปลี่ยนไปตามระยะทางระหว่างตัวรับกับตัว
ส่ งสัญญาณ จากสมการคณิ ตศาสตร์ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ทั้ง สอง จึ ง ได้ท าการออกแบบตัว กรองแบบอัน เซ็ น เต็ด คาลแมนเพื่ อ
ประมาณค่าสถานะของการเคลื่อนที่ ซึ่งผลทั้งการจาลองด้วยคอมพิวเตอร์
และการทดลองจริ งภาคสนามแสดงให้เห็ นว่าวิธีการที่นาเสนอนี้ ทางาน
ได้เป็ นอย่างดี ด้วยผลการระบุ ตาแหน่ งที่ มีความแม่นยาเพียงพอสาหรั บ
การประยุกต์ใช้งานภายในอาคาร
คาสาคัญ: ตัวกรอง อันเซ็นเต็ด คาลแมน , ความแรงของสัญญาณ ,
การระบุตาแหน่งภายในอาคาร
Abstract
This article discusses an indoor positioning problem where
the signal from GPS (Global Positioning System) may not be available.
Instead, the signal from a wireless LAN system is proposed for
localization. The signal strength which varies with the distance between
transmitter and receiver can be mathematically modeled. Then, an
Unscented Kalman Filter is designed to estimate of motion. The results
gained from both computer simulation and from field experimentation
confirm that the proposed scheme performs well, and the positioning
accuracy is indeed sufficient for many indoor applications.
Keywords: Unscented Kalman filter , Signal Strength ,
Indoor positioning
1. บทนา

ในปั จจุบนั มีการใช้งานด้านการระบุตาแหน่ งอย่างแพร่ หลาย
ทั้งในด้านการระบุตาแหน่งบุคคลหรื อการระบุตาแหน่งรถยนต์ เครื่ องบิน
ทางเรื อ และ ทางการทหาร ซึ่ งเป็ นการระบุตาแหน่งภายนอกอาคาร โดย
ใช้อุปกรณ์ที่เรี ยกว่า จีพีเอส(ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลก) [1] การระบุ
ตาแหน่ งภายในอาคารก็มีค วามจาเป็ นเช่ นเดี ยวกัน แต่ก็มีขอ้ จากัดของ

สั ญ ญาณวิ ท ยุจ ากดาวเที ย ม ไม่ ส ามารถทะลุ ท ะลวงเข้า ไปถึ ง ตัว รั บ
สัญญาณได้ จึ งมี ผลงานวิจยั ต่างๆ เพื่ อมาแก้ปั ญหานี้ โดยใช้วิธีก ารนา
กลุ่มของเซนเซอร์ วางตัวในตาแหน่งพิกดั ที่แน่ นอนจากนั้นนาหุ่ นยนต์ที่
ติ ด ตั้ง ตัว รั บ สัญ ญาณวิ่ ง เข้า ไปในพื้ น ที่ เ พื่ อ ปฏิ บ ัติ ภ ารกิ จ ซึ่ งผู้ค วบคุ ม
หุ่ นยนต์สามารถดูตาแหน่ งจากจอภาพระยะไกล [2],[3] ตัวส่ งสัญญาณ
วิ ท ยุที่ น่า สนใจและได้น ามาเพื่อการศึ ก ษาวิ จยั การระบุตาแหน่ งซึ่ งใช้
หลัก การที่ ค ล้ายๆกันคื อการนาสัญญาณวิ ท ยุจากคลื่ น โทรศัพท์ระบบ
Cellular มาใช้เพื่อระบุตาแหน่ ง [4],[5] ซึ่ งสามารถนามาใช้เพื่อช่วยหา
ตาแหน่งของโทรศัพท์มือถือที่อยูใ่ นพื้นที่ของเสาส่ งสัญญาณบริ เวณนั้นๆ
Radio Frequency Identification (RFID) ก็เป็ นอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณวิทยุ
เช่ นเดี ยวกันและยังเป็ นอุปกรณ์ ที่มีใช้กนั แพร่ หลายในด้านธุ รกิ จการค้า
หรื อ ส่ วนใหญ่ ใช้ในงานด้านคลังสิ นค้า อี กทั้งในตัวโปรแกรมที่มี การ
บันทึกค่าการใช้งาน ข้อมูลภายในโดยเฉพาะค่าความแรงของสัญญาณ จึง
มีการนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการระบุตาแหน่งภายในอาคารเช่นกัน [6]
อุปกรณ์ ตัวรับส่ ง สัญญาณไวร์ เลสแลน หรื อ Access point
เป็ นอุปกรณ์พ้นื ฐานที่ติดตั้งมากับคอมพิวเตอร์ แบบพกพา ตามมาตรฐาน
IEEE 802.11 , IEEE 802.11b/g , IEEE 802.11a , IEEE 802.11n คือ
มาตรฐานของเครื อข่ ายไร้ ส าย หรื อจะเรี ยกอี ก ชื่ อหนึ่ งว่า Wireless
Ethernet [7] มีคุณสมบัติในการแพร่ กระจายคลื่นวิทยุ และเป็ นอุปกรณ์ที่มี
การใช้งานอย่างแพร่ หลายมีการติดตั้งในตาแหน่งที่แน่ นนอนในตัวอาคาร
สถานที่ต่างๆ อย่างเช่ น สนามบิ น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ใน สถานี
รถไฟใต้ดิน ด้วยเหตุน้ ี อุปกรณ์ ตัวรั บส่ ง สัญญาณไวร์ เลสแลน จึงเป็ นที่
น่าสนใจในการศึกษาวิจยั ในการนามาใช้ในการระบุตาแหน่ง จาก [8] ได้
ทาการศึกษาวิจยั การระบุตาแหน่ งภายในอาคารซึ่ งได้ระบุถึง สัญญาณ
ดาวเทียม ไม่สามารถผ่านเข้าไปในอาคารได้ นอกจากนี้ยงั ได้มีการนามา
พัฒนาต่อเพื่อใช้ในการนาหุ่ นยนต์เพื่อเข้าไปในสถานที่ ต่างๆที่ มนุษย์ไม่
สามารถเข้า ไปได้เ ช่ น การกู้ภ ัย ในสถานที่ อ ัน ตรายหรื อ สภาพที่ เ ป็ น
สารเคมีรั่วไหล หรื อแม้แต่ การรั่วไหลของรังสี ดงั ผลงานวิจยั [9],[10]
เนื่ องจากคุณสมบัติของความแรงสัญญาณตัวรั บส่ ง สัญญาณ
ไวร์ เลสแลนมีคุณสมบัติ ที่เป็ นสัญญาณไม่เป็ นเชิ งเส้น จึ งไม่สามารถใช้
การประมาณค่าแบบเชิ งเส้นได้ ตัวกรอง Unscented Kalman [11] ที่มี
คุณสมบัติ การประมาณค่าข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ ยโดยกลุ่ม Sigma point
และ การพยากรณ์ขอ้ มูลล่วงหน้า มีการวัดสัญญาณเข้ามาเพื่อหาค่า ความ
ผิดพลาด เพื่อนามาปรั บปรุ งค่าในการระบุ ตาแหน่ ง จึงถูก นามาใช้ใ น
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การศึกษาวิจยั เพื่อให้การทางานที่สะดวกและแม่นยา ดังเช่น การใช้งาน
ในการหาตาแหน่งของยานยนต์ไร้คนขับที่ใช้ระบบ GPS ร่ วมกับเข็มทิศ
อิเล็กทรอนิกส์ [13][14]
2. ความสัมพันธ์ ระหว่ างความแรงสั ญญาณวิทยุกบั ระยะทาง
ในการระบุตาแหน่งที่ใช้ความแรงของสัญญาณนั้นจะใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับความแรงของสัญญาณดังสมการที่ 1
(1)
Pr(d)  Pr  10n log (d)  X  [3],[5]
ั ได้ที่ระยะทาง d มีหน่ วยเป็ น
Pr(d) คือ ความแรงของสัญญาณที่วด
dBm
คือ ความแรงของสัญญาณที่ระยะห่ างจากตัวส่ ง 1 เมตร มี
Pr
หน่วยเป็ น dB
คือ ระยะทาง มีหน่วยเป็ นเมตร
d
คือ ค่าสัญญาณรบกวนที่เกิดจากสนามแม่เหล็ก
X
คือ ค่าคงที่การกระจายของสัญญาณ
n
จากนั้นหาพิกดั ตาแหน่งได้จากความสัมพันธ์ดงั สมการที่ 2
(2)
d1  ( x0  x1) 2  ( y0  y1) 2
เมื่อ d1 คือ ระยะทางระหว่างตัวรับสัญญาณกับตัวส่งสัญญาณ
x0 คือ ตาแหน่งพิกดั ทางแกน x ของตัวรับสัญญาณ
x1 คือ ตาแหน่งพิกดั ทางแกน x ของตัวส่ งสัญญาณตัวที่หนึ่ ง
y 0 คือ ตาแหน่งพิกดั ทางแกน y ของตัวรับสัญญาณ
y1 คือ ตาแหน่งพิกดั ทางแกน y ของตัวส่ งสัญญาณตัวที่หนึ่ ง
แนวคิดในการนาความแรงสัญญาณมาระบุตาแหน่ง
การระบุตาแหน่งที่ให้การระบุตาแหน่งมีความแม่นยาให้มาก
ที่สุดนั้นจาเป็ นที่จะต้องมีการใช้ตวั ส่ งสัญญาณอย่างน้อย 3 ตัว แต่ใน
กรณี น้ ี ใช้ท้ งั หมด 4 ตัว ดัง รู ป ที่ 1 ในการอ้า งอิ ง ซึ่ งเป็ นหลัก การทาง
คณิ ตศาสตร์ ในการหาจุดตัดเพื่อให้ได้พิกดั เพียงจุดเดี ยว ต้องใช้วงกลม
อย่างน้อยสามวง
0

0

AP1 (x0,y0)

AP3 (x2,y2)

AP2(x1,y1)

(x,y)

AP4(x3,y3)

รูปที่ 1 การอ้างอิงตาแหน่งที่ใช้ ตัวส่งสัญญาณความถี่วิทยุ 4 ตัว
เมื่อใช้ตวั ส่งสัญญาณวิทยุ 4 ตัวสามารถเขียนเป็ นสมการได้ ดัง
สมการที่ 3
Pri (d)  Pri  10n log ( ( x0  xi ) 2  ( y0  yi ) 2 )  X 
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เมื่อ i คือ ลาดับที่ของตัวส่ งสัญญาณวิทยุในกรณี น้ ี i = 1,..,4
3. ตัวกรองคาลแมนแบบ Unscented Kalman Filter (UKF)
ในปั จจุบนั UKF เป็ นที่ นิยมใช้มากกว่า Extended Kalman
Filter (EKF) เนื่ องจาก EKF ใช้การประมาณค่าความเป็ นเชิ งเส้นในช่วง
สั้น ๆ ซึ่ ง Simon J.Julier [11] ได้ช้ ี ขอ้ บกพร่ องของกระบวนการนี้ ไว้ว่า
หากระบบที่ ไ ม่ มี ค วามคงทนต่ อ สั ญ ญาณรบกวนหรื อ ระบบที่ มี ก าร
เปลี่ ยนแปลงอย่างฉับพลันทันที ทนั ใด การใช้กระบวนการความเป็ นเชิ ง
เส้นอาจไม่ สามารถติ ดตามการเปลี่ ยนแปลงได้ อี ก ทั้งการหา Jacobian
Matrix ของระบบที่ซบั ซ้อนสู งนั้นยากและเสี่ ยงต่อความผิดพลาดในการ
คานวณ กระบวนการ Unscented transformation (UT) ดังรู ปที่ 2 จึงถูก
พัฒนาขึ้ นเพื่อแก้ไขข้อบกพร่ องของกระบวนการประมาณความเป็ นเชิ ง
เส้น โดยใช้หลักการของทฤษฎี ความน่ าจะเป็ นของการกระจายตัวรอบ
ค่าเฉลี่ยของระบบที่ไม่เป็ นเชิ งเส้นหรื อที่เรี ยกว่า “จุดซิ กม่า Sigma point”
เป็ นตัวก าหนดค่ าความแปรปรวนร่ วมของสัญญาณรบกวนของระบบ
และค่าเฉลี่ยเพื่อใช้ในการพยากรณ์ขอ้ มูลล่วงหน้าโดยลักษณะของสมการ
ที่ไม่เป็ นเชิง
UKF มีสมการพื้นฐาน ไม่เป็ นเชิงเส้นดังสมการที่ 4-5
แบบจาลองพลศาสตร์ ระบบไม่เป็ นเชิงเส้น
(4)
xk 1  f xk , u k , k   wk , wk ~ N 0, Qk 
แบบจาลองการวัดไม่เป็ นเชิงเส้น
(5)
y k  hxk , k   vk ,
v k ~ N 0, Rk 
โดยที่ wk และ vk คือ สัญญาณรบกวน ของพลศาสตร์ ระบบ และ
แบบจาลองการวัด ตามลาดับ คุณสมบัติคือ เป็ นตัวแปรสุ่ มแบบ Gaussian
noise มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 0 และค่าความแปรปรวน เท่ากับ Qk และ Rk
ตามลาดับ โดยค่าความแปรปรวนร่ วม หาได้จาก E[wk  wkT ]  Qk
และ E[vk  vkT ]  Rk โดยที่ E[] เป็ นกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
หมายถึงค่าความคาดหวัง

(3)

รู ปที่ 2 วิธีการแปลงค่าอันเซ็นเต็ด(UT:Unsecented Transformation)
Method
กระบวนการต่อมาค านวณจุดซิ กม่าจากค่าประมาณตัวแปร
สถานะเริ่ มต้น x̂0  หากกาหนดให้
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, x0  xˆ0   x0  xˆ0 T   P0

x0   x̂0

  m
0

คือ ค่าน้ าหนักรอบค่าเฉลี่ย
คานวณหาจุดซิกม่า
ค่าเฉลี่ย:
X  xˆ
จุดซิกม่า:
m

(6)

0

0

0
k

(7)

k



n
X k(i )  xˆ k  (1) i 
P 
(0) k 
 1 
i

(8)

Propagation of Mean and Covariance คือ กระบวนการนาค่าจุดซิกม่า
แทนลงในสมการพลศาสตร์ของระบบเพื่อประมาณค่าตัวแปรสถานะ
ต่อไป t k 1  ของระบบ





X k(i)1  Fk X k(i ) , u k , k , i  0,1,...2n
2n

xˆ k1    (i ) X k(i)1

(9)
(10)

i 0



2n



Pk1    (i ) X k(i)1  xˆk1 X k(i)1  xˆk1



T

i 0

 Qk

(11)

Measurement Update คือ กระบวนการปรับปรุ งตัวแปรสถานะโดยที่
พิจารณาผลของสมการการวัดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
~
(12)
y k(i)1  H k 1 X k(i)1 , k  1 , i  0,1,...,2n
2n

(13)

yˆ k 1    (i ) ~
y k(i)1 ;
i 0

Measurement covariance คือ ความแปรปรวนร่ วมของการวัด
2n





k 1    (i ) ~
y k(i)1  yˆ k 1 ~
y k(i)1  yˆ k 1

T



i 0

 Rk

(14)

Cross covariance คือ ความแปรปรวนร่ วมที่คาบเกี่ยวกัน
2n





 k 1    (i ) X k(i)1  xˆ k 1 ~
y k(i)1  yˆ k 1



T

n เป็ นขนาดเมทริ กต์ ของระบบ

4. การออกแบบระบบ
สมการประมาณความไม่เป็ นเชิงเส้นของระบบ x k 1 และ
การวัด y k ตามสมการที่ 19-20
(19)
xk 1  Fk xk , u k , k   wk
(20)
y k  H k xk , k   vk
การออกแบบจ าลองพลวัต รของการเคลื่ อ นที่ ข องตัว รั บ
สัญญาณ (โดยในการทดลองนี้ ใช้การเคลื่ อนที่ของมนุ ษย์) โดยนาข้อมูล
พิกดั ( Position : p) และความเร็ ว (Velocity : v) โดยระบุล งใน
ระบบพิกดั แบบ Cartesian ดังนั้นตัวแปรพลวัตรการเคลื่อนที่ของ มนุ ษย์
ในปริ ภูมิเวกเตอร์ x มีตามสมการที่ 21
(21)
x   px py vx vy  T
กาหนดให้
p x , p y คือ ตาแหน่งของมนุษย์ ในแนวแกน x และแกน y
v x , v y คือ ความเร็ วในการเคลื่อนที่ในแนวแกน x และแกน y
สัญญาณที่ใช้ในการควบคุม u คือ ค่าความเร่ ง(Acceleration: a ) ของ
มนุษย์ กาหนดให้ a x , a y เป็ นเวกตอร์ความเร่ งในการเคลื่อนที่ใน
แนวแกน x และแกน y ตามสมการที่ 22
(22)
u   ax ay  T
เพราะฉะนั้นสมการแบบจ าลองพลวัต รการเคลื่ อ นที่ ข อง
มนุษย์ หรื อ Process Model ที่ใช้ในการระบุตาแหน่ ง กาหนดลงในปริ ภูมิ
เวกเตอร์มีดงั นี้
xk 1  Ak xk  Bk uk  wk ,
k    (23)
เมื่อ A คือ เมทริ กต์ส่งผ่านค่าตัวแปร(Transition Matrix)
1
0
Ak  
0

0

(15)

i 0

Kalman Gain คือ อัตราขยาย คาลแมน

(16)

K k 1   k 1k11

Mean Update คือ ปรับปรุ งค่ากลาง

xˆk 1  xˆk1  K k 1  yk 1  yˆ k 1 

(17)

Covariance Update คือ ปรับปรุ งค่าความแปรปรวนร่ วม
Pk 1  Pk1  K k 1k 1 K kT1

โดยที่ X
point”

(i )
k

(18)

คือ จุดที่แทนการกระจายตัวรอบค่าเฉลี่ย เรี ยกว่า “Sigma



n


 1   ( 0) Pk 

i

แทนตาแหน่งแถวที่ i ของกระบวนการหาค่ารากที่

สองของเมทริ กต์
(i )
n
Pk และ  คือ ตัวประกอบค่าน้ าหนักของข้อมูลตาแหน่งที่ i
1   ( 0)

2n

โดยที่  

i 

1

Bk

0 dt 0 
1 0 dt 
0 0 0

0 0 0

(24)

คือ เมทริ กต์สญ
ั ญาณควบคุม (Control Signal Matrix)
0
0
Bk  
1

0

0
0 
0

1

(25)

หลัง จากที่ ท ราบสมการของกระบวนการแล้ว สิ่ ง ที่ จ ะต้อ ง
ทราบอีกคือสมการการวัดของระบบ (Measurement Model) ซึ่ งปริ มาณ
ของสั ญญาณที่ ได้น้ ี จะอยู่ใ นรู ป แบบของความแรงของสัญญาณ RSS
(Received Signal strength) ตามสมการที่ 3
ในการประยุก ต์ใ ช้อลั กอริ ทึมตัวกรองคาลแมนแบบ(UKF)
พารามิเตอร์ Qk และ Rk จะเป็ นตัวที่เราได้จากการคานวณเพื่อปรับค่า
น้ าหนักของข้อมูลที่มาจาก ระบบ และ การวัด

i 0

โดยที่ i คือ อันดับของจุดซิกม่า
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Trajectory by Unscented Kalman Filter with Simulation

7

UKF
Sim

6
5

Y coordinate (m)

4
3
2
1
0
-1
-2
-7

-6

-5

-4

-3
-2
X coordinate (m)

-1

0

1

2

รู ปที่ 5 เปรี ยบเทียบเส้นทางเดินจากการจาลองระบบกับ เส้นทางเดินที่ได้
จากการใช้ ตัวกรอง อันเซ็นเต็ด คาลแมน
Error X axis using simulator

0.07

Xerror
mean

0.06
0.05

error meter

5. การทดลอง และ ผลการทดลอง
การทดลองแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
ส่วนแรก คือ การจาลอง ระบบขึ้นมาโดยจาลองเส้นทางเดิน
ของตัวรับสัญญาณให้เป็ นวงกลม วางตาแหน่งของตัวส่งสัญญาณความถี่
วิทยุท้งั หมด 4 ตัวที่ตาแหน่ง (-10,-10),(10,-10),(10,10),(-10,10) มีหน่วย
เป็ นเมตรโดยใช้โปรแกรมจาลองระบบ (Simulink) จะได้ความแรง
สัญญาณวิทยุที่ได้จากการจาลองดังรู ปที่ 4 จากนั้นนา ตัวกรองอันเซ็นเต็ด
คาลแมน มาทาการประมาณค่า จะได้ผลดังรู ปที่ 5
ส่ วนที่ สอง คื อ การทดลองโดยใช้อุปกรณ์ จริ ง วางตาแหน่ ง
ข อ ง ตั ว ส่ ง สั ญ ญ า ณ ค ว า ม ถี่ วิ ท ยุ ทั้ ง ห ม ด 4 ตั ว ที่ ต า แ ห น่ ง
(0,0),(0,40),(14,40),(14,0) มี หน่ วยเป็ นเมตร ซึ่ งเป็ นพิกดั ของ AP1 ถึ ง
AP4 ตามลาดับ พิกดั ดังกล่าวได้จากการกาหนดจุดภายในอาคารโรงงาน
จากนั้นทาการเดิ นวัดความความแรงสัญญาณ จะได้ความแรงสัญญาณ
วิ ท ยุ ดัง รู ปที่ 6 จากพื้ น ที่ จ ริ งที่ เ ข้ า ไปวัด ความแรงที่ มี ส ภาพที่ เ ป็ น
เครื่ องจักรจานวนจากโดยกาหนดให้ค่าคงที่การกระจาย n = 2.5 จากนั้น
นาตัวกรองอันเซ็นเต็ด คาลแมน มาทาการประมาณค่า ปรับเมตริ กซ์โควา
เรี ยนการรบกวนของระบบ Qk และเมตริ กซ์โควาเรี ยนการรบกวนของ
การวัด Rk
Qk =[1 0 0 0;0 1 0 0;0 0 1 0;0 0 0 1]x10^0;
Rk =[0.76555 0 0 0;0 0.15555 0 0;0 0 0.85555 0;0 0 0 0.5555]x10^(2);
จะได้เส้นทางเดินดังรู ปที่ 7
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สัญญาณไวร์เลสแลนจากพื้นที่จริ ง รู ปสัญญาณมีความไม่เป็ นเชิ งเส้นและ
สัญญาณรบกวนที่มากเมื่อเทียบกับสัญญาณวิทยุ เส้นทางเดินที่ได้ดงั รู ปที่
9 ถื อว่าใกล้เคียงกัน จากการทดลองสามารถสรุ ปได้ว่าการระบุตาแหน่ ง
ภายในอาคารโดยใช้ค่าความแรงสัญญาณวิทยุน้ นั สามารถทาได้จริ ง

Received Signal Strength real trajectory

-30

AP1
AP2
AP3
AP4

-35
-40
-45

dBm

-50
-55
-60
-65
-70
-75
-80

0

100

200

300
times x 0.1s

400

500

600

รู ปที่ 8 ความแรงสัญญาณวิทยุที่ได้จากการวัดสัญญาณจริ ง
Trajectory by Unscented Kalman filter
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รูปที่ 9 เส้นทางเดินที่ได้จากการประมาณค่าด้วยตัวกรอง อันเซ็นเต็ด
คาลแมน
6. สรุปและวิเคราะห์ ผลการทดลอง
ผลที่ ไ ด้ เ ปรี ยบเที ย บระหว่ า งเส้ น ทางเดิ น ที่ จ าลองขึ้ น มากั บ
เส้นทางเดินที่ได้จากการประมาณค่าด้วย Unscented Kalman filter มีค่า
ความคลาดเคลื่อน แสดงดังในรู ปที่ 6 มีค่าเฉลี่ยความผิดพลาดทางแกน X
เท่ากับ 0.006171 เมตร และ ค่าเฉลี่ยความผิดพลาดทางแกน Y มีค่าเท่ากับ
0.005838 เมตร ถือว่ามีความคลาดเคลื่อนน้อยมาก ซึ่ งแสดงเส้นทางเดินที่
ได้ ดังรู ปที่ 5 จากการวิเคราะห์ กราฟการเปลี่ ยนแปลงของความแรง
สัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามระยะห่ างระหว่างตัวรับและตัวส่ ง
อย่างชัดเจน ดังรู ปที่ 4 สัญญาณรบกวนที่ เกิ ดขึ้นเนื่ องจากการจาลอง
เส้นทางเดินสามารถจากัดให้อยูใ่ นระดับที่น้อยมากเมื่อเทียบกับสัญญาณ
ที่วดั ได้เพราะฉะนั้นจึงทาให้การประมาณค่ามีความถูกต้องซึ่ งก็เป็ นการ
ยืนยันว่าแนวคิดการนาค่าความแรงสัญญาณมาเพื่อระบุตาแหน่ งโดยใช้
Unscented Kalman Filter นั้นสามารถทาได้จริ ง
จากนั้นทาการทดลองจริ งในอาคารโรงงานที่ มีเครื่ องจัก รจานวน
มาก จากรู ปที่ 8 เป็ นกราฟแสดงความแรงสัญญาณที่วดั ได้ของตัวรับส่ ง
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ น าเสนอถึ งการใช้ ก ระบวนการท าดิ ทเธอร์
(Dithering) เพื่อลดความเพี้ยนฮาร์ โมนิ กส์ (Harmonics distortion) ที่เกิด
จากความผิดพลาดควอนไตซ์ (Quantization error) สัญญาณที่ เกิ ดขึ้ น
ซ้ าๆที่เพิ่มเข้ามาให้กลายเป็ นสัญญาณพื้นหลัง (Background noise) ซึ่ ง
เป็ นสัญญาณรบกวนที่มีความถี่แถบกว้าง และไม่เป็ นปั ญหาสาคัญต่อการ
รับรู้ของมนุษย์มากนัก โดยสามารถทดลองการใช้งานทางเสี ยง (Audio)
กับชุดทดลองเพื่อการเรี ยนรู้ทางดิจิตอลออดิโอ (A digital audio learning
kit : DALK) และเปรี ยบเทียบกับการจาลองการทางานด้วยโปรแกรม
LabVIEW ซึ่ งผลการทดลองที่ ไ ด้ส อดคล้อ งและเป็ นไปตามทฤษฎี
ของดิทเธอร์
คาสาคัญ: ดิทเธอร์ , ควอนไตซ์, สัญญาณรบกวนพื้นหลัง, DAC, SPDIF

Abstract
In this paper, the dither is introduced in order to ignore the
quantization error. Dithering is used in processing of both digital audio
and digital video data. Two experiments using the digital audio data
format are set for DALK compared with the results from LabVIEW
software. The simulation results are shown that by the use of dither
signal can reduce the effects of amplitude of quantization noise.
Keywords:

ดิ ทเธอร์ , ควอนไตซ์, สัญญาณรบกวนพื้นหลัง, DAC,
SPDIF

1. บทนา
ปั จจุบนั นี้ เป็ นยุคแห่ งการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล สัญญาณ
ทุกแบบสามารถที่จะแปลงเป็ นสัญญาณดิ จิตอลได้ ผ่านขบวนการแปลง
สั ญ ญาณอนาล็ อ กเป็ นสั ญ ญาณดิ จิ ต อล โดยการท าควอนไตซ์

(Quantization) ได้ แต่จะสร้ างปั ญหาอื่ นขึ้นมาได้ ในปั ญหาที่ สนใจนั้น
จะกล่าวถึงในกรณี ที่สญ
ั ญาณที่จะนามาควอนไตซ์ที่มีระดับต่าๆ เช่น ช่ วง
หางเสี ยงของตัวโน้ตดนตรี เมื่อนามาใช้งานทางด้านออดิโอ (Audio) จะ
สั ง เกตได้ ถึ ง ความผิ ด พลาดที่ เ กิ ด จากการท าควอนไตซ์ ไ ด้ ง่ า ย จาก
ธรรมชาติของการรับรู้ ของสมองมนุ ษย์ที่ให้ ความสาคัญกับสิ่ งที่เกิดขึ้น
แปลกๆ ในตอนต้นๆ แต่ถา้ เหตุการณ์น้ นั ยังคงเกิ ดขึ้นต่อเนื่ อง ซ้ าๆ และ
ไม่ ร บกวนจนเกิ น ไป หรื อ จะเรี ยกว่ า เป็ นสัญ ญาณรบกวนพื้ น หลัง
(Background Noise) ที่มีคุณสมบัติเป็ นสัญญาณรบกวนที่มีแถบกว้าง
สมองจะลดล าดับความส าคัญในการรั บรู้ จนไปถึ งระดับ ไม่ ใ ห้ค วาม
สนใจ ดังนั้น จึ งเกิ ดขั้น ตอนที่ จะท าการลดความส าคัญของสัญญาณที่
เกิ ดขึ้ นซ้ าๆกันให้กลายเป็ นสัญญาณที่สมองให้ความสาคัญในการรั บรู ้
ลดลงนั้น เป็ นกระบวนการทาดิทเธอร์ (Dithering)
งานวิจยั นี้ จะทาการทดสอบความเข้าใจนี้ และสามารถสร้างเป็ น
การทดลองที่สามารถเข้าใจกระบวนการก่อนหน้านี้ ได้โดยสร้ างสัญญาณ
ดิทเธอร์ เข้ารวมกับสัญญาณที่เราต้องการก่อน แล้วทาการสังเกตุก่อนและ
หลังการทาควอนไตซ์ด้วยชุ ดทดลองเพื่อการเรี ยนรู้ กระบวนการแปลง
สัญญาณทางดิจิตอลออดิโอ (A digital audio learning kit: DALK) โดย
เปรี ยบเที ย บผลการทดลองที่ ได้ น ามาเปรี ยบเที ย บกับ การจาลองการ
ทางานกับโปรแกรม LabVIEW

2. ทีม่ าและแรงจูงใจของปัญหา
การควอนไตซ์ (Quantization) เป็ นกระบวนการแปลง
สัญญาณอะนาลอกเป็ นสัญญาณดิ จิตอล เพื่อนาไปใช้ประมวลผลด้วย
อุปกรณ์ ป ระมวลสัญญาณดิ จิตอล ความผิ ดพลาดของสัญญาณที่เกิ ดจา
การทาควอนไตซ์ หรื อเรี ยกว่า ความผิดพลาดควอนไตซ์ (Quantization
error) ทาให้เกิดสัญญาณแปลกปลอมเข้ามาที่มีความถี่ เป็ นจานวนเท่ากับ
ความถี่ เดิ ม หรื อที่เรี ยกว่า ฮาร์ โมนิ กส์ (Harmonics) ดังนั้นการทาควอน
ไตซ์จึงเป็ นการสร้ างองค์ประกอบทางความถี่ ที่ไม่ได้มีอยูใ่ นสัญญาณอะ
นาลอก ให้เกิ ดเป็ นองค์ประกอบทางความที่ไม่ตอ้ งการขึ้นมา ที่เรี ยกว่า
ความเพี้ยนฮาร์ โมนิ กส์ (Harmonics Distortion) สรุ ปได้ว่า การทาควอน
ไตซ์น้ นั เป็ นสาเหตุของการเกิดความเพี้ยน
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มีทฤษฎีท่ีช้ ี ให้เห็นว่า การได้สญ
ั ญาณรบกวนชนิ ดหนึ่ งในระดับ
หนึ่ งเข้าไปก่อนการทาควอนไตซ์สามารถลดผลของความผิดเพี้ยนควอน
ไตซ์ได้ ทาให้องค์ประกอบของสัญญาณฮาร์ โมนิ กทั้งหลายหายไปได้ ซึ่ ง
สามารถเห็ นได้จากสัญญาณที่ แปลงกลับแล้ว แต่มีสัญญาณรบกวนพื้น
หลังเพิ่ม ขึ้ น แต่ด้วยธรรมชาติ ข องสมองมนุ ษย์ที่จะไม่สนใจสัญญาณ
รบกวนพื้นหลังมาก จะสนใจแต่สัญญาณหลัก และองค์ประกอบทาง
ความถี่ ทาให้สามารถนาไปใช้งานได้จริ ง เช่นในขบวนการผลิ ตทางด้าน
การอัดเสี ยง ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่สามารถสร้ างการทดลองเพื่อทาความ
เข้า ใจแล้ว รู้ จ ัก คุ ณ ประโยชน์ ข องขบวนการนี้ ในงานต่ า งๆได้อ ย่า งมี
นัยสาคัญ

3. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

ดิทเธอร์ (Dither) คือ กระบวนการเพิ่มสัญญาณรบกวนเพื่อลด
ความเพี้ยน ซึ่ งจะหมายความรวมถึงสัญญาณความถี่อื่นๆ รวมทั้งฮาร์ โม
นิ กส์ที่เพิ่มเข้ามาในสัญญาณเดิมด้วย [1] โดยหลักการคือ การทาให้ฮาร์
โมนิกส์ท่ีเกิดจากการควอนไตซ์เป็ นความเพี้ยนที่สามารถรับรู้ได้ง่าย และ
นามาปรับให้กลายเป็ นสัญญาณพื้นหลังที่สังเกตได้ยาก เพราะแท้ที่จริ ง
แล้วดิ ทเธอร์ คือสัญญาณรบกวนชนิ ดหนึ่ งแต่เป็ นสัญญาณรบกวนที่เรา
ต้องการ โดยการเพิ่มกระบวนการการเพิ่มสัญญาณสุ่ มเทียม (Pseudorandom noise) เข้าไปก่อนทาการควอนไตซ์ ซึ่ งเรี ยกว่า การทาดิ ทเธอร์
(Dithering) [2]
Q
quantizer

x

xQ

n
(Dither)

Probability Density Function

xmin

0
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x(n)

รู ปที่ 2 รู ปแบบการกระจายตัวของสัญญาณดิทเธอร์แบบยูนิฟอร์ม [1]

4 รายละเอียดชุ ดพัฒนาเพื่อการเรี ยนรู้ กระบวนการประมวล
สั ญญาณทางด้ านดิจิตอลออดิโอ (A digital audio learning
kit: DALK)

ชุดทดลอง DALK [3] เป็ นชุ ดทดลองเพื่อประกอบการเรี ยนรู้
การประมวลสัญญาณทางด้านดิจิตอลออดิโอ ทาให้สามารถเข้าใจพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ทางด้านดิจิตอลออดิโออื่นๆได้ ประกอบด้วย 2 ส่ วนหลักๆ คือ
ส่ วนของบอร์ ดถอดรหัส (Decoder board) และ ส่ วนของบอร์ ดแปลง
สัญญาณดิจิตอลเป็ นอะนาลอก (Digital to analog board: D/A board)

4.1 หลักการทางานของชุดทดลอง DALK

หลักการทางาน คือ สัญญาณดิจิตอลอินพุตที่อยู่ในรู ปแบบของ
SPDIF (Sony/Phillips digital interconnect format) หรื อ S/PDIF
(Sony/Philips digital interface) ที่ มีความถี่ สุ่ ม (Sampling frequency)
ตั้งแต่ 44.1-192 kHz และต่อมาทาการถอดรหัสด้วยบอร์ ดถอดรหัส แล้ว
ส่ งสัญญาณที่ได้เพื่อทาการแปลงเป็ นสัญญาณอะนาลอกด้วยบอร์ ดแปลง
สัญญาณดิจิตอลเป็ นอะนาลอก ขนาด 16-24 บิต แล้วผ่านวงจรกรองแถบ
ความถี่ ต่ าผ่าน (Active analog low-pass filter) จากนั้นส่ งออกภาค
เอาต์พตุ เพื่อทาการขยายสัญญาณต่อไป ดังแสดงในรู ปที่ 3

รู ปที่ 1 การทาดิทเธอร์ โดยการเพิ่มสัญญาณสุ่มให้กบั สัญญาณก่อนที่จะ
ทาการควอนไตซ์
กระบวนการทาดิ ทเธอร์ น้ นั จะเป็ นการบวกสัญญาณรบกวน
(Noise signal) หรื อ ดิทเธอร์ เพิ่มเข้าไปในสัญญาณก่อนที่จะทาการควอน
ไตซ์ หรื อเรี ยกว่า การทารี ควอนไตซ์ (Requantization) การรบกวนการ
ทาควอนไตซ์น้ ี จะทาให้รูปแบบของความถี่ หรื อ ฮาร์ โมนิ กส์ของความ
ผิดพลาดของการควอนไตซ์มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นดิ ทเธอร์ จดั เป็ น
สัญญาณสุ่ ม (Random signal) ประเภทหนึ่ งโดยในงานวิจยั นี้ จะเลือกใช้
เฉพาะดิ ทเธอร์ ที่มีลกั ษณะเชิ งสถิติของการกระจายตัวที่เรี ยกว่า รู ปแบบ
การกระจายตัวแบบยูนิ ฟอร์ ม (Uniform distribution) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งใน
รู ปแบบที่ใช้กนั มาก

xmax

S/PDIF

Decoder
board

D/A
converter
board

Active
analog
low-pass
filter

Analog
signal

รู ปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมของชุดทดลอง DALK
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5 วิธีและตัวอย่ างการทดลอง
5.1 วิธีการทดลองสาหรับโปรแกรม LabVIEW
ทาการสร้ างสัญญาณไซน์ความถี่ 1 kHz ขนาดตามต้องการ
โดยใช้ความถี่ สุ่ ม 44.1kHz และ 11.025 kHz โดยทาดิ ทเธอร์ ที่มี การ
กระจายตัวแบบยูนิฟอร์ ม ในส่ วนการใช้โปรแกรม LabVIEW นั้นอ้างอิง
วิธีการเขียนโปรแกรมโดยละเอียด ใน [1]

5.2 วิธีการทดลองสาหรับชุดทดลอง DALK

สร้างสัญญาณไซน์ที่มีความถี่ 1 kHz และขนาดตามต้องการ
นามารวมกับสัญญาณรบกวนสี ช มพู (Pink noise) ซึ่ งเป็ นสัญญาณที่ มี
แถบความถี่ เสี ยงเท่ากันทุกความถี่ ซึ่ งมียา่ นความถี่เสี ยงอยูท่ ี่ 20- 20kHz
แล้วทาการแปลงเป็ นไฟล์ดิจิตอลตามความถี่ สุ่มที่กาหนดคือ 44.1k และ
11.025kHz ด้วยความละเอียด 16 บิท โดยสร้างจากโปรแกรมสาเร็ จรู ป
แล้วนาสัญญาณที่ได้มาทาการ playback ผ่านทางช่อง SPDIF แล้วผ่านไป
ชุดทดลอง DALK ทาการวัดโดยออสซิลสโคปในโหมด FFT ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 การใช้งานบอร์ดทดลอง DALK

รู ปที่ 5 สัญญาณที่ความถี่ 1 kHz ด้วยความถี่สุ่ม 44.1kHz

รู ปที่ 6 สัญญาณที่ความถี่ 1 kHz ด้วยความถี่สุ่ม 44.1kHz รวมกับ
สัญญาณดิทเธอร์ -18dB
LK และให้นามาใช้สาหรับทดสอบงานวิจยั นี้

6 ผลการทดลอง
6.1 ผลการทดลองจากโปรแกรม LabVIEW
ดังรู ปที่ 5 ผลที่ได้จากการเลือกใช้ความถี่สุ่ ม 44.1kHz สาหรับ
การสร้างสัญญาณไซน์ที่ไม่สมบูรณ์ โดยจะมีองค์ประกอบของฮาร์ โมนิ ค
คี่ปะปนอยู่ และต่อมาเมื่อทาการเพิ่มสัญญาณดิทเธอร์ เข้าไป จะแสดงผล
ที่ได้ดงั รู ปที่ 6 พบว่า สัญญาณไซน์ที่ได้ไม่มีองค์ประกอบของฮาร์ โมนิ
คคี่อยู่ แต่ปรากฏสัญญาณรบกวนพื้นหลัง (Background noise) ที่ระดับ 70dB และส าหรั บการทดลองที่ ค วามถี่ สุ่ ม 11.025kHz จะได้ผลการ
ทดลองสอดคล้องกัน ดังรู ปที่ 7 และ 8

6.2 ผลการทดลองจากชุดทดลอง DALK
ดังรู ปที่ 9 พบว่า การสร้ างสัญญาณที่ความถี่ สุ่ม 44.1kHz สา
โดยจะมี ท้ ัง องค์ ป ระกอบของฮาร์ โ มนิ ค คู่ แ ละคี่ ป ะปนกัน เมื่ อ เพิ่ ม
สัญญาณดิทเธฮร์ เข้าไป จะได้ผลดังรู ปที่ 10 พบว่า สัญญาณรบกวนพื้น
หลังที่ได้ มีค่าเพิ่มขึ้น ทาให้ไม่มีผลขององค์ประกอบของฮาร์โมนิ คคู่และ
คี่ปรากฎ และสาหรับการทดลองที่ความถี่สุ่ ม 11.025kHz จะได้ผลการ
ทดลองสอดคล้องกัน ดังรู ปที่ 11 และ 12
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รู ปที่ 7 สัญญาณที่ความถี่ 1 kHz ด้วยความถี่สุ่ม 11.025kHz

รู ปที่ 8 สัญญาณที่ความถี่ 1 kHz ด้วยความถี่สุ่ม 11.025 kHz รวมกับ
สัญญาณดิทเธอร์ -18dB

7 สรุปผลการทดลอง

การทาดิ ทเธอร์ น้ ัน คื อการเพิ่มสัญญาณสุ่ มก่อนทาการควอน
ไตซ์สญ
ั ญาณ เพื่อลดโอกาสการเกิดฮาร์โมนิค ซี่งเป็ นที่มาของความเพี้ยน
ของสัญญาณ แต่สญ
ั ญาณรบกวนพื้นหลังที่ได้กลับมีค่าเพิ่มขึ้นด้วย แต่ว่า
สัญญาณรบกวนพื้ นหลัง ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นมานั้นไม่ ได้จ ัดเป็ นความเพี้ย นของ
สัญญาณที่ตอ้ งการ ซึ่ งผลการทดลองที่ได้ท้ งั โปรแกรม LabVIEW และ
การทดลองด้วยชุดทดลอง DALK นั้นให้ผลสอดคล้องและเป็ นไปตาม
ทฤษฎีของดิทเธอร์

172

รู ปที่ 9 สัญญาณที่ความถี่ 1 kHz 16 บิทด้วยความถี่สุ่ม 44.1kHz

รู ปที่ 10 สัญญาณที่ความถี่ 1 kHz 16 บิท ด้วยความถี่สุ่ม 44.1kHz รวม
กับสัญญาณดิทเธอร์ -18dB

8 กิตติกรรมประกาศ
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เทคโนโลยีมหานครจากการสนทนาในกิจกรรมของภาควิชาฯ ซึ่งเป็ น
จุดเริ่ มต้นของงานวิจยั ครั้งนี้
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รู ปที่ 11 สัญญาณที่ความถี่ 1 kHz 16 บิทด้วยความถี่สุ่ม 11.025kHz

รู ปที่ 12 สัญญาณที่ความถี่ 1 kHz 16 บิทด้วยความถี่สุ่ม 11.025kHz รวม
กับสัญญาณดิทเธอร์ -18dB
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การออกแบบและสร้ างต้ นแบบโครงข่ ายเซ็นเซอร์ ไร้ สายเพือ่ การประยุกต์ ใช้ สําหรับระบบเฝ้ าระวังและควบคุม
Design and Implementation of a Prototype Wireless Sensor Network for Monitoring and Control
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บทคัดย่ อ

บทความนี้ กล่ า วถึ ง การออกแบบและการสร้ า งโครงข่ า ย
เซ็นเซอร์ ไร้สายด้วยเทคโนโลยีซิกบี โคร่ งข่ายประกอบด้วย Gateway ที่
พัฒนาบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM7 และเซ็ นเซอร์ โหนดกระจาย
ครอบคลุมบริ เวณที่กาํ หนด แต่ละโหนดทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลทางด้าน
สิ่ งแวดล้อมเช่น อุณหภูมิ และความชื้น ตามระยะเวลาที่กาํ หนด ส่ งไปยัง
คอมพิวเตอร์ ที่ทาํ หน้าที่เป็ นเซิ ร์ฟเวอร์ กลาง ซึ่ งทํางานด้วยซอฟท์แวร์ ที่
พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประมวลผลข้อมูล สร้างฐานข้อมูล และ แสดงผลข้อมูล
ผ่านทางเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตในลักษณะเรี ยลไทม์ โครงข่ายดังกล่าวได้
ถูกทดสอบทั้งในลักษณะการเก็บข้อมูลในระบบเปิ ดและระบบปิ ด พบว่า
สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั การเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้
คําสํ าคัญ: ซิ กบี, ระบบเฝ้ าระวังและควบคุม, โครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

Abstract

This paper describes the design and implementation of wireless sensor
network (WSN) using Zigbee technology. The network is composed of
a gateway and sensor nodes distributed over the designated area. Each
node collects the environmental data such as temperature and humidity
and periodically sends it to the gateway via the Zigbee compliant
wireless link. In this design, the X-Bee modules and the Arm-7 based
cortex-m3 development board are used as the Zigbee transceiver for the
sensor nodes and the gateway respectively. The client/server system
using a PC as a server and gateways as clients has been developed. The
server receives and stores the data from each gateway using MySQL
database management. The system allows one to monitor each sensor
node and in some cases to control switches attached to the node using
its interactive GUI. In addition, all the collected data and system status
can be viewed over the internet through the system webpage. The
system was tested under both open and closed environments. It
performs as designed. This prototype system is suitable for applications
such as the environmental monitoring and control system.
Keywords: Zigbee, Monitoring and Control System, Wireless Sensor
Network
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1. บทนํา

ปั จจุบนั การศึ กษาและวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสิ่ งแวดล้อม
ด้านการเกษตร มีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมี การจัดเก็บและบันทึ ก
ข้อ มู ล ที่ ส นใจ เป็ นช่ ว งระยะเวลานานติ ด ต่ อ กัน เพื่ อ นํา มาวิ เ คราะห์
ประมวลผล ลัก ษณะของระบบดัง กล่ า วโดยทั่ว ไปจะประกอบด้ว ย
อุปกรณ์เซ็นเซอร์ สําหรับตรวจจับปริ มาณที่สนใจ อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูล
และ แหล่งจ่ายพลังงาน เรี ยกรวมกันว่า โหนด จํานวนของโหนดจะ
สัมพันธ์กบั ขนาดของพื้นที่ที่ศึกษา หากต้องครอบคลุมเป็ นบริ เวณกว้าง
และปริ มาณที่ สนใจมี ความแตกต่ างกันมากในแต่ ละตําแหน่ ง จํา นวน
โหนดอาจมีมากกว่า 1000 โหนดได้ ข้อมูลที่ได้จากแต่ละโหนดจะถูก
รวบรวมเพื่อนํามาวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป
จากที่ กล่ าวมานี้ พบว่าระบบโครงข่ายที่ ใช้โปรโตคอลซิ กบี ซึ่ ง
เป็ นไปตามมาตรฐาน IEEE 802.15.4 มีความเหมาะสมที่จะนํามา
ประยุกต์ใช้งานในลักษณะนี้ เนื่ องจากโครงข่ายที่มีการเชื่ อมแบบไร้สาย
เมื่ อ เชื่ อ มต่ อ ด้ว ย โทโปโลยี่ (topology) ที่ เ หมาะสมจะทํา ให้ ส ามารถ
รวบรวมข้ อ มู ล จากแต่ ล ะโหนดเข้ า สู่ ส่ วนประมวลผลได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและสามารถทําได้ในลักษณะเรี ยลไทม์ โปรโตคอลซิ กบี
ยังได้ถูกออกแบบให้มีความซับซ้อนตํ่าและมีระบบการทํางานที่ประหยัด
พลัง งานส่ ง ผลให้ อุ ป กรณ์ ป ระมวลุ ผ ลและอุ ป กรณ์ สื่ อ สารที่ ใ ช้ กิ น
กํา ลังไฟฟ้ าตํ่า จึ งเหมาะกับ เครื อข่ ายขนาดใหญ่ที่ มี พ้ืนที่ กว้างและใช้
จํา นวนโหนดสู ง ในบทความนี้ จ ะได้นํา เสนอการออกแบบระบบ
โครงข่ายเซ็นเซอร์แบบไร้สายด้วยอุปกรณ์ซิกบี สําหรับการใช้งานทาง
วิทยาศาสตร์ ในหัวข้อต่อไปจะเป็ นข้อมูลพื้นฐานของ ซิ กบี จากนั้นจะ
เป็ นรายละเอียดของการออกแบบระบบ ผลการทดสอบระบบต้นแบบ
และ ท้ายที่สุดเป็ นการสรุ ปผลการออกแบบและทดสอบระบบต้นแบบ

2. โครงข่ ายซิกบี

ซิ กบี เป็ นโปรโตคอลสําหรับ การส่ งข้อมูลที่มีความเร็ วตํ่า, ระยะสั้น
แบบไร้สาย มีความถี่พาห์ให้เลือกใช้ 3 ความถี่ คือ 868 MHz, 915MHz
และ 2.4GHz มีความเร็ วสู งสุ ดอยูท่ ี่ 250 Kbps รู ปแบบเครื อข่ายไร้สาย
(topology) ของ ซิ กบี มีอยู่ 3 แบบคือ star, tree และ mesh แต่ละรู ปแบบ
จะมีความสามารถในการรับ-ส่ งข้อมูลได้แตกต่างกัน การเลือกใช้งานจะ
ขึ้ นอยู่ กับ สภาพแวดล้อ ม และลัก ษณะของข้อ มู ล ที่ ท ํา การรั บ ส่ ง [1]
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สําหรับในงานวิจยั นี้เลือกใช้อุปกรณ์ที่ทาํ งานในช่วงความถี่ 2.4 GHz รุ่ น
X-Bee Series2 ของบริ ษทั Digi [2] และใช้รูปแบบเครื อข่ายแบบ mesh

3. ระบบต้ นแบบ

ระบบการทํา งานของระบบต้น แบบ แสดงดัง รู ป ที่ 4.1 ซี่ ง เป็ น
เครื อข่ายแบบ mesh แสดงโหนดเพียง 4 โหนด จากจํานวนโหนดสู งสุ ด
ที่รองรับได้ในทางทฤษฎี 65,536 โหนด [1][2] แต่ละโหนดจะมีเซ็นเซอร์
วัดปริ มาณที่สนใจและสามารถต่ออุปกรณ์ควบคุบแบบปิ ด-เปิ ด (on-off
control device) โดยทํางานร่ วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM7 CortexM3 ซึ่ งทําหน้าที่เป็ น Gateway เชื่ อมต่อกับหน่ วยประมวลผลระบบหรื อ
เซิ ร์ฟเวอร์ ผ่านทางพอร์ต RS-232 โดยเซิ ร์ฟเวอร์ ของระบบต้นแบบนั้น
จะมีซอฟท์แวร์

รู ปที่ 4.1 เครื อข่ายแบบ mesh ของระบบต้นแบบ ซึ่ งแสดงจํานวนโหนดเพียง
บางส่ วน

เฝ้ าระวังและควบคุม คอยทําหน้าที่แสดงผลภาพรวมของระบบขณะทํา
การเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ระบบที่ ศึกษาเป็ นได้ท้ งั ระบบเปิ ดและ
ระบบปิ ด ในเป็ นกรณี ระบบเปิ ด จะเป็ นเพียงการเก็บข้อมูลและการเฝ้ า
ระวังเท่านั้น โดยข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์ ตามโหนดปลายทางของระบบ
ที่อยู่บริ เวณต่างๆนั้น จะถูกนํามาบันทึกค่าและประมวลผลเพื่อแสดงค่า
ต่ อ ไป หากเป็ นกรณี ที่ เ ป็ นระบบปิ ด ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากเซ็ น เซอร์ น้ ัน
นอกจากจะถูกนํามาบันทึกไว้แล้ว จะถูกนํามาประมวลผลผ่านซอฟท์แวร์
เฝ้ าระวังและควบคุม หากข้อมูลของปริ มาณเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่
ตํ่ากว่า หรื อ สู งกว่า ค่าที่ถูกกําหนดไว้ จะมีการส่ งสัญญาณควบคุมไปยัง
ณ จุ ดปลายทางเหล่ านั้น เพื่ อ ควบคุ มให้เ กิ ดสภาวะที่ เ หมาะสม ทํา ให้
ผูใ้ ช้งานสามารถรักษาสภาวะ ในระบบปิ ดได้โดยง่าย ผ่านทางซอฟท์แวร์
เฝ้ าระวังและควบคุม นอกจากนี้ระบบต้นแบบ ยังสามารถรองรับฟั งก์ชนั่
การทํางาน เฝ้ าระวัง และ ควบคุม ได้หลายรู ปแบบ ด้วยการเปลี่ยนชนิ ด
ของอุปกรณ์ เซ็ นเซอร์ และประเภทของอุปกรณ์ ควบคุ มปลายทางเป็ น
แบบต่างๆ ได้โดยง่าย ทําให้สามารถเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ได้หลาย
รู ปแบบ
ในการเก็บข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์น้ นั จําเป็ นที่จะต้องเก็บข้อมูล
ในระยะยาว เพื่อนําข้อมูลเหล่านั้น มาแสดงผลความสัมพันธ์ในรู ปแบบ

ต่างๆที่ง่ายต่อการทําความเข้าใจและการวิเคราะห์ เช่น เป็ นกราฟเทียบกับ
เวลา เป็ นต้น รวมทั้ง สามารถแสดงผลผ่านทางเว็บไซต์ได้เพื่อสะดวกใน
การเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ในระบบต้น แบบนี้ เซิ ร์ ฟ เวอร์ ก ลาง ที่ ใ ช้ ใ นการ
ประมวลผลกลางของระบบนั้น ได้ถูกพัฒนาให้จดั เก็บข้อมูลในลักษณะ
เป็ นฐานข้อมูลออนไลน์ และ สามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นได้ ผ่าน
ทางเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตอีกด้วย ระบบโครงงานต้นแบบมี 3ส่ วน ดังนี้

3.1 หน่ วยประมวลผลระบบ (Server)

หน่ วยประมวลผลระบบหรื อเซิ ร์ฟ เวอร์ (Server) สามารถแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ส่ วนหลักๆได้แก่ ส่ วนของซอฟท์แวร์ เฝ้ าระวังและควบคุม
และ ส่ วนของเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ซอฟท์แวร์ เฝ้ าระวังและควบคุมนั้น ได้ถูก
พัฒนาโดยใช้ภาษา C#.NET ในการเขียน GUI (Graphic User Interface)
เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน หน้าที่หลักของซอฟท์แวร์ เฝ้ าระวังและควบคุม
นําข้อมูลของระบบที่ถูกส่ งมารวบรวมไว้ที่ Gateway ส่ งไปยัง เซิ ร์ฟเวอร์
และในทางกลับกัน นําคําสั่งและข้อมูลที่จาํ เป็ นส่ งไปยังระบบผ่านทาง
Gateway เพื่อนําไปควบคุ มการทํางานของอุ ปกรณ์ ต่างๆ นอกจากนี้
ซอฟท์แวร์ เฝ้ าระวังและควบคุ ม ยังมี หน้าที่ในการนําข้อมูลที่ ได้รับจาก
โหนดปลายทางต่ างๆไปสร้ างระบบฐานข้อ มูล เพื่อ ใช้ประมวลผลใน
อนาคต สําหรับจัดการฐานข้อมูล ได้เลือกใช้ซอฟท์แวร์ MySQL ดังนั้น
ในการพัฒนาซอฟท์แวร์ เฝ้ าระวังและควบคุม จึงต้อง พัฒนาให้สามารถ
สื่ อสารกับซอฟท์แวร์ การจัดการฐานข้อมูลได้ดว้ ย นอกจากนั้น เพื่อให้
สามารถแสดงผลข้อมูลย้อนหลัง หรื อข้อมูลที่เก็บอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะ
เวลานาน ผ่านทางเว็บไซต์ ในระบบอินเตอร์ เน็ต เซิ ร์ฟเวอร์ ของระบบจึง
ทําหน้าที่เป็ นเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ได้ดว้ ย รู ปที่ 4.2 แสดง GUI ของ ซอฟท์แวร์
เฝ้ าระวัง และควบคุ ม มี ฟั ง ก์ชั่น การทํา งานที่ หลากหลาย ซึ่ ง สามารถ
อธิบายการทํางานเป็ นส่ วนๆ ได้ดงั นี้
ส่ วนแรก (หมายเลข 1) เป็ นการแสดงผลภาพรวมของระบบ โดย
แสดงข้อมูลที่ได้ล่าสุ ด จากโหนดต่างๆ เพื่อนํามาแสดงให้กบั ผูใ้ ช้อย่าง
คร่ าวๆ โดยข้อมูลเหล่านั้น จะมีเวลาระบุ ทําให้สามารถตรวจสอบได้วา่ มี
ความผิดพลาดในการทํางานของแต่ละโหนดหรื อไม่ นอกจากนี้ ผูใ้ ช้ยงั
สามารถเลือกแถบเมนูระบุแสดงรายละเอียดเฉพาะโหนดนั้นๆ (ในกรณี
นี้ คือแถบ Router1, Router2, Router3) เพื่อดูขอ้ มูลเฉพาะเจาะจง เช่น
ข้อมูลระดับบิตที่ได้จาก A/D Converter, ข้อมูลดิบที่ผา่ นการคํานวณแล้ว
ตลอดจนสถานะทางด้านเอาท์พุท ของโหนดนั้นๆที่แสดงว่าอุปกรณ์ที่
เชื่อมต่ออยูน่ ้ นั อยูใ่ นสถานะเปิ ดหรื อปิ ด
ส่ วนที่สอง(หมายเลข 2) เป็ นการแสดงผลข้อมูลทางด้านเทคนิ คที่
เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นกับระบบ ข้อมูลที่แสดง จะอยูใ่ นรู ปของตัวอักษร
เช่น วันและเวลาที่เกิดเหตุการณ์น้ นั ๆ, แพ็กเก็ตข้อมูลที่ได้รับ, ลักษณะ
การทํางานของแพ็กเก็ตเฟรมนั้นๆ, ที่ อยู่ของโหนดปลายทางที่ ส่งมา
ตลอดจน สถานะข้อมูล Analog หรื อ Digital ในขณะนั้น นอกจากการ
แสดงผลในลักษณะดังข้างต้นแล้ว ซอฟท์แวร์ เฝ้ าระวังและควบคุม จะมี
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การเก็บข้อมูลเหล่านี้ ในรู ปแบบของ Text File ทําให้สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลย้อนหลังผ่านไฟล์เหล่านั้นผ่านการเปิ ดไฟล์เหล่านั้น โดยไม่ตอ้ งลง
ซอฟท์แวร์อื่นๆเพิ่มเติม นอกจากเก็บข้อมูลในรู ปแบบ Text File แล้ว
ซอฟท์แวร์ เฝ้ าระวังและควบคุมยังเก็บ ข้อมูลลงในฐานข้อมูลอัตโนมัติ
เพื่อให้ผูใ้ ช้งานผ่านเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่ านั้นด้วย
เช่นกัน
ส่ วนที่สาม (หมายเลข 3) แสดงส่ วนของโหมดการทํางานของระบบ
ซึ่ งสามารถกําหนดได้ จากรู ป 4.2 การทํางานของระบบมีอยูส่ องแบบคือ
การทํางานแบบอัตโนมัติ และ การทํางานแบบมีผคู้ วบคุม
เมื่อระบบเข้าสู่ โหมดการทํางานแบบอัตโนมัติน้ นั ข้อมูลที่ได้รับจาก
โหนดต่างๆ ที่มีอุปกรณ์ควบคุมต่ออยู่ จะถูกส่ งมายังซอฟท์แวร์ เฝ้ าระวัง
และควบคุม เพื่อนํามาเปรี ยบเทียบกับค่าที่ถูกกําหนดไว้ (Target Values)

หากพบว่า ค่าของข้อมูลเหล่านั้น มากกว่า หรื อ น้อยกว่า ซอฟท์แวร์ เฝ้ า
ระวังและควบคุ ม จะส่ งสัญญาณควบคุ มออกไป ผ่าน Gateway ของ
ระบบเพื่อให้แม่ข่ายของระบบนั้น ส่ งสัญญาณเหล่านั้นต่อไปยังโหนด
ปลายทาง เพื่อเปิ ดหรื อปิ ดอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ ทําให้ระบบสามารถ
ควบคุ ม สภาพแวดล้อ มที่ อ ยู่ใ นระบบปิ ด ให้ ก ลับ มาอยู่ใ นสภาวะที่
เหมาะสมตามต้องการได้หากการทํางานของซอฟท์แวร์ เ ฝ้ าระวังและ
ควบคุ ม อยู่ใ นโหมดการทํา งานแบบมี ผูค้ วบคุ ม ระบบจะทํา งานใน
ลั ก ษณะมอนิ เ ตอร์ ร ะบบเพี ย งอย่ า งเดี ย ว เมื่ อ ผู ้ ค วบคุ ม เห็ น การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่ไม่ปกติ ผูค้ วบคุมสามารถส่ งสัญญาณ
ไปควบคุ มอุ ป กรณ์ ตามโหนดนั้น ๆ ด้ว ยการกดปุ่ มสั่ง งาน ให้ส ถานะ
ลอจิกทางด้านเอาท์พุทของอุปกรณ์เหล่านั้น เป็ นแบบเปิ ดหรื อปิ ด ได้
โดยตรง

3
1
4
2

รู ปที่ 4.2 GUI ซอฟท์แวร์เฝ้ าระวังและควบคุมที่ได้ออกแบบไว้

ส่ วนที่ สี่เป็ นการกําหนดระยะเวลาในการทํางานของฟั งก์ชนั่ ต่างๆ
และระยะเวลาการตรวจสอบสถานะของระบบ เนื่ องจากระบบมีการใช้
งานในระยะยาว บางโหนดของระบบ อาจจะได้รับความเสี ย หายจาก
สิ่ งแวดล้อม เกิ ดความผิดพลาดจนไม่สามารถทํางานต่อไปได้ จึงจําเป็ น
อย่างยิ่ง ที่ จ ะต้อ งมี ก ารตรวจสอบสถานะของระบบเป็ นช่ ว งๆ เช่ น 12
ชัว่ โมง ต่อ 1 ครั้ง หรื อ 1 วัน ต่อ 1 ครั้ง เป็ นต้น เพื่อตรวจสอบแต่ละ
โหนดว่ายังทํางานได้ตามปกติ หรื อไม่ นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดเวลา
ทางด้านอื่ นๆอี ก เช่ น ระยะเวลาระหว่างการเก็บข้อมูลแต่ละครั้ ง เช่ น
ระบบเก็บข้อมูล ทุกๆ 24 ชัว่ โมง หรื อ ทุกๆ 1 อาทิตย์เป็ นต้น
จากรู ปที่ 4.2 บริ เวณหมายเลข (4) เป็ นการแสดงเพื่อให้ผใู้ ช้สามารถ
เห็ นภาพรวมของระบบ ว่าแต่ละโหนดมี การเชื่ อมต่อเซ็ นเซอร์ แบบใด
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และอยู่จุดใดของพื้นที่ ซึ่ งสามารถคลิ กที่ โหนดต่างๆ เพื่อแสดงข้อมูล
สถานะของโหนดเหล่านั้นได้
ส่ วนสุ ดท้าย แสดงในรู ปที่ 4.3 เป็ นหน้าต่างเว็บไซต์ที่ได้ออกแบบไว้
เพื่อการเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่ งแสดงผลข้อมูลที่จาํ เป็ น ทั้ง
ในลัก ษณะที่ เ ป็ นตัว เลข และในรู ป ของกราฟเพื่อ ให้ผูใ้ ช้ง านสามารถ
เข้า ถึ ง ข้อ มูลเหล่ า นั้น ได้โ ดยง่ า ย และเพื่อ ความปลอดภัย เว็บ ไซต์ข อง
ระบบที่ได้ออกแบบไว้ จะใช้แสดงผลเพียงอย่างเดียวไม่สามารถควบคุม
ระบบได้ นอกจากนี้ ผูใ้ ช้ยงั สามารถนําข้อมูลที่ ถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูล
ส่ งออก (export) ตามช่วงเวลาที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการได้ โดยทําการส่ งออกอยูใ่ น
รู ปไฟล์ตาราง Excel ซึ่ งข้อมูลเหล่านั้นสามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์
ทางวิทยาศาสตร์ ต่อไปได้ในอนาคต
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รู ปที่ 4.4 (ก) โหนดวัดอุณหภูมิ

(ข) โหนดวัดความชื้น

3.4 การทดสอบและผลการทดสอบ

รู ปที่ 4.3 หน้าต่างเว็บไซต์ที่ได้ถกู ออกแบบ

3.2 หน่ วยประมวลผลเครือข่ าย (Gateway and Coordinator)

ในส่ วนของหน่วยประมวลผลเครื อข่าย (Gateway and Coordinator) นี้จะ
ประกอบด้วยโมดูล X-Bee ทําหน้าที่เป็ นโหนดแม่ข่าย (Coordinator) ใน
การสร้างเครื อข่าย ซิ กบี ขึ้นมาเชื่อมต่อกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM7
Cortex-M3 ซึ่ งจะเป็ นตัว รั บ -ส่ ง และประมวลผลข้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ จาก
เครื อข่าย ซิ กบีซ่ ึ งอยูใ่ นลักษณะของแพ็คเก็จ API ผ่านทางโหนดแม่ข่าย
ไปยัง ซอฟท์แวร์ เฝ้ าระวังและควบคุม ที่รอรับ-ส่ ง ข้อมูลจากเซิ ร์ฟเวอร์
ของระบบ

ในขั้นตอนแรกเซ็นเซอร์ ที่ใช้ในการทดสอบได้ถูกนําไปสอบเทียบ
กับเทอร์ โมมิ เตอร์ และอุ ปกรณ์ วดั ความชื้ นมาตรฐานเพื่อตรวจสอบค่ า
ความถูกต้องและช่วงที่เหมาะสมสําหรับการใช้งาน ค่าความผิดพลาดของ
เซ็นเซอร์ และช่วงการใช้งานที่ไม่เป็ นเชิ งเส้นได้ถูกแก้ไขด้วยการชดเชย
ในซอฟท์แวร์แปลงค่า จากนั้นจึงนําไปใช้ทดสอบกับระบบต้นแบบ
การทดสอบในระบบเปิ ด ประกอบด้วย โหนดวัด อุณหภูมิในที่ ร่ม
โหนดวัดอุณหภูมิกลางแจ้ง และ โหนดวัดความชื้นสัมพัทธ์ ทดลองเก็บ
ข้อมูลทุกๆ 5 นาที เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง แสดงผลได้ดงั รู ป รู ปที่ 4.5

3.3 โหนดต่ างๆภายในเครือข่ าย (Router)

โหนดวัดอุณหภูมิ
จากรู ปที่ 4.4ในส่ วนของโหนดวัดอุณหภูมิน้ ีจะมีโมดูล X-Bee ที่ทาํ
หน้าที่เป็ น Router ต่อกับเข้ากับเซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิ LM35 DZ และ
วงจรขับรี เ ลย์ซ่ ึ ง ใช้สํา หรั บควบคุ ม อุ ป กรณ์ ปรั บ อากาศ (ในโครงงาน
ต้นแบบนี้ จาํ ลองเป็ นพัด ลม 12V) โหนดวัดอุ ณหภู มิมีการทํางานดัง นี้
โมดูล X-Bee จะส่ งค่าที่ขอ้ มูลอุณหภูมิที่ได้จาก LM35 DZ โดยทางด้าน
เอาท์พุท ที่ออกจาก LM35 DZ นั้นจะเป็ นค่าของแรงดันไฟฟ้ า โมดูล XBee จะนําค่าแรงดันที่ได้รับ ผ่าน A/D เพื่อแปลงแรงดันเป็ นค่า ดิจิตอล
จากนั้นส่ งข้อมูลไปยัง Gateway ผ่านโหนดแม่ข่าย เพื่อส่ งต่อไปยัง
เซิ ร์ฟเวอร์ โดยจะถูกส่ งไปยังแม่ข่ายตามคาบเวลาที่เรากําหนด เช่น ทุกๆ
5 นาที ในกรณี ที่ ซ อฟท์ แ วร์ เ ฝ้ าระวัง และควบคุ ม ทํา งานในโหมด
อัตโนมัติ หากอุณหภูมิที่วดั ได้มีค่ามากกว่าอุณหภูมิที่ถูกตั้งไว้ในระบบ
ระบบจะส่ ง สัญ ญาณกลับ ไปยัง โหนดวัดอุ ณหภู มิสั่งให้ว งจรขับ รี เ ลย์
ทํางาน ทําให้พดั ลมหมุนจนกระทัง่ อุณหภูมิกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
โหนดวัดปริมาณความชื้นในอากาศ
โหนดวัดปริ มาณความชื้นในอากาศนี้ จะมีโมดูล X-Bee ที่ทาํ หน้าที่
เป็ น Router ต่อกับเข้ากับโมดูลวัดความชื้น และมีการควบคุม ในทํานอง
เดียวกับโหนดวัดอุณหภูมิ

รู ปที่ 4.5 กราฟอุณหภูมิ (สี แดงกลางแจ้ง สี ฟ้าในที่ร่ม)
และความชื้นสัมพัทธ์ (สี เขียว)

การทดสอบในระบบปิ ด ใช้โรงเรื อนจําลองขนาดกว้าง 2 ฟุต ยาว 3
ฟุต สูง 1 ฟุต ติดตั้งโหนดวัดอุณหภูมิ และ โหนดวัดความชื้น เครื องสร้าง
ความชื้ น พัด ลม หลอดไฟให้ค วามร้ อ น และถัง นํ้า แข็ง เพื่ อ ควบแน่ น
ทดสอบระบบโดยการตั้งค่าอุณหภูมิและความชื้นที่ตอ้ งการ พบว่าระบบ
สามารถควบคุมให้โรงเรื อนจําลองมีอุณหภูมิและความชื้ นตามที่กาํ หนด
ได้

4. สรุป

ระบบต้นแบบโครงข่ายเซ็ นเซอร์ ไร้สายตามมาตรฐานซิ กบี ได้ถูก
ออกแบบและทดสอบการทํางานเบื้องต้น ผลการทดสอบแสดงว่าระบบ
ต้นแบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้จริ ง และเหมาะสําหรับการประยุกต์ใช้
กับการศึกษาและเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
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Abstract—Nowadays many companies begin to incorporate
several hardware features into their smart phones such as
Internet connectivity, a GPS receiver that can pinpoint device
location, and accelerometers that can detect device movement.
The data collected from various sensors in a smart phone can be
used to provide location-specific and time-specific services to
users. We have developed an application platform based on
modern smart phones and a central server. This platform is very
versatile and can be used for both product promotions and
tourism industry. In order to attract and retain customers, the
platform is constructed around gaming experience that relies on
collections and rewards to attract and retain customers.
Keywords-Android;
Tourism

Locastion-based;

I.

Game;

Advertising;

INTRODUCTION

Nowadays many companies begin to incorporate several
hardware features into their smart phones to attract potential
customers with more functionality. These features include
Internet connectivity using 3G or 4G and WiFi, a GPS receiver
that can pinpoint device location, and accelerometers that can
detect device movement. This combined hardware can provide
several novel services to users in many application fields. For
example, in gaming, accelerometers enable the motion of
tilting to control in-game characters, while the GPS receiver
allows players to find nearby players for score comparison
This data collected from various sensors in a smart phone
can be used to provide location-specific and time-specific
services to users. In some business application, two nearby
users can exchange business card without connecting to each
other phone by shaking their own device (roughly) at the same
time [1]. The locations of the two devices are transmitted back
to a central server that matches the exchange and send a digital
business card back to each user. Several mobile social on-line
games overlay a game world on real-world locations where
players can interact with game objects only when physically
presented at that real life location [2]. In advertising business,
the use of location data to craft specially target ads for
customers is also gaining wide-spread attention [3].
We have developed an application platform based on
modern smart phones and a central server. This platform is
very versatile and can be used for both product promotions and
tourism industry. A business partner enters promotional
information and rewards to be given into the central server,
while the customers access this information through their smart
phone. The platform will use location-based information from
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mobile devices to deliver promotional information and
rewards, while time information at the server will also limit the
information and rewards given.
In order to attract and retain customers, the platform is
constructed around gaming experience. The player (customer)
plays a role of a treasure hunter that can dig for (in-game)
treasures in real-world locations. Treasures are intermediary for
promotional information and rewards given out by business
partners. The game relies on rewards, collectible, and social
aspects to motivate customers to keep playing.
This paper is organized as follows. Section 2 explains
overview of the game and its reward system, while Section 3
discusses technologies used to implement the platform and
shows sample code and schema diagram of the system. Section
4 outlines strategies that utilize the platform for advertising and
tourism business sectors. Finally, Section 5 contains discussion
and future work.
II.

THE PLATFORM

This section explains the concept of the game and its
reward system. The overview of the application can be seen in
Figure 1.

Figure 1. System Overview

A. Game Overview
The application was developed as a location-based treasure
hunt game, with a game application running on Android OS
smart phones and a central server acting as a game database.
The smart phone must be able to connect to the Internet and
should have built-in accelerometers and a GPS receiver. The
first entity that uses the platform is called the Players. Each
player downloads and installs the mobile application on their
smart phone, then registers an account with the central server.
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Another entity that uses the platform is called Business
Partners, who configure “treasure” locations (as a GPS
coordinate) and probability of finding that treasure on the
server (Figure 2). There can be many treasures around the same
location, and each treasure has its own probability of being
found. A partner can also specify when and how long a specific
treasure can be found. The total number of treasures to be
given out can also be configured too.

Figure 3. Game screen showing player avatar and items.
Figure 2. Configuring treasure locations.

The player plays the game by shaking the smart phone to
simulate “digging”. The accelerometer built-in on the device
registers the vibration and a GPS co-ordinate is collected. The
“digging” together with the co-ordinate and the user account is
transmitted to the central server through the Internet. The
server then determines whether which treasure is found. If a
treasure is found, it is added into the player’s collection and a
notification is sent back to the smart phone. When the player
receives the notification of found treasure, he can opt to post
the finding onto his Facebook wall as well.

A more involved treasure hunting is an album (Figure 4),
which is configured by Business Partners to contain several
stickers. A sticker is a regular treasure that can be found by
digging. However, a reward will be given only when all
stickers in an album have been found.

B. Reward system
The treasures that are found can be traded in for in-game
cash. The cash in turn can be used to buy many useful items
and decorations. Useful items include a better shovel that
improves the base probability of finding items, while
decorative items include shirts, pants, hair styles, and
accessories to dress up the player’s in-game avatar (see Figure
3). Some found treasures can also be gifted directly to other
players too. The business partner controls whether a treasure
can be gifted or not by configure a flag in that treasure’s entry
database.
Figure 4. Game screen showing an album.

III.

APPLICATION DEVELOPMENT

The application was developed using several technologies.
The mobile application was developed to run on smart phones
with Android OS, while the server that stores item and location
database was developed using PHP and MySQL database
server. At the time of the development, an Android application
cannot connect to a database server directly, so the application
utilizes HttpPost functionalities to execute SQL statement
through PHP files on the server. The information exchanged
between the smart phone and the server is in form of JSON [4].
The application also utilizes Facebook API[5], which has an
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SDK for Android, to post player’s treasure finding on
Facebook as promotional activities.
The mobile application consists of four packages. There are
two user interface libraries (com.devsmart.android.ui and
com.tani.app.ui)
and
facebook
api
library
(com.facebook.android). The main program is in another
package called com.earnz.fnf, which consists of the following
modules
•
CollectionActivity.java: a class that manages the
treasure collection screen.
•
DBConnect.java: a class that manages connection to
database.
•
ExchangeActivity.java: a class that manages treasures
trade-in screen.

FindItemsActivity.java
@Override
public void onSensorChanged(int sensor, float[] values) {
if (sensor == SensorManager.SENSOR_ACCELEROMETER) {
long curTime = System.currentTimeMillis();
if ((curTime - lastUpdate) > 100) {
long diffTime = (curTime - lastUpdate);
lastUpdate = curTime;
if(itemsArray != null){
x = values[SensorManager.DATA_X];
y = values[SensorManager.DATA_Y];
z = values[SensorManager.DATA_Z];
float speed = Math.abs(x+y+z - last_x last_y - last_z) / diffTime * 10000;
if (speed > SHAKE_THRESHOLD) {
random =
(int)Math.ceil(Math.random()*100);
if(random < probValue){
found();
else{
notFound();
}

•
FindItemsActivity.java: a class that manages digging
for treasure screen.
•
FriendActivity.java: a class that adds and manages
player’s friends.
•

LoginActivity.java: a class that manages login screen.

•
MainActivity.java: the first class that becomes active
when the program is executed on Android OS.
•

}
}

}

}

last_x = x;
last_y = y;
last_z = z;

}

The central server is implemented by PHP using MySQL as
a database server. The schema diagram is shown in Figure 5.

MD5.java: a class used to encrypt user’s password.

•
MoreActivity.java: a class that manages additional
screens.
•
ProfileActivity.java: a class that manages player’s
information screen.
•
RecommendActivity.java: a class that manages
location recommendation screen.
•
RegisterActivity.java: a class used to manage player
registration.
•
SelectActivity.java: a class used to select friend to
which to send treasures.
•
SendActivity.java: a class to manage confirmation of
treasure sending screen.
•
ShopActivity.java: a class that manages buying of
items and decoration.
The game program can detect “digging” motion by
overriding
the
method
onSensorChanged()
in
FindItemsActivity.java as follows.

Figure 5. Schema diagram.

IV.

BUSINESS STRATEGIES

The authors envision several strategies to promote products
and services through the application as follows.
1. Single item promotion. A business partner adds a realworld product as an in-game treasure. When the treasure is
found, it is sent to the player with promotional message and a
URL to the business website. The business partner can
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configure the location of the treasure such that it is found near
the partner’s store. This technique leverages the location-aware
nature of the game.
2. Trade-in treasures for real-world rewards. The
business partner can configure some rare treasures or an album
(collection of treasures) to be traded in as real-world rewards at
the partner’s store.
3. Album as collectibles. Since a treasure is found based
on location of the player, the business partner can stimulate the
player to go to specified locations by allowing a certain
treasure to be found at that location only. This technique works
well with tourism, for example, a “9 grand temples” album can
be filled with stickers that can be found near each of the nine
temples only.
4. Treasure at promotional event. A treasure can be
configured to be found at some certain time and place. So a
business can “give out” a treasure at a specific event held in
real-world, for example, a grand opening of a new store. A
player can get this treasure only if he is at the store location at
the event time. Tourism industry can also use this technique to
promote local attractions, for example, a special treasure that
can be found only in the morning of New Year Day at Doi
Intanon.
There are many other possibilities to use the location-based
and time-based information to promote products and services
using this game platform.
V.

DISCUSSION AND FUTURE WORK

This paper discusses a platform for using time and location
information to provide advertisements and promotions to
customers. The platform is built around a treasure hunting
game experiences that rely on collections and rewards to attract
and retain customers. This platform can be extended in several
dimensions. Currently, the social aspect of the game is limited
to posting found treasure to Facebook and gifting treasures to
other players. Other methods to leverage social aspects, such as
digging as a team or treasure trading, should be included. Also,
there is little feedback to business partners regarding the usage
and popularity of treasures and promotions. In the future
iterations, the platform should be able to summarize analytical
data, such as most frequent locations that players dig for
treasures, for business partners too.
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ระบบสแกนวัตถุสามมิตดิ ้ วยอุปกรณ์ คเิ นค
3D Scanner System using a Kinect
จักรพันธ์ ยกเซ็น ปารเมศ ลิ ้มตระกูล และฐิ ติวรรณ ศรี นาค
ห้ องปฏิบตั ิการวิจยั นวัตกรรมวิทศั นศาสตร์ (GIVE – Graphics Innovation and Vision Engineering Laboratory)
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
b5105553@ku.ac.th, b5105272@ku.ac.th, thitiwan.s@ku.ac.th
บทคัดย่ อ
การสร้ างแบบจาลองจากวัตถุจริ งโดยอาศัยเครื ่องสแกนเนอร์
สามมิ ติ ร ะดับ มื อ อาชี พ ยัง คงเป็ นเรื ่ อ งที ่ ท าได้ ย ากและไม่
แพร่ หลายนักเพราะเครื ่องสแกนเนอร์ ระดับนีม้ ี ราคาสูงมาก แต่
ทว่ า ในปั จ จุ บ ัน การสร้ า งแบบจ าลองสามมิ ติ จ ากวัต ถุจ ริ งมี
ความเป็ นไปได้โดยอาศัยเทคโนโลยี ราคาไม่ แพงจากอุปกรณ์
กล้องคิ เนค (Kinect) ในงานวิ จยั นีเ้ รานาเสนอการพัฒนาระบบ
สแกนเนอร์ สามมิ ติโดยใช้กล้องคิ เนค จากผลการทดลองแสดง
ให้เ ห็ น ว่ า แบบจ าลองมี ค วามใกล้เ คี ย งกับ วัต ถุ แต่ ย ัง คงมี
ความผิ ดพลาดอยู่บา้ งเนือ่ งจากความละเอียดของกล้องคิ เนคที ่
ค่อนข้างต่า
Abstract
It is not practical and not popular to generate 3D
models by using a professional 3D scanner because
this kind of scanner is highly expensive. But now the
creation of 3D models from real objects can come true
due to the low price technology of Kinect. In this
research, we propose a development of a 3D scanner
by using Kinect. From the experiments, it can be seen
that resulting models are similar to the real objects, but
there are still some mistakes because of the low
resolution images produced from Kinect.
คาสาคัญ
Kinect, Point Cloud Data, 3D scanner, Reconstruction,
3D models

184

1. บทนา
อุปกรณ์หลายประเภทที่ใช้ ในการสแกนวัตถุสามมิติมีหลักการ
คือ ใช้ ลาแสงกราดไปที่วตั ถุ และไล่สแกนเพื่อให้ ได้ ข้อมูลพื ้นผิว
ของวัตถุเช่น CTscanner ซึง่ ป็ นเครื่ องสแกนที่ใช้ รังสีในการเก็บ
ข้ อมูลเป็ นสองมิติ จากนันน
้ าข้ อมูลผ่านการประมวลผลให้ อยู่
ในรู ป แบบของข้ อ มูล สามมิ ติ หรื ออุปกรณ์ สแกนวัต ถุด้ ว ย
เลเซอร์ โดยกล้ องที่ติดเซนเซอร์ เพื่อเก็บข้ อมูลจากการสแกนเข้ า
มาสาหรั บ สร้ างแบบจ าลองสามมิ ติ อย่า งไรก็ ต ามอุป กรณ์
เหล่านี ้เหมาะสมกับการใช้ งานเฉพาะทางมากกว่า เนื่องจากมี
ราคาที่สงู มากเกินกว่าที่คนทัว่ ไปหรื อหน่วยงานขนาดเล็กจะซื ้อ
หามาใช้ ได้ ปั จ จุ บัน บริ ษั ท ไมโครซอฟต์ ไ ด้ พัฒ นาอุ ป กรณ์
สแกนเนอร์ ที่เรี ยกว่า ‚คิเนค‛ สาหรับใช้ ในการเล่นเกมกับเครื่ อง
XBOX360 ตัวกล้ องคิเนคเองสามารถรับข้ อมูลภาพ RGB และ
ความลึกของพื ้นผิว วัตถุได้ ในอุปกรณ์ เพียงตัวเดียว ซึ่งข้ อมูล
ดัง กล่า วสามารถน ามาวิ เ คราะห์ แ ละประมวลผลเพื่ อ สร้ าง
แบบจาลองสามมิติได้
2. ที่มาและแรงจูงใจของปั ญหา
ปั จจุบัน ความต้ อ งการใช้ งานแบบจาลองสามมิติ มีสูงขึน้ ใน
หลายวงการได้ แก่ ด้ านการแพทย์ เ พื่อสร้ างแบบจาลองของ
อวัยวะผู้ป่วยสาหรับการวินิจฉัย ด้ านอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อ
ใช้ แบบจาลองสามมิติสาหรั บตัวละคร วัตถุ หรื อฉากภายใน
ภาพยนตร์ หรื อเกม เป็ นต้ น ดังนันการสร้
้
างอุปกรณ์สแกนเนอร์
ราคาถูกเพื่อช่วยในการสร้ างแบบจาลองจึงเป็ นสิ่งที่มีความ
ต้ องการสูง เพราะสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดหา
อุปกรณ์ ราคาแพง และแบบจาลองที่ได้ ยงั เป็ นประโยชน์แทน
การขึ ้นรูปสาหรับนักออกแบบงานกราฟิ กส์อีกด้ วย

การประชุมวิชาการ ECTI-CARD ครั้งที่ 4 21-22
มิถุนมายน
2555ECTI-CARD
RMUTT ครั้งที่ 4 21-22 มิถุนายน 2555
184RMUTT
การประชุ
วิชาการ

3. งานและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
อุปกรณ์ คเิ นค (Kinect)
อุ ป กรณ์ คิ เ นค [1] เป็ นอุ ป กรณ์ ป ระเภทกล้ องจากบริ ษั ท
ไมโครซอฟต์ มี ล ัก ษณะเป็ นรู ป แท่ ง วางตัว ในแนวนอน ซึ่ ง
เชื่อมต่อกับฐานขนาดเล็ก ที่แกนมีมอเตอร์ ในตัว ซึ่งทาหน้ าที่
ขยับมุมกล้ อง ส่วนรับข้ อมูลประกอบด้ วยกล้ อง RGB มีความ
ละเอี ย ดอยู่ที่ 640x480 พิ ก เซล กล้ อ งคิ เ นคสามารถจับ
ภาพเคลือ่ นไหวได้ 30 เฟรมต่อวินาที นอกจากนี ้ยังประกอบไป
ด้ ว ยเซนเซอร์ ต รวจจับ ความลึก (Infrared laser) และ
ไมโครโฟนจานวนสี่แถว การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ สามารถ
ทาได้ โดยใช้ พอร์ ต USB 2.0 รูปที่ 1 แสดงภาพกล้ องคิเนค

รู ปที่ 1 กล้ องคิเนค (Kinect) [1]

การสร้ างแบบจาลองสามมิติ (3D Modeling)
การสร้ างแบบจาลองสามมิติ [2] คือกระบวนในการคานวณ
ทางคณิตศาสตร์ ของพื ้นผิวในระบบสามมิติของวัตถุใด ๆ โดย
ผลที่ได้ จะเรี ยกว่า ‚แบบจาลองสามมิติ‛ (3D Model) ซึ่งเรา
สามารถมองเห็น ภาพแบบจาลองนีผ้ ่านหน้ าแสดงผลได้ โดย
ผ่ า น ก ร ะ บว น ก า ร ที่ เ รี ย ก ว่ า ‚เ ร น เ ด อ ร์ สา ม มิ ติ ‛ (3D
Rendering) แบบจาลองสามมิติเป็ นตัวแทนของวัตถุสามมิติ
โดยเก็บข้ อมูลเป็ นจุดในระบบพิกดั สามมิติ ซึ่งเชื่อมต่อกันด้ วย
รู ปแบบทางเรขาคณิต เช่น สามเหลี่ยม เส้ นโค้ ง หรื อพื ้นผิว
แบบจาลองสามมิติสามารถสร้ างได้ เองจากโปรแกรมประยุกต์
เพื่อการออกแบบด้ านกราฟิ กส์สามมิติ โดยใช้ ขนตอนวิ
ั้
ธีการ
คานวณหรื อจากการสแกน
เมฆจุด (Point Cloud)
เมฆจุด [3] นาเสนอเซตของจุดในระบบคอร์ ออดิเนตสามมิติ
โดยปกติความสัมพันธ์ ในพิกดั ของ XYZ มักถูกใช้ เป็ นตัวแทน
ของพื ้นผิวภายนอกของวัตถุ โดยส่วนมากเมฆจุด มักถูกสร้ าง
มาจากเครื่ อ งสแกนเนอร์ สามมิ ติ ผลที่ ได้ จ ากการสแกน

ส่วนมากมักจะถูกใช้ ในงานออกแบบชิ น้ ส่วน เพื่อตรวจสอบ
คุ ณ ภาพ เมฆจุ ด ในงานสามมิ ติ มั ก ถู ก แปลงให้ อยู่ ใ นรู ป
แบบจาลองพื ้นผิว (Surface Model) ในลักษณะแบบจาลอง
โครงข่าย (Mesh Model) เพื่อทาให้ ง่ายต่อความเข้ าใจ และ
สะดวกต่อการใช้ ประโยชน์ในงานที่หลากหลาย
Iterative Closest Point algorithm (ICP)
ICP [4] เป็ นขัน้ ตอนวิ ธี ที่ ใ ช้ ในการหาความสัม พัน ธ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ (Spatial Transformation) ของข้ อมูล
เมฆจุด (Point Cloud Data-PCD) สองชุดที่มีความคล้ ายคลึง
กัน หรื อซ้ อนทับกันในบางลักษณะ ในการใช้ ICP เราต้ องทาให้
ข้ อมูลเมฆจุดมีระยะห่างที่ต่างกันน้ อยที่สดุ เพื่อให้ เกิดความ
ถูกต้ องมากที่สดุ อินพุตของ ICP คือ ข้ อมูลเมฆจุดสองชุดที่ได้
จากการสแกนสาหรั บพิจารณาการเปลี่ยนแปลงระหว่างชุด
ข้ อมูล และกาหนดเงื่อนไขการสิ ้นสุดการคานวนของ ICP ที่
สาคัญคือ ระยะห่างสูงสุดที่เป็ นไปได้ ระหว่างชุดข้ อมูลทังสอง
้
เอาท์พตุ ของ ICP คือ เมฆจุดที่มีเปลี่ยนแปลงเรี ยบร้ อยแล้ ว
ขันตอนการท
้
างานคือ (1) หาความสัมพันธ์ ของเมฆจุดที่อยู่ใน
เกณฑ์ที่กาหนด (2) พิจารณาการเปลีย่ นแปลงของพารามิเตอร์
(3) เปลี่ยนแปลงเมฆจุดตามพารามิเตอร์ ที่ได้ คานวณไว้ และ
(4) พิจารณาความสัมพันธ์ ของเมฆจุด อีกครัง้ หนึ่ง สาหรั บ
ข้ อ เสีย ของ ICP คื อ มี ค วามเสี่ย งที่ เ กิ ด ข้ อ ผิ ด พลาดสะสม
(Accumulation Error) จากการทา ICP ของหลายชุดข้ อมูล
ต่อเนื่องกัน
Poisson Surface Reconstruction Algorithm
Poisson surface reconstruction [5] ใช้ สาหรั บสร้ าง
โครงสร้ างพื ้นผิวแบบโครงข่าย (Surface Mesh) จากข้ อมูล
เมฆจุด วิธีนีเ้ ป็ นที่นิยมในการสร้ างพื ้นผิวให้ กับข้ อมูลที่ได้ มา
จากเครื่ อ งสแกนเนอร์ เพราะเนื่ อ งจากมี ค วามทนทานต่ อ
สัญ ญาณรบกวนสูง แนวคิ ดโดยสัง เขปคือ มุ่งหมายเพื่อ แก้
สมการในรู ป แบบ Poisson โดยการประมาณ Indicator
Function ของกลุม่ เมฆจุดจาก Indicator Gradient ของกลุม่
เมฆจุดเอง และมีการปรับค่า Scalar Function ซึง่ ได้ มาจากค่า
Adaptive Octree เพื่อใช้ ในการแก้ สมการ Poisson สาหรับหา
โครงสร้ างพื ้นผิวแบบโครงข่ายได้
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4. รายละเอียดการพัฒนา
4.1 ภาพรวมของระบบ
ระบบสแกนวัตถุสามมิติด้วยอุปกรณ์ คิเนคได้ รับข้ อมูลนาเข้ า
เป็ นลักษณะข้ อมูลเมฆจุด หลังจากที่ได้ ข้อมูลเมฆจุดมาแล้ ว
กระบวนการโดยย่อคือ เรานาข้ อมูลเมฆจุดเข้ าสู่กระบวนการ
Registration และกาจัดส่วนที่ไม่ต้องการออกจากระบบใน
ขันตอนสุ
้
ดท้ าย วัตถุผลลัพธ์ ที่ได้ จากการทา Registration จะ
เข้ าสูข่ นตอน
ั้
Meshing เพื่อสร้ างพื ้นผิวให้ กบั วัตถุ และทาการ
ถ่ายโอนสีให้ กับวัตถุเป็ นขัน้ ตอนสุดท้ าย โดยผลลัพธ์ ที่ได้ คือ
แบบจาลองต้ นแบบสามมิติของวัตถุจริ ง ภาพรวมการทางาน
ของระบบได้ แสดงดังรูปที่ 2

through filter ซึ่งใช้ กาจัดข้ อมูลที่ไม่เกี่ยวข้ องในแนวแกน X
แกน Y และแกน Z และใช้ Statically outlier removal filter
เพื่อกาจัด ข้ อมูลบริ เ วณขอบของวัตถุซึ่ง มีความไม่เสถี ยรอยู่
ตัวอย่างข้ อมูลเมฆจุดที่ได้ มาแสดงดังรูปที่ 3

รู ปที่ 3 ภาพทัง้ 8 มุมมองหลังจากกาจัดพืน้ หลังแล้ ว

Point Cloud Data Rotation

รู ปที่ 2 ขัน้ ตอนการทางานทัง้ หมดของระบบ

4.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
รายละเอี ย ดการท างานของระบบสแกนวัต ถุ ส ามมิ ติ ด้ ว ย
อุปกรณ์คิเนคมีขนตอนในการท
ั้
างานดังต่อไปนี ้ เริ่ มจากการรับ
ข้ อมูลจากอุปกรณ์คิเนคมาในลักษณะของข้ อมูลเมฆจุด ซึ่งเรา
ได้ เก็บข้ อมูลมาทังหมด
้
8 มุมมอง ระยะความห่างของแต่ละ
มุมมองห่างกัน 45 องศา หลังจากที่เก็บข้ อมูลเมฆจุดแต่ละ
มุมมองมาครบแล้ ว เราก็จะนาข้ อมูลเมฆจุดมาประมวลผลใน
ขันตอนต่
้
อไป
Background & Edge Removal
เนื่องจากข้ อมูลเมฆจุดที่ได้ มานันมี
้ ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับวัตถุ
ติดมาด้ วย เช่น พื ้นหลัง ซึง่ เราสามารถกาจัดด้ วยการใช้ Pass-
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ก่อนการเรี ยกใช้ งาน ICP เราจาเป็ นต้ องจัดเรี ยงข้ อมูลให้ อยู่ใน
ตาแหน่งที่สอดคลัองกับตาแหน่งมุมการเก็บภาพจริ งของวัตถุ
ดัง นัน้ เราจึ ง ต้ อ งหมุน ข้ อ มูล เมฆจุด ให้ อ ยู่ใ นต าแหน่ง ที่ เ ป็ น
มุม มองข้ อ มูล เอง ซึ่ง ก่ อ นที่ เ ราจะหมุน ข้ อ มูล เมฆจุ ด ได้ นัน้
ข้ อมูลเมฆจุดต้ องถูกย้ ายให้ ไปอยู่ในตาแหน่งของจุดกาเนิด
(0,0,0) ซึ่งในที่นีค้ ื อตาแหน่ง กล้ อง ดังนัน้ เราจึงท าการเลื่อ น
ข้ อ มูล เมฆจุด เข้ า สู่จุด (0,0,0) โดยระยะแกน Z จะเป็ น
ระยะห่างของกล้ องถึงกลางวัตถุ เมื่อเลือ่ นมาอยูใ่ นตาแหน่งจุด
(0,0,0) แล้ วเราก็จะทาการหมุนวัตถุให้ อยู่ในตาแหน่งที่ถกู ต้ อง
ของได้ ดังแสดงผลในรูปที่ 4

รู ปที่ 4 ภาพทางซ้ ายเป็ นข้ อมูลเมฆจุดก่ อนหมุน ภาพทางขวาการ
แสดงข้ อมูลเมฆจุดหลังจากหมุนเรี ยบร้ อยแล้ ว
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Point Cloud Data Registration
หลังจากที่เราเตรี ยมข้ อมูลเมฆจุดเสร็ จเรี ยบร้ อย ข้ อมูลที่ได้ มา
มี ล ัก ษณะการเรี ย งที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ วัต ถุ จ ริ ง แต่ ยัง มี ค วาม
คลาดเคลื่อ นอยู่มาก ทาให้ ต้ องใช้ ICP เพื่ อค านวณหา
ความสัมพันธ์ของข้ อมูลเมฆจุดแต่ละชุด เมื่อข้ อมูลในแต่ละมุม
เลื่อ นไปสู่ตาแหน่ง ที่ถูก ต้ อ งมากขึน้ การหาความสัม พัน ธ์
สามารถท าได้ โดยใช้ ข้ อมู ล เมฆจุ ด แต่ ล ะคู่ ที่ อ ยู่ ติ ด กั น มา
คานวณ และทรานสฟอร์ ม ข้ อมูลแต่ละคู่เข้ าด้ วยกัน หลังจาก
นันเราจะท
้
าการคานวณและรวมข้ อมูลเมฆจุดจากคู่ด้านหลัง
วัตถุที่มมุ 180 องศารวมเข้ ามาจนถึงด้ านหน้ าวัตถุ โดยการรวม
เราจะแบ่งข้ อมูลเป็ นสองด้ านคือ ซ้ าย และขวาหลังจากที่ได้ ชุด
ข้ อมูลเมฆจุดด้ านซ้ ายและข้ อมูลเมฆจุดด้ านขวาของวัตถุแล้ ว
เราเรี ยกใช้ ICP อีกครัง้ เพื่อรวมข้ อมูลทังสองชุ
้
ดเข้ าด้ วยกัน
และสุดท้ ายเราจะได้ ข้อมูลเมฆจุดที่เกิดจาก 8 มุมมองรวมกัน
Noise Removal
ข้ อมูลเมฆจุดที่ได้ จากการรวมแล้ วจะมีข้อมูลจุดบางส่วน ที่เป็ น
ส่วนเกิ นออกมา เราจึ งต้ องทาการกาจัดจุดเหล่านี โ้ ดยใช้ ตัว
กรอง Statical Outlier Removal Filter ก็จะทาให้ ข้อมูลเมฆจุด
ที่ได้ มีป ริ มาณจุดส่ว นที่เกิ น ออกมาลดน้ อยลงไป ในขัน้ ตอน
สุดท้ ายเราปรับพื ้นผิวให้ เรี ยบโดยการปรับเรี ยบ (Smoothing)
ดังรูปที่ 5

รู ปที่ 5 รู ปซ้ ายเป็ นกข้ อมูลเมฆจุดหลังจากการใช้ ICP ภาพตรง
กลางเป็ นการใช้ Statical outlier removal filter ภาพขวาเป็ นภาพ
หลังจากการทาการปรับเรียบ

Surface Mesh Reconstruction
เมื่อเราได้ ข้อมูลเมฆจุดที่ผ่านการ Registration แล้ วเราจะนา
ข้ อมูลเมฆจุดนัน้ มาคานวณหาพื ้นผิวให้ กับวัตถุ ในที่นี ้เราใช้
ขันตอนวิ
้
ธี Poisson Surface Reconstruction แต่ก่อนอื่นเรา

ต้ องคานวณหา Normal Vectors ของข้ อมูลเมฆจุดก่อนโดยใช้
ขันตอนวิ
้
ธี K-Nearest Neighbor มาช่วยในการคานวนหาก
กลุ่มจุดที่อยู่ใกล้ กัน เพื่อนาไปใช้ คานวนหา Normal Vector
ของแต่ ล ะจุ ด ได้ ผลจากการใช้
Poisson Surface
Reconstruction คือ ข้ อมูลจุดชุดใหม่ที่มีจานวนน้ อยลงจาก
เดิม และได้ พืน้ ผิว สื่อความสัมพันธ์ โครงข่ายระหว่างจุด ดัง
แสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 6 ผลการปูพนื ้ ผิวของวัตถุ
Color Information Retrieval
หลังจากทีเ่ ราได้ ปพู ื ้นผิวเสร็ จเรียบร้ อยแล้ ว จะพบว่าพื ้นผิวนัน้
ยังไม่มีข้อมูลสี ดังนันเราจะต้
้
องนาค่าสีจากข้ อมูลเมฆจุดเดิม
ซึง่ มีคา่ RGB ของแต่ละจุดอยู่ เข้ าสูพ่ ื ้นผิวที่สร้ างขึ ้นใหม่ โดย
ขันตอนนี
้
้เป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายในการทางาน ในที่สดุ เราจะได้
แบบจาลองสามมิติของวัตถุทมี่ าจากการสแกนเป็ นที่เรี ยบร้ อย
ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 7

รู ปที่ 7 โครงสร้ างที่มีการโอนค่ าสีเข้ าสู่พนื ้ ผิวที่สร้ างขึน้ ใหม่ และ
แสดงผลสุดท้ ายของโมเดลที่ได้ ในรูปขวาสุด

4.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการพัฒนาระบบ
เครื่ องมือด้ านฮาร์ ดแวร์ ประกอบด้ วยอุปกรณ์ คิเนค 1 เครื่ อง
เครื่ องคอมพิวเตอร์ CPU Intel Core i5-2410M (2.30 GHz, 3
MB L3 Cache, up to 2.90 GHz) Graphic Chip AMD
Radeon HD 6630M (1GB GDDR3) สาหรับการประมวลผล
1 เครื่ อ ง ส่ว นด้ า นซอฟต์ แ วร์ ป ระกอบด้ ว ยระบบปฏิบัติ ก าร
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Ubuntu เวอร์ ชนั่ 11.10 PCL (Point Cloud Library) [6], ROS
(Robot Operating System) [7] และ MeshLab [8]
4.4 ข้ อจากัดของระบบ
ระบบยังคงมีข้อจากัดดังต่อไปนี ้ (1) ข้ อมูลเมฆจุดที่เก็บมาต้ อง
มีการเรี ยงข้ อมูลเป็ นลาดับที่ถกู ต้ อง (2) ยังไม่สามารถสแกน
วัตถุที่มีขนาดเล็กมากเกินไปเนื่องจากข้ อมูลไม่เพียงพอต่อการ
คานวณ (3) การวางวัตถุควรวางอยู่กลางกล้ อง และ (4) ไม่
สามารถสแกนวัตถุที่มีลกั ษณะโปร่ งใสได้ เนื่องจากกล้ องคิเนค
ไม่สามารถจับข้ อมูลความลึกในส่วนนันได้
้
5. การทดสอบการใช้ งาน
การทดสอบผลการทางานของระบบแบ่งออกเป็ นการทดสอบ
ประสิท ธิ ภาพในด้ านความเร็ วในการทางานของระบบ และ
ด้ านความถูกต้ องของขนาดและลักษณะผลลัพธ์ แบบจาลอง
สามมิติที่ได้

รู ปที่ 9 ผลที่ได้ จากการสแกนวัตถุ 5 ชนิด
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบเวลาการทางาน

5.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ
อุปกรณ์ ที่ใช้ ในการทดสอบระบบประกอบด้ วย อุปกรณ์ คิเนค
แท่นหมุนสาหรั บวางวัตถุ สายวัด และวัตถุ 5 ชนิดที่มีขนาด
และรูปทรงแตกต่างกันดังแสดงในรูปที่ 8
5.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล
รู ปที่ 9 แสดงผลลัพ ธ์ ของแบบจาลองสามมิติที่ ได้ จากระบบ
การทดสอบความเร็ วในการค านวณ เราวัดความเร็ วในการ
ประมวลผลผลการทดลองดังกล่าวแสดงในตารางที่ 1
จากการทดสอบเราพบว่า เวลาในการทางานแปรผัน
ตามจานวนของข้ อมูลเมฆจุด หรื อขนาดของวัตถุ ถ้ าวัตถุมี
ขนาดใหญ่ ระบบก็ ใ ช้ เ วลาในการคานวณมาก การทดสอบ
ความถูกต้ องของขนาดและลักษณะของแบบจาลองผลลัพธ์ ที่
ได้ จากการสแกน เราทาการทดสอบโดยใช้ วตั ถุทงหมด
ั้
5 ชนิด
ในการทดสอบเราใช้ สายวัด เพื่อวัดขนาดจริ งซึ่งเป็ นขนาดสูง
ตามแนวแกน X แกน Y และแกน Z ของวัตถุ เพื่อดูความ
แตกต่างของวัตถุจริ งกับวัตถุสามมิติผลที่ได้ เป็ นตามตารางที่ 2
รู ปที่ 8 ภาพวัตถุ 5 ชนิดที่ใช้ ทดสอบ
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ตารางที่ 2 ความคลาดเคลื่อนของแบบจาลองกับวัตถุจริง

6.1 แนวทางการพัฒนาต่ อ
เราสามารถพัฒนาให้ ระบบนี ้สามารถสแกนวัตถุที่มีขนาดใหญ่
ขึ ้น และเราอาจเพิ่มจานวนอุปกรณ์คิเนคเพื่อให้ สามารถสแกน
วัต ถุ ใ นรอบเดี ย วซึ่ ง จะท าให้ ความคลาดเคลื่ อ นลดลงได้
นอกจากนีย้ ังอาจเปลี่ยนจากการวางกล้ องอยู่ที่ ตาแหน่ง คง
ที่ ม าเป็ นขยับ กล้ อ งแทนการขยับ วัต ถุ แต่ ท ว่ า รู ป แบบการ
คานวนจะแตกต่างออกไป และท้ ายที่สดุ คือการพัฒนาขันตอน
้
วิธีให้ การคานวณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
7. กิตติกรรมประกาศ
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ปั จจุบนั อุปกรณ์สอื่ สารประเภทสมาร์ ตโฟน
และ
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตได้ รับความนิยมสูงมาก
เนื่องจาก
อุปกรณ์เหล่านี ้สามารถติดตังซอฟต์
้
แวร์ เพิ่มเติมได้ โดยง่าย
โปรแกรมประยุกต์ประเภทหนึง่ ที่ได้ รับความสนใจมากคือ
เกม เพราะสามารถเข้ าถึงผู้คนได้ ทกุ เพศทุกวัย ในโครงงานนี ้
ผู้พฒ
ั นาจึงนําเสนอการพัฒนาเกมฝึ กสมองที่ชื่อว่า ยุทธการ
พระพิรุณ ซึง่ ทํางานบนระบบปฏิบตั ิการไอโอเอส เกมฝึ ก
สมองมีประโยชน์ในด้ านการฝึ กทักษะไหวพริ บการแก้ ปัญหา
ตังแต่
้ ระดับง่ายไปจนถึงระดับซับซ้ อนมาก
โดยไม่เน้ น
เรื่ องราวแต่จะเน้ นไปที่ความท้ าทายให้ ผ้ เู ล่นกลับมาเล่นซํ ้า
ในระดับที่ยากขึ ้น นอกจากนี ้ยุทธการพระพิรุณยังสามารถที่
จะใช้ เป็ นซอฟต์แวร์ เกมต้ นแบบ และกรณีศกึ ษาสําหรับการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบตั ิการไอโอเอสต่อไป

Abstract

Nowadays smartphones and tablet computers become
highly popular since they can easily be installed various
software applications. One of the most popular
applications is game because games can be used by
every gender and age. In this project, we propose a
development of a puzzle game called “Pirun Battle” which
operates on iOS. A puzzle game provides benefits in
problem solving skills beginning from easy to complex
levels. The game does not dominate on a story line but
emphasizes on challenging to pursuit the player to keep
playing in higher levels. Moreover, Pirun Battle can be a
game software prototype and a case study for the
development of applications on the iOS operating system.

คําสําคัญ
เกมฝึ กสมอง, คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต, iOS
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1. บทนํา
เกมยุทธการพระพิรุณเป็ นเกมฝึ กสมอง (Puzzle) บน
ระบบปฏิบตั ิการณ์ไอโอเอส กิจกรรมภายในเกมนันไม่
้
สนับสนุนความรุนแรง แรงบันดาลใจของเกมนี ้มากจาก
ลักษณะของนํ ้าที่ไม่ดีชนิดต่างๆ ที่ประชาชนชาวไทยพบ
เจอในช่วงมหาอุทกภัยปี 2554 ผู้เล่นจะต้ องทําหน้ าที่
เคลื่อนย้ ายและทําลายก้ อนนํ ้าที่พยายามเอ่อเข้ ามา
ก่อนที่จะสะสมจนท่วมล้ นหน้ าจอตามพื ้นที่ที่กําหนด ใน
เกมผู้เล่นสามารถที่จะเล่นเพียงคนเดียวบนเครื่ องหรื อ
จะเล่นกับเพื่อนเพื่อทําการแข่งขันกันบนระบบผู้เล่น
หลายคนได้ ลักษณะของเกมยุทธการพระพิรุณเน้ นการ
ตอบสนองแบบทันทีทนั ใดโดยให้ ความสนุกสนานและ
ความท้ าทายแก่ผ้ เู ล่นเกม รูปแบบการแสดงผลจะใช้ การ
แสดงผลของเกมเป็ นกราฟฟิ กส์แบบสามมิติ และสอง
มิติผสมผสานกัน การปฏิสมั พันธ์ระหว่างเกมกับผู้เล่น
กระทําผ่านหน้ าจอสัมผัส
2. ที่มาและแรงจูงใจของปั ญหา
หากพิจารณาจากยอดการจําหน่ายโปรแกรมประยุกต์
สําหรับอุปกรณ์สมาร์ ตโฟนในช่วงปี 2009-2010 [1] เรา
จะเห็นได้ วา่ Apple App Store มีรายได้ สงู สุดทิ ้งห่าง
จากคูแ่ ข่งรายอื่นอย่างมากดังแสดงการเปรี ยบเทียบ
้ มผู้พฒ
ั นาจึงได้ สนใจในการ
รายได้ ในตารางที่ 1 ดังนันที
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบตั ิการไอโอเอส
โดยเฉพาะโปรแกรมประยุกต์ประเภทเกมเพราะ
สามารถเข้ าถึงผู้คนได้ อย่างกว้ างขวาง แต่เกมที่ผลิต
ออกมาส่วนใหญ่มีลกั ษณะให้ ผ้ เู ล่นมีปฏิสมั พันธ์กบั เกม
เท่านัน้ โดยไม่สนับสนุนให้ ผ้ เู ล่นเล่นร่วมกับผู้อื่นได้ ซงึ่ จะ
ทําให้ ใช้ ความสามารถของเทคโนโลยีได้ อย่างไม่เต็มที่
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และขาดความท้ าทายใหม่ ๆ ที่จะพบเจอได้ จากการเล่น
กับคนเท่านัน้ อีกทังเกมทั
้
ว่ ไปมักไม่สร้ างสรรค์ และก่อ
ความรุนแรงซึง่ เป็ นการชี ้นําเยาวชนให้ เสพย์ติดความ
ก้ าวร้ าวไปถึงการเลียนแบบพฤติกรรมที่ผิดได้
จาก
ปั ญหาดังกล่าว ผู้พฒ
ั นาจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเกม
ยุทธการพระพิรุณซึง่ ทํางานบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ แท็บ
เล็ตไอแพด เพื่อเป็ นหนึง่ ในสื่อสร้ างสรรค์สําหรับสังคม
ตารางที ่ 1 รายได้สทุ ธิ (ล้านเหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ) ของ
ร้านโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลือ่ นทีป่ ี 2009 และ
2010 [1]
Store
2009
2010
Apple App Store
$769
$1782
Blackberry App World
$36
$165
Nokia Ovi Store
$13
$105
Google Android Market
$11
$102
Total
$828
$2155
3. งานและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
3.1 กราฟิ กส์
กราฟิ กส์ [2, 3] คือการประมวลผลภาพในระบบสามมิติ
เพื่อแสดงผลบนระบบจอภาพสองมิติในรูปแบบพิกเซล
ในปั จจุบนั มีการใช้ กราฟิ กส์การ์ ดกันอย่างแพร่หลายใน
คอมพิวเตอร์ เดสทอป และระบบคอนโซลที่ต้องใช้ ระบบ
กราฟิ กส์โดยเฉพาะ ซึง่ จะมีความคล้ ายคลึงกันของแต่
ละแพลทฟอร์ ม ผู้พฒ
ั นาสามารถพัฒนาระบบกราฟิ กส์
เอนจิ ้นให้ สามารถทํางานได้ ในแต่ละแพลทฟอร์ ม ซึง่ การ
พัฒนาผู้พฒ
ั นาไม่ต้องคํานึงถึงการใช้
Low-level
interface หรื อ API แต่อย่างใด ในระบบกราฟิ กส์จะมี
การใช้ จดุ (Vertices) ในการระบุตําแหน่งในระบบสาม
มิติ Textures เป็ นการใช้ สีในระบบ RGB เพื่อแสดงเป็ น
รูปภาพ Shaders เป็ นระบบการประมวลผล โทนของสี
โทนของเเสง และระดับของสี Materials เป็ นการ
ประมวลผลที่ใช้ Shaders textures และข้ อมูลจากจุด
ในระบบสามมิติ เพื่อเเสดงรายละเอียดของวัตถุ

3.2 กราฟิ กส์ ซอฟต์ แวร์
กราฟิ กส์ซอฟต์แวร์ [2] แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
แพคเกจโปรแกรมทัว่ ไป และแพคเกจที่ออกแบบมาเพื่อ
ใช้ งานเฉพาะทาง ซึง่ แพคเกจกราฟิ กส์แบบทัว่ ไปนันจะมี
้
ชุดของฟั งก์ชนั กราฟิ กส์ที่สามารถนําไปใช้ ในการเขียน
โปรแกรมภาษาระดับสูง เช่น C หรื อ FORTRAN โดย
ตัวอย่างของแพคเกจกราฟิ กส์แบบทัว่ ไปคือ
GL
(Graphics Library) ซึง่ มีฟังก์ชนั พื ้นฐานในการสร้ าง
องค์ประกอบของภาพ (เส้ นตรง รูปหลายเหลี่ยมหรื อโพ
ลีกอน วงกลม และตัวเลขอื่น ๆ) การตังค่
้ าสีและค่า
ความเข้ ม
การเลือกมุมมองและการประยุกต์ใช้ การ
แปลงตําแหน่ง
โดยแพคเกจโปรแกรมกราฟิ กส์นนั ้
ออกแบบมาสําหรับบุคคลทัว่ ไปเพื่อให้ ใช้ งานสร้ าง
ผลงานผ่านหน้ าจอโดยไม่ต้องกังวลถึงกระบวนการ
ทํางานทางกราฟิ กส์เบื ้องหลัง
3.3 การขึน้ รู ปโมเดล 3 มิติ
กระบวนการการสร้ างโมเดล 3 มิติ (3D Modeling)[3]
สร้ างได้ หลายวิธี เช่น การขึ ้นรูปด้ วยกล่องโดยใช้ วิธีแบบ
โพลีกอน โดยต้ องเริ่ มจากการวาดภาพของโมเดลที่เรา
ต้ องการสร้ างด้ านหน้ า และ ด้ านข้ าง แบบคร่ าวๆ มา
ก่อน และก่อนที่จะทําการขึ ้นรูปนัน้ ต้ องทําการกําหนด
จํานวนของโพลิกอนที่เราต้ องใช้ ไว้ ต่อไปเป็ นการขึ ้นรูป
โมเดลแบบหยาบ เริ่มโดยการนํากล่องโพลิกอนมาปรับ
ต่อไปเป็ นขันตอนการฟอกโมเดล
้
ซึง่ คือการลง
รายละเอียดโมเดลให้ เป็ นรูปที่ต้องการ เช่น ทําให้ มี
รูปร่างหน้ าตา มีนิ ้วมือนิ ้วเท้ า ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 การลงรายละเอียดโมเดล [3]
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ขันสุ
้ ดท้ ายเป็
ย นการใส่สี และเงาลงไป
แ
ดังั รูปที่ 2

รูปที่ 2 กาารใส่ สีและเงา [3]
[

นอกจากนีนี ้ยังมีการสร้ างโโมเดล 3 มิติอีอีกมากเช่น วิธีปัปน้
3 มิติ (3DD Sculpting) วิธีวิศวกรรมย้ อนกลั
อ บ วิธีการขึึ ้น
รูปแบบ BSP วิธีการขึขึ ้นรู
้ ปโดยใช้ โพลิลิกอนน้ อย (loowpolygon Modeling) แลละการขึ ้นรูปแบบบระเบียบวิธีเป็ น
ต้ น
3.4 Charracter Animatiion
Characteer Animation [3] คือการทําให้ โมเดลหรื อตัว
ละครเกิดการเคลื
ก
่อนไหวซึง่ การทํากระดูดูกให้ ตวั ละครนันัน้
เป็ นหัวใจหหลักของการทําแอนิ
า เมชัน่ ซึง่ การทํ
ก ากระดูกนัน้
มักจะมีเปนลํ
ป็ าดับชัน้ (Hierarchy)
(
โดยแต่ละกระดูก
อาจจะเป็ นกระดู
น กเพียงชิชิ ้นเดียว (Pareent bone) หรื
ห ือ
อาจมีกระะดูกหลายชิ ้น (child boness) ภายใต้ กระดูก
หนึง่ ชิ ้น เพืพื่อทําให้ เกิดกาารเคลื่อนไหวได้ด้
3.5 ไอโออเอส
ไอโอเอส (iOS) [4] เป็ นระบบปฏิ
น
บตั ิการสํ
ก าหรับสมาาร์ ต
โฟนและคคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตของบริ ษัษัทแอปเปิ ล โดย
เริ่มต้ นพัฒนาสํ
ฒ าหรับใช้ ในโทรศั
ใ
พท์ไอโฟฟน
และะได้
พัฒนาต่อใช้
อ สําหรับ ไอพพอดทัช และ ไออแพด เครื่ องมือที
อ ่
ใช้ ในการพพัฒนาโปรแกรมมประยุกต์สําหรั
หบ
ระบบปฏิบับติการไอโอเอสส ได้ แก่ โปรแกรมเอ๊ คโค้ ด
(Xcode) [5] เป็ นเครื่ องมือของนักพัฒนา Apple เอาาไว้
สร้ างแอปพลิเคชันสําหรัับเครื่ อง Macc, iPhone และ
แ
จ คลาสไลบรรารี่ สําหรับใช้ช้ พฒ
ั นาแอปพลิลิเค
iPad ซึง่ จะมี
ชัน
3.6 เกม
เกม [3] เป็ นกิจกรรมขของมนุษย์เพื่อประโยชน์
ป
อย่างใด
ง
อย่างหนึง่ เช่น เพื่อความสนุ
ค
กสนานนบันเทิง เพื่อฝึึ ก
ทักษะ และเพื
แ ่อการเรี ยนรู้ เป็ นต้ น เกมประกอบด้้ วย
เป้าหมายย กฎเกณฑ์ การแข่
ก งขันและะปฏิสมั พันธ์ เกกม
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มักั จะเป็ นการแขข่งขันทางจิตใจหหรื อด้ านร่างกาาย หรื อทัง้
สอองอย่างรวมกัน ซึง่ ส่งผลให้ เกิดพัฒนาการรของทักษะ
ใช้ช้ เป็ นรูปแบบขอองการออกกําลังั กาย หรือการศึ
อ กษา
บททบาทสมมุติ และจิตศาสตร์ เป็ นต้ น
บ กสมอง (Puzzle Game) การ
สําหรับเกมฝึ
อออกแบบจะอาศัยั การอ้ างอิงรูปปแบบและระบบบของโปร
เจจคเกม โดยยก่อนหน้ าได้ มีผผู้ พฒ
ั นาเกมแนนวฝึ กสมอง
อออกมาหลากหลาย โดยเกมมแรกที่ได้ รับควาามนิยมคือ
Te
ertris ตัวเกม
มออกแบบโดย อเล็กเซย์ ปายี
ป ตนอฟ
(A
Alexey
Paajitnov)
นักั ออกแบบเกมชาวรัสเซีย
อออกแบบสําหรับเล่นในเครื่ อง Electronika 60
6 ไว้ เมื่อ
เดืดือนมิถนุ ายน พ.ศ.
พ 2528 เป็ นนเกมที่ใช้ การต่ต่อบล็อกให้
เต็ต็มแถวแล้ วแถววจะหายไปโดยพพอแถวหายไปแล้ วก็จะ
ได้ด้ คะแนนออกมาาโดยเป็ นเกมทีทเล่
่ นโดยเก็บคะะแนน
จนนกว่าแถวของบบล็อกจะหลุดกรรอบออกไปก็จะถื
ะ อว่าจบ
เกกม
4. รายละเอียดกการพัฒนา
4.1 ภาพรวมขอองระบบ
ระะบบเกมยุทธกาารพระพิรุณประะกอบด้ วย หน้น้ าเกมหลัก
คือ หน้ า Startt Menu หน้ า Single plaayer หน้ า
Multiplayer และะหน้ าการเชื่อมต่อ Multiplayeer

รูปที่ 3 หน้ า Sttart Menu

หน้ า Start
S Menu ดังงแสดงในรูปที่ 3 เป็ นหน้ า
แรรกที่ติดต่อกับผู้ เู ล่น ผู้เล่นสสามารถเลือกไดด้ วา่ จะเล่น
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เกมแบบเล่นคนเดียว หรืื อเล่นแบบผู้เล่ลนหลายคน และ
แ
สามารถดูดูสถิติคะแนน และข้
แ อมูลผู้พฒนาโปรแกรมได้
ฒ
ั
ด้
หน้ า Single player ดังแสดดงในรูปที่ 4 เป็ป็ น
หน้ าหลักสํสาหรับการเล่นในระบบเล่
น
นคนนเดียวโดยผู้เล่น
สามารถเคคลื่อนย้ ายวัตถุซึง่ เป็ นก้ อนนํ ้าลลักษณะแตกต่าง
า
กัน 5 แบบ โดยการใช้ช้ นิ ้วสัมผัสก้ อนนํ
น ้าเหล่านัน้ เมมื่อ
เ อนกันอยูต่ ิดกันตังแต่
้ สามมก้ อนขึ ้นไปจะทํทํา
ก้ อนนํ ้าที่เหมื
ให้ ก้อนนํากลุ
้า ม่ นันระเบิ
้
ด ถ้ าอยู่ตดิ กันตังแต่
้ สี่ก้อนขึนไป
้น
จะทําให้ ระเบิดแล้ วเกิดเป็ป็ นก้ อนนํ ้าพิเศษแบบใหม่
ออกมาที่สามารถนํ
ส
าไปทํทําให้ เกิดระเบิดที
ด ่ใหญ่กว่าเดิม
ต่อไปได้ เมื่อนําไปเป็ นส่วนหนึ
ว ง่ ของการรระเบิดครัง้ ต่อไป
ไ
เกมจะยุติเมื่อก้ อนนํ ้าท่วมเต็มหน้ าจอ

รูปที่ 4 หน้
ห า Single Playeer

หน้ าการเชื่อมตต่อ Multiplayeer เป็ นหน้ าที่ผ้ เู ล่ลน
เ นเซิฟเวอรร์ (Server) หรื
ห ือ
สามารถทํทําการสร้ างตัวเองเป็
จะทําตัวเอองเป็ นผู้เชื่อมตต่อ (Client) ก็ได้
ไ โดยจะสามาารถ
ดูได้ วา่ ในววงเน็ตเวิร์คที่เราอยู
ร น่ นมี
ั ้ ผ้ ทู ี่เปด
ปิ
เซิฟเวอร์ รอไว้
ร อยูร่ ึเปล่าถ้ ามีจะมีปรากฎฎขึ ้นให้ ผ้ เู ล่น
สามารถทํทําการเชื่อมต่อได้
ไ
หน้ า Multiplaayer ดังแสดงงในรูปที่ 5 เป็ป็ น
หน้ าที่ใช้ เล่ลนกันระหว่างผ้ผู้เล่นสองคนโดดยผู้เล่นจะ
สามารถมมองเห็นหน้ าจอของผู้เล่นฝ่ ายตตรงข้ ามได้ ผา่ น
ส่วนแสดงงผลขนาดเล็กด้ านล่างขวามือ ผู้เล่นสามาารถ
ระเบิดก้ อนนํ ้าในหน้ าจอตนเอง เพื่อส่งไปยั
ง งหน้ าจอขของ
ฝ่ ายตรงข้ าม กติกาคือ ใครไม่สามารถกําจัดก่อนนําได้
้า
ม นหน้ าจอ ฝ่ ายนั
า นเป็
้ นฝ่ ายแแพ้
ก่อนที่จะโโดนก้ อนนํ ้าท่วมล้

รูปที่ 5 หน้ า Muultiplayer

4.2 การออกแบบบและพัฒนาาระบบ
เมืมื่อผู้เล่นส่งคําสังั่ ต่าง ๆ ผ่านอิอินเตอร์ เฟสของโปรแกรม
เช่ช่น เคลื่อนย้ ายกก้ อนนํ ้า ระเบิดดกลุม่ ก้ อนนํ ้า รวมตั
ร วก้ อน
นํ ้า เป็ นต้ น โปรแแกรมจะประมววลผลคําสัง่ ของงผู้เล่น โดย
รูปแบบการประม
ป
มวลผลแบ่งออกกเป็ น 2 ส่วนคือ
Beehavior scriptt และ Status sscript
Behavvior script ทําหน้ าที่ประมมวลผลและ
กําหนดการกระทํ
า
ทําของวัตถุในโปปรแกรมอันได้ แก่
แ ก้ อนนํ ้า
แลละวาฬสําหรับบอกคะแนนดั
บ
งแสดงในรูปที่ 6 เพื่อส่ง
ข้ อมู
อ ลต่อไปยัง Status
S
Script ซึง่ ทําหน้ าที่คอยควบคุ
อ
ม
กาารทํางานและกิกิจกรรมโดยรวมมของระบบว่าควรจะเป็
ค
น
ลักษณะใด
ก

รูู ปที่ 6 วัตถุภายยในระบบ

ส่วนกาารเล่นในระบบผผู้เล่นหลายคนจจะต้ องมี
กาารเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ไอแพด 2 เครื่ อง โดยเครื่ อง
หนึนึง่ ทําหน้ าที่เป็ นเครื
น ่ องเซิร์ฟเวอร์ เพื่อรอการเชืชื่อมต่อ
จาากเครื่ องไคลเออนต์ ดังแสดงในนรูปที่ 7
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ขันที
้ ่ 1 เครื่ องเซิร์ฟเวอร์ สง่ UDP Broadcast
โดยภายในแพคเกจจะประกอบด้ วยข้ อมูลสําคัญคือ ที่
อยูไ่ อพี (IP address) และเลขที่พอร์ ต (Port) ของเครื่ อง
เซิร์ฟเวอร์ ที่ทําการเปิ ดไว้ เพื่อรอรับการเชื่อม และมีสาย
อักขระ “Pirun Battle” เพื่อใช้ ในการยืนยันตัวเกมไปยัง
เครื่ องไคลเอนต์วา่ เป็ นเกมเดียวกัน
ขันที
้ ่ 2 เมื่อเครื่ องไคลเอนต์ได้ รับแพคเกจจาก
เครื่ องเซิร์ฟเวอร์ แล้ ว เครื่ องไคลเอนต์ทําการตรวจสอบ
สายอักขระภายในแพคเกจที่สง่ มาก่อนว่าใช่ “Pirun
Battle” หรื อไม่ ถ้ าใช่กจ็ ะทําการตรวจสอบเลขที่อยูไ่ อพี
และพอร์ ต แล้ วระบบจะถามให้ ผ้ เู ล่นยืนยันการตัดสินใจ
ว่าจะทําการเชื่อมต่อกับเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ นี ้หรื อไม่
ขันที
้ ่ 3 ผู้เล่นเลือกเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ที่ต้องการ
เชื่อมต่อ แล้ วเครื่ องไคลเอนต์จะส่งที่อยูไ่ อพีและเลขที่
พอร์ ตของตนไปยังเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
ขันที
้ ่ 4 เมื่อเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ได้ รับเลขที่อยูไ่ อพี
และเลขที่พอร์ ตจากเครื่ องไคลเอนต์แล้ ว
เครื่ อง
เซิร์ฟเวอร์ จะส่งข้ อมูลกลับไปเพื่อแจ้ งว่าการเชื่อมต่อ
ประสบความสําเร็จแล้ ว จากนันการรั
้
บส่งข้ อมูลระหว่าง
สองเครื่ องก็สามารถดําเนินการได้ ตอ่ ไป

รู ปที่ 7 การเชื่อมต่ อในระบบผู้เล่ นหลายคน

4.2.1 เครื่ องมือที่ใช้ ในการพัฒนา
4.2.1.1 เอ๊ คโค้ ด
เอ๊ คโค้ ด (Xcode) [5] เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการพัฒนา
โปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการไอโอเอสที่ทางบริษัท
Apple ได้ พฒ
ั นาขึ ้นมาและเป็ นโปรแกรมที่ใช้ ในการ
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ทดสอบเกมจากโปรแกรมยูนิตี ้สามดีลงในเครื่ องที่
ทํางานบนระบบไอโอเอส
4.2.1.2 ยูนิตสี ้ ามดี
ยูนิตี ้สามดี (Unity3D) [6] เป็ นโปรแกรมพัฒนาเกมสาม
มิติและสองมิติโดยสามารถช่วยนักพัฒนาให้ พฒ
ั นาเกม
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับได้ หลาย
หลายระบบปฏิบตั ิการณ์ทงั ้ Windows และ OSX อีกทัง้
ยังรองรับภาษาในการพัฒนาได้ หลากหลายภาษา
4.2.1.3 มายา
มายา (Maya) [7] เป็ นโปรแกรมที่ใช้ สําหรับออกแบบ
และสร้ างโมเดลสามมิติ รวมทังสร้
้ างแอนนิเมชัน่ ให้ กบั
โมเดลสามมิติเพื่อนําไปใช้ ในการสร้ างวัตถุในโปรแกรมยู
นิตี ้สามดีในการพัฒนาเกม
4.3 ข้ อจํากัดของระบบ
ระบบสามารถทํางานได้ บนอุปกรณ์ไอแพดเท่านัน้ และ
ต้ องทํางานบนระบบปฏิบตั ิการณ์ไอโอเอส 4.3.3 ขึ ้นไป
และถ้ าต้ องการเล่นหลายผู้เล่นจะต้ องทําการเชื่อมต่อ
ไวไฟ (WiFi)/Edge/3G และสามารถเล่นพร้ อมกันได้
สูงสุดสองคนเท่านัน้
5. การทดสอบการใช้ งาน
5.1 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล
เครื่ องไอแพดที่มีข้อกําหนดด้ านฮาร์ ดแวร์ เดียวกันแต่ละ
เครื่ องนันจะมี
้ ประสิทธิภาพที่เท่าเทียมกัน
แต่หากมี
ระบบปฏิบตั ิการที่แตกต่างกัน
อาจมีผลต่อภาพการ
ตอบสนองต่อผู้เล่น
สําหรับประสิทธิภาพด้ านการ
ตอบสนองนี ้ กระทําโดยวัดอัตราความเร็วของเฟรมใน
ขณะที่มีวตั ถุอยูใ่ นฉากมากที่สดุ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที ่ 2 จํ านวนเฟรมต่อวิ นาทีของเกม
Smart
OS
Vertices
Framerate
Phone
Version
(vtx)
(fps)
iPad 2
4.3.3
8688
30
iPad 2
5.0.1
8688
30
จากผลการทดสอบจะเห็นว่าระบบปฏิบตั ิการ
ที่รุ่นแตกต่างกันให้ คา่ อัตราความเร็วของเฟรมที่เท่ากัน
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โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อการเล่นเกม อย่างไรก็ตามหากผู้
เล่นเคลื่อนย้ ายวัตถุในเกมเร็วเกินไป
อาจทําให้ เกิด
ปั ญหาการซ้ อนกันของวัตถุภายในเกมได้ ดังแสดงในรูป
ที่ 8

รู ป 8 ตัวอย่ างความผิดพลาดการซ้ อนทับกันของวัตถุ

5.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้เล่ น
เกณฑ์ในการให้ คะแนนจาก ไลเคิร์ทสเกล (Likert
scale) [8] โดยแบ่งการประเมินเป็ น 5 ด้ านคือ กราฟิ กส์
(Graphics) เสียงประกอบ (Sounds) การควบคุม
(Controls) ความสมบูรณ์ (Playability) และความยัง่ ยืน
(Lastability) ซึง่ ให้ ระดับคะแนนดังต่อไปนี ้ ดีมาก (5), ดี
(4), ปานกลาง (3), พอใช้ (2), และควรปรับปรุง (1)
ผู้ประเมินคือ นักเรี ยนนักศึกษาช่วงอายุตงแต่
ั้
20-25 จํานวน 30 คน ผลการประเมินคือ ความพึงพอใจ
ในส่วนของกราฟิ กส์มากที่สดุ
รองลงมาเป็ นส่วนของ
ความยัง่ ยืน ความสมบูรณ์ ความยัง่ ยืน เสียงประกอบ
และการควบคุม ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 3
โดยในส่วนการควบคุมยังเกินความผิดพลาด
ในการซ้ อนทับกันของวัตถุทําให้ ได้ ความพึง่ พอใจตํ่าสุด
ตารางที ่ 3 สรุปผลการประเมิ นความพึงพอใจ
การประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
4.93
ด้ านกราฟิ กส์
4.53
ด้ านเสียงประกอบ
3.90
ด้ านการควบคุม
4.57
ด้ านความสมบูรณ์
4.60
ด้ านความยัง่ ยืน
4.51
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม
6. บทสรุ ป
เกมยุทธการพระพิรุณเป็ นเกมฝึ กสมองแบบหลายผู้เล่น
ที่พฒ
ั นามาเพื่อใช้ บนระบบปฏิบตั กิ ารณ์ไอโอเอสบน

อุปกรณ์ไอแพดผู้เล่นสามารถแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นได้
โดยผลคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของผู้เล่นเฉลี่ยที่
4.51 ซึง่ อยูใ่ นระดับดีถงึ ดีมาก
6.1 แนวทางการพัฒนาต่ อ
การปรับปรุงในเรื่ องความเร็วในการทํางานของเกม
แก้ ไขปั ญหาการเคลื่อนที่วตั ถุและเพิ่มความน่าสนใจ
ของเกมทางด้ านแอนิเมชัน่ และเอฟเฟค
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บทคัดย่อ

บทความนี้นาเสนอการประยุกต์ใช้สัญญาณไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อลายโดย
ส่ ง สั ญญาณกล้ า มเนื้ อ เพื่ อ ควบคุ ม อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า แบบระยะไกล ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ยชุ ด วั ด สั ญญาณ ชุ ด ควบคุ ม การสื่ อ สารแบบไร้ ส าย ชุ ด
ประมวลผลและแสดงผล และชุดควบคุมอุปกรณ์ภายนอก การทดสอบ
ทาได้โดยใช้สัญญาณกล้ามเนื้อบริเวณแขนของอาสาสมัคร 4 คนในการ
สั่งงานมอเตอร์และรีโมทรถบังคับวิทยุ ซึ่งผลการทดสอบพบว่าสามารถ
ควบคุมให้อุปกรณ์ทั้งสองทางานและหยุ ดทางานได้ตามเป้าหมายอย่าง
ถูกต้องแม่นยา ทั้งนี้งานวิจัยนี้สามารถปรับใช้กับผู้ป่วยที่ผู้พิการอัมพาต
บางส่วนหรือแขนขาอ่อนแรงให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้จากการบังคับ
กล้ า มเนื้ อ ของร่ า งกายเพื่ อ ควบคุ ม อุ ป กรณ์ อ านวยความสะดวกจาก
ระยะไกล เช่น การเปิด-ปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

Abstract

This article introduces an application of wireless surface
electromyography (sEMG) measurement for electrical equipment
control. This prototype consists of 4 main parts, a measuring
circuit, controller and wireless communication module, a signal
processing and display module, and an electrical equipment
control module. The prototype was applied to measure the
sEMG signal at the Biceps Brachii. There were 4 volunteers who
were required to control motor and RC car remote control.
Results from the experiment demonstrate that the prototype can
be correctly worked well. This proposed system is useful for
disabled people or injury patients to help them in activities of
daily living.

คาสาคัญ

sEMG, Zigbee, Xbee, Microcontroller.

1. บทนา

ผู้ป่วยที่พิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง ที่
สามารถขยับกล้ามเนื้อได้บางส่วน โดยส่วนใหญ่ต้องรอรับการ
ช่วยเหลือ จากผู้อื่น หากมีวิธีที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยเหล่านี้
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พึ่ง พาหรื อ อ านวยความสะดวกให้ ตั ว เอง เช่ น การเปิ ด -ปิ ด
เครื่องใช้ไฟฟ้า การเปิด - ปิด เพิ่ม - ลดเสียง การเปลี่ยนช่อง
โทรทัศน์หรือวิทยุ รวมถึงการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใน
กรณีฉุกเฉินที่ผู้ดูแลไม่ได้อ ยู่ใกล้ชิดผู้ป่ว ย จะถือ เป็นการลด
ภาระของผู้ ดู แ ลผู้ป่ ว ยในการดู แ ลอ านวยความสะดวก บน
พื้ น ฐานการคิ ด ค้ น พั ฒ นาขึ้ น ภายในประเทศ เพื่ อ ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยลง รวมถึงส่งผลให้ผู้ป่วยมีสภาพ
จิตใจที่ดีขึ้นเมื่อสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง
จากแนวความคิ ด ดั ง กล่ า ว งานวิ จั ย นี้ จึ ง น าเสนอชุ ด
ต้ น แบบที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารตรวจจั บ สั ญ ญาณไฟฟ้ า จาก
กล้ามเนื้อ เช่น สัญญาณกล้ามเนื้อบริเวณแขน ในการเปิด-ปิด
อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยทาการส่งสัญญาณกล้ามเนื้อที่ได้จากชุดวัด
สัญญาณผ่านมอดูลไร้สาย XBee จากนั้นทาการประมวลผล
ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อนาไปสั่งการควบคุมอุปกรณ์ภายนอก

2. ที่มาและแรงจูงใจของปัญหา

ผู้ ป่ ว ยที่ พิ ก ารบางกลุ่ ม เช่ น ผู้ ที่ พิ ก ารหรื อ เป็ น อั ม พาตจาก
อุบัติเหตุ จะมีสภาพจิตใจที่ไม่ดี คิดท้อแท้ เสียใจที่ต้องคอยเป็น
ภาระและพึ่ ง พาผู้ อื่ น หากมี ก ารพั ฒ นาอุ ป กรณ์ ที่ ส ามารถ
อ านวยความสะดวก ราคาไม่แพง การใช้ง านไม่ ยุ่งยาก แต่
สามารถแบ่งเบาภาระผู้ดูแลและผู้ป่วยให้ช่วยเหลือตัวเองได้ จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.1 สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อลาย

สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อลาย (EMG) เกิดจากการหดตัวและ
คลายตัวของกล้ามเนื้อลายซึ่งได้รับการกระตุ้นโดยสัญ ญาณ

การประชุมวิชาการ ECTI-CARD ครั้งที่ 4 21-22
มิถุนมายน
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3.2 Zigbee

Zigbee [3] เป็นเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายที่มีการใช้พลังงานต่า
ราคาถูก อาศัยพลังจากเซลล์แสงอาทิตย์หรือ แบตเตอรีขนาด
เล็ก สามารถเชื่ อมต่อ กับอุ ปกรณ์ภายนอก โดยให้ รองรับกั บ
มาตรฐาน IEEE 802.15.4 การทางานของเทคโนโลยีชนิดนี้ จะ
เป็นการรับ-ส่งคลื่นสัญญาณข้อมูลผ่านชิปขนาดเล็กจุดต่อจุด
ไปจนถึงปลายทางและทาการดาวน์ โหลดข้ อมูลลงในเครื่ อ ง
คอมพิว เตอร์ เ พื่ อ ใช้ ท าการประมวลผลและวิเ คราะห์ข้ อ มู ล
สาหรับงานวิจัยนี้ เลื อ กใช้ มอดูล Xbee Pro [4] ซึ่งอยู่ใ น
มาตรฐาน โพรโตคอล Zigbee ในการรับส่งข้อมูล

dsPIC30F2010
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RC Car Remote
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ประสาท (Nerve impulse) ที่มาจากเซลล์ประสาท เนื่องจาก
เซลล์ ก ล้ า มเนื้ อ และเซลล์ ป ระสาทเป็ น Excitable tissue
สามารถสร้างสัญ ญาณไฟฟ้าขึ้นได้เองเมื่อได้รับการกระตุ้นที่
เหมาะสม โดยสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อนี้จะมี ย่านแรงดันของ
สัญญาณขนาดประมาณ 50 V-100 mV และมีความถี่ของ
สัญญาณอยู่ในย่าน 0 -500 Hz แต่พลังงานของสัญญาณส่วน
ใหญ่อยู่ในย่าน 10-150 Hz [1]
สาหรับการวัดสัญญาณ EMG ทาได้ 2 วิธี [2] คือ
1) การวัดด้วยขั้วไฟฟ้าแบบเข็ม (needle EMG) ซึ่งจะใช้
ขั้วไฟฟ้าขนาดเล็กเจาะลงไปในผิวหนังแล้ววัด EMG จากเส้น
ใยกล้ามเนื้อ โดยตรง เป็ นการวัด เส้นใยกล้ามเนื้อ กลุ่มเล็ก ๆ
หรื อ เฉพาะมั ดใยกล้ า มเนื้ อ ที่ ต้ อ งการวั ด โดยการวั ดแบบนี้
จะต้ อ งใช้ ค วามรู้ ท างด้ า นสรี ร วิ ท ยาเพื่ อ ระบุ ต าแหน่ ง ของ
กล้ามเนื้อ ที่ต้องการวัด และต้องใช้ความช านาญในการเจาะ
ขั้วไฟฟ้าลงบนตัวผู้วัด
2) การวัดด้วยขั้วรับสัญญาณที่ผิวสัมผัส (surface EMG)
ซึ่งจะใช้แผ่นรับสัญ ญาณติดที่ผิวหนังตรงบริเวณกล้ามเนื้อ ที่
ต้องการวัด จะเป็นการวัดการทางานของกล้ามเนื้อโดยรวมใน
บริเวณที่มีการติดแผ่นรับสัญาณ
จากการศึ ก ษาวิ ธี ก ารวั ด สั ญ ญาณ EMG งานวิ จั ย นี้
เลือกใช้การวัดด้วยขั้วรับสัญญาณที่ผิวสัมผัส เนื่องจากการติด
แผ่นรับสัญญาณนั้นทาได้ง่าย เหมาะกับการใช้งานและมีความ
ปลอดภัยมากกว่า

รูปที่ 1 ภาพรวมของระบบ

รูปที่ 2 ชุดวงจรวัดสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ

4. รายละเอียดการพัฒนา
4.1 ภาพรวมของระบบ

ชุดต้นแบบในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ ชุดวงจร
วัดสัญญาณจากกล้ามเนื้อ ชุดควบคุมการสื่อสารแบบไร้สาย
ส่ ว นประมวลผลและแสดงผล และสุ ด ท้ า ยคื อ ชุ ด ควบคุ ม
อุปกรณ์ภายนอก ซึ่งภาพรวมของชุดต้นแบบแสดงดังรูปที่ 1

4.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
4.2.1 ชุดวงจรวัดสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อลาย
วงจรวั ด สั ญ ญาณไฟฟ้ า กล้ า มเนื้ อ ลายมี ก ารออกแบบให้ มี
คุณสมบัติ คือ ใช้ไฟเลี้ยง ± 2.7 V มีอัตราการขยายสัญญาณ
เท่ากับ 512 เท่า ผลตอบสนองความถี่ที่ย่าน 10-500 Hz
สามารถกาจัดแรงดันออฟเซตได้ ± 20 mV และมีค่า CMRR
เท่ากับ 88 dB ตลอดช่วงความถี่ 10-500 Hz สามารถยกระดับ
แรงดันให้เหมาะสมเพื่อจะส่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ ซึ่ง
ชุดวงจรวัดสัญญาณแสดงในรูปที่ 2
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Start
Declare the variable : threshold =1.2, n = 0, Ave = 0, temp =0.
1
Get the signal x(n)
Calculate the average of signal By using Eq. Ave 
No

รูปที่ 3 ชุดควบคุมการส่งสัญญาณแบบไร้สาย

Yes

Calculate the average signal (Ave)

ชุดควบคุมการสื่อ สารแบบไร้ สาย ประกอบด้วยภาคส่งและ
ภาครับ ซึ่งมีรายละเอียดคือรับสัญญาณแอนะล็อกจากวงจรวัด
สั ญ ญาณมาท าการแปลงเป็ น สั ญ ญาณดิ จิ ทั ล โดยเขี ย น
โปรแกรมควบคุมการแปลงสัญ ญาณอนาลอกเป็นดิจิ ทัลบน
ไมโครคอลโทรลเลอร์ตระกูล dsPIC30F2010 [5] จานวน 1
ช่ อ งสั ญ ญาณ ความละเอี ย ดขนาด 10 บิ ต อั ต ราการสุ่ ม
สัญ ญาณในการประมวลผลเท่ า กั บ 2000 ข้ อ มู ล ต่ อ วิ น าที
จากนั้น ส่ง สั ญ ญาณเอาท์พุ ทดิ จิทั ลที่ ได้ ให้ กับ มอดูล สื่อ สาร
XBee Pro ภาคส่ง และทาการรับสัญ ญาณแบบไร้สายโดย
เชื่อมต่อมอดูลสื่อสาร XBee Pro ภาครับกับคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ชุดควบคุมการสื่อสารแบบไร้สายภาคส่งแสดงในรูปที่ 3
ส่วนประมวลผลและแสดงผล ในเบื้อ งต้น มีการออกแบบบน
คอมพิวเตอร์ โดยทาการเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าสัญญาณจาก
มอดู ล สื่ อ สาร XBee Pro ภาครั บ ผ่ า นพอร์ ต อนุ ก รมของ
คอมพิวเตอร์ มาแสดงรูปสัญญาณ พร้อมทั้งนาสัญญาณมา
คานวณเพื่อ ตรวจจับ การเคลื่อนไหวซึ่งในทีนี้ใช้ ลักษณะการ
เกร็งตัวของกล้ามเนื้อเพื่อสั่งการเปิด-ปิดอุปกรณ์ภายนอก โดย
กระบวนการท างานของโปรแกรมตรวจจั บ การเคลื่ อ นไหว
เป็นไปตามผังการท างานในรู ปที่ 4 โดยสรุปได้ว่ าทาการหา
ค่าเฉลี่ ยของสัญ ญาณทุกๆ 10 จุด สัญ ญาณ หากสัญ ญาณ
กล้ามเนื้อ ที่รับเข้ามามีค่า สูงกว่าค่าอ้างอิง โปรแกรมมีการ
ทางานแบบ Toggle คือจะส่งสัญญาณลอจิก “0” หรือลอจิก
“1” ไปควบคุมอุปกรณ์อื่นๆ ต่อไป
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n = 10
Clear n = 0, Ave = 0.

4.2.2 ชุดควบคุมการสื่อสารแบบไร้สาย

4.2.3 ส่วนประมวลผลและแสดงผล

1 N 1
 x ( n)
N n 0

n=n+1
No

Ave >= threshold
Yes
temp = 0

No

Yes
temp = 1

temp = 0

1

รูปที่ 4 กระบวนการทางานของโปรแกรมตรวจจับการ
เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ

4.2.4 ชุดควบคุมอุปกรณ์ภายนอก
ชุ ด ควบคุ ม อุ ป กรณ์ ภ ายนอกจะใช้ ไ มโครคอนโทรลเลอร์
PIC16F877A เป็นตัวรับสัญญาณที่ผ่านการประมวลผลจาก
คอมพิวเตอร์ โดยในงานวิจัยนี้ทาชุดควบคุมไว้ 2 ลักษณะคือ
รีโมทรถบังคับวิทยุ [6] และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 3
โวลต์ ซึ่งการควบคุมมอเตอร์ต้องมีวงจรขับมอเตอร์ เนื่องด้วย
กระแสจาก PIC18F877A ไม่มากพอที่จะทาให้มอเตอร์หมุนได้

4.3 ข้อจากัดของระบบ
-

แบตเตอรีที่ใช (Rhino 460mAh 2S 7.4V) สามารถจ่าย
กาลังไฟให้กับระบบต่อเนื่องได้ประมาณ 2-6 ชั่วโมง
การรับ-ส่งสัญญาณผ่านมอดูล XBee Pro ภายในอาคาร
จะเกิดความผิดพลาดเมื่อทาการรับ-ส่งข้ามพื้นที่ระหว่าง
ชั้น
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รูปที่ 5 ชุดต้นแบบ

รูปที่ 7 สถานที่ทดสอบภายในอาคาร

ON-OFF

รูปที่ 6 การติดขั้วรับสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ

5. การทดสอบการใช้งาน
5.1 สภาพแวดล้อมในการทดสอบ

การทดสอบกระท าโดยใช้ ขั้ ว รั บ สั ญ ญาณชนิ ด ติ ด ผิ ว หนั ง
(surface electrode) ของบริษัท 3M จานวนทั้งหมด 3 ชิ้น ติด
ที่กล้ามเนื้อบริเวณไบเซ็บ (Biceps Brachii) จ านวน 2 ชิ้น
ระยะห่างระหว่างขั้วรับทั้ง 2 ชิ้นประมาณ 2 เซนติเมตร และติด
ที่บริเวณด้านล่างของข้อพับแขนเพื่อทาหน้าที่เป็นกราวด์อีก 1
ชิ้น โดยมีการทาความสะอาดผิวหนังด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนติด
ขั้วรับเพื่อลดความต้านทานที่ผิวหนังลง
ในการทดลองนี้จะใช้อาสาสมัครจานวน 4 คน เป็นคนอ้วน
คนผอม ผู้ชาย และผู้หญิง ซึ่งกาหนดตาแหน่งของผู้ทดสอบกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ภายในอาคารบริเวณพื้นที่ชั้นเดียวกัน ที่มี
ผนังห้องและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ระยะทางสูงสุดไม่เกิน 20 เมตร
โดยวัสดุอุปกรณ์และบริเวณทดสอบแสดงในรูปที่ 5, 6, 7
ตามลาดับ

รูปที่ 8 สัญญาณกล้ามเนื้อ (บน) และสัญญาณที่ได้จาก
การประมวลผลเพื่อใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ภายนอก (ล่าง)

5.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ผล

ชุ ด ต้ น แบบที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารตรวจจั บ สั ญ ญาณไฟฟ้ า จาก
กล้ามเนื้อบริเวณแขนของอาสาสมัคร 4 คนๆ ละ 10 ครั้งเพื่อ
ทาการสั่งมอเตอร์ทางาน-หยุ ดทางาน และสั่งรถบั งคั บวิท ยุ
เดินหน้า-ถอยหลัง ผลการทดสอบพบว่าสามารถทางานได้จริง
ตามเป้าหมายอย่างแม่นยา ดังตัวอย่างของผลการทดสอบที่
แสดงในรูปที่ 8, 9 และ 10 ตามลาดับ
สาหรับการทดสอบภายในอาคารที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่ง
กีด ขวางได้ จะส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อ พลั งงานที่ ใช้ เมื่ อ
ระยะทางมากขึ้นก็จะส่งผลให้มอดูลสื่อสารไร้สาย XBee Pro
ตัวส่งต้องใช้พลังงานสูงขึ้นในการตรวจหาตัวรับ ซึ่งทาให้
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ให้ผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีท่ีช่วยให้การ
ดาเนินชีวิตง่ายขึ้นได้

7. กิตติกรรมประกาศ

รูปที่ 9 ผลการทดสอบในการควบคุมมอเตอร์
มอเตอร์ขณะไม่ทางาน (ซ้าย) และ มอเตอร์ขณะทางาน (ขวา)

ขอขอบคุณ รศ.ดร. ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ และบุคลากรกลุ่ม
โปรแกรมวิศกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ทุ ก ท่ า น ร ว ม ถึ ง ผ ศ . ด ร . พ ร ชั ย พ ฤ ก ษ์ ภั ท ร า น น ต์
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ส าหรั บ ข้ อ แนะน าและ
ประสบการณ์ที่ดีในการทางานวิจัย
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Abstract

Hideandseek or Son Ha in Thai is simple yet immensely
fun when we play with friends. The joy of hiding and
waiting for an opportunity to strike back is not replaceable
by any means. But sadly when we grow up, we cant play
the game anymore because of age barrier. Despite some
people actually wanted to play but they will look really
weird when playing hideandseek on their ages. In this
work, we thus proudly present Son Ha in the form of
computer software. With the technology of 3D computer
graphics and network, now we can finally go back in time
to feel the fun again when we once had together with our
friends.
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ก
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Antenna
design

ECTI-CARD 2012

สายอากาศไมโครสตริปแบบไมล่ าฟิ ล์ มช่ องสีเหลียมมุมโค้ งสําหรับ
ระบบอัลตร้ าไวด์ แบนด์
พรเทพ ทองย้ อย ธนะพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ไพฑูรย์ รักเหลือ วิโรจน์ พิราจเนนชัย
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
E-mail : boy_el@hotmail.com
บทคัดย่ อ

บทความนี นําเสนอการออกแบบและวิ เคราะห์ สายอากาศไมโครสตริ ป
สําหรับระบบอัลตร้าไวด์ แบนด์ ทีกระตุ้นด้วยสายส่งสัญญาณระนาบร่ วม
โดยสายอากาศทีน ําเสนอจะถูกสร้างอยู่บนวัสดุฐานรองแบบไมล่าฟิ ลม์ ที 
มี ค่า คงตัว ไดอิ เล็ กตริ ก 3.2 และมี ความหนา 0.4 มม. ขนาดของ
สายอากาศ คื อ 53.3 x 60 มม.2 มี แบนด์ วิดท์ อยู่ในช่วงความถี  2-11.6
GHz สายอากาศอัลตร้ าไวด์ แบนด์ นีจะถู กออกแบบโดยการใช้สตับรู ป
คล้ายส้อมขอบโค้งทีถ ูกกระตุ้นด้วยสายส่งสัญญาณระนาบร่ วม ช่องว่าง
ระหว่างสตับและกราวด์ จะถูกออกแบบให้มุมทัง 4 เป็ นมุมโค้ง โดยใน
บทความนี จะนํ าเสนอ ค่าความสูญเสี ยเนื อ งจากการย้อนกลับ (S11),
แบบรูปการแผ่พลังงานของสายอากาศ และอัตราส่วนคลื นนิ งของแรงดัน
(VSWR) ทีไ ด้จากการวัดจริ ง

Abstract

This article presents design and analysis the microstrip antenna
for ultra-wideband (UWB), fed by coplanar waveguide (CPW).
The proposed antenna is printed on a mylar polyester film
substrate, dielectric constant of 3.2, and thickness of 0.4 mm.
The size of the antenna is 53.3 x 60 mm2. The first antenna was
designed with bandwidth of frequency band from 2-12.6 GHz.
The UWB antenna was designed by using fork-like curved edges
stub fed by CPW. Gap between the stub and the ground is
being designed as a curved edge. This article is presented
return loss, radiation patterns and VSWR. obtained from the
actual measurement.

คําสําคัญ

สายอากาศแบบไมล่าฟิ ล์ม, ระบบอัลตร้ าไวด์แบนด์, สตับรูป
คล้ ายส้ อม, มุมโค้ ง
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1. บทนํา

ทีผา่ นมาเทคโนโลยีสอื สารโทรคมนาคมได้ มีการพัฒนา
และขยายตัวอย่างรวดเร็ วโดยเฉพาะระบบการสือสารไร้ สาย
เช่ น ระบบสือ สารโทรศัพ ท์ เ คลือ นที ระบบสือ สารโครงข่า ย
ท้ องถิ นไร้ สายรวมถึงระบบสือสารทีเป็ นโครงข่ายไร้ สายส่วน
บุคคลทีกําลังได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมากทังในสํ
 านักงาน
หรื อ อาคารบ้ า นเรื อ น เนื อ งจากทํ า ให้ ก ารเชื อ มต่อ อุป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ มีความสะดวกสบายและคล่องตัว โดยไม่
จําเป็ นต้ องมีการเดินสายนําสัญญาณไปยังอุปกรณ์ปลายทาง
ทํ า ให้ ก ารเคลือ นย้ า ยอุป กรณ์ ป ลายทางเป็ นไปอย่า งอิ ส ระ
รวมทังสามารถลดค่

าใช้ จ่ายในการสร้ างโครงข่าย ซึงปั จจุบนั
การเชื อ มต่อดัง กล่าวจะใช้ เทคโนโลยี Wi-Fi และ Bluetooth
แต่เทคโนโลยีเหล่านี ยังมีข้อจํากัดอยู่บ้าง เช่น แบนด์วิดท์แคบ
อัตราเร็ วในการรั บส่งข้ อมูลไม่มากนัก ไม่สามารถรองรับการ
เชื อ มต่ อ ข้ อมู ล ที เ ป็ นมัล ติ มี เ ดี ย ได้ ซึ ง ไม่ ต อบสนองความ
ต้ อ งการของมนุษ ย์ ที มี ม ากขึน เรื อ ยๆ อย่า งไม่ ห ยุด ยัง และ
ปั จ จุบัน ได้ เ กิ ด กระแสความสนใจอย่า งกว้ า งขวางเกี ย วกับ
เทคโนโลยีอลั ตร้ าไวด์แบนด์ (Ultra Wideband: UWB)
งานวิ จั ย นี จ ึ ง มี ก ารศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ อ อกแบบ
สายอากาศไมโครสตริ ปสําหรับระบบอัลตร้ าไวด์แบนด์สตับรู ป
คล้ ายส้ อม [1] มีลกั ษณะเป็ นสายอากาศแบบช่องสีเหลียม
[2]-[3] โดยทําการออกแบบให้ สตับรู ปคล้ ายส้ อมและช่อ ง
สีเหลียมนันมี
 ขอบโค้ งบางส่วน [4]-[5] ใช้ วสั ดุฐานรองแบบ
ใหม่ซึงมีขนาดทีบางกว่า FR-4 และสามารถทีจะประยุกต์ใช้
งานในระบบอั ล ตร้ าไวด์ แ บนด์ ไ ด้ [6] ซึ ง การออกแบบ
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สายอากาศมี ก ารจํ า ลองผลด้ วยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
สําเร็ จรูป IE3D (Zeland) ซึง อยูบ่ นพื นฐานของทฤษฏี Method
of Moment (MoM) รวมทัง ทําการสร้ างเป็ นสายอากาศ
ต้ นแบบ โดยสายอากาศทีออกแบบจะมีขนาดเล็ก โครงสร้ าง
ไม่ซับซ้ อน มีแบบรู ปการแผ่กระจายกําลังงานทีดีและค่าการ
สูญเสียย้ อนกลับตํากว่า -10 dB ซึงเป็ นค่าทียอมรับได้ โดยมี
แบนด์ วิด ท์ ครอบคลุมตลอดย่า นความถี 3.1-10.6 GHz
(Federal Communication Commission: FCC) ซึงสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ งานในระบบสือสารไร้ สายอัลตร้ าไวด์แบนด์ที
มีประสิทธิภาพต่อไป

รูปที 1 โครงสร้ างสายนําสัญญาณระนาบร่วมชนิดไม่มีกราวด์
ด้ านล่าง

2. โครงสร้ างสายอากาศและการออกแบบ

สายนําสัญญาณแบบระนาบร่ วมทีได้ ทําการออกแบบ
คือ สายนําสัญญาณแบบระนาบร่ วมชนิดไม่มีกราวด์ด้านล่าง
(Co-Planar Waveguide: CPW) โครงสร้ างของสายนํ า
สั ญ ญาณแบบระนาบร่ วมชนิ ด ไม่ มี ก ราวด์ ด้ านล่ า งซึ ง
ประกอบด้ วยสตริ ป (Strip) อยู่ ต รงกลางด้ านบนของฐาน
ไดอิเ ล็กตริ ก (Substrate) โดยมีค วามกว้ า งของสตริ ป คือ g
ด้ า นข้ า งทัง 2 ด้ า นของสตริ ป มีล ัก ษณะเป็ นร่ อง (Slot) และ
ระนาบกราวด์ตามลําดับ มีความกว้ างระหว่างสตริ ปถึงระนาบ
กราวด์ คือ W และมีความหนาของฐานรองไดอิเล็กตริ ก คือ h
ลักษณะการแผ่กระจายของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ าบน
สายนําสัญญาณแบบระนาบร่ วมจะเป็ นลักษณะแบบ QuasiTEM ข้ อดีของสายนําสัญญาณแบบระนาบร่ วม คือ สามารถ
เชือมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น ทรานซิสเตอร์ ตัวต้ านทาน และตัว
เก็ บ ประจุ ไ ด้ ง่ า ยมาก เนื อ งมาจากไม่ต้ อ งมี ก ารเจาะรู ผ่า น
ฐานรองไดอิเล็กตริ กเพือเชือมต่อกราวด์ให้ กบั อุปกรณ์เหล่านัน
สามารถนํามาต่อรวมในวงจรเดียวกันกับไมโครสตริ ปได้ ง่าย
การผิ ด เพี ย นของรู ป สัญ ญาณ (Dispersion) และค่ า ความ
สูญเสีย (Loss) ตํากว่าการใช้ ไมโครสตริ ป จากข้ อดีทีกล่าวมา
ข้ า งต้ น ทํ า ให้ โครงสร้ างสายนํ า สัญ ญาณแบบระนาบร่ ว ม
เหมาะกับการทําเป็ นวงจรรวมไมโครเวฟ รูปโครงสร้ างของสาย
นําสัญญาณระนาบร่ วมชนิดไม่มีกราวด์ด้านล่างแสดงให้ เห็น
ในรูปที 1

รูปที 2 โครงสร้ างสายอากาศ
ในการออกแบบโครงสร้ างสายอากาศไมล่าฟิ ล์มสําหรับ
ระบบอัลตร้ าไวด์ แบนด์ ทีมีสายส่งสัญญาณแบบระนาบร่ วม
ชนิ ดไม่มีก ราวด์ ด้ า นล่า ง โดยเริ ม ต้ น จากแนวความคิ ดที จ ะ
ออกแบบสายอากาศทีรองรับระบบอัลตร้ าไวด์แบนด์ ซึงมีสาย
นําสัญญาณแบบ CPW และมีโครงสร้ างทีไม่ซบั ซ้ อนก่อน เพือ
หาค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ ในตําแหน่งทีเหมาะสมทีสดุ ในทีนี ใช้
วัสดุฐานรองชนิด Mylar® Polyester Film ทีมีความบางเพียง
0.3 มม. เป็ นวัสดุฐานรอง แล้ วใช้ ทองแดงทีหนา 0.1มม. เป็ น
ตัว นํ าไฟฟ้ า และในการออกแบบกํ าหนดให้ อิ มพี แ ดนซ์ ข อง
สายอากาศที 50 โอห์ม สายอากาศมีขนาด 53.3 x 60 มม.2
ช่องสีเ หลีย มระหว่างสตับและกราวน์มีความกว้ างเท่ากับ Ws x
Ls โดยทํามุมของช่องให้ เป็ นมุมโค้ งมีรัศมีเป็ น R ส่วนสตับรู ป
คล้ ายส้ อมออกแบบมาให้ มีมมุ ทีโค้ งโดยมีรัศมีเป็ น Rs และ Rc
ดังรูปที 2

วิชาการ ECTI-CARD
ครั้งที่ มิ4 ถ21-22
ถุนายน
2555 RMUTT
การประชุการประชุ
มวิชาการมECTI-CARD
ครั้งที่ 4 21-22
ุนายนมิ2555
RMUTT

209

209

สุด ท้ า ยนี ก ็ ไ ด้ ค่า พารามิ เ ตอร์ ที นํ า มาใช้ ในการสร้ าง
สายอากาศ ทีมีแบนด์วิดท์การใช้ งานตังแต่
 2-12.6 GHz มี
ค่าพารามิเตอร์ ต่างๆทีแสดงในรู ปที 2 ดังนี  Ws = 20.8 มม.,
Ls = 43.3 มม., R = 6.5 มม., Rs = 11.5 มม., Lt = 7.25 มม.,
Rc = 4.2 มม., Lc = 13.8 มม., Wp = 0.8 มม., Lp = 7.1 มม.
, Wg = 22.5 มม., Lg = 20.3 มม., T = 23.7 มม., F = 11.7
มม. และ S = 0.5 มม.

3. ผลการทดสอบสายอากาศ

ผลการทดสอบสายอากาศไมโครสตริ ปแบบไมล่าฟิ ล์ม
ช่องสีเ หลีย มมุมโค้ งสําหรับระบบอัลตร้ าไวด์แบนด์ ได้ แบ่งการ
ทดสอบเป็ น 3 ส่ ว น คื อ ค่ า ความสู ญ เสี ย เนื อ งจากการ
ย้ อ นกลับ , แบบรู ป การแผ่ พ ลัง งานของสายอากาศ และ
อัตราส่วนคลืน นิงของแรงดัน

รูปที 4 ผลการวัดจริ งของค่าความสูญเสียเนืองจากการ
ย้ อนกลับของสายอากาศไมโครสตริ ปแบบไมล่าฟิ ล์มช่อง
สีเ หลีย มมุมโค้ งสําหรับระบบอัลตร้ าไวด์แบนด์
จากรู ปที 4 แสดงแสดงให้ เห็นถึงผลการวัดค่าความ
สูญเสียเนืองจากการย้ อนกลับ ของสายอากาศไมโครสตริ ป
แบบไมล่าฟิ ล์มช่องสีเหลียมมุมโค้ งสําหรั บระบบอัลตร้ าไวด์
แบนด์ ทีช่วงความถีระหว่าง 1.0 – 15.0 GHz ซึงมีค่าความ
สูญเสียเนืองจากการย้ อนกลับตังแต่
 1.9 – 12.5 GHz

รูปที 3 วิธีการวัดและวิเคราะห์สายอากาศไมล่าฟิ ล์ม
สําหรับระบบอัลตร้ าไวด์แบนด์
จากรู ป ที 3 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง วิ ธี ก ารวัด และวิ เ คราะห์
สายอากาศไมโครสตริ ปแบบไมล่าฟิ ล์มช่องสีเหลียมมุมโค้ ง
สําหรับระบบอัลตร้ าไวด์แบนด์ โดยใช้ เครื องวิเคราะห์โครงข่าย
Network Analyzer รุ่ น E8363B เพือวัดหาค่าความสูญเสีย
เนืองจากการย้ อนกลับ และอัตราส่วนคลืนนิงของแรงดันของ
สายอากาศทีสร้ างขึ น ซึงการทดลองการต่อสายอากาศเข้ ากับ
เครื องวิเคราะห์โครงข่าย แสดงให้ เห็นดังรูป
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รูปที 5 ผลการวัดจริ งของอัตราส่วนคลืน นิงของแรงดันของ
สายอากาศไมโครสตริ ปแบบไมล่าฟิ ล์มช่องสีเ หลีย มมุมโค้ ง
สําหรับระบบอัลตร้ าไวด์แบนด์
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จากรู ปที 5 แสดงให้ เห็น ถึงผลการวัด ค่าอัตราส่ว น
คลืน นิงของแรงดันของสายอากาศไมโครสตริ ปแบบไมล่าฟิ ล์ม
ช่ อ งสี เ หลี ย มมุม โค้ ง สํ า หรั บ ระบบอัล ตร้ าไวด์ แ บนด์ ที ช่ ว ง
ความถีระหว่าง 1.0 – 15.0 GHz ซึง มีค่าอัตราส่วนคลืนนิงของ
แรงดันทีตํากว่า 2 ตังแต่
 1.9 – 12.5 GHz

รูปที 6 การต่ออุปกรณ์วดั แบบรูปการแผ่พลังงานของ
สายอากาศไมล่าฟิ ล์มสําหรับระบบอัลตร้ าไวด์แบนด์
จากรู ปที 6 แสดงให้ เห็ น ถึ ง วิ ธี การวั ด วิ เ คราะห์
คุ ณ ลั ก ษณะและประสิ ท ธิ ภ าพของสายอากาศโดยที มี
สายอากาศสองตัว ต่ อ เข้ า กับ เครื อ งมื อ วัด วิ เ คราะห์ โดยที
สายอากาศปากแตรทํ า หน้ าที เ ป็ นสายอากาศส่ ง และ
สายอากาศไมโครสตริ ปแบบไมล่าฟิ ล์มช่องสีเหลียมมุมโค้ ง
สําหรั บระบบอัลตร้ าไวด์ แบนด์ ทําหน้ าทีเป็ นสายอากาศรั บ
เพือวัดแบบรู ปการแผ่พลังงานของสายอากาศ ซึงการทดลอง
การต่อสายอากาศเข้ ากับอุปกรณ์
จากรู ปที 7 แสดงแบบรู ปการแผ่พลังงาน (Radiation
Pattern) ของการวัดวิเคราะห์สายอากาศทีสร้ างจริ งทีความถี
.2.1.GHz และ 2.35 GHz ในการวัดจริ งพบว่าสายอากาศมี
แบบรู ปการแผ่พลังงานในระนาบ x-z (Co-Pol) มีแบบรู ป
การแผ่พลังงานแบบรอบทิศทาง และแบบรู ปการแผ่พลังงาน
ในระนาบ y-z (Cross-Pol) มีแบบรู ปการแผ่พลังงานแบบ
สองทิศทาง และจากรู ปที 8 แสดงแบบรู ปการแผ่พลังงานของ
การวัดวิเคราะห์สายอากาศทีสร้ างจริ งทีความถี .2.45.GHz
และ 2.6 GHz

x-z plane

(ก)

y-z plane

x-z plane

(ข)

y-z plane

รูปที 7 การวัดจริ งแบบรูปการแผ่พลังงาน
(ก) ทีความถี 2.1GHz (ข) ทีความถี 2.35GHz

x-z plane

(ก)

y-z plane

x-z plane

(ข)

y-z plane

รูปที 8 การวัดจริ งแบบรูปการแผ่พลังงาน
(ก) ทีความถี 2.45GHz (ข) ทีความถี 2.6GHz
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ในการวัด จริ ง พบว่า สายอากาศมี ก ารแผ่พ ลัง งานใน
ระนาบ x-z (Co-Pol) มี แบบรู ป การแผ่พ ลังงานแบบรอบ
ทิศทาง และการแผ่พลังงานในระนาบ y-z (Cross-Pol) มีแบบ
รูปการแผ่พลังงานแบบสองทิศทาง

x-z plane

x-z plane

(ก)

(ข)

y-z plane

y-z plane

รูปที 10 ค่าความสูญเสียเนืองจากการย้ อนกลับของ
สายอากาศเปรี ยบเทียบระหว่างการจําลองและการวัดจริ ง
จากรู ปที 10 เป็ นการทดสอบเพือหาคุณลักษณะและ
ประสิท ธิ ภาพของสายอากาศนัน ต้ อ งใช้ เครื องมือ ในการ
ทดสอบคือเครื องวิเคราะห์โครงข่าย Agilent PNA Network
Analyzers ในการวัดค่าการสูญเสียย้ อนกลับ (S11) จากรู ปจะ
เห็นได้ ว่ามีความสอดคล้ องกัน ซึงผลจากการวัดจริ งจะมีการ
เลือ นขึ นไปทางด้ านความถีสงู

รูปที 9 การวัดจริ งของแบบรูปการแผ่กลังงาน
(ก) ทีความถี 5.2GHz (ข) ทีความถี 7GHz
จากรู ปที 9 แสดงแบบรู ป การแผ่พ ลัง งานของการวัด
วิเ คราะห์ ส ายอากาศที ส ร้ างจริ ง ที ค วามถี .5.2.GHz และ 7
GHz ในการวัด จริ ง พบว่ า สายอากาศมี ก ารแผ่ พ ลัง งานใน
ระนาบ x-z มีแบบรูปการแผ่พลังงานแบบสองทิศทาง และการ
แผ่พ ลัง งานในระนาบ y-z มี แ บบรู ปการแผ่พ ลัง งานแบบ
สองทิศทาง
รูปที 11 ค่าอัตราส่วนแรงดันคลืน นิงของสายอากาศ
เปรี ยบเทียบระหว่างการจําลองและการวัดจริ ง
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จากรู ปที 11 ผลทีได้ จากการวัดชิ นงานจริ งและผลทีได้
จากการจําลองการทํางานของอัตราส่วนคลืนนิงของแรงดันมี
ความสอดคล้ องกัน เช่นเดียวกับผลของการสูญเสียเนืองจาก
การย้ อนกลับ ซึงได้ ค่าในการวัดชิ นงานจะเลือนขึ นไปทางด้ าน
ความถี สูงและมีแ บนด์ วิดท์ กว้ า งขึน อาจเป็ นเพราะมี การ
คลาดเคลือ นของค่าตัว เลขทศนิ ยมในการสร้ างชิ น งานของ
สายอากาศจริ งทีไม่ละเอียด เหมือนในการจําลองการทํางาน
หรื ออาจจะเป็ นเพราะค่าคุณสมบัติของวัสดุทีนํามาสร้ างทีไม่
คงทีเท่าทีควร จึงมีผลให้ คา่ จากการวัดทดสอบคลาดเคลือนไป
แต่แถบความถีก็ยงั อยูใ่ นช่วงของการใช้ งานได้

รูปที 12 สายอากาศทีนําเสนอ

4. สรุปผลการวิจัย

ในบทความนี เ ราได้ นํา เสนอสายอากาศไมโครสตริ ป
สําหรับระบบอัลตร้ าไวด์แบนด์ทีกระตุ้นด้ วยสายส่งสัญญาณ
ระนาบร่ วมรู ป คล้ า ยส้ อ มช่ อ งสีเ หลีย มมุม โค้ ง บางส่ว นแบบ
ฟิ ลม์ ทีมีค่าการสูญเสียเนืองจากการย้ อนกลับย้ อนกลับ น้ อย
กว่า -10 dB, อัตราส่วนคลืนนิงของแรงดันมีค่าทีตํากว่า 2 ที
ความถีตงแต่
ั  2-11.6 GHz และยังคงสามารถแผ่กระจายคลืน
ในแนวโน้ มรอบทิศทาง สุดท้ ายนี เราสามารถสร้ างสายอากาศ
ระบบอัลตร้ าไวด์แบนด์แบบฟิ ลม์ได้ สาํ เร็ จ มีค่าการจําลองและ
การวั ด จริ งอยู่ ใ นเกนณ์ ที ดี สายอากาศนี ถ ู ก ออกแบบที
เหมาะสมสําหรับการใช้ งานในโทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, UWB
Wireless communication และWireless local-area network
(WLAN) เนืองจากสายอากาศทีความบางเพียง 0.4 มม.
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บทความนีไ ด้นําเสนอสายอากาศที แปลกใหม่โดยใช้ฟิล์ มบางแถวลํ าดับ
แบบช่องเปิ ดมุมฉากสําหรับความถีแ ถบกว้าง สําหรับการใช้งาน WLAN,
WiMAX และ3 G สายอากาศนี ได้สร้างซับสเตรต (substrate) ไมลาร์
ฟิ ล์ม )Mylar® Polyester Film( ทีม ีขนาดของ 12.75 × 15 มิ ลลิ เมตร, มี
ความหนาเพี ยง 0.4 มิ ลลิ เมตร ซึ งบางมากและมี ค่าคงตัว ไดอิ เล็ กตริ ก
(dielectric) 3.2 งานวิ จั ย ได้ อ อกแบบและจํ าลองสายอากาศด้ ว ย
โปรแกรม IE3D สายอากาศนี ออกแบบได้ไม่ ยากโดยใช้ช่องเปิ ดแบบ
มุมฉาก ช่อง 4ในขนาดและระยะที เหมาะสมเพือ ควบคุมแถบความถี 
กว้างทีเ ราต้องการ สายอากาศทํางานในช่วงความถี  3.04-2.02GHz ที มี
แบนด์ วิดท์ 1.02GHz (Return loss < -10 dB) ที ใช้งานในระบบ 3G
2.1)GHz), WLAN2.5-2.4) GHz),WiMAX2.7-2.3) GHz)

Abstract

This paper presents a novel Thin-Film wideband right angle
array slot antenna for WLAN, WiMAX and 3G applications. This
antenna is printed on Mylar® Polyester Film substrate with size
of 12.75×15 mm2, thickness of 0.3 mm, and dielectric constant
of 3.2. The proposed antenna is designed by using IE3D
simulation software. This antenna is simple to design using four
right angle slot size at appropriate position to achieve wideband
which can control the desirable resonant frequency. The length
of slot is approximately a half-wavelength at the desirable center
frequency. The antenna operated in the frequency range 2.02 –
3.04 GHz with impedance bandwidth are 1.02 GHz (Return loss
< -10 dB) working in the 3G (2.1 GHz), WLAN (2.4-2.5 GHz),
WiMAX (2.3-2.7 GHz).
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คําสําคัญ

แถบความถีกว้ าง, ช่องเปิ ด, ฟิ ล์มบาง, แถวลําดับ, ไมลาร์ ฟิล์ม

1. บทนํา

ในปั จจุบนั วิวฒ
ั นาการทางเทคโนโลยีด้านการสือสาร
ได้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนือง และมีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว
ดัง นัน จึ ง มี ก ารพัฒ นาในส่ว นของการรั บ และแพร่ ก ระจาย
คลืน สัญญาณให้ มีความเหมาะสม โดยสายอากาศทีนิยมใช้ ใน
ด้ า นการศึ ก ษาและพัฒ นาอย่ า งกว้ า งขวางชนิ ด หนึ ง ก็ คื อ
สายอากาศไมโครสตริ ปเนืองจากมีคณ
ุ สมบัติทีดีหลายประการ
คือ มีนํ าหนักเบา มีรูปร่างไม่ซบั ซ้ อน ออกแบบและสร้ างได้ ง่าย
ราคาไม่ สูง มากนัก และสามารถออกแบบให้ สายอากาศ
สามารถตอบสนองสัญญาณแถบความถีกว้ างได้ อย่างไม่ยาก
นัก ในบทความนี ได้ นําเสนอการออกสายอากาศแถวลําดับช่อง
เปิ ดแบบมุมฉาก [1] - [5] ด้ วยโปรแกรม IE3D ในช่วงความถี
2.02-3.04 GHz ที มี แ บนด์ วิ ด ท์ ( Bandwidth) 1.02 GHz
(Return loss < -10 dB) ด้ วยความถีทีหนึง 3G (2.1 GHz),
ความถีทีสอง WLAN (2.4-2.5 GHz), ความถีทีสาม WiMAX
(2.3-2.7GHz) สร้ างบนวัสดุฐานรองชนิดไมลาร์ ฟิล์มทีมีขนาด
ของ 12.75 × 15 mm. , มีความหนาของ 0.4 mm. และมีค่าคง
ตัว ไดอิ เ ล็ก ตริ ก 3.2 สายอกาศได้ รั บ การพัฒ นาเพื อ ใช้ ง าน
สําหรับ WLAN, WiMAX และ 3G ซึงถูกนําไปใช้ กบั อย่างมาก
กับแท็บเล็ต (Tablet) จะเห็นได้ ชดั ว่ากลายเป็ นปั จจัยทีสําคัญ
ทีสดุ สําหรับการ ใช้ ระบบการสือสารงานของสายอากาศทังใน

ปั จจุบนั และในอนาคต
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2. โครงสร้ างสายอากาศและการออกแบบ

ความกว้ างของสายนําสัญญาณ (W) จากสมการที (1) ซึงจะ
ขึ นอยูก่ บั ค่าไดอิเล็กตริ ก ( ε r ) และความหนาของหรื อความสูง
ของวัสดุฐานรอง (h)
W
2
3.2 − 1
0.61
ln ( 6.62 − 1) + 0.39 −
=
6.62 − 1 − ln (13.24 − 1) +

3.175 π 
6.4 
3.2 

=
B

fr =

เมือ

รูปที 1 โครงสร้ างสายอากาศทีออกแบบ
โครงสร้ างของสายอากาศจะมี รู ปร่ างเป็ นสตริ ปหรื อ
แถบโลหะแคบๆ อยูบ่ นซับสเตรต ซึงเป็ นสารไดอิเล็กตริ กและ
ด้ านล่ า งของซั บ สเตรตเป็ นผิ ว โลหะ พลั ง งานของคลื น
แม่เหล็กไฟฟ้ าจะส่งผ่านอยู่ในซับสเตรตบริ เวณทีอยู่ระหว่าง
แถบโลหะแคบๆ กับผิวโลหะด้ านล่าง ความกว้ างของสตริ ปนัน
จะขึ นอยู่กับค่าอิมพีแดนซ์ลกั ษณะสมบัติทีต้องการ ขึ นอยู่กับ
การใช้ เทคโนโลยีแบบฟิ ล์มบาง หรื อแบบฟิ ล์มหนาในการสร้ าง
สตริ ปนันในการออกแบบสายไมโครสตริ

ปช่องเปิ ดแบบมุมฉาก
ทีสามารถรับและส่งได้ แบบแถบความถีกว้ างนันสามารถทํ

าได้
ไม่ยากนัก ดังนันจึ
 งต้ องทําการออกแบบไปทีละช่องจนครบทัง
4 ช่อง ก่อนกาค่าพารามิเตอร์ ตา่ งๆ ในตําแหน่งทีดีทีสดุ และนํา
ค่า พารามิ เ ตอร์ ที ไ ด้ ว างไว้ ใ นสายอากาศเดี ย วกัน เพื อ ที จ ะ
สามารถรั งส่งได้ แบบแถบความถี กว้ าง ในบทความนีใ ช้ วสั ดุ
ฐานรองชนิดไมลาร์ ฟิล์มมีขนาดของ 12.75 × 15 มิลลิเมตร มี
ความหนาของ 0.4 มิ ล ลิ เ มตร และมี ค่ า คงตัว ไดอิ เ ล็ก ตริ ก
เท่ากับ3.2 สายนําสัญญาณแบบไมโครสตริ ปทีมีอิมพีแดนซ์
50 โอห์ม สําหรับแมตซ์อิมพีแดนซ์สามารถทีจะคํานวณหาค่า

ε eff =

2

+

(2)

60π 2
= 6.62
Zo ε r

0.5c

(3)

( A + B) ε eff

εr +1 ε r +1
2

(1 +

(1)

1

12h − 2 , W > 1
)
W
h

(4)

ที εeff ค่าคงตัวไดอิเล็กตริ กประสิทธิผลและความเร็ วแสง (c)
เท่ากับ 3 × 108 เมตร/วินาที สามารถคํานวณความกว้ างของ
สายนํ า สัญ ญาณไมโครสตริ ป เท่ า กับ 0.78 ≈ 1mm. เรา
สามารถคํานวณหาขนาดความยาวของช่องเปิ ดได้ จากสมการ
ที (3)
การออกแบบแถบความถีกว้ างโดยใช้ ช่อง {(A1+B1) และ
(A2+B2)}, {(A3+B3) และ (A4+B4)} ได้ ความถีในช่วง 2.02–
3.04 และมีแบนด์วิดธ์ 1.02 GHz

3. ผลการวิเคราะห์ และการอภิปรายผล

การการออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ของสายอากาศ
ไมโครสตริ ป ช่ อ งเปิ ดแบบมุม ฉากแบบแถบความถี ก ว้ า ง ที
จําลองแบบโครงสร้ างในโปรแกรม IE3D ทําการปรับค่าตัวแปร
ต่ า งๆที ทํ า ให้ ได้ ค่ า ที เ หมาะสมที สุ ด (Optimization) โดย
งานวิ จั ย ได้ แบนด์ วิ ด ธ์ 0.94 GHz ที วั ด มาจาก (Network
Analyzer) รุ่ น E8363B ดังรู ปที 3 ในช่วงความถี 2.07-3.01
GHz โดยมีค่าการสูญเสีย เนื องจากการสะท้ อนกลับ ( s11 )
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ -10 dB และมีคา่ อัตราส่วนแรงดันคลืนนิง
(VSWR) ต้ องไม่เ กิ น 2 แสดงในรู ที 5 ซึง ก็ ค รอบคลุมในช่ ว ง
ความถี 2.07-3.01 GHz รวมไปถึงแบบรู ปการแผ่กระจายคลืน
(Radiation Pattern)
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หมุน องศา 360

สายอากาศไมโครสตริ ปแถว
รูปที 2 วิธีการวัดและวิเคราะห์สายอากาศไมโครสตริ
ลําดับแบบช่องเปิ ดมุมฉากสําหรับความถีแถบกว้ าง
รูปที 6 การต่ออุปกรณ์วดั แบบรูปการแผ่พลังงานของ
สายอากาศในแนว
นวระนาบ x-z

หมุน องศา 360

รูปที 3 ผลการวัดการสูญเสียเนืองจากการสะท้ อนกลับ
รูปที 7 การต่ออุปกรณ์วดั แบบรูปการแผ่พลังงานของ
สายอากาศในแนวระนาบ
ในแนวระนาบ y-z
ในข้ า งต้ น ที ก ล่า วมาแสดงให้ เ ห็ น ผลการวัด แบบรู ป การแผ่
กระจายคลืนมุมเงย (Elevation
levation) และมุมกวาด (Azimuth) ที
หลากหลาย การวัดแบบรู ปการแผ่กระจายคลื
ระจาย นในสนามไฟฟ้ า
(E-plane) และสนามแม่เหล็ก H (H-plane) ใน 4 ความถีที
แตกต่างกัน 2.1 GHz, 2.3 GHz, 2.45GHz, 2.6 GHz แสดงใน
รูปที8 (a), (b), (c), (d) ตามลําดับ
รูปที 4 ผลการวัดอัตราส่วนแรงดันคลืน นิง
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(a)

รูปที 9 รูปถ่ายตัวต้ นแบบทีสร้ างจริ งของสายอากาศ
ด้ านกราวด์เพลน

(b)

(c)

x-z plane

(d)

รูปที 10 รูปถ่ายตัวต้ นแบบทีสร้ างจริ งของสายอากาศ
ด้ านไมโครสตริ ป

y-z plane

∅

รูปที 8 แสดงแบบรูปการแผ่กระจายคลืน ของสายอากาศใน
ระนาบ xz และ ระนาบ yz (a) 2.1 GHz (b) 2.3 GHz (c)
2.45GHz (d) 2.6 GHz

รูปที 11 รูปถ่ายแสดงความหนาของสายอากาศ
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ภาพถ่ า ยสายอากาศไมโครสตริ ปช่ อ งเปิ ดแบบมุม
ฉากแถบความถี ก ว้ า งที ส ร้ างจริ ง แสดงในรู ป ที 10 มี ข นาด
ระนาบกราวด์ (ground plane) 12.75 cm. × 15 cm. (Wg ×
Lg) ซึงมีการวัดแบนด์วิดท์ได้ 0.96 GHz (2.07 GHz - 3.03
GHz) มีการทํางานทีครอบคุลม WLAN, WiMAX และ 3G ซึง
สามารถนํ า ไปใช้ กั บ แท็ บ เล็ ต เนื อ งจากแท็ บ เล็ ต มี ข นาดที
สามารถใส่สายอากาศนี ได้

รูปที 14 การเปรียบเทียบค่าอัตราการขยายระหว่างผลจากการ
จําลองและการวัดของสายอากาศ

รูปที 12 การเปรียบเทียบค่าการสูญเสียเนืองจากการสะท้ อน
กลับระหว่างผลจากการจําลองและการวัดของสายอากาศ

รูปที 13 การเปรียบเทียบค่าอัตราส่วนแรงดันคลืน นิงระหว่าง
ผลจากการจําลองและการวัดของสายอากาศ
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การเปรี ยบเทียบค่าการสูญเสียเนืองจากการสะท้ อนกลับ
ระหว่างผลจากการจําลองและการวัดของสายอากาศแสดงใน
รู ที 12 ผลจากการจํ า ลองมี แ บนด์ วิ ด ท์ 1.02 GHz ในช่ ว ง
ความถี 2.02-3.04 GHz ส่ว นผลการวัด มี แ บนด์ วิ ด ท์ 0.96
GHz ในช่วงความถี 2.07- 3.03 GHz ผลทีออกมาใกล้ เคียงกัน
แต่ ใ นช่ ว งความถี สู ง นั น ผลที จ ะแตกต่ า งกั น ออกไปอั น
เนืองมาจากการสร้ างสายอากาศ ทีไม่ได้ ขนาดตามการจําลอง
ซึง ยังครอบคลุมสามารถนําไปใช้ งาน WLAN, WiMAX และ 3G
แสดงการเปรี ยบเทียบค่าอัตราส่วนแรงดันคลืนนิ ง
ระหว่างผลจากการจําลองและการวัดของสายอากาศในรู ปที
13 ต้ องไม่เกิน 2 ซึง จะเห็นได้ วา่ ในช่วงที 2.07-3.01 GHz มีคา่
อัตราส่วนคลืนนิงน้ อยกว่า 2 ทังผลจากการจํ

าลองและการวัด
ผลทีได้ นนจะสอดคล้
ั
องกับค่าการสูญเสียเนืองจากการสะท้ อน
กลับทังผลการจํ

าลองและการผล
แสดงการเปรี ย บเที ยบค่า การขยายระหว่างผลจากการ
จําลองและการวัดของสายอากาศในรู ปที 14 จะเห็นได้ ว่าผล
จาการจําลองและวัดจิงใกล้ เคียงกัน อัตราการขยายนันมากว่

า
2 dBi ณ ความถีทีใช้ WLAN 2.45 GHz, WiMAX 2.3 - 2.69
GHz และ 3G 2.1 GHz
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4. บทสรุป

ในบทความนี ไ ด้ นํ า เสนอการออกสายอากาศแถว
ลํ า ดับ ช่ อ งเปิ ดแบบมุม ฉากเป็ นสายอากาศที มี รู ป ร่ า งที ไ ม่
ซับซ้ อนและง่ายต่อการออกแบบและสร้ างจริ ง ในการศึกษา
ทดลองนันระยะห่

างระหว่างช่องเปิ ดมีผลกระทบต่อความกว้ าง
ของแบนด์วิดธ์ จึงนําค่าทีได้ ทําการออกแบบและการสร้ างจริ ง
โดยทีสายอากาศมีขนาดของ 12.75× 15 มิลลิเมตร, มีความ
หนาเพี ย ง 0.4 มิ ล ลิเ มตร ซึง มี แ บนด์ วิ ด ท์ ใ นการจํ า ลองผล
ในช่ว งความถี 1.02 GHz ( 3.04-2.02 GHz) แล้ ว นํา ค่า
คุณสมบัติจากการออกแบบ สร้ างเป็ นสายอากาศจริ งมีผลของ
แบนด์วิดธ์ ในช่วงความถี 0.96GHz (3.0-2.071 GHz) และมี
ค่าอัตราส่วนแรงดันคลืน นิงไม่เกิน 2 (3.0-2.071 GHz) จะเห็น
ได้ ว่าผลใกล้ เคียงจากการจําลองโดยโปรแกรม IE3D ทังการ

สูญเสียเนืองจากการสะท้ อนกลับและอัตราส่วนแรงดันคลืนนิง
เหมาะสมในการประยุกต์ใช้ งานกับ WLAN, WiMAX และ 3G
ซึงครอบคลุมความถีทีใช้ งาน ด้ วยขนาดของสายอากาศและ
ความบางแล้ วเหมาะสมกับการนําไปใช้ ในแท็บเล็ต

[4] A. Pomsathit, C. Benjangkaprasert, N.
Anantrasirichai, Paitoon Rakluea and T.
Wakabayashi, “Design of Right Angle Slot Antenna
for Dual Band and Dual Polarized with Wireless
Network,” International Conference on Control,
Automation and Systems 2010, Gyeonggi-do, Korea,
Oct. 27-30, 2010 in KINTEX.
[5] Hossein Eskandari, Mahmood Rafaei Booket,
Manouchehr Kamyab, and Mehdi Veysi, Student
Member, IEEE, “Investigations on a Class of
Wideband Printed Slot Antenna,” IEEE Antennas And
Wireless Propagtion Letters, Vol. 9, 2010.
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บทความนี ไ ด้ นาํ เสนอการศึกษาและการออกแบบสายอากาศช่ องเปิ ดแบบ
มุมฉาก ที มีการแผ่ พลังงานสองทิ ศทาง โดยจะทําการวิ เคราะห์ ด้วยการ
จําลองแบบโครงสร้ างของสายอากาศด้ วยโปรแกรม IE3D เพือประยุกต์
การใช้ งานกั บ เครื อข่ ายตรวจจั บ แบบไร้ สายความถี ที 2.45GHz ซึ ง จะ
ครอบคลุมมาตรฐานของ IEEE802.11b/g (2.4-2.4835GHz) โดยได้ การ
สู ญเสี ยเนื องจากการย้ อนกลับที -33dB อั ตราการขยายของสายอากาศ
3.28dBi และขนาดของแบนด์ วิดท์ ขาเข้ า (2.395-2.515GHz) 180MHz ซึ ง
ผลจากการทดลองของสายอากาศใกล้ เ คี ยงกั บผลการวิ เคราะห์ ด้วยการ
จําลองโครงสร้ างสายอากาศ

Abstract

This paper presents analysis angle microstrip slot antenna. The pattern
antenna bidirectional of simulation procedure is confirmed by
comparing IE3D software. An antenna for wireless sensor network
(WSN) at frequency 2.45GHz Comprehensive standard IEEE 802.11b/g
(2.4-2.4835GHz) of the return losses -33dB gain antenna 3.28dBi and
Impedance bandwidth (2.395-2.515GHz) 180MHz. The results of the
experiment microstrip antenna nearby results of the analysis.

คําสํ าคัญ

สายอากาศไมโครสตริ ปช่องเปิ ดแบบมุมฉาก, การแผ่พลังงาน
สองทิศทาง, เครื อข่ายตรวจจับแบบไร้สาย

1. บทนํา

ในปั จจุ บันนี วิวฒั นาการทางเทคโนโลยีในด้านการ
สื อสารได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื องมีความเติบโตอย่างรวดเร็ ว
ทางด้านสายอากาศก็เ ช่ น เดี ย วกัน สายอากาศไมโครสตริ ป
(Microstrip Antenna) [1] นับได้ว่าเป็ นอุปกรณ์ทีนิยมใช้อย่าง
มากในปั จจุ บนั เนื องจากมี คุณสมบัติทีดีหลายประการ คื อ มี
ขนาดเล็ก นําหนักเบา มีรูปร่ างไม่ซบั ซ้อน ออกแบบ และสร้าง
ได้ง่าย ราคาไม่สูงมากนัก สามารถทีจะนําไปประยุกต์ใช้งานกับ
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ระบบของการสื อ สารไร้ สายต่ า งๆได้ดี เช่ น ระบบเครื อ ข่ า ย
ตรวจจับแบบไร้สาย (wireless sensor network) [2]
แนวคิดของการสร้างสายอากาศช่องเปิ ดแบบมุมฉาก
(Microstrip Slot Antenna) [3]-[5] ที มี ก ารแผ่ พ ลัง งาน
สองทิ ศทาง (Bidirectional) นัน เกิ ดจากต้องการที จะทําการ
พัฒนาสายอากาศช่องเปิ ดแบบมุมฉากที มีเพียงการแผ่พลังงาน
ร อ บ ทิ ศ ท า ง (Omnidirectional) ใ ห้ ส า ม า ร ถ ที จ ะ มี ก า ร
แผ่พลังงาน (Radiation Pattern) แบบอืนๆได้บา้ ง เช่น การแผ่
พลังงานสองทิ ศทาง เพือที จะใช้เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์
การสร้ างสายอากาศช่ องเปิ ดแบบมุมฉากที ที การแผ่พลังงาน
รู ปแบบอืน ๆ ต่อไป
ในงานวิจัยนี ได้นาํ เสนอสายอากาศช่ องเปิ ดแบบมุม
ฉากทีมีการแผ่พลังงานสองทิศทาง เพือทีจะนําประยุกต์ใช้งาน
กับเครื อข่ายตรวจจับแบบไร้สาย (wireless sensor network)
โดยให้ได้ตามมาตรฐานของIEEE802.11b/g (2.4-2.4835 GHz)
ทีความถี (Frequency) 2.45GHz โดยได้การสูญเสี ยเนืองจากการ
ย้อนกลับที -33dB อัตราการขยายของสายอากาศ 3.28dBi และ
แบนด์วิดท์ข าเข้า (Impedance Bandwidth) เท่ ากับ 180MHz
(2.395-2.515GHz) โดยในส่ วนของการวิเคราะห์ การจํา ลอง
แบบโครงสร้างสายอากาศด้วยโปรแกรม IE3D

2. การออกแบบและสร้ างสายอากาศ

สายอากาศช่องเปิ ดแบบมุมฉากนัน ออกแบบมาจาก
แผ่นทองแดง (Copperplate) นํามาประกอบเข้ากันกับตัวแผ่น
โพลีเอสเตอร์ ฟิล์ม (Polyester film) โดยทีพืนผิวของแผ่นโพลี
เอสเตอร์ ฟิล์มมีค่าไดอิเล็กทริ ก (Dielectric) คงที ε r =3.2และมี
ความหนา h = 0.4 มิลลิเมตร โดยทีช่องเปิ ดส่ วน A และ B นันมี
ขนาดเท่ ากันทุ กประการ และทําการกําหนดความถี ต่างๆที
ต้องการใช้งานโดยคํานวณจากสมการที (1)
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โดยทีค่า ε eff นันเป็ นค่าประสิ ทธิ ผล (Effective Value) ของค่า
คงตัวไดอิเล็กตริ กได้จากสมการที (2) เมือคํานวนออกมาแล้ว
จะเห็นได้วา่ จะได้ความยาวของสายอากาศช่องเปิ ดแบบมุมฉาก
(A+B) ทีเราต้องการได้ โดยทําการปรับแต่งตัว A , B และ U
ซึ งจะมี ผ ลกระทบถึ งคุ ณลัก ษณะของสายอากาศ (Parameter)
ต่างๆ ของสายอากาศช่ องเปิ ดแบบมุมฉาก สายอากาศจะถูก
สร้างเหมือนในรู ปที 1 โดยประกอบด้วยมุมแนวนอน (A) และ
มุมแนวตัง (B) โดยที A และ B มีขนาดเท่ากันทุกประการ ส่ วน
A=B = 0.25 λ g และความยาวของช่องสายอากาศจะเป็ น A+B =
0.5 λ g เท่ากับ 25.8 มิลลิเมตร โดยทีให้ความยาวของสายอากาศ
ช่องเปิ ดแบบมุมฉาก A1=A2=A3=A4 และ B1=B2=B3=B4

เปิ ดมุมฉากช่องที 2 (U1) = 3 มิลลิเมตร ระยะห่ างจากช่องเปิ ด
มุมฉากช่องที 1 กับช่องเปิ ดมุมฉากช่องที 3(U2) = 13 มิลลิเมตร
และระยะห่ างจากช่องเปิ ดมุมฉากช่องที 2 กับช่องเปิ ดมุมฉาก
ช่องที 4 (U3) = 13 มิลลิเมตร

3. ผลการวิเคราะห์ และผลการทดลอง

เมื อ ทํา การวิ เ คราะห์ ก ารจํ า ลองแบบโครงสร้ า ง
สายอากาศจะเห็นว่า ระยะของสายอากาศช่องเปิ ดแบบมุมฉาก
(A=B) จะมี ผลกระทบอย่างมากกับ การสู ญ เสี ยเนื อ งจากการ
ย้อนกลับ (Return Loss) และแบนด์วิดท์ ดังในรู ปที 2 ทําให้
การสู ญเสี ยเนื องจากการย้อนกลับและแบนด์วิดท์เปลียนแปลง
ไปจากเดิม

รู ปที 2 เปรี ยบเทียบการสูญเสี ยเนืองจากการย้อนกลับที
ความยาวช่องเปิ ดต่าง ๆ กัน

รู ปที 1 สายอากาศช่องเปิ ดแบบมุมฉาก
ส่ ว นความกว้า งของช่ อ งสายอากาศช่ อ งเปิ ดแบบ
มุมฉาก (S1) นันเท่ากับ 1.5 มิลลิเมตร โดยที S1=S2=S3=S4 จะ
มีขนาดเท่ากัน เพือที จะได้รองรับกับระบบการสื อสารทัว ไปที
มีค่าอิมพีแดนซ์ของระบบ (Impedance) ที 50 โอห์ม ในทีน ี สาย
นําสัญญาณไมโครสตริ ปจะมีความกว้าง (W1) = 1 มิลลิเมตร
ในส่ วนของระยะห่ างระหว่างช่องเปิ ดมุมฉากช่องที 1 กับช่อง

แบบรู ปการแผ่พลังงานก็มีผลกระทบจากระยะของ
สายอากาศทีต่างกัน ทําการเปรี ยบเทียบแบบรู ปการแผ่พลังงาน
ระยะไกลของสายอากาศในระนาบ xz และระนาบ yz ดังใน
รู ป ที 3 เปรี ย บเที ย บแบบรู ป การแผ่ พ ลัง งานระยะไกลของ
สายอากาศในระนาบ xz ทีระยะทางต่างๆกันทีความถี 2.45GHz
(ก) แบบรู ป การแผ่ พ ลัง งานระยะไกลของสายอากาศที
โพลาไรซ์แบบแนวตัง (Eθ) และ (ข) แบบรู ปการแผ่พลังงาน
ระยะไกลของสายอากาศที โพลาไรซ์แบบแนวนอน (EØ) ทัง
สองระนาบ
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แผ่พลังงานระยะไกลของสายอากาศทีโพลาไรซ์แบบแนวนอน
(EØ) ทังสองระนาบเช่นกัน

(ก) แบบรู ปการแผ่พลังงานระยะไกลของสายอากาศที
โพลาไรซ์แบบแนวตัง (Eθ)
(ก) แบบรู ปการแผ่พลังงานระยะไกลของสายอากาศที
โพลาไรซ์แบบแนวตัง (Eθ)

(ข) แบบรู ปการแผ่พลังงานระยะไกลของสายอากาศที
โพลาไรซ์แบบแนวนอน (EØ)
รู ปที 3 แบบรู ปการแผ่พลังงานในระยะไกลระนาบ xz ที
ระยะทางต่างๆกัน
ส่ วนในรู ปที 4 เปรี ยบเที ยบแบบรู ปการแผ่พลังงาน
ระยะไกลของสายอากาศในระนาบ yz ทีระยะทางต่างๆกันที
ความถี 2.45GHz (ก) แบบรู ป แผ่พลัง งานระยะไกลของ
สายอากาศทีโพลาไรซ์แบบแนวตัง (Eθ) และ (ข) แบบรู ปการ
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(ข) แบบรู ปการแผ่พลังงานระยะไกลของสายอากาศที
โพลาไรซ์แบบแนวนอน (EØ)
รู ปที 4 แบบรู ปการแผ่พลังงานในระยะไกลระนาบ yz ที
ระยะทางต่างๆกัน
จากการจําลองความเข้ม สนามแม่ เหล็กไฟฟ้ าซึ งอยู่
ภายในสายอากาศช่ อ งเปิ ดแบบมุ ม ฉาก ที มี ก ารแผ่ พ ลัง งาน
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ส อ ง ทิ ศ ท า ง ที ค ว า ม ถี 2 . 4 5 GHz จ ะ พ บ ว่ า ค ว า ม เ ข้ ม
สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าจะไหลจากสายอากาศในช่องที 1 (A1+B1)
ไปเสริ มกําลังกับความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าในสายอากาศใน
ช่ อ งที 3 (A3+B3) และในขณะเดี ย วกัน นัน เอง ความเข้ม
สนามแม่ เ หล็ก ไฟฟ้ าที ไ หลมาจากตัว สายอากาศในช่ อ งที 2
(A2+B2) ก็จะไปเสริ มกําลังกับความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
ในสายอากาศในช่องที 4 (A4+B4) อีกด้วยเป็ นเช่นนี ดงั ในรู ปที
5 จะสังเกตได้ว่าความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าในสายอากาศ
ช่องเปิ ดแบบมุมฉาก จะมีมากที สุดในช่วงบริ เวณมุมฉากของ
สายอากาศและจะมีน้อยที สุดในช่ วงบริ เวณปลายทังสองด้าน
ของมุมฉากของสายอากาศ

รู ปที 5 จําลองความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าสายอากาศ
ช่องเปิ ดแบบมุมฉากทีความถี 2.45GHz
ส่ วนของการจําลองรู ปแบบการแผ่พลังงานแบบสาม
มิ ติ ข องสายอากาศช่ อ งเปิ ดแบบมุ ม ฉากที มี ก ารแผ่ พ ลัง งาน
สองทิศทางทีความถี 2.45GHz จะเห็นได้วา่ จะเป็ นรู ปแบบการ
แผ่พลังงานสองทิ ศทาง โดยทังคู่จะมีขนาดใกล้เคียงกัน ดังใน
รู ปที 6

รู ปที 6 จําลองแบบรู ปการแผ่พลังงานแบบสามมิติ
ของสายอากาศช่องเปิ ดแบบมุมฉากทีความถี 2.45GHz

ภาพถ่ายของสายอากาศช่องเปิ ดแบบมุมฉากที มีการ
แผ่พลังงานสองทิ ศทาง ที ความถี 2.45GHz ที ใช้ในการวัดจริ ง
โดยจะมี ขนาดพื นที ท ังหมดคื อ ความกว้างคู ณความยาวคู ณ
ความสูง เท่ากับ 112 x 134 x 0.4 มิลลิเมตร ดังในรู ปที 7

รู ปที 7 สายอากาศช่องเปิ ดแบบมุมฉาก
เมื อ ทํา การเปรี ยบเที ย บการสู ญ เสี ย เนื อ งจากการ
ย้อนกลับ ระหว่างการวัดจริ งกับการวิเคราะห์การจําลองแบบ
โครงสร้างสายอากาศด้วยโปรแกรม IE3D ของสายอากาศช่อง
เปิ ดแบบมุ ม ฉากที มี ก ารแผ่ พ ลัง งานสองทิ ศ ทาง ที ค วามถี
2.45GHz นัน ผลการวิเคราะห์ได้ค่าการสู ญเสี ยเนื องจากการ
ย้อนกลับที -41dB แบนด์วิดท์ (2.4-2.5GHz) 100MHz ส่ วนผล
การทดลองวัดจริ งนันได้ ค่าการสู ญเสี ยเนื องจากการย้อนกลับ
อยูท่ ี -33dB แบนด์วิดท์ (2.395-2.515GHz) 180MHz ดังทีเห็น
ในรู ปที 8

รู ปที 8 เปรี ยบเทียบอัตราการสูญเสี ยระหว่าง
การวัดจริ งกับการจําลอง
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ข้อ มู ล การเปรี ย บเที ย บแบบรู ป การแผ่ พ ลัง งานใน
ระยะไกลระนาบ xz ของสายอากาศช่องเปิ ดแบบมุมฉากที
ความถี 2.45GHz อยู่ในรู ปที 9 ส่ วนแบบรู ปการแผ่พลังงานใน
ระยะไกลระนาบ yz ของสายอากาศแบบช่ องเปิ ดมุมฉากที
ความถี 2.45 GHz อยูใ่ นรู ปที 10 เช่นกัน

การจัดวางตําแหน่งของสายอากาศช่องเปิ ดแบบมุม
ฉากทีมีการแผ่พลังงานสองทิศทาง ทีความถี 2.45GHz ดังใน
รู ปที 11

รู ปที 11 พิกดั เชิงขัวของสายอากาศช่องเปิ ดแบบมุมฉาก
รู ปที 9 แบบรู ปการแผ่พลังงานในระยะไกลระนาบ xz ที
ความถี 2.45GHz

ตารางคุณลักษณะของสายอากาศของสายอากาศช่องเปิ ดแบบ
มุมฉากที มีการแผ่พลังงานสองทิ ศทางทีความถี2.45GHz โดย
เปรี ยบเที ย บระหว่ า งการสู ญ เสี ยเนื อ งจากการย้อ นกลั บ
อัต ราส่ ว นแรงดัน คลื น นิ ง อัต ราการขยายของสายอากาศ
อิมพีแดนซ์ขาเข้า และแบนด์วิดท์จากผลทีได้จากการจําลองกับ
ผลทีได้จากการวัดจริ งดังตารางที 1
ตารางที 1 เปรี ยบเทียบผลระหว่างการจําลองกับการวัดจริ ง
คุณลักษณะของ
สายอากาศ

การจําลอง

การวัดจริง

การสูญเสี ยเนืองจากการ
ย้อนกลับ (Return Loss)

-41 dB

-33 dB

อัตราส่วนแรงดันคลืนนิง
(VSWR)

1.11 : 1

1.20 : 1

อัตราการขยายของ
สายอากาศ (Gain)

4.47dBi

3.28dBi

51.09-j0.34 Ω

53.74+j7.22 Ω

2.4–2.5 GHz

2.395-2.515GHz

(100 MHz)

(180 MHz)

อิมพีแดนซ์ขาเข้า
(Input Impedance: Zin)

รู ปที 10 แบบรู ปการแผ่พลังงานในระยะไกลระนาบ yz ที
ความถี 2.45GHz
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ผลทีได้ทีย่านความถี 2.45 GHz

แบนด์วิดท์
(Impedance Bandwidth)
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4. สรุปผลการทดลอง

ในการศึ กษาสายอากาศเปิ ดแบบมุมฉากนันสามารถ
ทํา การกํา หนดความถี ที 2.45GHz รู ป แบบการแผ่พ ลัง งาน
สองทิศทางได้ ส่วนสายอากาศประกอบด้วยตัวสายอากาศและ
ตัวช่องเปิ ดแบบมุมฉากเพือให้กาํ เนิ ดความถีออกมา ส่ วนความ
ยาวของช่องเปิ ดมุมฉากนัน (A+B) ซึ งมีขนาดเท่ากันที A=B =
0.25 λ g และ A+B = 0.5 λ g โดย A, B และ U จะสามารถ
ปรับแต่งเพือให้ได้ความถีทีตอ้ งการ และเสริ มกําลังอัตราการ
ขยายของสายอากาศให้สูงขึนอีกด้วย แล้วสายอากาศช่องเปิ ด
แบบมุ ม ฉาก ได้ก ารสู ญ เสี ย เนื อ งจากการย้อ นกลับ ที -33dB
อัต ราการขยายของสายอากาศที 3.28dBi และแบนด์ วิ ด ท์
180MHz (2.395-2.515GHz)
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Abstract—This paper presents an improved method for tracking of direction-of-arrival (DOA) of GPS signals via GPS/INS
integration approach. Two concatenated Kalman filters are
employed in order to remove the noise and fuse two data
sets obtained from two different type of sensors (GPS and
inertia sensors). The proposed method exploits the well-known
complementary features of GPS and inertia navigation system
(INS) to combat with the interferences embedded in the received
GPS signals. Simulation results show that the method reduces
tracking error, significantly.

I. I NTRODUCTION
Typically, algorithms for tracking of the DOA of a particular
GPS satellite shall properly handle the GPS-signal interferences caused by other GPS signals, which can be complicated.
Ignoring these interferences will lead to a significant DOA estimation/tracking error [1]–[5]. The proposed concept however,
can cope with this problem by incorporating the additional
DOA information obtained from the inertia navigation system
(INS) [6], [7]. The INS data is usually fused with GPS data
which is known as GPS/INS integration (see Fig. 1). This
architecture consists of two concatenated Kalman filters (see
also Appendix A), one is designed for filtering and tracking
the DOA located after the Uniform Linear Array (ULA) of
GPS antennas and the corresponding demodulators. While the
second is meant for combining DOA obtained from the first
Kalman filter and the DOA produced from the INS system.

ym (t) =

K
∑

k=1

sk (t) exp{j(m−1)π sin θk (t)+ϕk }+nm (t) (1)

where K is the number of sources (GPS satellites in view),
θk (t) is the azimuthal DOA of the k-th sources, ϕk is the
carrier
∑∞ phase which is uniformly distributed in [0, 2π], sk (t) =
i=−∞ dk (i)ck (t − iT − τk ), dk (t) is the transmitted data,
ck (t) denotes the spreading sequence waveform, nk (t) is the
additive white Gaussian noise, τ and T are the time delay and
the symbol interval, respectively. The received signal may be
written in a vector form as

ck*

ck*

position information
of the k-th satellite

High grade
INS

Position to DOA
transformation

Tˆins (iR )

Kalman filter for DOA

xM (i )
T
³0 () dt

•

Tˆgps (i )

interpolation and correction

#

#
M

•
Kalman filter based

x2 (i )
T

³0 () dt

DOA tracker of the k-th GPS satellite

ck*

•
Tˆ(i )

•
•

Fig. 1. GPS/INS integration architecture for DOA tracking. The uniform
linear array (ULA) consisting of M equally spaced GPS antennas followed
by simple Kalman filter-based DOA tracker, is combined with INS based
DOA tracker via another Kalman filter.

y(t) = [y1 (t), y2 (t), · · · , yM (t)]T is an M × 1 vector of
the received signals at time t.
θ(t) = [θ1 (t), θ2 (t), · · · , θK ]T is the source DOA parameter vector.
A(θ(t)) is the array response matrix which is determined by the DOA of signals. The k-th column of
A(θ(t)) is defined as the array response vector associated with the k-th source and is given by a(θk (t)) =
[1, e−jπ sin θk (t) , · · · , e−jπ(M −1) sin θk (t) ]T .
S(t) = diag[s1 (t)ejϕ1 , s2 (t)ejϕ2 , · · · , sK (t)ejϕK ].
n(t) = [n1 (t), n2 (t), · · · , nM (t)]T is an M × 1 additive
noise vector, which is assumed to be spatially and temporally white Gaussian.

The received signals are despread by the users’ own spreading
sequences for each of the antenna elements. Therefore, the kth users’ despread and sampled array vector signal, xk (i) may
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(2)

where

x1 (i )
T

³0 () dt

far
-fi
of eld w
the
a
k-th vefr
sate onts
llite

Consider a uniform linear array (ULA) with an M -element
array with half-wavelength (d = λ/2) spaced antenna elements. Thus, the received signal at the m-th antenna may be
expressed as

y(t) = A(θ(t))S(t) + n(t)

1

2

II. S IGNAL M ODEL

dˆk (i ), Iˆk

GPS array antennas

Tk

This article is organized as follows. In section II, models and
assumptions for DOA tracking problem are defined. In section
III, the GPS/INS integration strategy and the corresponding
Kalman filter formulation are given. In section IV, the simulation results are discussed. Section V concludes this article.
Finally, appendix A and B explain the extended Kalman filter
algorithm and the concept of INS, respectively.
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be expressed as
yk (i) =
dk (i)a(θk (i))ejϕk +

K
∑

ψkl dl (i)a(θl (i))ejϕl + nk (i)

l=1, l̸=k

(3)

where the cross-correlation
∫ T of the spread sequence, ψkl may
be defined as ψkl  0 ck (t)cl (t)dt when the time delay
of all users are zero and nk (i) is the despread noise signal
vector whose covariance matrix is σn2 I. The outputs are then
multiplied by a conjugate of the transmitted data estimate dˆ∗k (i)
and carrier phase estimate e−j ϕ̂k to remove the effect of dk (i)
and ϕk . With the assumption that dˆ∗k (i) = dk (i) and ϕ̂k = ϕk ,
yk (i)dˆ∗k (i)e−j ϕ̂k can be written as
ỹk (i) = yk (i)dˆ∗k (i)e−j ϕ̂k
= a(θk (i)) + dˆ∗k (i)e−j ϕ̂k

K
∑

ψkl dl (i)a(θl (i))ejϕl

l=1, l̸=k

+ dˆ∗k (i)e−j ϕ̂k nk (i)
= a(θk (i)) + αk (i) + ñk (i)

(4)

where αk (i) is a vector containing the interference of the
despread signal of the k-th satellite, and ñk (i) represents the
noise vector with the unchanged statistical properties.
III. DOA

TRACKING VIA EXTENDED

K ALMAN FILTER

In order to track the DOA of the k-th satellite, θk (i), an
extended Kalman filter (EKF) is used. The Kalman filtering
algorithm can be formulated as follow:
1) State space model: For simplicity, the index k indicating
the satellite number is omitted. The θ(i) is modeled as a
random walk process.
[

xi+1 = Axi + wi
] [
][
] [
]
θgps (i)
1 1
0
=
+
.
0 1
wθgps (i)
θ̇gps (i)
(5)

θgps (i + 1)
θ̇gps (i + 1)

2) Observation model: The cross-correlation (interference)
term, αk (i), contributed to the despread signal is ignored
and only the measurement noise is considered. A simple
observation model can be written as


Re{ỹ1 (i)}
Re{ỹ2 (i)}
..
.

yi = h(xi ) + vi
 

cos(0)
cos(−1π sin θgps (i))
..
.

 

 

 

 

 

 Re{ỹM (i)}   cos(−(M − 1)π sin θgps (i))
 

 Im{ỹ1 (i)}  = 
sin(0)
 

 Im{ỹ2 (i)}  
sin(−1π
sin θgps (i))
 

 

..
..
 

.
.
Im{ỹM (i)}
sin(−(M − 1) sin θgps (i))









 + vi







(6)

where Re{ỹm (i)} and Im{ỹm (i)} are respectively the real
and imaginary part of ỹm (i) at the m-th antenna, and vi =
[Re{ñ1 (i)}, · · · , Re{ñM (i)}, Im{ñ1 (i)}, · · · , Im{ñM (i)}]T
where Re{ñm (i)} and Im{ñm (i)} are the real and imaginary
part of ñm (i) at the m-th antenna. h(·) is the nonlinear
mapping between yi and xi .
The EKF requires the linearized observation matrix (Jacobian matrix) which can be obtained by
∂
H(i) =
h(xi )|xi =x̂− =
i
∂xi


0
−
−
1π cos θ̂gps (i) sin(−1π sin θ̂gps
(i))
..
.







−
−
(i) sin(−(M − 1)π sin θ̂gps
(i))
 (M − 1)π cos θ̂gps

0


−
−

(i) cos(−1π sin θ̂gps
(i))
−1π cos θ̂gps

..


.
−
−
−(M − 1)π cos θ̂gps
(i) cos(−(M − 1)π sin θ̂gps
(i))

0
0
..
.
0
0
0
..
.
0










.







(7)

The linearized observation model is then
(8)

yi = H(i)xi + vi .

Since the cross-correlation matrix is unknown and ignored,
therefore, one can expect bias errors embedded in the output
estimates, θ̂(i).
A. GPS/INS integration for DOA tracking
The outputs from the array-GPS DOA tracker, θ̂gps (i), will
be fused with the DOA estimates obtained from the INS unit,
θ̂ins (iR), via an additional Kalman filter. This approach may
be comparable to the well known loosely-coupled GPS/INS
integration [6]–[8]. Assuming that the INS provides accurate
position estimates for a sufficiently long period of time and
the satellites’ positions are available to the INS so that the INS
can use this information to transform its position into the DOA
(see Appendix B). The array-GPS DOA tracker outputs the
DOA estimates at a much higher rate than that of the INS (∼
100 − 200 Hz), therefore, the integration filter (Kalman filter)
will complete the whole iteration (prediction and correction
loops) only when the DOA from INS is available otherwise it
will only run in the prediction loop. The outputs of the arrayGPS DOA tracker are erroneous since the cross-correlations
are not considered. However, by fusing the erroneous estimates
with the DOA from a high grade INS unit, the error can be
significantly reduced.
The state space model is defined as
[

xi+1 = Axi + wi
] [
][
] [
]
(9)
∆θ(i + 1)
∆θ(i)
1 1
0
=
+
.
0 1
w∆θ (i)
∆θ̇(i + 1)
∆θ̇(i)

Since the difference between the reliable DOA obtained from
INS and DOA estimates obtained from the array-GPS, is used
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as the measurement. The simple linear observation model can
be obtained as
yi = Hxi + vi
[
]
] [
] ∆θ(i)
[
]
[
θins (i) − θgps (i) = 1 0
+ v(i) .
∆θ̇(i)
(10)
The integrated DOA estimate, θ̂(i), is obtained by (see also
Fig. 2)
θ̂(i) = θgps (i) + ∆θ̂(i).
(11)

Tˆ(i )

T gps (i )
+
-

INS-DOA

Tins (i )

0.12

'Tˆ(i )

GPS/INS integration scheme.

0.1

True DOA

Integrated GPS/INS
DOA estimates

0.08

th

Fig. 2.

0.14

Integration
Filter

DOA estimates of the k satellite (rad)

Array-GPS
DOA tracker

V. S IMULATION RESULTS
For simulation purpose, the direction-of-arrivals of the GPS
signals are generated randomly following the sinusoidal functions. The PN-sequences are used to generate the transmitted
and received GPS signals. The following assumptions are also
assumed in the simulations.
• 8 GPS linear array antennas are used.
• The data bits are known and can be removed from the
received signal.
• Maximum of 12 GPS satellites are seen by all antennas.
• The array-GPS outputs DOA estimates 100 times faster
than INS.
• High quality INS is available.
• Calibration and synchronization are perfect.

IV. T IME ALIGNMENT AND SYNCHRONIZATION
In practice, the DOA estimates rate obtained from the GPS
array system is higher than that from the INS system, thus
the measurement times between both systems are most likely
to be different. Therefore, time alignment (i.e., interpolation
or extrapolation) of the DOA estimates of the two systems
is needed (see Fig. 3). In real-time processing, a simple
linear extrapolation can be used to obtain the GPS’s estimated
DOA at the time when INS produces its DOA estimate. The
extrapolation can be computed using the following equations
θgps (tk−1 ) − θgps (tk−2 )
(tins −tk−1 )
tk−1 − tk−2
(12)
where θgps is GPS linear array system’s estimated DOA.
If the linear interpolation is applied rather than the extrapolation the following equation can be applied

0.04
Non−integrated GPS
DOA estimates

0.02

−0.02

0

2000

Fig. 4.

6000

8000

10000

th

DOA estimation error of the k satellite (rad)

Non−integrated GPS
DOA estimation error

0.04
0.03
0.02
GPS output rate
INS output rate

0.01

= 100

0
−0.01

Integrated GPS/INS
DOA estimation error

−0.02
−0.03
0

2000

4000

Iteration

6000

8000

10000

DOA tracking error via GPS/INS integration.

Fig. 4 and Fig. 5 show the DOA tracking ability of the arrayGPS based DOA tracker with and without INS aiding. It can be
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Iteration

DOA tracking result via GPS/INS integration.

Fig. 5.
Time alignment of estimates obtained from GPS and INS systems

4000

0.05

−0.04

Fig. 3.

= 100

0

θgps (tins ) = θgps (tk−1 )+

tk − tins
tins − tk−1
θgps (tins ) =
θgps (tk−1 ) +
θgps (tk ).
tk − tk−1
tk − tk−1
(13)

GPS output rate
INS output rate

0.06
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seen that if the cross-correlation or interference term is ignored
and not compensated for, the DOA estimation error is large.
However, by using the proposed GPS/INS integration concept
for DOA tracking, this error can be significantly reduced. It
should be noted that the quality of the INS plays an important
roll in reducing the estimation error.
VI. C ONCLUSION
The formulation of two concatenated Kalman filters for
tracking of DOA of GPS signals using GPS/INS integration
approach is given. It is shown that an additional DOA information can greatly reduce the GPS-alone DOA estimation
error caused by the uncompensated cross-correlation of the
despread GPS signals of other GPS satellites. Although, the
additional DOA information obtained from INS is provided
with a much slower rate but it however does not contained the
error caused by the interferences. Therefore, combining both
GPS-alone DOA estimates with DOA estimates obtained from
INS results in such an improvement.
A PPENDIX A
E XTENDED K ALMAN F ILTER
The linear Kalman filter is described by the system state,
x = f (x) and measurement equation, y = h(x) which are
both linear. i.e., f (x) = Φ · x and h(x) = H · x. In general,
the Kalman filter consists of two main loops, namely Prediction and Correction, which are iteratively executed. However,
in most real world problems the system state and measurement
equations are nonlinear which makes the direct formulation
of the linear Kalman filter unfeasible. One possible work
around for this problem is to linearize the system state
equation around the predicted state ∂x∂ k f (xk )|xk =x̂+ , and to
k
linearize the measurement equation around the corrected state,
∂
−
∂xk h(xk )|xk =x̂k . Dealing with the nonlinearities of the state
and measurement equations this way is known as the Extended
Kalman Filter (EKF). The EKF algorithm is summarized
below as
Initialization:
x̂−
0 = E{x0 }
T
P−
0 = E{(x0 − x̂0 )(x0 − x̂0 ) }

Time propagation (Prediction):

+
x̂−
k+1 = f (x̂k , uk )
+ T
P−
k+1 = Φk Pk Φk + Qk

Measurement update (Correction):
−
T
T
−1
Kk+1 = P−
k+1 Hk+1 [Rk+1 + Hk+1 Pk+1 Hk+1 ]
−
−
x̂+
k+1 = x̂k+1 + Kk+1 [yk+1 − h(x̂k+1 )]

−
P+
k+1 = [I − Kk+1 Hk+1 ]Pk+1

Definitions:

where yk+1

∂
Φk =
f (xk )|xk =x̂+ = f ′ (x̂+
k)
k
∂xk
∂
Hk =
h(xk )|xk =x̂− = h′ (x̂−
k)
k
∂xk
is the current measurement at the time k + 1.

A PPENDIX B
I NERTIA NAVIGATION S YSTEM (INS)
Generally, an INS system composes of an Inertial Measurement Unit (IMU), assembled from three accelerometers and
three gyroscopes mounted in a strap-down configuration, and
a navigation processor that transforms the accelerometers and
gyros readings into position, velocity, and attitude. INS outputs
the navigation solutions at higher rate as compared to GPS but
it suffers from the sensors accumulated errors caused mainly
by sensors biases and noise. INS is often integrated with GPS
to obtain a reliable navigation system with high data rate.
The IMU composes of three orthogonal accelerometers
(accelerations) and gyroscopes (angular rates). The readings
from accelerometers and gyroscopes will be transformed into
position (pn ), velocity (vn ), and attitude (Ψn ) by a proper
mechanization model. For understanding, a simple form of
mechanization model is presented in which the effects from
the earth rotation are not considered here. The simplified fixed
frame mechanization model [9] can then be expressed (in
North-East-Down, or NED frame) as
pn (k + 1) = pn (k) + vn (k) · T

vn (k + 1) = vn (k) + [Cnb (k) · fb (k) + gn ] · T

Ψn (k + 1) = Ψn (k) + Enb (k) · ω b (k) · T

where fb and ω b are the body frame accelerations and rotation
rates which are provided by IMU sensors, gn is the acceleration due to gravity, and Ψn = [ϕ, θ, ψ]T contains Euler angles.
The rotation matrix Cnb and rotation rate transformation matrix
Enb between the body and navigation frame are given in the
next section. These two transformation matrices are given as


c ψ cθ c ψ s θ s ϕ − sψ cϕ cψ s θ c ϕ + sψ s ϕ
Cnb =  sψ cθ sψ sθ sϕ + cψ cϕ sψ sθ cϕ − cψ sϕ 
−sθ
cθ sϕ
cθ cϕ


C11 C12 C13
=  C21 C22 C23 
C31 C32 C33
with the corresponding rotation rate transformation matrix
given as


c ϕ tθ
1
s ϕ tθ
cϕ
−sϕ 
Enb =  0
0 sϕ secθ cϕ secθ

where cx , sx , and tx represent cos(x), sin(x), and tan(x),
respectively. ψ = tan−1 (C21 /C11 ) is heading or yaw, θ =
− sin−1 (C31 ) is pitch, and ϕ = tan−1 (C32 /C33 ) is roll.
Note that when θ = ±π/2 or equivalent to climbing
up or descending down by 90 degree, Enb is singular since
sec(±π/2) is undefined. This problem can be easily overcome
by using quaternion representation.
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สายอากาศต้ นทุนต่าอัตราขยาย 10.5 dBi
ที่แผ่ คลื่นแบบชีท้ ศิ ทางในย่ าน 1.7 – 2.7 GHz
ดวงอาทิตย์ ศรี มูล
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บทคัดย่ อ

บทความนี ้ น าเสนอสายอากาศต้ น ทุ น ต่ า ที ่ แ ผ่ ค ลื ่ น แบบชี ้ ทิ ศทาง
อัตราขยายเฉลี ่ย 10.5 dBi ย่านความถี ่ 1.7 – 2.7 GHz โครงสร้าง
สายอากาศเป็ นไดโพลเหนือระนาบกราวนด์ รูปตัวยูซึ่งอาร์ เรย์กนั 2 หน่วย
สายอากาศ ในแนวตัง้ ระยะห่าง 0.8 ทีค่ วามถีก่ ลาง ความกว้างลาครึ่ ง
กาลังของสายอากาศนี ้ในระนาบแนวระดับคื อ 98 องศา และในระนาบ
แนวตัง้ 31 องศา ข้อดี ของสายอากาศคื อ อัตราขยายสูง แถบความถี ่
กว้ า ง และโครงสร้ า งไม่ ซับ ซ้ อ น ใช้ว ัส ดุร าคาถู ก สร้ า งท าให้ เ ป็ น
สายอากาศต้นทุนต่า สามารถใช้เป็ นสายอากาศสถานีฐานได้ ทัง้ ภายใน
และภายนอกอาคาร

Abstract

This paper presents the low cost antenna that radiated in
unidirectional. It has the gain of 10.5 dBi with the operating
frequency band of 1.7 – 2.7 GHz. The antenna structure is the
dipole on U-shaped cross-sectional ground plane which array in
the vertical by 2 elements. The separation is 0.8 at the central
band. Half power beam-width of the antenna is 98 degrees in the
horizontal plane and 31 degrees in the vertical plane. The
advantages of the antenna are high gain, wide bandwidth, and
non complex structure. It is created by low cost material makes it
is the low cost antenna as well. It is able to use as a base station
antenna in both indoor and outdoor.

คาสาคัญ

สายอากาศต้ นทุนต่า, สายอากาศแถบกว้ าง, ความกว้ างแถบ,
ค่าการสูญเสียย้ อนกลับ, อัตราขยาย, แบบรูปการแผ่พลังงาน

1. บทนา

อุป กรณ์ จ าเป็ นในทุ ก ระบบการสื่ อ สารไร้ สาย คื อ
สายอากาศ (Antenna) เนื่องจากสายอากาศมี หน้ าที่ในการ

เป็ นตัวกระจายคลื่นวิทยุออกไปจากตัวมันทางด้ านอุปกรณ์ สง่
สัญ ญาณหรื อ ใช้ ดัก จั บ เอาคลื่ น วิ ท ยุ เ ข้ าสู่ตั ว มัน ทางด้ าน
อุปกรณ์รับสัญญาณ [1] สายอากาศถูกพัฒนาให้ มีรูปลักษณ์
และคุณสมบัติหลากหลายขึ ้นอยู่กบั ลักษณะการใช้ งาน โดยมี
ทังแผ่
้ คลื่นแบบชีท้ ิศทาง (Unidirectional) แบบสองทิศทาง
(Bi-directional) หรื อ แบบโดยรอบ (Omni-directional)
ปั จจุบันมีให้ เลือกใช้ งานกันโดยทัว่ ไปแต่ราคายัง ค่อยข้ างสูง
เนื่องจากส่วนใหญ่ผลิตจากต่างประเทศ
สาหรับช่วงความถี่ 1.7–2.7 GHz เป็ นช่วงที่มีหลาย
ระบบการสื่ อ สารใช้ งานอยู่ เช่ น ระบบโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
ประกอบด้ วย ระบบ DCS (Digital Cellular System)
ดาเนิ นการช่ว ง 1.71–1.88 GHz ระบบ PCS (Personal
Communications System) ดาเนินการช่วง 1.85–1.99 GHz
และระบบ UMTS (Universal Mobile Communications
System) ดาเนินการช่วง 1.92–2.17 GHz ซึ่งเป็ นระบบการ
สื่อสารยุคที่ 3 หรื อ 3G ที่ประเทศไทยกาลัง เริ่ มใช้ กัน และ
สาหรับระบบการสือ่ สารที่เป็ นอินเตอร์ เน็ต ประกอบด้ วยระบบ
WLAN (Wireless Local Area Network) ดาเนินการช่วง
2.400–2.483 GHz และระบบ WiMAX (Worldwide
Interoperability for Microwave Access) มีการใช้ งาน 2 ช่วง
ความถี่ คือ ระหว่าง 2.010–2.025 GHz และ 2.496–2.690
GHz เป็ นต้ น สังเกตว่าช่วงความถี่ 1.7–2.7 GHz เป็ นช่วงที่
กว้ า ง สามารถค านวณเป็ นเปอร์ เ ซนต์ ค วามกว้ า งแถบจาก
ความถี่กลางได้ เป็ น 45% ดังนัน้ การใช้ สายอากาศเพียงตัว
เดี ย วให้ สามารถครอบคลุ ม ช่ ว งความถี่ นี ไ้ ด้ จะต้ องเป็ น
สายอากาศชนิดแบนด์กว้ าง (Wideband Antenna) เท่านัน้
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สายอากาศแบนด์กว้ างมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดแต่ที่
นิยม คือ สายอากาศในตระกูลแพตช์ เดิมนันสายอากาศแพตช์
้
เป็ นสายอากาศที่ มี ช่ ว งความถี่ ก ารใช้ ง านแคบเพี ย ง 2–4%
เท่านัน้ ภายหลังได้ มีการพัฒนาและปรับปรุ งโดยหลายนักวิจยั
จึ ง สามารถให้ แ บนด์ ที่ ก ว้ า งขึน้ ได้ เช่ น การเพิ่ ม ชัน้ หรื อ การ
นาเอาหลายแพตช์ ที่เรโซแนนซ์ต่างความถี่กันมาวางซ้ อนกัน
การเซาะร่ องเป็ นรู ปตัว U หรื อ L บนแพตช์ นนเพื
ั ้ ่อให้ ได้ เร
โซแนนซ์ที่สอง ซึ่ง การรวมกันระหว่างสองเรโซแนนซ์ทาให้ ได้
แบนด์กว้ างขึ ้น นอกจากนี ้ ยังได้ มีการเพิ่มความสูงของแพตช์
จากกราวนด์ ห รื อ ใช้ วัสดุฐ านรองที่ มี ค่ า สภาพยอมสัม พัท ธ์
(Permittivity,  r ) ต่า ร่วมด้ วย

2. ที่มาและแรงจูงใจของปั ญหา

การสื่ อ สารไร้ สายเกื อ บทุ ก ระบบย่ อ มต้ องการ
สัญญาณทีม่ ีความแรงพอสมควรทังภาครั
้
บและภาคส่งเพื่อให้
สามารถครอบคลุมพื ้นที่ได้ กว้ างไกลและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การรั บ ส่ง ข้ อ มูล ให้ ดี ยิ่ ง ขึ น้ การเพิ่ ม ก าลัง ขยายของระบบ
วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ ส ามารถท าได้ คื อ เปลี่ ย นสายอากาศให้ มี
อัตราขยายสูงขึ ้น (High gain antenna)
ในการสร้ างสายอากาศชนิดอัตราขยายสูง ปกติแล้ ว
จะใช้ วิ ธีนาสายอากาศชนิ ดเดียวกัน หลายตัวมาเรี ยงต่อกัน
เรี ยกว่า การแถวลาดับสายอากาศ (Antenna array) [2] โดย
สามารถวางเรี ย งต่อ กัน ได้ ทัง้ ในแนวตัง้ แนวนอน หรื อ แนว
ระนาบ และเรี ย กสายอากาศแต่ล ะตัว นัน้ ว่ า อิ ลิ เ มนต์ ห รื อ
หน่วยสายอากาศ จากนัน้ ทาการกาหนดลักษณะลาคลื่นที่จะ
ให้ แผ่ออก ด้ วยการปรับเปลี่ยนขนาดกาลัง (amplitude) และ
เฟส (phase) ของแต่ละหน่วยสายอากาศจนได้ ลกั ษณะลา
คลื่น ที่ ต้ อ งการ [2] อย่ า งไรก็ ต าม บทความเกี่ ย วกับ การ
ออกแบบการแถวลาดับสายอากาศยังมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่
จะเป็ นความลับ หรื อ มี ก ารจดสิ ท ธิ บัต รไว้ กั บ บริ ษั ท ผู้ ผลิ ต
บทความนี ้จึงเป็ นอีกบทความหนึ่งซึ่งอาจมีประโยชน์สาหรับผู้
ที่สนใจในการแถวลาดับสายอากาศ
สาหรั บความต้ องการในสายอากาศของผู้ผลิต คือ
สร้ างง่าย โครงสร้ างไม่ซบั ซ้ อน สามารถใช้ วสั ดุราคาต่าได้ เพื่อ
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ท าให้ ต้ น ทุน ในการผลิ ต ไม่ สูง สายอากาศที่ น าเสนอใน
บทความนี ้สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้ผลิตได้

3. งานและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง

สายอากาศ ที่ ไ ด้ น ามาสร้ าง เ ป็ นสายอากา ศ
อัตราขยายสูงด้ วยการแถวลาดับในบทความนี ้ คือ สายอากาศ
ไดโพลเหนือระนาบกราวนด์รูปตัวยู [3] เป็ นสายอากาศที่แผ่
คลื่นแบบชี ้ทิศทาง มีโพลาไรซ์เชิงเส้ นชัดเจนและแถบความถี่
กว้ างซึ่ง เพียงพอสาหรั บ ช่วง 1.7 – 2.7 GHz โครงสร้ าง
สายอากาศ คือ การผสมผสานกัน ระหว่า งแพตช์ กับ ไดโพล
กล่ า วคื อ มี ล ัก ษณะเป็ นสี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ าแผ่ น บาง คล้ าย
สายอากาศแพตช์แต่ประกอบด้ วยสองแผ่นคู่ สองมุมของแต่ละ
แผ่นใกล้ ตาแหน่งป้อนสัญญาณถูก ตัดมุม ทามุม 45 องศา
การตัดมุมเข้ านี่เอง ทาให้ สายอากาศแมตช์ (Matching) ดีและ
แถบกว้ าง เปรี ยบเสมือนเป็ นปากแตร (Horn) ที่แผ่คลื่นได้
หลายความถี่ ตัวแผ่คลื่น สายอากาศสร้ างจากแผ่นทองแดง
FR4 ด้ านเดียว ลอยอยู่เหนือระนาบกราวนด์ รองรับด้ วยขา
พลาสติก

4. รายละเอียดการพัฒนา
4.1 ภาพรวมของระบบ

โครงสร้ างสายอากาศแสดงดังรู ปที่ 1 โดยโครงสร้ าง
ก่อนนามาแถวลาดับ คือ โครงสร้ างที่นาเสนอไว้ ใน [3]

Gy
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วั ส ดุ ที่ ใ ช้ สร้ าง ส่ ว น กา รแ ผ่ ก ร ะจ ายค ลื่ น ขอ ง
สายอากาศ คือ ทองแดงบนวัสดุฐานรอง FR4 ด้ านเดียว ซึ่ง
วางลอยอยูเ่ หนือระนาบกราวนด์ ณ ตาแหน่งศูนย์กลางของแต่
ละหน่วยสายอากาศ รองรับด้ วยขาพลาสติก 4 ขา โดยระนาบ
กราวนด์สร้ างจากทองเหลืองหนา 0.4 mm จากรู ปที่ 1 ตัวแปร
ต่าง ๆ มีขนาดดังนี ้ ความกว้ างของไดโพล w = 52 mm ความ
ยาว l = 52 mm เช่นกัน ระยะห่างระหว่างโพล g = 2 mm
ความยาว c = 15 mm เมื่อ FR4 กว้ าง = ยาว = 90 mm หนา
1.6 mm มีค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ 4.9 ทองแดงที่เคลือบบน
FR4 สาหรับสร้ างเป็ นไดโพลหนา  0.05 mm ไดโพลอยู่เหนือ
ระนาบกราวนด์ระยะ h = 35 mm โดยระนาบกราวนด์มีขนาด
Gx = 160 mm Gy = 220 mm Gz = 40 mm วัสดุอื่น ๆ
สาหรับใช้ สร้ างสายอากาศ ประกอบด้ วย
- กล่องพลาสติกชนิด ABS ขนาด 240 mm x 180
mm x 60 mm สาหรับใช้ เป็ นวัสดุครอบ (Radome)
- สายนาสัญญาณชนิดแกนร่วม (Coaxial Cable)
RG-3 อิมพีแดนซ์ 50 โอห์ม
- หัวต่อ (Connector) ชนิด R-SMA (Reverse –
Sub-Miniature version A)
- วัสดุอื่น ๆ เช่น ท่อหด สกรู

4.2 การออกแบบ

จากหน่วยสายอากาศใน [3] เมื่อนามาแถวลาดับกัน
2 ตัว ด้ านแนวตังหรื
้ อตามโพลาไลซ์สนามไฟฟ้ าในคุณสมบัติ
ของสายอากาศ จะได้ สายอากาศดัง รู ปที่ 1 ในส่วนของการ
จาลองโครงสร้ างด้ วยโปรแกรม CST ใช้ วิธีจาลองโครงสร้ าง
เพียงหน่วยสายอากาศเดียว จากนันท
้ าการหาแบบรู ปการแผ่
พลังงานกับ โครงสร้ างการแถวลาดับ จากหน่ว ยสายอากาศ
เดียวนัน้
หลักของการแถวลาดับเพื่อหาสนามระยะไกล E ff
(far field) คือ การคูณสนามระยะใกล้ (near field) ของ
สายอากาศเพียงตัวเดียวกับแฟคเตอร์ การแถวลาดับ (Array
factor) ดังสมการต่อไปนี ้ [4]
E ff  n  E0  AF

เมื่ อ n คื อ จ านวนหน่ ว ยสายอากาศแถวล าดั บ E0 คื อ
สนามไฟฟ้ าระยะใกล้ และ AF คือ แฟคเตอร์ การแถวลาดับ
ซึ่งค่า ของสนามการแถวลาดับ จะขึน้ อยู่กับ 3 ปั จจัย คือ 1)
โครงสร้ างการวางของแถวลาดับ 2) ความต่างเฟสของกระแส
ระหว่างหน่วยสายอากาศและ 3) ความถี่ดาเนินการ
แฟคเตอร์ การแถวลาดับ สาหรั บ การแถวลาดับ เชิ ง
เส้ นแนวตังที
้ ่ป้อนกระแสร่วมเฟสกัน สามารถเขียนได้ เป็ น
AF 

1 sin  n(k0 s sin  sin  ) / 2
n sin  (k0 s sin  sin  ) / 2

(2)

เมื่ อ k0  2 /  0 คื อ เลขคลื่ น 0 คื อ ความยาวคลื่ น ใน
อวกาศ และ s คือระยะห่างระหว่างแต่ละหน่วยสายอากาศ
4.2.1 การประกอบรวมสายอากาศ
โครงสร้ างภายในของสายอากาศแถวล าดับ
แสดงดัง รู ป ที่ 2 ประกอบด้ ว ยสายอากาศ 2 ตัว โดยจะ
กาหนดให้ ตวั ที่อยู่ด้านบนเป็ นหน่วยสายอากาศที่ #1 ด้ านล่าง
เป็ นหน่วยสายอากาศที่ #2 และสาหรับโครงสร้ างที่มีเพียง 2
หน่ ว ยสายอากาศนี จ้ ะก าหนดให้ แอมพลิ จู ด ทัง้ สองหน่ ว ย
สายอากาศเท่ากัน โดยสามารถออกแบบโครงข่ายการป้อนได้
ดังนี ้ คือ ใช้ ตวั แบ่งกาลังจานวน 1 ตัว เริ่ มจากหัวเชื่อมต่อส่ง
กาลังผ่านสายส่งแกนร่ วมหมายเลข (1) ไปยังตัวแบ่งกาลังซึ่ง
จะแบ่งกาลังออกเป็ นสองส่วน ๆ ละเท่า ๆ กัน เนื่องจากการ
แบ่งกาลังในที่นี ้จะสมมาตร ระหว่างหน่วยสายอากาศ #1 และ
#2 โดยที่สายส่งแกนร่ วมหมายเลข (2) จะป้อนไปที่หน่วย
สายอากาศหมายเลข #1 และสายส่งแกนร่ วมหมายเลข (3) จะ
ป้อนไปที่หน่วยสายอากาศหมายเลข #2 ตัวแบ่งกาลังและสาย
ป้อนสัญญาณทังหมดจะอยู
้
่ด้านหลังระนาบกราวนด์และเจาะ
ทะลุผา่ นมาสูแ่ ต่ละหน่วยสายอากาศด้ านหน้ า

(1)
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(2)
#1


(3)

#2

(1)

1.7–2.7 GHz มีคา่ น้ อยกว่า -20 dB และแบ่งกาลังแยกออกเป็ น
สองส่วนเท่า ๆ กัน หรื อจะได้ S12 = S13 = -3 dB ตลอดย่าน
นอกจากนี ้ยังมีเฟสที่เท่ากันด้ วย ในการสร้ าง ตัวแบ่งกาลังนี ้ได้
ใช้ วสั ดุฐานรองที่มีค่าสภาพยอมสัมพัทธ์  r  3 หนา 1.6 mm
ชนิดเทปลอน ซึง่ กราวนด์และสตริ ปเป็ นทองแดง




2



1

18 mm
7 mm
13 mm
21 mm

รูปที่ 2 การเชื่อมต่อภายในของสายอากาศ
วิธีการสร้ างไดโพลจากแผ่น FR4 และการเชื่อมต่อ
สายนาสัญ ญาณเข้ า กับไดโพลโดยใช้ สาย RG-3 สามารถ
ศึกษาได้ จาก [3] ในบทความนี ้จะกล่าวเพิ่มเติมอีก 1 หัวข้ อ
คือ การสร้ างตัวแบ่งกาลัง (Power divider) เพื่อป้อนให้ กับ
สายอากาศแต่ละตัว
4.2.2 การสร้ างตัวแบ่ งกาลัง
ตั ว แบ่ ง ก าลั ง มี คว าม ส า คั ญ มา กส าห รั บ
สายอากาศแบบแถวลาดับ เนื่องจากจะต้ องมีการแบ่งกาลัง
จากพอร์ ตด้ านเข้ า (Input port) ไปสูห่ น่วยสายอากาศต่าง ๆ ที่
แถวลาดับกันอยูน่ นั ้ การแบ่งกาลังสามารถทาได้ หลายวิธี เช่น
การใช้ สตริ ปไลน์ [5] หรื อการใช้ วงแหวนตัวยึด (ferrule) เป็ น
ต้ น ปกติแล้ วสายป้ อนสัญญาณจะถูกออกแบบให้ ป้ อนไปสู้
สายอากาศด้ วยเฟสที่เหมือนกัน จาก 1 พอร์ ต แยกเป็ นสอง สี่
และแปดสาขา เรื่ อยไปจนครบกับจานวนหน่วยสายอากาศ แต่
สามารถต่างเฟสกันได้ ด้วยการลดหรื อเพิ่มความยาวของสาย
ป้อน ทังนี
้ ้เพื่อการปรับลาคลืน่ หรื อเพื่อการลดระดับพูข้าง (Side
lobe) แต่จานวนหน่วยสายอากาศจะต้ องมีตงแต่
ั ้ 4 ขึ ้นไป ถึง
จะเห็นการเปลีย่ นแปลงโดยชัดเจน
โครงสร้ างที่ ได้ อ อกแบบไว้ แ สดงดัง รู ป ที่ 3 โดย
สามารถจาลองได้ จากโปรแกรม CST เช่นกัน ปกติแล้ ว ตัวแบ่ง
กาลังจะต้ องทาให้ กาลังสูญเสียไปกับตัวมันให้ น้อยที่สดุ เท่าที่
จะทาได้ นัน่ คือ ค่าการสูญเสียย้ อนกลับ S11 จะต้ องน้ อยมาก ๆ
ระหว่ า งช่ ว งความถี่ ใ ช้ งาน การออกแบบสายอากาศใน
บทความนี ้ จะให้ ค่าการสูญเสียย้ อนกลับระหว่างช่วงความถี่
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รูปที่ 3 ตัว แบ่ง กาลัง ชนิด อิ นพุต 1 พอร์ ตและเอาต์ พุต 2
พอร์ ตทีแ่ บ่งกาลังเท่า ๆ กันและเฟสเดียวกัน
จากรู ปที่ 3 สตริ ปของตัวแบ่งกาลังมีรูปร่ างเหมือน
อักษรภาษาอังกฤษตัว T เมื่อพอร์ ต 1 คือ อินพุต พอร์ ต 2 และ
3 คือ เอาต์พตุ ความกว้ างมากสุด ของสตริ ป คือ 18 mm และ
แคบสุด คือ 7 mm ส่วนความยาว คือ 34 mm วางอยูต่ รงกลาง
ของระนาบกราวนด์ขนาด 40 mm x 55 mm การเชื่อมต่อกับ
สายส่งแกนร่ วม ใช้ วิธีการเจาะทะลุวัสดุฐานรองผ่านระนาบ
กราวนด์เป็ นรู วงกลม จานวน 3 ตาแหน่ง ณ ปลายของสตริ ป
แล้ วเชื่อมแกนในของสายส่งแกนร่วมกับสตริ ปและแกนนอกกับ
ระนาบกราวนด์ โดยมีข้อควรระวัง คือ อย่าให้ แกนในกับแกน
นอกของสายส่งแกนร่วมชอร์ ต (Short circuit) กันและบัดกรี ให้
แกนนอกติดกับระนาบกราวนด์โดยรอบ

5. การทดสอบการใช้ งาน
5.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ

การทดสอบสายอากาศกระทาในพื ้นที่โล่งแจ้ ง

5.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล

5.2.1 ผลการจาลองและทดสอบตัวแบ่ งกาลัง
ผลของค่าการสูญเสียย้ อนกลับ (S11) และค่า
้
สูญเสียการส่งผ่าน (S12, S13) ของตัวแบ่งกาลังทังจากการ
จาลองและการทดสอบแสดงไว้ ในรู ปที่ 4 พบว่าค่าการสูญเสีย

การประชุมวิชาการ ECTI-CARD ครั้งที่ 4 21-22
มิถุนมายน
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ย้ อนกลับที่ได้ จากการทดสอบจะมีค่าสูงกว่า จากการจาลอง
ตลอดทังย่
้ าน แต่ไม่เกิน -20 dB ซึ่งถือว่าน้ อยเพียงพอสาหรับ
นาไปใช้ งาน ส่วนค่าสูญเสียการส่งผ่านที่ได้ จากการทดสอบจะ
น้ อยกว่าจากการจาลองเล็กน้ อย ที่ประมาณ -3.5 dB ขณะที่
การจาลองอยู่ที่ -3 dB ทังนี
้ ้เกิดจากการสร้ างและวัสดุที่มีการ
สูญเสีย

S12, S13

S11, S12, S13 (dB)

0
-10
-20

°

-30
-40

S11

S12, S13

วัดจริ งมาจากการแถวลาดับ 2 หน่วยสายอากาศ ตามรู ปที่ 1
สามารถวัดความกว้ างแถบได้ ม ากกว่า 61% ระหว่างความถี่
1.54 – 2.89 GHz ช่วงความถี่ที่ได้ จากการวัดจะเลื่อนต่ากว่า
และแมตช์ น้อยกว่าผลการจาลอง ทัง้ นีเ้ นื่อ งจากการสร้ างที่
ขนาดต่าง ๆ คลาดเคลือ่ นไปจากการจาลอง
5.2.3 แบบรูปการแผ่ พลังงานของสายอากาศ
แบบรู ปการแผ่พลังงานของสายอากาศที่ได้ จาก
การคานวณโดยการจาลองสายอากาศและการวัด ณ ความถี่
ต่า กลาง สูง คือ 1.7 2.2 และ 2.7 GHz ตามลาดับ ดังรูปที่ 6
45°

S11
1.8

2.0



2.2
2.4
(GHz)

90°

5.2.2 การสูญเสียย้ อนกลับของสายอากาศ
ค่า การสูญ เสีย ย้ อ นกลับ คื อ ค่า ที่ แ สดงถึ ง ช่ ว ง
ความถี่การทางานของสายอากาศ ปกติพิจารณาในหน่วยของ
เดซิเบล (dB) และต้ องน้ อยกว่า -15 dB ค่าการสูญเสีย
ย้ อนกลับที่ได้ จากการวัดเปรี ยบเทียบกับที่ได้ จากการจาลอง
แสดงดังรูปที่ 5

45°

270°

135°

225°

(ก)
°
°

315°

-20

90°
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(ข)

°

°
°

315°
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180°
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2.4

(GHz)

2.7

3.0

รูปที่ 5 ผลลั พ ธ์ การสู ญ เสี ย ย้ อนกลั บ ที่ ไ ด้ จากการวั ด
เปรี ยบเทียบกับการจาลอง
จากรู ป ที่ 5 ค่ า จากการจ าลองเป็ นผลลัพ ธ์ ข อง
สายอากาศเพียงหน่วยสายอากาศเดียว ส่วนผลที่ได้ จากการ
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รูปที่ 4 ค่าการสูญเสียย้ อนกลับ (S11) และค่าสูญเสียการ
ส่งผ่าน (S12, S13) ของตัวแบ่งกาลัง

-40
1.5

°
°

270°

90°

225°

135°
180°

(ค)
รูปที่ 6 แบบรู ปการแผ่พลังงานระนาบ E และระนาบ H ณ
ความถี่ (ก) 1.7 GHz (ข) 2.2 GHz และ (ค) 2.7
GHz เมื่อเส้ นทึบคือผลจากการจาลองและจุดคือ
ค่าที่ได้ จากการวัดห่างกัน 10 องศา
จากรูปที่ 6 เมื่อด้ านซ้ าย คือ โพลาไรซ์ร่วมระนาบ E
หรื อการแสดงค่าในระนาบ xz ตามพิกดั ในรูปที่ 1 และด้ านขวา
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คือ โพลาไรซ์ร่วมระนาบ H หรื อระนาบ yz ผลที่ได้ พบว่า
อัตราส่วนการแผ่พลังงานหน้ าต่อหลัง (Front to back ratio,
F/B) มีคา่ >18 dB ทังสามความถี
้
่ ความกว้ างลาครึ่งกาลัง
แนวนอนหรื อระนาบ H มีคา่ 118°, 98°, 102° ส่วนในแนวตัง้
หรื อระนาบ E มีคา่ 41°, 31°, 26° ตามลาดับ แบบรูปการแผ่
พลังงานดังกล่าวมีความสมมาตรดี
และสายอากาศนี ้มี
อัตราขยาย 9.5, 11, 11.5 dBi ณ ความถี่ ต่า กลางและสูง
ตามลาดับ

6. สรุป

บทความนี ไ้ ด้ น าเสนอการสร้ างสายอากาศที่ แ ถว
ลาดับกันจานวน 2 หน่วยสายอากาศ จากสายอากาศไดโพล
เหนือระนาบกราวนด์ รูปตัวยู เป็ นสายอากาศที่โครงสร้ างไม่
ซับซ้ อน ป้อนสัญญาณได้ ง่าย ต้ นทุนต่า แผ่คลื่นแบบชี ้ทิศทาง
ย่านความถี่ 1.7 – 2.7 GHz ในการแถวลาดับได้ ออกแบบตัว
แบ่งกาลังเพื่อป้อนให้ กบั 2 หน่วยสายอากาศ ซึ่งแมตช์เป็ น
อย่างดีที่ค่าการสูญเสียย้ อนกลับ < -20 dB ตลอดช่วงความถี่
การใช้ งาน จากการสร้ างและทดสอบสายอากาศทาให้ ทราบว่า
มีอตั ราขยายเฉลีย่ 10.5 dBi ความกว้ างลาครึ่งกาลังในระนาบ
แนวระดับ 98 องศา และแนวตัง้ 31 องศา ณ ความถี่กลาง
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บทคัดย่ อ

เวลาในการให้บริ การเป็ นปัจจัยทีส่ าคัญของโรงพยาบาลจิ ตเวช
เนื่องจากความล่า ช้ า ในการให้บริ การอาจลดโอกาสในการ
รักษาทางจิ ตสาหรับผู้ป่วยบางราย หรื ออาจส่งผลต่อชี วิ ตของ
ผู้ป่ วยได้ บทความนี้ น าเสนอการพัฒนาซอฟต์ แ วร์ จาลอง
สถานการณ์การให้บริ การสาหรับโรงพยาบาลทางจิ ตเวชโดยใช้
ทฤษฏี แ ถวคอยเพื่อ ช่ว ยวิ เคราะห์ ปัญ หาความล่า ช้า ในการ
ให้บริ การแบบผู้ป่ วยนอก ผลการทดสอบซอฟต์ แ วร์ จาลอง
สถานการณ์ ที่ พัฒ นาขึ้ นพบว่ า ซอฟต์ แ วร์ สามารถจ าลอง
สถานการณ์การให้บริ การได้ใกล้เคีย งกับข้ อมูล การให้บริ การ
จริ ง ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวทาให้สามารถทดลองปรับค่าต่าง ๆ ให้
มีความเหมาะสมกับแต่ละจุดบริ การที่ส ุดโดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการให้บริ การจริ ง

Abstract

Time of service is an important factor for psychiatric hospitals
because delaying in service time could reduce chance in
treatment of mental disorder for some patients or it could affect
patient life. This paper presents a development of simulation
software for psychiatric hospitals using Queuing theory to
analyze service time of the outpatient department (OPD). The
experimental results indicated that the developed software has
potential to simulate real environment. It provides capability to
adjust several parameters for each service point without
affecting to the real services.

คำสำคัญ

การจาลองสถานการณ์ ทฤษฏีแถวคอย

1. บทนำ

โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาล เป็ นสถานที่สาหรับให้ บริ ก าร
ด้ านสาธารณสุขแก่ประชาชนทั ้งในด้ านร่ า งกายและจิตใจ ใน
แต่ละวันจะมีประชาชนเข้ า รั บบริ ก ารเป็ นจานวนมาก ท าให้
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ส่งผลต่อระยะเวลาของการให้ บริ ก ารแก่ ผ้ ปู ่ วย ซึ่งอาจท าให้
ผู้ป่วยบางรายไม่ได้ รับการรักษาอย่างทันท่วงที
จากปั ญหาการรอรับบริ ก ารที่ก ล่า วมา นับเป็ นปั ญ หาสาคัญ
อย่ า งยิ่ งต่ อ โรงพยาบาลเกื อ บทุก แห่ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
โรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยทางด้ านจิตเวช เพราะหากผู้ป่วยที่รอ
รั บบริ ก ารอยู่น ั ้นมีอาการฉุก เฉิ น ทางจิตเวชอาจมีพฤติก รรม
รุนแรง คลุ้มคลัง่ ทาร้ ายผู้อื่นที่อยู่ในระหว่างการรับบริ การความ
เสี่ยงนี ้อาจนาไปสู่การเสียชีวิตหรื อพิการอย่างถาวรได้ เพีย งใน
เวลาไม่กี่นาที [1]

2. ที่มำและแรงจูงใจของปั ญหำ

โรงพยาบาลจิตเวชเป็ นโรงพยาบาลที่ให้ บริ ก ารประชาชนด้ า น
สุข ภาพจิ ต และจิ ต เวช สัง กั ด กรมสุข ภาพจิ ต กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งในปั จจุบนั มีผ้ ปู ่ วยมารับการตรวจรักษากับทาง
โรงพยาบาลจิตเวชเป็ นจานวนมากและมีแ นวโน้ มเพิ่มขึ ้น [2]
เนื่องจากจานวนบุคลากร และทรัพยากรต่า ง ๆ ที่ให้ บริ ก ารมี
อยู่อย่างจากัด ท าให้ ผ้ ูรั บบริ ก ารได้ รั บบริ ก ารล่า ช้ า และเกิ ด
ความเสี่ยงจากการรอนาน ความล่าช้ าในการบริ ก ารดังกล่า ว
อาจลดโอกาสในการรั ก ษา หรื ออาจส่งผลต่อชีวิตและความ
ปลอดภัยของผู้ที่กาลังรอรับบริ การ
ดังนั ้นบทความนี ้จึง น าเสนอการศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ร ะบบ
บริ การแบบผู้ ป่ วยนอกของโรงพยาบาลจิ ต เวช โดยใช้
โรงพยาบาลจิ ต เวชนครราชสี ม าราชนคริ นทร์ จั ง หวั ด
นครราชสีมา ซึ่งเป็ น 1 ใน 17 แห่งของโรงพยาบาลจิตเวชใน
ประเทศไทยเป็ นกรณี ศึก ษา เพื่อ หาแนวทางปรั บ ปรุ งและ
พัฒ นาระบบบริ การให้ มี ค วามรวดเร็ วเพื่ อ ลดความเสี่ ย ง
ดังกล่าวที่อาจจะเกิ ดขึ ้นและท าให้ ก ารบริ ก ารเป็ นไปอย่า งมี
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ประสิทธิภาพ ซึ่งปั จจัยที่มีความสาคัญ อย่า งยิ่งต่อระยะเวลา
การให้ บริ การคือ รูปแบบการให้ บริ ก าร ดังนั ้นในงานวิจัย นี ้จึง
นาแนวคิดเรื่ องทฤษฎี แ ถวคอย (Queuing Theory) [3,4] มา
ประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์เพื่อลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย
จิตเวชในการรอรับบริ การ อีกทั ้งยังเน้ นการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มากที่ส ุด ไม่ส่งผลกระทบกับ
ระบบงานจริ งที่ก าลังเนิน อยู่ ช่ว ยลดเวลา และไม่สิ ้นเปลือง
ค่า ใช้ จ่ า ยในการเปลี่ ย นแปลงระบบจนกว่ า จะได้ ระบบที่
เหมาะสมที่สุด ซึ่งรู ปแบบการให้ บริ ก ารแผนกผู้ป่ วยนอกใน
ปั จ จุบัน ของโรงพยาบาลจิต เวชนครราชสี มาราชนคริ น ทร์
สามารถแสดงได้ ดงั ภาพที่ 1

-
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ภำพที่ 1 รูปแบบการให้ บริการของแผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

3. งำนและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง

การลดระยะเวลาในการรอคอยโดยใช้ ทฤษฎีแถวคอย ได้ มีงาน
จานวนมากได้ นาไปประยุกต์ใช้ ทั ้งที่เป็ นการวิเคราะห์โดยใช้
สูตรทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Formula) และการสร้ าง
แบบจาลองเหตุการณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิว เตอร์ (Simulation
Model) เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ระบบแถวคอยและแก้ ปั ญ หา
ความล่าช้ าในการบริ ก ารผู้ป่วย ในปี พ.ศ. 2547 คิแ นน หวัง
(Qinan Wang, 2002) [5] ได้ นาเทคนิคแถวคอยมาประยุกต์ใช้

เพื่อลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย โดยเน้ น การจาแนกตาม
ระดับอาการสาคัญและความเสี่ยงที่แตกต่างกันของผู้ป่วยเพื่อ
ช่ว ยในการวางแผนการรั ก ษา ในช่ว งเดีย วกัน วรรณภัท ร
มุกดาหาร (2547) [6] ได้ ศึก ษาระบบแถวคอยเพื่อให้ บริ ก าร
แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ ขอนแก่น ซึ่งได้ ศึก ษา
วิเคราะห์ 3 งาน คือ งานเวชระเบีย น งานห้ องตรวจโรค และ
งานเภสัชกรรม โดยเน้ น การศึก ษาการอัตราการว่า งงานของ
เจ้ าหน้ า ที่ในแต่ ล ะงานให้ น้ อยที่ส ุด ในท านองเดีย วกัน สาย
สุรางค์ โชติพานิช (2547) [7] ได้ ศึก ษาระบบแถวคอยการเข้ า
รั บบริ ก ารการเจาะเลื อดของโรงพยาบาลภูมิ พลอดุลยเดช
นอกจากจะวิเคราะห์อตั ราการว่า งงานของเจ้ า หน้ า ที่แ ล้ ว ยัง
วิเคราะห์ร่วมกับระยะเวลารอคอยเฉลี่ยของผู้มารับบริ การด้ ว ย
ในปี ต่ อมา กรชนก สุว รรณมาโจ (2548) [8] ได้ ศึก ษาระบบ
แถวคอยของโรงพยาบาลภูมิพลอดุล ยเดชอีก ครั ง้ ในครั ง้ นี ้ได้
ศึกษาระบบการให้ บริ การแผนกผู้ป่วยนอกเพื่อลดระยะเวลารอ
คอยของผู้ป่วย การวิจยั นี ้เน้ นการเพิ่มจานวนบุคลากรและเพิ่ม
เวลาการออกตรวจของแพทย์เป็ นหลัก และ จัน ทรา ณ นคร
(2548) [9] ได้ ศึก ษาปั ญ หาการรอคอยของแผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลกันตรังเช่นกัน โดยพิจารณาผู้ให้ บริ ก ารในแต่ละ
ขั ้นตอนที่เหมาะสม โดยศึกษาจากเวลารอคอยเฉลี่ย ของผู้มา
รับบริ การร่ วมกับเวลาเฉลี่ยของผู้ให้ บริ ก าร หลังจากนั ้น สัท ธ
พงศ์ ใจจิตร (2550) [10] ได้ ศึก ษาระบบการให้ บริ ก ารแผนก
ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลป่ าซาง จังหวัดลาพูน ซึ่งครั ง้ นี ้ได้ เน้ น
การจัดลาดับการรอคอยของผู้ป่วยและเน้ นการใช้ ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจากัดให้ เกิดประโยชน์สงู สุด และยังมีก ารลดขั ้นตอน
บางขัน้ ตอนเพื่ อ ให้ บริ การร่ วมกั น รวมถึ ง การลดจ านวน
แถวคอย ในขณะที่จานวนผู้ให้ บริ ก ารเท่า เดิม ซึ่งท าให้ เวลา
เฉลี่ยในการให้ บริ การลดลงแล้ วยังสามารถให้ บริ ก ารผู้ป่วยได้
จานวนเพิ่มขึ ้นด้ วย ซึ่งเป็ นผลการศึก ษาของ กัญ ชลา สุดตา
ชาติ และพิสิฐ เจือไทย (2552) [11] เพื่อปรับปรุงประสิทธิ ภาพ
ของแถวคอย ของแผนกจ่า ยยาในโรงพยาบาลแห่ง หนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร นอกจากการนาทฤษฎีแถวคอยไปประยุกต์ใช้
กับการลดระยะเวลาการรอคอยแล้ ว ยังมีการนามาประยุกต์ใช้
กับการจัดการระบบสารสนเทศ โดย วนิ ศา จัน ทร์ ศ รี และ
มณเฑีย ร รั ตนรศิริ วงศ์ ว ุฒิ( 2552) [12] ได้ น าแนวคิดเรื่ อ ง

วิชาการ ECTI-CARD
ครั้งที่ มิ4 ถ21-22
ถุนายน
2555 RMUTT
การประชุการประชุ
มวิชาการมECTI-CARD
ครั้งที่ 4 21-22
ุนายนมิ2555
RMUTT

239

239

บริ การของผู้ป่วย อัตราการให้ บริ การของหน่วยบริ การ จานวน
ผู้ให้ บริ การ และรูปแบบของแถวคอยที่ให้ บริ การ
ส่ว นที่ 2 ส่ ว นวิ เคราะห์ ก ารให้ บ ริ การโดยใช้ ส มการทาง
คณิ ตศาสตร์ (Mathematical Formula) โดยรับข้ อมูลจากส่ว น
ปฏิสมั พันธ์กับผู้ใช้ จากนั ้นจึงคานวณค่า ต่า ง ๆ ตามสมการ
ทางคณิตศาสตร์
ส่วนที่ 3 ส่ว นจัดเก็ บข้ อมูล ที่ช่ว ยแก้ ปัญ หาการรอรับบริ การ
(Queuing Solution Repository) โดยจัดเก็ บข้ อมูล ต่า ง ๆ ใน
ฐานข้ อมูล ได้ แก่ ปั จจัยต่าง ๆ ด้ านทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
และสมการทางคณิตศาสตร์ ที่ได้

แถวคอยวิเคราะห์การจัดการระบบสารสนเทศของห้ องไอซีย ู
สาหรับผู้ป่วยหลังการผ่า ตัด เพื่อสนับสนุนในการตัดสิน ใจการ
อนุมัติ ใช้ เตี ย งของผู้ป่ วยให้ กั บเจ้ า หน้ าที่ การพยายามลด
ระยะเวลาอาจจะท าให้ เกิ ดต้ น ทุน หรื อค่า ใช้ จ่า ยขึ ้นในระบบ
ดังนั ้น สถิตย์ เทศาราช และสมบัติ สิน ธุเชาว์ (2553) [13] จึง
ได้ ศึกษาระบบแถวคอยแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลตระการ
พื ช ผล จั ง หวัด อุบ ลราชธานี ซึ่ ง นอกจากจะเน้ นการลด
ระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยแล้ว ยังได้ นาต้ นทุนที่เกิดขึ ้นในการ
ลดระยะเวลารอยคอยมาวิเคราะห์ร่ วมด้ วย ซึ่งงานวิ จัย ที่
เกี่ยวข้ อง สามารถสรุปได้ ดงั แสดงในตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 สรุปงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ อง

งานวิจัย [เอกสารอ้ างอิง]

งาน

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

วิจัยนี ้

จัดสรรทรัพยากรหน่วยบริการ





















ปรับเปลีย่ นขั ้นตอนการทางาน
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ซอฟต์แวร์ สาเร็จรูป(A)/พัฒนาเอง(D)
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D

D

A

D

A

A

D

A

D

ใช้ ทรัพยากรที่จ ากัดเป็ นเกณฑ์

-

-

-

-

-

-

-



-



จิตเวช(P)/สถานพยาบาลทั่วไป(H)

H

H

H

H

H

H

H

H

H

P

บทความนี ้นาเสนอการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แ วร์ จาลอง
สถานการณ์ การให้ บริ การสาหรับโรงพยาบาลทางจิตเวช โดย
ใช้ ทฤษฎี แ ถวคอยซึ่ ง วิ เ คราะห์ ด้ วยสูต รทางคณิ ต ศาสตร์
(Mathematical Formula) เพื่อ ช่ว ยในการวิ เคราะห์ ร ะบบ
แถวคอยและแก้ ปั ญ หาความล่า ช้ า ในการบริ ก ารผู้ป่วยของ
แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนคริ น ทร์
โดยสามารถระบุค่าตัวแปรต่าง ๆ ของระบบงานที่ต้องการผ่า น
ทางส่วนปฏิสมั พันธ์กับผู้ใช้ (User Interface)

ส่ว นที่ 4 ส่ ว นการแปลงผลลัพ ธ์ (Data Representation
Module) เป็ นส่วนที่ใช้ ในการแปลงผลลัพธ์ จากสมการที่มีค่า
ต่าง ๆ ที่เข้ าใจได้ ยากให้ อยู่ในรูปแบบที่ผ้ ใู ช้ สามารถท าความ
เข้ าใจได้ ง่า ย ได้ แ ก่ อัตราการเข้ า มารั บบริ ก าร ( ) อัตราการ
ให้ บริ ก าร ( ) ความหนาแน่ น ของแต่ล ะหน่ว ยให้ บริ ก าร( )
ความยาวของแถวคอยโดยเฉลี่ย ( ) เวลารอรั บบริ ก ารโดย
เฉลี่ ย ( ) และอัต ราการว่ า งของแต่ ล ะหน่ ว ยให้ บริ การ
(

)

User Interface

4.1 ภำพรวมของระบบ

Mathematical
M th
Ma
t ematittical Formula
F rm
Fo
r ula
l
la

Functions,
Factors, Criteria,
Conditions

ส่วนที่ 1 ส่วนปฏิ สมั พันธ์ กับผู้ใช้ (User Interface) เป็ นส่ว นที่
รั บข้ อมูลการน าเข้ าต่า ง ๆ จากผู้ใ ช้ ได้ แ ก่ อัตราการเข้ า รั บ

Data Representation
Module

Parameters,
Waiting line Model

ซอฟต์แวร์ จาลองสถานการณ์ การให้ บริ การสาหรับโรงพยาบาล
ทางจิตเวชด้ วยเทคนิคแถวคอย มีส่วนประกอบที่สาคัญ 4 ส่วน
ดังแสดงในภาพที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

Mathematical Equations,
Queuing Model

4. รำยละเอียดกำรพัฒนำ

Results

การวิเคราะห์

[5]

Queuing
Queuing Solutions
Solutions
Repository
Repository

ภำพที่ 2 โครงสร้ างสถาปั ตยกรรมของซอฟต์แวร์
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4.2 กำรออกแบบและพัฒนำซอฟต์ แวร์

การออกแบบซอฟต์แ วร์ จาลองสถานการณ์ น ัน้ ได้ มีก ารเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลระยะเวลาการให้ บริ การเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์
ถึ งอัตราการเข้ ามารั บบริ ก าร อัตราการให้ บ ริ ก าร จานวนผู้
ให้ บริ การ และขั ้นตอนในการรั บบริ ก ารของผู้รั บบริ ก ารแต่ล ะ
ประเภท รวมถึงจานวนผู้รับบริ การที่จะเข้ า รั บบริ ก ารในแต่ล ะ
ขั ้นตอนของผู้ป่วยแต่ล ะประเภท ตั ้งแต่ เข้ า สู่ก ระบวนการจน
ได้ รับบริ การแล้ วเสร็ จ โดยที่งานวิจัย นี ้จะแบ่งเป็ น 3 ประเภท
ได้ แก่ 1) ผู้รับบริ การรายเดิมหรื อมารับการตรวจรักษาต่อเนื่อง
มีจานวนประมาณร้ อยละ 60 ซึ่งจะต้ องผ่า นจุดบริ ก าร เวช
ระเบียน วัดสัญญาณชีพ ตรวจรักษาโดยจิตแพทย์ พบยาบาล
และนัดครั ง้ ถัดไป จากนั ้นจึงรอรั บยาและชาระค่า บริ ก าร 2)
ผู้รับบริ การรายใหม่ มีจานวนประมาณร้ อยละ 5 จะต้ องผ่า น
จุดบริ การทานองเดียวกับประเภทแรกแต่จะมีข ั ้นตอนเพิ่มขึ น้
คือจะต้ องสัมภาษณ์ประวัติการเจ็บป่ วยโดยพยาบาลก่อนที่จะ
พบจิตแพทย์และ 3) มารับบริ การรับยาเดิม มีจานวนประมาณ
ร้ อยละ 35 ผู้รั บ บริ การประเภทนี จ้ ะไม่ ต้ องพบจิ ต แพทย์
กล่าวคือ จะผ่านจุดบริ การวัดสัญญาณชีพแล้ วรอรับบริ การนัด
รับยาเดิม จากนั ้นจึงไปที่จุดบริ ก ารรั บยาและชาระค่า บริ ก าร
จากการศึกษาและวิเคราะห์ก ารรั บบริ ก ารดังกล่า ว จึงน ามา
สร้ างเป็ นแผนภาพแสดงได้ ดังภาพที่ 3 ซึ่ ง ความหมายจุด
บริ การต่าง ๆ คือ A คือ จุดบริ การเวชระเบียน B คือ จุดบริ ก าร
คัดกรอง วัดสัญ ญาณชีพ C คือ จุดบริ ก ารสัมภาษณ์ ประวัติ
ผู้รับบริ การรายใหม่ D คือ จุดบริ การตรวจรักษาโดยจิตแพทย์
E คือ จุดบริ การพบพยาบาลและนัดครัง้ ต่อไป F คือ จุดบริ ก าร
รั บ นัด รั บยาเดิ ม และ G คือ จุด บริ ก ารจ่ า ยยาและชาระ
ค่าบริ การ เมื่อวิเคราะห์ข ั ้นตอนต่า ง ๆ และลัก ษณะของการ
ให้ บ ริ ก ารแล้ ว จากนัน้ จึง พัฒ นาซอฟต์แ วร์ เ พื่อ ช่ว ยในการ
คานวณค่าพารามิเตอร์ ต่า ง ๆ ของทฤษฎีแ ถวคอยที่ได้ น ามา
ประยุกต์ใช้ ดังแสดงในภาพที่ 4

4.3 ข้ อจำกัดของระบบ

ระบบที่พฒ
ั นาขึ ้นใช้ ได้ กับการวิเคราะห์รู ปแบบการให้ บริ ก าร
แบบผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจิตเวชเท่านั ้น เพราะมีลกั ษณะ
การดาเนินงานคล้ ายกับโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราช
นคริ นทร์ ที่ใช้ เป็ นกรณีศึกษา

5. กำรทดสอบกำรใช้ งำน

ข้ อมูลระยะเวลาการให้ บริ ก ารที่น ามาทดสอบนั ้น เป็ นข้ อมูล
ระยะเวลาการให้ บริ การแบบผู้ป่ วยนอกที่ ได้ จากการเก็ บ
รวบรวมของทางโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนคริ น ทร์
ซึ่งผลการทดลองแสดงได้ ดังตารางที่ 2 จากผลการทดลอง
สามารถคานวณระยะเวลาได้ ดงั นี ้
1) ผู้รั บบริ ก ารตรวจรั ก ษาต่อเนื่ องทั่ว ไป ใช้ เวลาในการรั บ
) = (0.06 + 0.10
บริ ก าร (
+ 1.03 + 0.05 + 0.12) x 60 = 81.6 นาที
2) ผู้รั บบริ ก ารรายใหม่ ใช้ เวลาในการรั บบริ ก าร (
) = (0.06 + 0.10 + 0.37 +
1.03 + 0.05 + 0.12) x 60 = 103.8 นาที
3) ผู้รับบริ การรับยาเดิม ใช้ เวลาในการรั บบริ ก าร (
) = (0.10 + 0.06 + 0.12) x 60 = 16.8 นาที

5.1 สภำพแวดล้ อมในกำรทดสอบ

ในการทดสอบนั ้นได้ เก็ บรวบรวมระยะเวลาในการให้ บริ ก าร
วันที่ 4 – 29 กรกฎาคม 2554 เว้ นวันเสาร์ และวันอาทิตย์ รวม
ทั ้งสิ ้น 20 วันทาการ จากนั ้นนาข้ อมูลระยะเวลามาคานวณค่า
ต่าง ๆ ด้ วยสมการทางคณิ ตศาสตร์ ข องทฤษฎีแ ถวคอยผ่า น
ซอฟต์แวร์ ที่พฒ
ั นาขึ ้น

5.2 ผลกำรทดสอบและกำรวิจำรณ์ ผล

การทดสอบประสิทธิ ภาพและความถูกต้ องของสมการที่ได้ ใน
งานวิจัย นี ้ใช้ วิ ธีก ารหาค่า ความคลาดเคลื่อ นเฉลี่ย สัมบูร ณ์
(Mean Absolute Error: MAE) ซึ่ง เป็ นค่า ที่แ สดงถึ งความ
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย โดยไม่คานึงถึงทิศทางบวกหรื อลบ
เพื่อหาค่าความแตกต่างระหว่างค่าที่ได้ จากสมการแถวคอย
และค่า จริ งของระบบงาน โดยค่ า ความคลาดเคลื่อ นเฉลี่ ย
สัมบูรณ์ แสดงดังสมการที่ (1)

ภำพที่ 4 ส่วนปฏิสมั พันธ์กับผู้ใช้

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
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1

𝑛𝑛

𝑛𝑛

∑ 𝑄𝑄𝑖𝑖
𝑖𝑖 1

(1)

𝐹𝐹𝑖𝑖
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ตำรำงที่ 2 ผลลัพธ์จากการใช้ ทฤษฎีแถวคอยด้ วยการคานวณทางสมการคณิตศาสตร์
จานวนผู้ให้ บริ การ (𝑆𝑆)
S=1
S>1

ตัวแปร/หน่วยบริการ
จานวนผู้ให้ บริการ (คน) (𝑆𝑆)
อัตราการเข้ามา (คน/ชม.)(𝜆𝜆)

อัตราการให้ บริการ (คน/ชม.) (𝜇𝜇)
อรรถประโยชน์หน่วยบริ การ (𝜌𝜌)

จานวนผู้รับบริการเฉลี่ย ณ เวลาใด ๆ (คน) (𝐿𝐿)
จานวนผู้รับบริการเฉลี่ยที่อยู่ในแถวคอย ณ
เวลาใด ๆ (คน) (𝐿𝐿𝑞𝑞)

เวลาเฉลีย่ (ช.ม.) ที่ผ้ รู ับบริการแต่ละ รายใช้

เวลาเฉลีย่ (ช.ม.) ที่ผ้ รู ับบริการแต่ละรายใช้ ใน
แถว (𝑊𝑊𝑞𝑞 )
ความน่าจะเป็ นที่ผ้รู ับบริการไม่ต้องรอ (𝑃𝑃𝑜𝑜 )

𝜆𝜆
𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐿𝐿𝑞𝑞

1
36

1
2.3

3
35

2
16

2
12

2
35

20

46

5

12

20

20

24

0.62

0.78

0.46

0.97

0.40

0.30

0.80

2.45

3.60

0.85

36.09

0.95

0.66

4.33

0.15

0.06

2.74

0.06

0.10

0.37

1.03

0.06

0.05

0.12

𝜆𝜆

𝐿𝐿𝑞𝑞
𝜆𝜆

0.02

0.07

0.17

0.94

0.01

0.01

0.08

0.14

0.22

0.54

0.02

0.43

0.54

0.11

𝜇𝜇(𝜇𝜇
1

𝜆𝜆
𝜇𝜇

𝐿𝐿
𝜆𝜆

𝜆𝜆)
(𝑠𝑠−1) (𝜆𝜆/
𝑖𝑖 0
𝑖𝑖!

1) ผู้รับบริ การตรวจรักษาต่อเนื่องทัว่ ไป
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ใด ๆ ( ) พบว่าจุดบริ ก ารที่ ผ้ รู ั บบริ ก ารใช้ เวลารอรั บบริ ก าร
นานที่สดุ คือ จุดบริ การรอตรวจโดยจิตแพทย์ (D) เนื่องจากต้ อง
ให้ บริ ก ารผู้รั บบริ ก ารส่ว นใหญ่ ซึ่งมาจากผู้รั บบริ ก ารทั ้งสาม
ประเภท (ร้ อยละ 70) และมีจานวนจิตแพทย์ให้ บริ การจานวน
จากัด ดังภาพที่ 6
ความหนาแน่น/อัตราการว่างของหน่วยบริการ
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1
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3) ผู้รับบริ การรับยาเดิม

นาที
ผลจากการทดสอบประสิท ธิ ภาพของผลลัพธ์ ค่า ที่ได้ มีความ
ใกล้ เคียงกับค่าของระยะเวลาในการดาเนิน งานจริ ง ของการ
ให้ บริ การทั ้งสามรูปแบบ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ถึงความหนาแน่นของ
การให้ บริ ก าร ( ) เปรี ย บเทีย บกับอัตราการว่ า งงาน (Idle
time) พบว่า จุดวัดสัญญาณชีพ (B) จุดตรวจทางจิต (D) จุด
พบพยาบาล(E) และจุดจ่ายยาและชาระค่าบริ การ (G) มีค่าสูง
ทั ้งนี ้จุดดังกล่าวเป็ นจุดบริ การร่ วมที่ผ้ รู ับบริ การทั ้งสามประเภท
ต้ องใช้ บริ การ ดังภาพที่ 5 และเมื่อพิจารณาในด้ า นเวลาของ
การรอคอยโดยเฉลี่ยก่อนที่จะได้ รั บบริ ก ารในแต่ละจุดบริ ก าร
( ) และจานวนผู้รับบริ การเฉลี่ยที่อยู่ในแถวคอย ณ เวลา
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สเตปโตสโคปไร้ สาย
Wireless Stethoscope
ธนทรรศน์ แซ่ลิ ้ม ชัยรัช เม้ ยนรทา ฐปนัท อินจงใจ และ วีรยุทธ วุฒิอําพล

สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
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บทคัดย่ อ
โครงงานนี ้นํ าเสนอการออกแบบและพัฒนาสเตปโตสโคปไร้ สาย โดย
อาศัยมอดูลบลูทูธในการส่งผ่านข้อมูลไปยังคอมพิ วเตอร์ ในส่วนภาคส่ง
จะใช้ไมค์คอนเดนเซอร์ ต่อกับหูฟังแพทย์ ตรงส่วนทีเ่ รี ยกว่า Chest piece
โดยไมค์ จะทําหน้าทีแ่ ปลงสัญญาณเสียงให้เป็ นสัญญาณอนาล็อก ส่งไป
ยัง ไมโครคอนโทรลเลอร์ เ พื ่อ ทํ า การแปลงสัญ ญาณอนาล็ อ ก ให้ เ ป็ น
สัญญาณดิ จิตอล จากนัน้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะทํ าการส่งข้อมูลไปยัง
ภาครั บ โดยใช้ม อดู ล บลู ทู ธ ในส่ ว นของภาครับ จะทํ า การอ่ า นค่ า จาก
มอดูลบลูทูธ แล้วนํ าค่ามาเก็บในรู ปแบบอาร์ เรย์ แล้วนํ าข้อมู ลไปแสดง
เป็ นกราฟแบบเวลาจริ ง และเข้าอัลกอรึ ทึมในการแสดงผลอัตราการเต้น
ของเสี ยงหัวใจ และสามารถบันทึกเก็บเป็ นไฟล์ เสี ยง .wav เพือ่ สามารถ
นําไปฟั งย้อนหลังได้

คําสําคัญ
สเตปโตสโคปไร้ สาย, อัตราการเต้ นของหัวใจ, เสียงหัวใจ

Abstract

This project presents the design and development of a Wireless
Stethoscope based on Bluetooth technology which is able to
transmit data to a computer. The part of a transmission
connected to a condenser microphone in a stethoscope is
called the chest piece. This converts the audio signal to an
analog signal. This signal is then sent to a microcontroller which
converts analog signals to digital signals. The microcontroller
sends data to a receiver using a Bluetooth module. The receiver
reads a value from the Bluetooth module, and then the value is
stored in an array of formats. This displays heart sound
waveforms in real-time. Algorithms are used to display the heart
rate. These can be saved as audio .wav files which are then
able to be played back and can store patient’s medical records
into a database for future reference.

Key Word

Wireless stethoscope, heart rate, heart sound
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1. บทนํา

ในการวินิจฉัยโรคแพทย์จะใช้ หฟู ั งแพทย์ (Stethoscope) [1]
ซึ่งเป็ นเครื่ องมือพื ้นฐานในการฟั งเสียงหัวใจ และอวัยวะอื่นๆ
ซึ่งอาจจะเกิดผลเสียได้ เมื่อแพทย์ ผ้ วู ินิจฉัยโรคอยู่ในสถานที่
หรื อสถานการณ์ ที่มีโอกาสติดเชื ้อโรคจากผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยที่มี
ประวัติสงสัยในการติดเชื ้อจากไข้ หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ผู้ป่วย
ติดเชื ้อร้ ายแรง เมื่อแพทย์จําเป็ นต้ องตรวจคัดกรองผู้ป่วยอาจ
ก่อให้ เกิดความเสี่ยงกับแพทย์ และในบางครั ง้ อาจเกิดความ
คลาดเคลื่อนในการวินิจฉัยโรคได้ ผู้วิจยั จึงมีแนวความคิดที่จะ
สร้ างเครื่ องฟั งเสี ย งหั ว ใจแบบไร้ สาย ซึ่ ง เป็ นหู ฟั งแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งข้ อมูลผ่านบลูทธู และใช้ ซอฟต์แวร์ ในการ
แสดงผลอัตราการเต้ นของหัวใจ ทําให้ แพทย์สามารถนําไปใช้
ตรวจคัดกรองผู้ป่วยในขันต้
้ นได้ อีกทังยั
้ งสามารถใช้ เป็ นระบบ
ปรึกษาทางไกล (Telemedicine) [2] สําหรับโรงพยาบาลที่ขาด
แคลนบุค ลากรทางการแพทย์ โดยส่ง ข้ อ มูล เสี ย งหัว ใจที่ ไ ด้
บันทึกไว้ ผ่านโปรแกรมที่พฒ
ั นาไปยังศูนย์การแพทย์ที่มีแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อวินิจฉัยโรคต่อไป ระบบยังสามารถ
จัดเก็บข้ อมูลต่างๆที่ได้ จากการบันทึกผลจากผู้ป่วยนําไปเก็บ
ลงในฐานข้ อ มูล เพื่ อ ง่ า ยต่ อ การตรวจสอบประวัติ และยัง
สามารถนํ า ข้ อ มูลเหล่า นี ไ้ ปใช้ เ ป็ นสื่อการเรี ย นการสอนของ
นักศึกษาแพทย์ได้ อีกด้ วย

2. ที่มาและแรงจูงใจของปั ญหา

การที่จะฝึ กแพทย์ให้ สามารถวินิจฉัยความผิดปกติของหัวใจ ได้
ต้ อ งใช้ เวลานาน ทํ า ให้ แพทย์ เ ฉพาะทางด้ านนี ม้ ี น้ อย ไม่
สามารถกระจายไปสู่โ รงพยาบาลในชนบทได้ ทั่ว ถึ ง จึ ง มี
แนวคิดที่จะศึกษาวิธีการที่จะรับสัญญาณเสียงหัวใจแล้ วแปลง
ให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของสัญ ญาณดิ จิ ต อล เพื่ อ ที่ จ ะสามารถนํ า มา
แสดงผลและประมวลผลสัญญาณเสียงหัวใจด้ วยคอมพิวเตอร์
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ซึ่งจะสามารถช่วยให้ บคุ ลากรทางการแพทย์สามารถวิเคราะห์
วินิจฉัยโรคได้ ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น อีกทังยั
้ งช่วยเพิ่ม
ขี ด ความสามารถให้ กั บ โรงพยาบาลในชนบทให้ สามารถ
วินิจฉัย หรื อคัดกรองผู้ที่มีความผิดปกติทางหัวใจได้ ด้วย

ส่วนบุคคล (PANs: Personal Area Networks) [4] และด้ วย
เหตุที่เป็ นเทคโนโลยีที่กินพลังงานตํ่าและมีขนาดเล็ก จึงเป็ นที่
นิยมนําไปใช้ งานร่วมกับอุปกรณ์ไร้ สายในหลายๆ ประเภท

3. งานและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง

คอนเดนเซอร์ ไมโครโฟนภายในจะประกอบด้ วยเฟต ซึ่งจะต้ อง
ทําการไบอัสกระแสผ่านตัวต้ านทานมาเลี ้ยงตัวไมโครโฟน เพื่อ
ทํางาน และยังมีแผ่นโลหะสองแผ่น แผ่นหนึ่งจะอยู่คงที่และอีก
แผ่นจะเคลื่อนที่อย่างอิสระ ทําหน้ าที่เป็ นแผ่นไดอะแฟรม เป็ น
ผลทําให้ คา่ ความจุเปลี่ยนแปลง โดยแผ่นโลหะทังสองจะถู
้
กคัน้
ไว้ ด้ วยฉนวน ดั ง รู ป ที่ 2 เมื่ อ มี ค ลื่ น เสี ย งมากระทบที่ แ ผ่ น
ไดอะแฟรม เป็ นผลทําให้ ค่าความจุเปลี่ยนแปลง ก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสที่ไหลผ่านตัวต้ านทาน และค่าแรงดัน
ตกคร่อม เป็ นสัญญาณเอาต์พตุ ของไมโครโฟน

บทความนี ้จะกล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง ทังหมด
้
4 ส่วนด้ วยกัน
ดังต่อไปนี ้ คือ

3.1 หูฟังสําหรับแพทย์

หูฟังสําหรับแพทย์ (Stethoscope) เป็ นอุปกรณ์ทางการแพทย์
พืน้ ฐานที่ ใ ช้ ใ นการตรวจฟั งเสียงจากการทํ างานของอวัย วะ
ต่ า งๆ โดยเฉพาะที่ ร ะบบหั ว ใจ และระบบการหายใจ
ส่วนประกอบของหูฟังแพทย์โดยทัว่ ไปจะประกอบด้ วย 3 ส่วน
หลัก ดังแสดงในรูปที่ 1 ดังนี ้
1. Earpieces ใช้ ใส่หใู นการฟั ง
2. Chest piece ใช้ วางแนบตรงตําแหน่งที่จะตรวจ
ฟั ง ส่วนใหญ่มี 2 ด้ าน คือ ด้ าน Bell ใช้ ฟังเสียงความถี่ตํ่า เช่น
เสียงจากระบบหัวใจ และด้ าน Diaphragm ใช้ ฟังเสียงที่มี
ความถี่สงู เช่น เสียงจากระบบหายใจ
3. Tubing เป็ นท่อนําเสียงจากส่วน Chestpiece ไป
ถึงส่วน Earpieces

3.3 คอนเดนเซอร์ ไมโครโฟน

รู ปที่ 2 ลักษณะโครงสร้ างคอนเดนเซอร์ ไมโครโฟน

3.4 ไมโครคอนโทรลเลอร์

รู ปที่ 1 ส่วนประกอบของหูฟังแพทย์

3.2 บลูทธู

บลูทธู (Bluetooth) หรื อ IEEE 802.15.1 [3] คือเทคโนโลยี
คลื่นสัญญาณวิทยุระยะสันในย่
้ านความถี่ที่ 2.45 GHz ISM
band ที่ ร องรั บ ตามมาตรฐานอุ ต สาหกรรมขององค์ ก ร
Bluetooth SIG (Special Interest Group) สามารถใช้ ในการ
เชื่ อมต่ออุปกรณ์ ต่างๆ เข้ าด้ วยกัน เป็ นเครื อข่ายไร้ สายแบบ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) คืออุปกรณ์ ควบคุม
ขนาดเล็ ก ซึ่ ง บรรจุ ค วามสามารถที่ ค ล้ ายคลึ ง กั บ ระบบ
คอมพิ ว เตอร์ โดยในไมโครคอนโทรลเลอร์ ไ ด้ ร วมเอาหน่ ว ย
ประมวลผล หน่วยความจํา ระบบสัญญาณนาฬิกา และพอร์ ต
ซึง่ เป็ นส่วนประกอบสําคัญของระบบคอมพิวเตอร์ เข้ าไว้ ด้วยกัน
โดยทํ า การบรรจุเ ข้ า ไว้ ใ นตัว ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยถูก
นํ า ไปใช้ ใ นระบบสมองกลฝั ง ตัว ซึ่ง เป็ นระบบคอมพิ ว เตอร์
ขนาดเล็กอยู่ภายในเครื่ องจักรกล เครื่ องใช้ ไฟฟ้า กลไกขนาด
เล็กที่ควบคุมด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น เพื่อเพิ่มความชาญ
ฉลาด หรื อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานของเครื่ อ งมื อ
ลักษณะงานที่เหมาะในการนําไมโครคอนโทรลเลอร์ ไปใช้ ใน
งานควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ I/O เช่น ควบคุมมอเตอร์ ,
ควบคุม LCD เป็ นต้ น
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4. รายละเอียดการพัฒนา

รายละเอียดการพัฒนา สามารถ แบ่งออกเป็ น ดังนี ้

4.1 ภาพรวมของระบบ

ภาพรวมขอบระบบจะประกอบไปด้ วยส่วนของภาคส่งโดยใช้
อุปกรณ์สเตปโตสโคปไร้ สาย ส่งข้ อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ ผ่า
นบลูทธู และส่วนของภาครับ คือ โปรแกรมที่ใช้ แสดงผลอัตรา
การเต้ นของหัวใจ และกราฟหัวใจเก็บลงในฐานข้ อมูล ดังรู ป
ที่ 3

ส่ว นของการส่ง ข้ อ มูล ไร้ สายจะใช้ ไ มค์ ค อนเดนเซอร์ ตัว ที่ 1
ทําหน้ าที่เป็ นตัวรับสัญญาณเสียงเข้ ามาและต่อเข้ ากับวงจรปรี
แอมปลิไฟเออร์ เพื่อขยายสัญญาณให้ มีขนาดเหมาะสมเพื่อให้
วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ ทําการแปลงสัญญาณอนาล็อก ให้
เป็ นข้ อมูลดิจิตอล เมื่อได้ ข้อมูลดิจิตอลแล้ วก็จะส่งผ่านข้ อมูล
ผ่านทางพอร์ ต Tx ของไมโครคอนโทรลเลอร์ ไปยังพอร์ ต Rx
ของมอดู ล บลู ทู ธ เพื่ อ ส่ ง ข้ อมู ล ที่ ไ ด้ ไปประมวลผลยั ง
คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นที่ 2 หู ฟั งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะใช้ ไมค์
คอนเดนเซอร์ ตวั ที่ 2 รับสัญญาณเสียงแล้ วส่งสัญญาณเสียงที่
ได้ ไปที่วงจรแอมปลิไฟเออร์ เพื่อขยายสัญญาณเสียงออกทาง
ลําโพงหรื อหูฟังด้ วยอัตราขยาย 100 เท่า จากนันพั
้ ฒนาวงจร
ต้ นแบบของเตปโตสโคปไร้ สาย ให้ เป็ นชุ ด อุ ป กรณ์ ท าง
การแพทย์ให้ มีขนาดเล็กกะทัดรัด ดังรูปที่ 6

รู ปที่ 3 ภาพรวมระบบสเตปโตสโคปไร้ สาย

4.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ

การออกแบบได้ 2 ส่วน คือ การออกแบบฮาร์ ดแวร์ และการ
ออกแบบซอฟต์แวร์ ดังรูปที่ 4

รู ปที่ 6 ชุดวงจรสเตปโตสโคปไร้ สาย

รู ปที่ 4 โครงสร้ างการออกแบบ
4.2.1 การออกแบบฮาร์ ดแวร์
การออกแบบฮาร์ ดแวร์ จะถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนของ
การส่งข้ อมูลไร้ สายและส่วนของหูฟังอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ
เขียนเป็ นไดอะแกรมของระบบได้ ดังแสดง รูปที่ 5

4.2.2 การออกแบบซอร์ ฟแวร์
ในส่วนของการออกแบบซอฟต์แวร์ ภาครับ จะใช้ บลูทธู ชนิด
มาสเตอร์ เป็ นตัวรั บข้ อมูล การเขี ยนโปรแกรมได้ ใช้ โปรแกรม
Microsoft VISUAL C# 2010 EXPRESS ในการเขียน หลักการ
ทํางานก็จะอ่านค่า ที่รับ มาได้ นัน้ นํ ามาเก็บเป็ นชนิ ดรู ปแบบ
อาร์ เรย์ Data []=463, 475, 478, 474, 483, 483, 480, 483,
470, 462, 451, 448,463, 560, 531, 381, 323, 440, 556,
636, 411, 451, 514, 502,…….จากนันก็
้ นําข้ อมูลไปแสดง
เป็ นกราฟแบบเวลาจริ ง สามารถบันทึกเก็บเป็ นไฟล์เสียง .wav
เพื่อสามารถนําไปฟั งย้ อนหลังได้ ดังโฟลว์ชาร์ ตการทํางานของ
ซอฟต์แวร์ ดังรูปที่ 7

รู ปที่ 5 ไดอะแกรมของระบบสเตปโตสโคปไร้ สาย
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จากนันโปรแกรมจะเข้
้
าสู่ฟังก์ชนั่ HR() ซึ่งใช้ ในการคํานวณค่า
อัตราการเต้ นของหัวใจในหนึ่งนาที หลังจากนันโปรแกรมก็
้
จะ
ทําการวนตรวจค่าเช่นนี ้ไปจนกว่าจะถึงเวลาที่ตงไว้
ั้

4.3 ข้ อจํากัดของระบบ

สาเหตุที่ ทําให้ อุป กรณ์ วัดค่า และทํ างานผิดพลาดนัน้ เกิ ดมา
จากจุ ด หรื อ ตํ า แหน่ ง ที่ ทํ า การวั ด อั ต ราการเต้ นของหั ว ใจ
ลักษณะของบุคคล และสภาพแวดล้ อมโดยรอบ อีกทังยั
้ งรวม
ไปถึงความชํานาญในการใช้ เครื่ องมือด้ วย

5. การทดสอบการใช้ งาน
รู ปที่ 7 โฟลว์ชาร์ ตระบบแสดงผลอัตราการเต้ นของหัวใจ
โดยหลังการในการวัดอัตราการเต้ นของหัวใจนัน้ โปรแกรมจะ
ทําการรับค่าจากบลูทธู และทําการตรวจสอบค่าข้ อมูลว่ามีค่า
มากกว่าหรื อเท่ากับ Threshold_Peak หรื อไม่ ถ้ าค่าของข้ อมูล
น้ อยกว่ า ค่ า Threshold_Peak จะทํ า การตรวจสอบค่ า ของ
ข้ อ มูล ในตํ า แหน่ ง ถั ด ไป แต่ ถ้ า ค่ า ข้ อมูล มี ค่ า มากกว่ า หรื อ
เท่ากับค่า Threshold_Peak ซึง่ หมายความว่าพบเสียงหัวใจที่
1 หรื อ S1 (First Heart Sound) จากนันจะทํ
้
าการเพิ่มค่า
Heartbeat
อี ก 1 และเพิ่ ม ค่ า i ด้ ว ยการบวกค่ า i กับ
Threshold_Skip หมายความว่า เมื่อพบเสียงหัวใจที่ 1 แล้ วให้
ข้ ามการตรวจสอบเสียงหัวใจที่ 2 ไปได้ เลย เพื่อป้องกันการนับ
ค่าเสียงหัวใจที่ 1 ซํ ้า ดังรูปที่ 8

ทดลองวัดคลื่นเสียงหัวใจก่อนทําการขยายสัญญาณและหลัง
ทําการขยายสัญญาณ โดยที่ CH 1 วัดที่จดุ เอาต์พตุ ของวงจร
คอนเดนเซอร์ ไมโครโฟน ส่วน CH 2 วัดที่จุดเอาต์ พุตของ
วงจรขยายสั ญ ญาณแล้ วทํ า การปรั บ ค่ า แรงดั น ต่ อ ช่ อ ง
(Volt/Div) ที่เครื่ องออสซิลโลสโคปทัง้ CH 1 และ CH 2 เท่ากับ
500mV ดังรูปที่ 9

รู ปที่ 9 ผลการวัดคลื่นเสียงหัวใจกับเครื่ องออสซิลโลสโคป
ส่ ว นของโปรแกรมแสดงผล ทํ า การเชื่ อ มต่ อ อุป กรณ์ และ
ตังเวลาในการบั
้
นทึกผล จากนันก็
้ กดปุ่ ม “Record” โปรแกรม
ก็เริ่ มทํางาน โดยการแสดงกราฟหัวใจ พร้ อมทังแสดงค่
้
าอัตรา
การเต้ นของหัวใจ ในแบบ Real-Time ดังแสดง รูปที่ 10

รู ปที่ 8 หลักการในการแสดงอัตราการเต้ นของหัวใจ
รู ปที่ 10 หน้ าจอโปรแกรมแสดงผลที่ใช้ ควบคูก่ บั อุปกรณ์
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5.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ

90

5.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล
ทดลองโดยการฟั งเสียงจากอุปกรณ์ สเตปโตสโคปไร้ สาย และ
ใช้ โปรแกรมแสดงผลอัตราการเต้ นของหัวใจผ่านบลูทธู ทําการ
เปรี ยบเทียบการนับจังหวะอัตราการเต้ นของหัวใจจะแบ่งเป็ น 2
รูปแบบได้ แก่ รู ปแบบแรกจะอาสาสมัครชาย 1 คน อาสาสมัคร
เพศหญิ ง 1 คน โดยมีทําการทดสอบจํานวน 10 ครัง้ พร้ อมหา
ค่าเฉลี่ยความผิดพลาดในการทดสอบ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าความผิดพลาดของอาสาสมัคร
เพศชายและเพศหญิง (ตัวอย่าง)
การฟั งเสียง
ชาย หญิง
73
78
76
68
72
70

โปรแกรม
ค่าความผิดพลาด
ชาย หญิง ชาย หญิง
78
69
6.85 1.43
84
68 10.53 0.00
72
70
0.00 0.00

4

76

72

76

72

0.00

0.00

5

76

70

80

70

5.26

0.00

6

80

72

75

72

6.25

0.00

7

68

74

68

74

0.00

0.00

8

76

76

76

74

0.00

2.63

9

72

74

68

74

5.56

0.00

10

70

72

72

72

2.86

0.00

74.90

71.50

1.35

0.42

ครัง้
ที่
1
2
3

เฉลี่ย 73.90 71.80

จากรู ปที่ 11 เป็ นกราฟเปรี ยบเทียบอัตราการเต้ นของหัวใจของ
อาสาสมัครชายและหญิงจํานวนละ 1 คน โดยมีการวัดอัตรา
การเต้ นของหัวใจของอาสาสมัครจากการทดสอบด้ วยการวัด
จากโปรแกรมเมื่ อ เที ย บกับ วัดด้ ว ยการฟั ง เสีย ง จะพบว่า ค่ า
ความผิดพลาดเฉลี่ยของเพศชายมีค่าเท่ากับ 1.35% และค่า
ความถูกต้ องเฉลี่ย 98.65% ค่าความผิดพลาดเฉลี่ยของเพศ
หญิงมีคา่ เท่ากับ 0.42% และค่าความถูกต้ องเฉลี่ย 99.58%
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อัตราการเต้นของหัวใจ(ครัง้ /นาที)

ในสภาพแวดล้ อมห้ องตรวจโรค ที่ ปิ ดมิ ด ชิ ด เงี ย บสงบ
ปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก

80
75
70
65

ั ยง
อัตราการเต้นของหัวใจผู้ชายจากการฟงเสี
อัตราการเต้นของหัวใจผู้ชายจากโปรแกรม
ั ยง
อัตราการเต้นของหัวใจผู้หญิงจากการฟงเสี
อัตราการเต้นของหัวใจผู้หญิงจากโปรแกรม

60
55
50
45

1

2

3

4

5

6

7

จํานวนการทดสอบกับอาสาสมัคร(ครัง้ )

8

9

10

รู ปที่ 11 กราฟเปรี ยบเทียบอัตราการเต้ นของหัวใจของ
อาสาสมัครชายและหญิง
ในการทดสอบรู ปแบบที่สองจะใช้ อาสาสมัครจํ านวน 20 คน
แบ่งเป็ น เพศชาย 10 คน และเพศหญิง 10 คน เริ่ มต้ นทดสอบ
โดยการนับจากการฟั งเสียงใน 30 วินาที และผลจากโปรแกรม
แสดงผลอัตราการเต้ นของหัวใจ ทําการเก็บข้ อมูลจํานวน 10
ครัง้ และนํามาหาค่าเฉลี่ยการฟั งเสียง ค่าเฉลี่ยจากโปรแกรม
แสดงผลและค่าเฉลี่ยความผิดพลาดได้ ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางเปอร์ เซนต์ความผิดพลาดของอาสาสมัครชาย
และหญิงจํานวน 20 คน
จํานวน
อาสาสมัคร
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 10
ค่าเฉลี่ย

ค่าความผิดพลาด
เพศชาย (%)
1.35
2.19
0.92
2.42
3.02
4.99
0.00
2.53
0.2
0.24
1.79

ค่าความผิดพลาด
เพศหญิง (%)
0.42
2.58
1.55
1.05
0.45
0.00
0.51
0.81
2.22
0.61
1.02

จากกราฟรู ป ที่ 12 เป็ นเปอร์ เซนต์ ความผิดพลาดในการ
ตรวจวัดด้ วยโปรแกรม เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับการตรวจวัดด้ วย
การฟั ง โดยค่าความผิดพลาดเฉลี่ยของอาสาสมัครเพศชาย จะ
มีค่าเท่ากับ 1.79% และมีค่าความถูกต้ อง 98.21% และค่า

การประชุมวิชาการ ECTI-CARD ครั้งที่ 4 21-22
มิถุนมายน
2555ECTI-CARD
RMUTT ครั้งที่ 4 21-22 มิถุนายน 2555
248RMUTT
การประชุ
วิชาการ

ความผิดพลาดเฉลี่ ย ของอาสาสมัค รเพศหญิ ง ได้ ค่า เท่า กับ
1.02% และมีคา่ ความถูกต้ อง 98.98 %
20

อาสาสมัครชาย
อาสาสมัครหญิง

ค่าเฉลีย่ ความผิดพลาดในการวัด (%)

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

1

2

3

4

5

6

จํานวนอาสาสมัคร (คน)

7

8

9

10

รู ปที่ 12 กราฟเปอร์ เซนต์ความผิดพลาดในการตรวจวัด

6. บทสรุ ป

ผู้เขียนบทความนีไ้ ด้ ทําการสร้ างสเตปโตสโคปไร้ สายขึน้ โดย
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนของฮาร์ ดแวร์ และส่วนของ
ซอร์ ฟแวร์ ส่ ว นของฮาร์ ดแวร์ จะทํ า หน้ าที่ เ ป็ นตั ว รั บ
สัญญาณเสียงหัวใจและทําหน้ าที่เป็ นภาคส่ง ประกอบไปด้ วย
2 ส่วน คือ 1.ส่งข้ อมูลไร้ สาย จะทําหน้ าที่เป็ นอ่านค่าและส่ง
ค่ า ที่ ไ ด้ ไปยั ง ภาครั บ 2.หู ฟั งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะทํ า หน้ าที่
รั บ สัญ ญาณเสี ย งและขยายเสี ย งออกทางหูฟั ง หรื อ ลํ า โพง
ต่อมาคือ ส่วนของซอร์ ฟแวร์ จะทําหน้ าที่รับค่าและประมวลผล
โดยจะใช้ บลูทธู ชนิดมาสเตอร์ เป็ นตัวรับข้ อมูลอ่านค่าที่รับเข้ า
มาแล้ วนํามาเก็บในรูปแบบอาร์ เรย์ จากนัน้ ก็นําข้ อมูลไปแสดง
เป็ นกราฟ แบบ Real-time แสดงผลอัตราการเต้ นของเสียง
หัวใจ บันทึกเก็บเป็ นไฟล์เสียง .wav และจัดเก็บลงใน
ฐานข้ อมูล ซึง่ สามารถนํามาใช้ เป็ นข้ อมูลย้ อนหลังได้ รวมถึงใช้
สําหรับเป็ นสื่อการเรี ยนการสอนของนักศึกษาแพทย์ ในการฟั ง
อัตราการเต้ นของหัวใจในรูปแบบต่างๆได้ อีกด้ วย
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6.1 แนวทางการพัฒนาต่ อ

แนวทางการพัฒ นาต่ อ ในทางฮาร์ ด แวร์ ส ามารถทํ า ให้ ตั ว
อุปกรณ์มีขนาดที่เล็กกะทัดรัด ง่ายต่อการใช้ งานทางการแพทย์
ส่วนทางซอร์ ฟแวร์ ปัจจุบนั สามารถแสดงกราฟ และอัตราการ
เต้ นของหัวใจได้ แล้ ว ต่อไปควรที่จะให้ โปรแกรมสามารถบ่ง
บอกได้ ถึงความผิดปกติต่างๆ ของหัวใจและแสดงผลอัตราการ
เต้ นของหัวใจได้ แม่นยํามากยิ่งขึ ้น
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บทคัดย่ อ

ปั ญหาการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเป็ นหนึ่งในปั ญหาทางสาธารณสุข และ
มี ป ริ มาณสู งติ ด 1 ใน 4 ของสาเหตุการเสี ยชี วิต ของประชาชนทั่วโลก
รวมถึ ง ในประเทศไทย แนวทางการป้ องกัน และรั ก ษาผู้ ป่ วยคื อ การ
พัฒนาเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ เพือ่ สนับสนุนการ
รักษาผู้ป่วยให้แก่แพทย์ งานวิ จยั นีพ้ ฒ
ั นาเครื ่องมื อสาหรับจัดเก็บข้อมูล
อัตราการเต้นของหัวใจ เพือ่ เป็ นข้อมูลในการวิ นิจฉัยโรค รวมทัง้ สามารถ
แจ้งเตื อนแพทย์ ได้อย่างทันท่ว งที ในช่วงเวลาที ่อตั ราการเต้ นของหัวใจ
ผิ ด ปกติ ซึ่ งงานวิ จัยนี ้ออกแบบและพัฒนาระบบวัด อัตราการเต้ น ของ
หัวใจโดยการประยุกต์ ใช้เครื อข่ายโทรศัพท์ เคลื ่อนที ่ เพือ่ เสนอข้อมูลที ่ได้
ในรู ปแบบของกราฟอัตราการเต้ นของหัว ใจบนโทรศัพท์ มือถื อและบน
หน้าเว็ บไซต์ ข องโรงพยาบาล จากผลการทดสอบระบบต้น แบบแสดง
ความแม่นยาในการวัด ระบบที ่ได้มีความสะดวกในการแสดงข้อมูลเพื อ่
วิ นิจฉัยโรค รวมทัง้ สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันและรักษาโรค
ของผู้ป่วย

Abstract

Heart disease is one of the major causes of death in Thailand.
One of the four going trend of curing the patience is to apply
information technology to help the treatment of doctors. This
research develops a tool to gather information about heart
beats of the patience for supporting the doctor in healing the
disease. In addition, the tool can inform the doctor in case
of emergency when the heart beat is abnormal. We develop
a wireless-based system for monitoring the heartbeat of the
patience, using mobile phone and a sensor. The information
can be viewed on the patience's mobile and the hospital's
server. We measured the accuracy of the tool. The results
show that the reliability is acceptable. The information about
heart beat can help the doctor in treating the patience.
Furthermore, the patience can look after herself more effectively.

คำสำคัญ

อัตราการเต้นของหัวใจ, โทรศัพท์มือถื อ, เครื ่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
, สัญญาณบลูทูธ
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1. บทนา
โรคหัว ใจนับ ว่า เป็ นสาเหตุห นึ่ง ของการเสีย ชี วิ ต ของผู้ป่ วย
จานวนมากในจังหวัดมหาสารคามจานวนผู้ป่วย ด้ วยโรคหัวใจ
ที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคามโดยเฉลีย่
มีประมาณ 4,000 คน/ปี ซึ่งแยกได้ เป็ นผู้ป่วยโรคกล้ ามเนือ้
หัวใจขาดเลือด โรคกล้ ามเนื ้อหัวใจโต โรคลิ ้นหัวใจรั่วโรคเยื่อ
หุ้มหัวใจอักเสบ และโรคหัวใจเต้ นผิดจังหวะ (ซึ่งมีจานวนโดย
เฉลีย่ มากถึง 1,800 คน/ปี )
อาการที่บ่งชี ถ้ ึงการกาเริ บของโรคและระดับความ
รุนแรง เช่น อาการแน่นหน้ าอก ใจสัน่ หัวใจเต้ นผิดจังหวะ หวิว
หน้ ามืด เป็ นลม ในทางการแพทย์เมื่ออาการเหล่านี ้ปรากฏขึ ้น
เนื่องจากโรคหัวใจที่เป็ นอยู่คือ ดัชนีแสดงว่าขณะนันผู
้ ้ ป่วยมี
ความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต เนื่องจากโรคกาเริ บเฉียบพลัน
มากที่สุด และสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่ง ในการตรวจ เพื่อเป็ นการ
ป้องกันและการรั กษาโรคหัวใจคือ เครื่ องมือที่สามารถใช้ ใน
การวัดคลื่นไฟฟ้ าหัวใจของผู้ป่วยได้ ซึ่งผู้ป่วยต้ องมารั บการ
ตรวจวัดและรอคิวที่โรงพยาบาล กว่าผู้ป่วยจะเดินทางมาถึ ง
โรงพยาบาลอาการหรื อ คลื่ น หัว ใจ ขณะที่ ผิ ด ปกติ อ าจจะ
หายไป ทาให้ แพทย์ไม่สามารถวิเคราะห์หรื อวินิจฉัยได้
นอกจากนี ย้ ังมี งานวิจัย ก่อ นหน้ านี ้ [4] ที่ พัฒ นา
เครื่ องวัดอัตราการเต้ นของหัวใจ เพื่อวิเคราะห์ และตรวจจับ
ความผิดปกติของหัวใจผู้ป่วยและแจ้ งเตือนเมือ่ เกิดกรณีฉกุ เฉิน
เพื่อเชื่ อ มโยงส่ง ผ่านข้ อมูลที่วัดได้ ไปยังโรงพยาบาลที่รักษา
ผู้ป่วย อย่างไรก็ตามงานวิจยั นี ้ ยังขาดระบบมาสนับสนุนการ
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สื่อสารระหว่างแพทย์กบั ผู้ป่วย และอุปกรณ์ที่สร้ างขึ ้นมีขนาด
ใหญ่ มี ค วามเทอะทะไม่ สะดวกต่อ การพกพาสาหรั บ ผู้ป่ วย
ดังนัน้ จึงพัฒนาระบบต้ นแบบ เพื่อรองรับการสื่อสารระหว่าง
แพทย์ กับ ผู้ป่ วยและสามารถจัด เก็ บ ข้ อ มูล ที่ จ าเป็ นต่ อ การ
วินิจฉัยทังในกรณี
้
ฉกุ เฉินและการรักษาตามปกติ นอกจากนี ้ยัง
สามารถแจ้ งเตือนผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่มายังแพทย์ที่
ดูแล โดยระบบที่พฒ
ั นาขึ ้นนี ้ จะเป็ นต้ นแบบที่โรงพยาบาลของ
รั ฐ และเอกชน สามารถน าไปใช้ งานได้ จ ริ ง ซึ่ ง จะช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยให้ แก่แพทย์ได้

2. งานและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง

ในส่วนนี ้จะกล่าวถึงลักษณะของคลื่นไฟฟ้ าการเต้ นของหัวใจ
และระบบวัดอัตราการเต้ นของหัวใจที่ได้ มีการพัฒนามาแล้ ว
ก่อนหน้ านี ้
2.1 ลักษณะคลืน่ อัตราการเต้นของหัวใจปกติ

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบ AMON[4] กับ AWMSM
ความสามารถของระบบ
ระบบสามารถวัดอัตราการเต้ นของ
หัวใจได้
ระบบวิเคราะห์และตรวจจับความ
ผิดปกติของคลื่นหัวใจได้
ระบบแจ้ งเตือน เมื่อเกิดกรณีฉกุ เฉิน
ได้
การนาเสนอข้ อมูลในรูปแบบของ
กราฟ
การแสดงกราฟคลื่นหัวใจย้ อนหลัง
ได้ บนโทรศัพท์มือถือของผู้ป่วยและ
บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
อุปกรณ์ที่ใช้ ตรวจวัดคลื่นหัวใจ
สะดวกต่อการพกพา
สามารถส่งข้ อมูลคลื่นหัวใจไปยัง
Server ของโรงพยาบาลได้

การสื่อสารระหว่างแพทย์กบั ผู้ป่วย
ผ่านทางเว็บไซต์
มีเว็บไซต์ที่ใช้ ในการนาเสนอข้ อมูล
Heart rateแก่แพทย์กบั ผู้ป่วย
พิมพ์ข้อมูล Heart rate ในรูปแบบ
ของไฟล์ PDF ได้

AMON
มี

AWMSM
มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

ไม่มี

มี

ไม่สะดวก
ต่อการ
พกพา
ได้ เฉพาะ
กรณีที่
ตรวจจับ
ความ
ผิดปกติได้
ไม่มี

สะดวกต่อการ
พกพา
ได้ ทุกข้ อมูลที่
ตรวจวัด และส่ง
อัตโนมัติในกรณี
ฉุกเฉิน

รูปที่ 1 ตัวอย่ างคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ
จากรู ป ที่ 1 แสดงมี ล ัก ษณะคลื่ น ไฟฟ้ าหั ว ใจที่ ป กติ ต าม
ตาแหน่ง ซึ่งประกอบด้ วย 1) P wave เป็ นคลื่นที่เกิดจาก SA
node ส่งไปยัง Atrium ให้ มี depolarization เกิดการหดรัดตัว
ความสูงของคลื่นไม่เกิน 3 mv. กว้ างไม่เกิน 0.11 วินาที 2) PR interval เริ่ มจาก Atrium มี depolarization ถึง ventricle
เริ่ มมี depolarization ระยะเวลาประมาณ 0.12-0.20 วินาที 3)
QRS complex เป็ นคลื่นไฟฟ้ าหัวใจขณะที่ Ventricle มี
depolarization ทาให้ ventricle หดตัว ขนาดคลื่นสูง 0.5-3
mv. กว้ า ง 0.04-0.11วิ น าที ถ้ ากว้ า งมากพบใน bundle
branch block 4) Q wave คลื่นลึกไม่เกิน 1 ใน 4 ของ QRS
wave กว้ างไม่เกิน 0.04 วินาที 5) T wave เป็ นคลื่นเกิดจาก
ventricle มี repolarization ถ้ า T wave สูงมากพบได้ ในภาวะ
Hyperkalemia ซึง่ อัตราการเต้ นของหัวใจปกติ จะเต้ นในอัตรา
60-100 ครัง้ /นาที [1]
2.2 ลักษณะอัตราการเต้นของหัวใจทีผ่ ิ ดปกติ

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

มี

รูปที่ 2 ตัวอย่ างอัตราการเต้ นของหัวใจที่ผิดปกติ
จากรู ปที่ 2 แสดงลักษณะของอัตราการเต้ นของหัวใจที่
ผิดปกติ ลักษณะของ PR interval < 0.12sec เรี ยกว่ามี short
PR interval สาเหตุของ short PR interval ได้ แก่ 1) AV
junctional and low atrial rhythms 2) Wolff-Parkinson-
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White syndrome (WPW syndrome or preexcitation
syndrome) ซึ่งจะเห็นมี delta wave ในส่วนหน้ าสุดของ QRS
complex 3)Lown-Ganong-Levine syndrome(LGL
syndrome) 4) glycogen storage disease type II
(Pompe’s) 5) HT บางราย 6) normal variation 7) Fabry ,s
disease 8) pheochromocytoma 9) Duchenne muscular
dystrophy 10) HOCM[2]
2.3 ภาวะอัตราการเต้นของหัวใจผิ ดปกติ ออกได้ 3 ลักษณะ
ดังนี ้
2.3.1 หัว ใจเต้ น ช้ า ผิ ด ปกติ หัว ใจเต้ น ช้ าผิ ด ปกติ เรี ย กว่ า
Bradyarrhythmia โดยทั่วไปคือน้ อยกว่า 60 ครัง้ ต่อนาที แต่
ในนักกี ฬาที่ออกกาลังกายสม่ าเสมออาจมีหัวใจเต้ นช้ าเป็ น
ปกติได้ อาจเกิดจากการรับประทานยาลดความดันบางชนิด
2.3.2 หัว ใจเต้ น เร็ ว ผิ ด ปกติ หัว ใจเต้ น เร็ ว ผิ ด ปกติ เรี ย กว่ า
Tachyarrhythmia โดยทัว่ ไป คือเต้ นเร็ วกว่า 100 ครัง้ ต่อนาที
แต่ที่ทาให้ เกิดอาการร้ ายแรงมักเต้ นเร็ วกว่า 150 ครัง้ ต่อนาที
แบ่งกว้ างๆ จากสาเหตุได้ 2 แบบคือ สาเหตุจากหัวใจห้ องบน
และสาเหตุจากหัวใจห้ องล่าง
2.3.3 หัวใจเต้นไม่ สม่ าเสมอ ลักษณะคลื่น QRS แคบ หัว
ใจเต้ นเร็ วจากไซนัส: สม่าเสมอ เห็นคลื่น P หัวใจห้ องบนเต้ น
เร็ วแบบฟลัตเตอร์ : สม่าเสมอ ฟั นเลื่อย หัวใจห้ องบนเต้ นเร็ ว
แบบสัน่ พริ ว้ : ภูเขามาไม่สม่าเสมอ พื ้นดินพลิ ้วไหว [3]
2.4 A Wearable Multiparameter Medical Monitoring and
Alert System (AMON)

วัดได้ สามารถวิเคราะห์ ตรวจจับความผิดปกติของหัวใจ แจ้ ง
เตือนเมื่อเกิดกรณีฉกุ เฉินและเชื่อมโยงส่งผ่านข้ อมูลที่วดั ได้ ไป
ยังโรงพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถกู ต้ อง [4]

3. รายละเอียดการพัฒนา

สาหรับการเสนอการพัฒนาระบบวัดอัตราการเต้ นของหัวใจ
ผ่ า นทางเครื อข่ า ยโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ โดยในงานวิ จั ย นี ม้ ี
วัตถุประสงค์ในการออกแบบระบบดังต่อไปนี ้
1) เพื่ อ น าเสนอข้ อ มูล อัต ราการเต้ น ของหัว ใจแก่
แพทย์และผู้ป่วย
2) ผู้ป่วยสามารถพกพาอุปกรณ์ได้ อย่างสะดวก
3) สามารถแจ้ งเตือนผ่าน SMS ให้ แก่แพทย์ ในกรณี
ที่ผ้ ปู ่ วยมีอตั ราการเต้ นของหัวใจที่ผิดปกติ คือ ผู้ป่วยมีอัตรา
การเต้ นของหัวใจที่ช้าผิดปกติและมีอตั ราการเต้ นของหัวใจเร็ ว
ผิดปกติ
ในการพัฒนาระบบ โดยใช้ ภาษา J2ME
ในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ บนแพลตฟอร์ มของโทรศัพท์มือถือเคลื่ อนที่ และใช้
ภาษา PHP กับ MySQL ในการพัฒนาเว็บไซต์ และฐานข้ อมูล
ของระบบ

3.1 ภาพรวมของระบบ
การออกแบบระบบจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
3.1.1 การทางานบนโทรศัพท์มือถือ
Sensor
DB Mobile

0001001101100110(Raw data)

รูปที่ 3 AMON prototype.
จากการศึกษางานวิจัยนี ้เป็ นงานวิจัยที่มีการพัฒนาเครื่ องวัด
ข้ อมูลของผู้ป่วยด้ วยโรคหัวใจ (cardiac/respiratory) ที่มีความ
เสีย่ งสูง ข้ อมูลที่วดั ประกอบด้ วย คลืน่ ไฟฟ้าของหัวใจ ความดัน
โลหิ ต ปริ ม าณออกซิ เ จนในเลื อ ด เซนเซอร์ ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ถู ก
ประกอบรวมเข้ าด้ วยกันเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ ผกู ติดกับข้ อมือคล้ าย
กับนาฬิกาข้ อมือขนาดใหญ่มีหน้ าปั ทม์ สาหรับแสดงข้ อมูลที่
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รูปที่ 5 การทางานบนโทรศัพท์ มือถือและ Sensor
จากรู ปที่ 5 ผู้ป่วยสวมใส่ Sensor (Polar Wear Link ® +
Transmitter Bluetooth) [6] วัดอัตราการเต้ นของหัวใจใน
ขณะที่ทากิจวัตรประจาวัน และมีการส่งข้ อมูลที่ตรวจวัดผ่าน
สัญญาณไร้ สายบูลทูธ [7] ไปยังโทรศัพท์มือถือ จากนันก็
้ จะมี
การจัดเก็บข้ อมูลไว้ ที่ฐานข้ อมูลบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถ
แสดงข้ อมูล ในรู ปแบบของกราฟอัตราการเต้ นของหัวใจบน
โทรศัพท์มือถือของผู้ป่วย ซึ่งมีการพัฒนาระบบ โดยใช้ ภาษา
J2ME [8] ในการพัฒ นาซอฟต์ แ วร์ บ นแพลตฟอร์ ม ของ
โทรศัพท์มือถือเคลือ่ นที่
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3.1.2 การทางานบน Server

ผู้ใ ช้ เ ป็ นผู้ส่ง ข้ อมูล อัต ราการเต้ น ของหัว ใจของตนเองไปยัง
server ของโรงพยาบาล

Server
DB Server






RS
GP
SERVER ME
ISP

รูปที่ 6 การส่ งข้ อมูลจากโทรศัพท์ มือถือไปยัง Server
จากรู ป ที่ 6 อุป กรณ์ โ ทรศัพ ท์ มื อ ถื อ จะมี โ ปรแกรมที่ ท าการ
ต่อเชื่ อมกับเครื อข่าย GPRS [9], EDGE และ 3G ใน
โทรศัพท์มือถือ [10] เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตและส่งข้ อมูลดิบ
ที่ได้ จากการวัดอัตราการเต้ น ของหัว ใจไปยัง Server ของ
โรงพยาบาลที่ผ้ ปู ่ วยรักษา และบันทึกข้ อมูลอัตราการเต้ นของ
หัวใจลงฐานข้ อมูลส่วนกลาง เพื่อนาข้ อมูลดังกล่าวมานาเสนอ
แก่แพทย์และผู้ป่วยผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ซึ่งในการ
พัฒนาระบบ ใช้ ภาษา PHP [11] และ MySQL ในการพัฒนา
เว็บไซต์และฐานข้ อมูลของระบบ นอกจากนี ้ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยมี
อัต ราการเต้ น ของหัว ใจที่ ผิด ปกติ ร ะบบจะท าการแจ้ ง เตื อ น
แพทย์ ป ระจ าตัว ผู้ป่ วยผ่ า นทางข้ อความ (SMS) ไปยัง
โทรศัพท์มือถือของแพทย์

3.3.3 ในบางกรณีที่ผ้ ปู ่ วยมีอตั ราการเต้ นของหัวใจที่ผิดปกติ
โทรศัพท์ มือถือจะทาการส่งข้ อมูลไปยัง Server โดยอัตโนมัติ
และในขณะที่กาลังส่งข้ อมูล อาจเกิดความขับคัง่ ของข้ อมูลบน
เครื อข่าย ทาให้ ข้อมูลที่สง่ ไปเกิดการ Delay ได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั
ฮาร์ ดแวร์ ที่ใช้ ด้วย

4. การทดสอบการใช้ งาน
4.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ

งานวิจยั นี ้ได้ นาซอฟต์แวร์ บนโทรศัพท์มือถือไปทดสอบกับกลุม่
ผู้ทดสอบจานวน 50 คน ที่หมู่บ้านหนองบัว อาเภอคง จังหวัด
นครราชสีม า เมื่ อ วัน ที่ 25-26 ตุล าคม 2554 เพื่ อ ประเมิ น
ประสิทธิภาพความแม่นยาในการแสดงผลกราฟอัตราการเต้ น
ของหัว ใจจากการวัด อัต ราการเต้ น หัว ใจของผู้ร่ ว มทดสอบ
แสดงตัวอย่างผลกราฟที่ได้ จากการวัดอัตราการเต้ นของหัวใจ
โดยมีการแสดงข้ อมูลในรู ปแบบของกราฟอัตราการเต้ นของ
หัวใจบนซอฟต์แวร์ ที่พฒ
ั นาขึ ้นบนโทรศัพท์มือถือดังรูปที่ 7

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ

ระบบของงานวิจัยนี ้ ได้ ออกแบบและพัฒนาการทางานโดย
แยกออกเป็ นสองส่วนหลักๆ คือ
1) การนาระบบไปใช้ กับผู้ป่วย และแสดงผลมายัง
แพทย์ที่ทาการรักษาการ
2) พัฒนาระบบเครื อข่ายไร้ สาย เพื่อแจ้ งเตือนข้ อมูล
อัตราการเต้ นของหัวใจให้ กับแพทย์ เพื่อใช้ ในการวินิจฉัยและ
การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ
3) พัฒนาและออกแบบระบบให้ สามารถส่ง SMS
แจ้ งเตือนแก่แพทย์ได้ ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยมีอตั ราการเต้ นของหัวใจ
ที่เต้ นเร็ วผิดปกติและเต้ นช้ าผิดปกติ

3.3 ข้ อจากัดของระบบ

3.3.1 อุปกรณ์ที่เป็ นตัวเซ็นเซอร์ ไม่สามารถใช้ ในน ้าได้
3.3.2 ในส่วนของการส่งข้ อมูลยังมีข้อจากัดทางเครื อข่ายอยู่
เนื่องจากไม่สามารถส่งข้ อมูลเป็ นแบบ real time ได้ หรื อไม่
สามารถส่งข้ อมูลเข้ า server ของโรงพยาบาลไดทันทีต้องให้

รูปที่ 7 กราฟอัตราการเต้ นหัวใจบนโทรศัพท์ มือถือ
จากรูปที่ 7 เป็ นลักษณะของกราฟอัตราการเต้ นของหัวใจ โดย
การนาข้ อมูลที่ได้ จากตัว Sensor วัดอัตราการเต้ นของหัวใจมา
แสดงผลบนโทรศัพท์มือถือ ซึง่ กราฟจะประกอบไปด้ วยแกน x
แสดงถึงขอบเขตของอัตราการเต้ นของหัวใจของผู้ใช้ แกน y
แสดงถึงอัตราการเต้ นของหัวใจต่อนาที กราฟ 1 cycle จะ
แสดงตัวเลขอัตราการเต้ นหัวใจของผู้ใช้ 1 ครัง้ มีความแม่นยา
จากการตรวจสอบโดย จับชีพจร 10sec. จากนันน
้ าจานวนครัง้
ที่จบั ได้ มาคูณ 6 ผลที่ได้ ออกมาตรงกับโปรแกรมทีจ่ บั ได้ และมี
การแสดงผลได้ ไม่ผิดเพี ้ยน จากนันก็
้ ทาการทดสอบส่งข้ อมูล
อัตราการเต้ นของหัวใจบนโทรศัพท์มือถือไปยัง Server ของ
โรงพยาบาล เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ ไปแสดงผลในลักษณะของกราฟ
อัตราการเต้ นของหัวใจบนเว็บไซต์ ในส่วนนี ้จะเป็ นการอานวย
ความสะดวกให้ แก่แพทย์ในการดูกราฟอัตราการเต้ นของหัวใจ
ซึง่ ลักษณะของกราฟอัตราการเต้ นของหัวใจจะเหมือนกับที่
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แสดงบนโทรศัพท์มือถือ โดยที่กราฟจะประกอบไปด้ วยแกน x
แสดงถึงขอบเขตของอัตราการเต้ นของหัวใจของผู้ใช้ แกน y
แสดงถึงอัตราการเต้ นของหัวใจต่อนาที กราฟ 1 cycle จะ
แสดงตัวเลขอัตราการเต้ นหัวใจของผู้ใช้ 1 ครัง้ ดังตัวอย่างของ
การแสดงผลบนเว็บไซต์รูปที่ 8

เพื่อแสดงข้ อมูลกราฟอัตราการเต้ นของหัวใจบนโทรศัพท์มือถือ
และเว็บไซต์มี 8 heart rate คิดเป็ นอัตราส่วนได้ 16 % แสดง
ค่าที่ตรวจวัดได้ และค่าความผิดพลาดดังตารางที่ 2 โดยให้ ผ้ ู
ร่ วมทดลองทากิจวัตรประจาวันของตนเอง ผลการทดลองวัด
อัต ราการเต้ นของหัว ใจและน าเสนอข้ อมู ล โดยแบ่ ง เป็ น
ประเภทตามช่ว งอายุข องบุคคล ได้ แ ก่ ช่ วงอายุ 20-30 ปี
จานวน 10 คน, อายุ 31-40 ปี จานวน 10 คน, อายุ 45-50 ปี
จานวน 10 คน, อายุ 51-60 ปี จานวน 10 คน และอายุ 61 ปี
ขึ ้นไป จานวน 10 คน ในแต่ละข้ อมูลที่ใช้ ในการทดลองทังหมด
้
นัน้ ได้ จากการจดบันทึกของผู้วิจยั

รูปที่ 8 กราฟอัตราการเต้ นของหัวใจบน Server

ตารางที่ 2 ผลการตรวจวัดอัตราการเต้ นของหัวใจที่
แม่ นยา และความผิดพลาดจากการตรวจวัด

นอกจากนี ้ ยังมีการแสดงข้ อมูลรายงานกราฟอัตราการเต้ นของ
หัวใจที่เป็ นไฟล์ PDF โดยลักษณะของกราฟอัตราการเต้ นของ
หัวใจที่แสดงผลแกน x แสดงถึงขอบเขตของอัตราการเต้ นของ
หัวใจของผู้ใช้ แกน y แสดงถึงอัตราการเต้ นของหัวใจต่อนาที
ดังรู ปที่ 9 รวมทัง้ ในกรณี ที่อัตราการเต้ นของหัวใจผิดปกติ
ระบบจะทาการส่งข้ อความแจ้ งเตือนแก่แพทย์ผ้ รู ักษา

บุคคล
แต่ ละ
ช่ วง
อายุ(ปี )
20 – 30
31 – 40
45 – 50
51 – 60
61 ปี ขึ ้น
ไป
ทังหมด
้

ทัง้ หมด
(คน)
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10
10
10
10
50

การตรวจวัด,การส่ ง
ข้ อมูลและการแสดง
กราฟ( heart rate)
ค่ าของ ค่ าความ
ความ
ผิดพลาด
แม่ นยา
8
2
9
1
7
3
8
2
10
42

ร้ อยละ
ค่ าของ
ความ
แม่ นยา
80
90
70
80
100

ค่ าความ
ผิดพลาด

84

16

8

20
10
30
20
100

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพ AWMSM
เทียบกับAMON [4]
รูปที่ 9 รายงานกราฟอัตราการเต้ นของหัวใจ

4.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล

งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ สร้ างระบบแสดงผลการเต้ นของ
หัวใจในช่วงเวลา (ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน) ซึ่งแบ่งออกเป็ น
สองส่วน คือ การน าเสนอข้ อ มูลบนโทรศัพ ท์ มือ ถื อ และบน
Server ซึง่ จากการทดลองตรวจวัดอัตราการเต้ นของหัวใจผ่าน
เครื อข่ายไร้ สาย มีผ้ ทู ดสอบทังหมด
้
50 คน สามารถตรวจวัด
ความแม่ น ย าในการแสดงข้ อมู ล อั ต ราการเต้ นหั ว ใจบน
โทรศัพท์ มือ ถื อ และการส่งข้ อ มูลไปยัง Server ซึ่งสามารถ
นาเสนอข้ อมูลอัตราการเต้ นของหัวใจได้ 42 heart rate คิดเป็ น
อัตราส่วนได้ 84 % และผลจากความผิดพลาดในการส่งข้ อมูล

254

หัวข้ อ
การแสดงกราฟคลื่นหัวใจย้ อนหลัง
ได้ บนโทรศัพท์มือถือของผู้ป่วยและ
บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
อุปกรณ์ที่ใช้ ตรวจวัดคลื่นหัวใจ
สะดวกต่อการพกพา
สามารถส่งข้ อมูลคลื่นหัวใจไปยัง
Server ของโรงพยาบาลได้

การสื่อสารระหว่างแพทย์กบั ผู้ป่วย
ผ่านทางเว็บไซต์

AWMSM
มี

AMON
ไม่มี

สะดวกต่อการ ไม่สะดวกต่อ
พกพา
การพกพา
ได้ ทุกข้ อมูลที่ ได้ เฉพาะ
ตรวจวัด และ
กรณีที่
ส่งอัตโนมัติใน
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มี
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หัวข้ อ
มีเว็บไซต์ที่ใช้ ในการนาเสนอข้ อมูล
Heart rateแก่แพทย์กบั ผู้ป่วย
พิมพ์ข้อมูล Heart rate ในรูปแบบ
ของไฟล์ PDF ได้

AWMSM
มี

AMON
ไม่มี

มี

ไม่มี

5. บทสรุป

งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อนาเสนอข้ อมูลอัตราการเต้ นของ
หัวใจที่แม่นยา โดยออกแบบและพัฒนาต้ นแบบให้ รองรับการ
ทางานบนโทรศัพท์มือถือและบนเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกใน
การเข้ าถึงข้ อมูล จากผลการทดลองสามารถตรวจวัดอัตราการ
เต้ นของหัวใจที่แม่นยาและนาเสนอข้ อมูลในรู ปแบบของกราฟ
คลื่นหัวใจได้ คิดเป็ น 84 % ซึ่งผลที่ได้ ถือว่าค่อนข้ างดี และมี
ประโยชน์ต่อ การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจให้ มีประสิทธิ ภาพมาก
ยิ่ง ขึน้ แพทย์ ส ามารถรู้ ถึ ง ข้ อมูลที่ สาคัญ และจ าเป็ นต่อ การ
วินิจฉัย ทังในกรณี
้
ฉกุ เฉินและการรักษาตามปกติ จึงควรจัดให้
มีระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้ อมูลที่สาคัญและจาเป็ นต่อการ
รั ก ษา รวมทัง้ สามารถแจ้ ง เตื อ นผ่า นเครื อ ข่า ยไร้ สายมายัง
โรงพยาบาล เพื่อเตรี ยมการรักษาผู้ป่วยได้ อย่างทันท่วงที เมื่อ
เกิดกรณีโรคกาเริ บเฉียบพลัน

5.1 แนวทางการพัฒนาต่ อ

5.1.1 พัฒ นาระบบในส่ว นของการส่ง ข้ อมูล ให้ ส ามารถส่ง
ข้ อมูลแบบ Real Time ได้
5.1.2 พัฒนาระบบระบุตาแหน่งของผู้ป่วยในกรณีที่ผ้ ูป่วยมี
อัตราการเต้ นของหัวใจที่ผิดปกติโดยใช้ ระบบ GPS
5.1.3 พัฒ นา application
ระบบปฏิบตั ิการ

บนมื อ ถื อ ให้ สนับ สนุ น หลาย

5.1.4 พัฒนาฟั งก์ชนั เสริ มให้ สามารถวัดค่าต่างๆได้ หลายแบบ
นอกเหนือจากอัตราการเต้ นของหัวใจ
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บทคัดย่ อ

มูเดิ ้ลเป็ นระบบบริหารจัดการการเรี ยนการสอนแบบซอฟต์แวร์ เสรี ที่
มีความสามารถที่หลากหลายเหมาะสมที่จะนามาใช้ เป็ นระบบสนับสนุน
การเรี ย นการสอน และโปรแกรมมูเดิ ล้ ถูก น ามาใช้ อย่า งแพร่ ห ลายใน
ประเทศต่างๆ ทัว่ โลก แต่อย่างไรก็ตามโปรแกรมมูเดิ ้ลก็ยงั มีอินเทอร์ เฟส
การใช้ งานที่คอ่ นข้ างยากและไม่มีความเป็ นมิตรกับผู้ใช้ โดยเฉพาะการใช้
งานในส่ว นของผู้ส อน ดัง นัน้ งานวิ จัย นี จ้ ึง มีจุด ประสงค์ เพื่ อ ประเมิ น
ปั ญ หาของโปรแกรมมูเดิ ล้ กับ ผู้ใ ช้ นอกจากนี ง้ านวิ จัยนี ย้ ังได้ พัฒนาวิ
ซาร์ ด และยูทิ ลิ ตี เ้ พิ่ ม เติ ม ในโปรแกรมมูเ ดิ ล้ เพื่ อ ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาด้ า น
อิ น เทอร์ เฟสการใช้ งานเพื่ อ แก้ ปั ญหาที่ พ บอี ก ด้ วย และมี ก ารวั ด
ประสิ ท ธิ ภ าพของวิ ซ าร์ ด และยูทิ ลิ ตี โ้ ดยใช้ KLM และการทดสอบ
ประสบการณ์ผ้ ใู ช้ ซึง่ ผลของการวิจยั พบว่าโมดูลที่พฒ
ั นาขึ ้นมีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างผู้ใช้ ดีกว่าโปรแกรมมูเดิ ้ลเดิม

Abstract

MOODLE is an open-source Learning Management System
(LMS). Due to its richness of education-supporting functions,
MOODLE is very popular and widely used around the world.
However, MOODLE interfaces for teachers have been very
notorious in terms of user-friendliness. Hence, this paper has
proposed to evaluate the Human Computer Interaction (HCI)
problem in MOODLE. Furthermore, the extended modules for
usage wizards and utilities have been implemented to solve the
problem. User experience testing and Key-stroke Level Model
(KLM) are deployed as evaluation methods. Finally, the results
have demonstrated a better HCI for MOODLE.

คาสาคัญ

โมดูล, มูเดิ ้ล, User Experience Testing, HCI

บทนา

ปั จจุบนั ซอฟต์แวร์ บริ หารจัดการระบบ E-Learning มีอยู่
หลายโปรแกรม เช่น Blackboard [1], Dell Learning System

[2] หรื อ MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment) [3] เป็ นต้ น
โปรแกรม MOODLE เป็ นระบบการจัดการเรี ยนการสอน
(Learning Management System; LMS) ที่กาลังได้ รับความ
นิยมเป็ นอย่างสูง เพื่อใช้ สร้ างระบบการเรี ยนการสอนออนไลน์
(E-Learning) เนื่องจาก MOODLE มีฟังก์ชนั ต่างๆ ที่จาเป็ น
สาหรับ E-Learning และยังช่วยอานวยความสะดวกในการ
สือ่ สารระหว่างผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน และผู้เรี ยนกับผู้สอนผ่านเว็บ
บอร์ ด หรื อ ระบบห้ องติวออนไลน์ ในระบบ E-Learning อีก
ด้ วย ดังนันการมี
้
E-Learning ที่ดีจึงเป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ การ
เรี ยนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ ้น
แม้ โปรแกรม MOODLE จะมีฟังก์ชนั การทางานที่เหมาะ
สาหรับการนามาสร้ างเป็ นระบบ E-Learning และถูกนามาใช้
งานอย่างแพร่หลาย แต่ MOODLE ยังมีปัญหาในหลายๆ ส่วน
เช่น โครงสร้ างของโปรแกรมเนื่องจากมีผ้ พู ฒ
ั นาจากทัว่ โลก
ปั ญหาด้ านความปลอดภัยของโปรแกรมจากการจู่โจมระบบ
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปั ญหาด้ านการปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ใช้
(Human Computer Interaction; HCI) ทาให้ ผ้ ใู ช้ บางส่วน
เปลีย่ นไปใช้ ระบบ E-Learning ที่มีฟังก์ชนั การทางานน้ อยกว่า
แต่การใช้ งานง่ายและผู้ใช้ มีความคุ้นเคยในการใช้ งานมากกว่า
ในงานวิจยั นี ้จึงมีการประเมินปั ญหาด้ าน HCI ของ
โปรแกรม MOODLE พร้ อมทังออกแบบ
้
พัฒนา Wizard และ
Utilities สาหรับ MOODLE เพื่อให้ มีความเป็ นมิตรกับผู้ใช้ มาก
ขึ ้น (User Friendliness) โดยใช้ การวัดประสิทธิภาพของ
Wizard และ Utilities ที่สร้ างขึ ้นด้ วย KLM (Keystroke Level
Model) [4] และ User Experience Testing
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1. ที่มาและแรงจูงใจของปั ญหา

โปรแกรม MOODLE เป็ นโปรแกรมที่มีความสามารถที่
เหมาะสมสาหรับการนามาสร้ างระบบ E-Learning เนื่องจาก
มีระบบการสร้ างเอกสารประกอบการสอน การติดต่อสือ่ สาร
ระหว่างผู้เรี ยน-ผู้สอน การสร้ างข้ อสอบ และระบบการให้
คะแนน เป็ นต้ น
MOODLE ยังมีปัญหาในตัวเองในหลายๆ ส่วนโดยเฉพาะ
ปั ญหาทางด้ าน HCI แม้ วา่ จะมีงานวิจยั ทีไ่ ด้ เคยเสนอการ
แก้ ปัญหาด้ าน HCI โดยอาศัย Wizard [5] [6] ซึง่ ได้ ช่วยให้
ฟั งก์ชนั การทางานของ E-Learning ใน MOODLE สามารถถูก
ใช้ งานได้ โดยผู้ใช้ งานระบบได้ ง่ายและสะดวกขึ ้น แต่เป็ นการ
แก้ ปัญหาได้ ดีขึ ้นเพียงส่วนหนึง่
จากการสารวจเบื ้องต้ นพบว่า MOODLE ยังมีปัญหาใน
ส่วน User Interface อีกหลายส่วน ที่แม้ แต่ Wizard Modules
จากงานวิจยั ที่มีอยูแ่ ล้ วไม่อาจแก้ ได้ เช่น เมนูของ MOODLE
นันอยู
้ ล่ กึ และซับซ้ อน ผู้ใช้ สามารถเข้ าถึงได้ ยาก เมื่อผู้ใช้
ต้ องการใช้ งานเมนูใดต้ องผ่านหลายขันตอนเพื
้
่อเข้ าสูเ่ มนูนนั ้
เช่น เมื่อต้ องการเพิ่มผู้ใช้ เข้ าสูร่ ะบบ ผู้ใช้ ต้องทาขันตอนต่
้
างๆ
ดังนี ้ (1) ไปที่สว่ นของ “การจัดการระบบ” (2) เลือกเมนู
“สมาชิก” (3) เลือกเมนู “บัญชีผ้ ใู ช้ ” (4) เลือกเมนู “รายชื่อ
สมาชิก” (5) เลือกเมนู “เพิ่มสมาชิก” จากนันจึ
้ งจะแสดง
หน้ าต่างให้ เพิ่มรายชื่อสมาชิกได้ จะเห็นได้ วา่ ผู้ใช้ ต้องคลิก
หลายเมนูจึงจะสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ใช้ เข้ าระบบได้
นอกจากนี ้ยังมีปัญหาอื่นด้ าน HCI ของโปรแกรมคือชื่อเมนู
หรื อคาอธิบายของโปรแกรมไม่สอดคล้ องกับหน้ าต่างในการ
ทางาน ทาให้ การตอบสนองของโปรแกรมไม่เป็ นไปตามที่ผ้ ใู ช้
คาดหวัง รวมถึงปั ญหาการใช้ งานที่ซบั ซ้ อนของโปรแกรมทาให้
ผู้ใช้ ไม่เกิดความคุ้นเคยในการใช้ งาน
จากปั ญหาดังกล่าวการใช้ KLM ในการวัดประสิทธิภาพยัง
ไม่เพียงพอในการแก้ ปัญหา ต้ องใช้ เทคนิคการวิจยั ทางด้ าน
HCI อื่นๆ เข้ ามาช่วยในการพัฒนา Wizard และ Utilities เช่น
การทา User Experience Testing ในอินเทอร์ เฟสต่างๆ ของ
MOODLE และต้ องพัฒนาปรับแก้ โครงสร้ างอินเทอร์ เฟสต่างๆ
ใหม่

งานวิจยั นี ้จึงนาเสนอการแก้ ปัญหา User Interface ของ
MOODLE เพิ่มเติม โดยทดสอบและปรับปรุงอินเทอร์ เฟสจาก
การทดสอบ User Experience Testing ซึง่ การดาเนินการ
ดังกล่าว จะส่งผลให้ ได้ MOODLE ที่มีประสิทธิภาพและลด
ความซับซ้ อนของการใช้ งานสาหรับผู้ใช้ ทงผู
ั ้ ้ ดแู ลระบบ ผู้สอน
และผู้เรี ยนได้ ดียิ่งขึ ้น ซึง่ จะทาให้ เหมาะสาหรับการนาไปใช้
เป็ น E-Learning ให้ กบั การเรี ยนการสอนออนไลน์ตอ่ ไป

2. งานและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
2.1 ทฤษฏีท่ เี กี่ยวข้ อง
2.1.1 Learning Management System (LMS)
ระบบบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนหรื อ
Learning
Management System (LMS) เป็ นระบบที่ใช้ ในการบริ หาร
จัดการการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์
ซึง่ มีเครื่ องมือและ
ส่วนประกอบที่สาคัญในการบริ หารจัดการระบบ สาหรับผู้ดแู ล
ระบบ ผู้สอนและผู้เรี ยน
LMS ประกอบไปด้ วย (1) ระบบจัดการหลักสูตร โดย
กลุม่ ผู้ใช้ งานแบ่งเป็ น 3 ระดับคือ ผู้เรี ยน ผู้สอน และผู้บริ หาร
ระบบ (2) ระบบการสร้ างบทเรียน ประกอบด้ วยเครื่ องมือใน
การช่วยสร้ างเนื ้อหา และบทเรี ยนในรูปแบบสือ่ มัลติมีเดีย (3)
ระบบการทดสอบและประเมินผล โดยมีระบบคลังข้ อสอบ
คะแนน และสถิติการเข้ าเรี ยนของนักเรี ยน (4) ระบบส่ งเสริม
การเรียน ซึง่ ประกอบด้ วยเครื่ องมือต่างๆ ที่ใช้ สอื่ สารระหว่าง
ผู้เรี ยน - ผู้สอน และ ผู้เรี ยน - ผู้เรี ยน (5) ระบบจัดการข้ อมูล
ประกอบด้ วยระบบจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ โดยผู้สอนมีเนื ้อที่
เก็บข้ อมูลบทเรี ยนเป็ นของตนเอง

2.1.2 Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment [3]
MOODLE ย่อมาจาก Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment เป็ นซอฟต์แวร์ เสรี (Open
source software) ที่ใช้ สาหรับเป็ นระบบจัดการเนื ้อหา
(Course Management System; CMS) หรื อจะเรี ยกว่าระบบ
จัดการการเรี ยนรู้ (Learning Management System; LMS)
ซึง่ เป็ นระบบที่ช่วยในการจัดการเรี ยนการสอน จากข้ อมูลใน
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เว็บไซต์ MOODLE กล่าวไว้ วา่ ปั จจุบนั มีผ้ ใู ช้ งานเฉพาะที่
ลงทะเบียนไว้ กว่า 49,654 เว็บไซต์ จาก 213 ประเทศทัว่ โลก
นอกจากนี ้ยังมีเว็บไซต์ที่ไม่ได้ ลงทะเบียนอีกเป็ นจานวนมาก
เนื่องจาก MOODLE มีความสามารถต่างๆ มากมายที่จาเป็ น
ในการสร้ างระบบ LMS นอกจากนี ้ยังมีขนตอนการติ
ั้
ดตังและ
้
การใช้ งานง่าย และไม่ต้องมีคา่ ใช้ จ่ายในการใช้ งานอีกด้ วย

2.1.3 ปฏิ สั ม พั น ธ์ ระหว่ างคอมพิ ว เตอร์ กั บ ผู้ ใช้
(Human-Computer Interaction: HCI) [7]
Dix และคณะ [7] ได้ กล่าวไว้ วา่ Human Computer
Interaction (HCI) เป็ นศาสตร์ ด้านการศึกษาและวิเคราะห์
เกี่ยวกับปฏิสมั พันธ์ระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กับผู้ใช้ งาน
โดยมีจดุ ประสงค์หลัก เพื่อตอบโจทย์วา่ ทาอย่างไรจึงจะทาให้
ระบบคอมพิวเตอร์ ใช้ งานง่าย ซึง่ เป็ นแขนงที่มงุ่ ความสนใจว่า
ทาอย่างไรให้ คอมพิวเตอร์ ง่ายและเหมาะสมกับผู้ใช้ งาน และ
ทาให้ ผ้ ใู ช้ งานใช้ งานโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพตาม
ความสามารถของโปรแกรม

2.1.4 User Experience Testing
User Experience Testing เป็ นวิธีการในการทดสอบ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ ที่มีตอ่ ระบบ แต่ไม่ใช่เป็ นเพียงการวัด
ด้ านการออกแบบระบบให้ สวย
ง่ายต่อการใช้ งานของผู้ใช้
เท่านัน้ แต่ User Experience Testing เป็ นการวัด
ความสัมพันธ์ระหว่าง ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ จิตวิทยา
ความรู้สกึ ของผู้ใช้ นัน่ คือมองลึกไปกว่าการสัมผัส จับต้ อง และ
มองลึกไปถึงรูปแบบการประมวลผลของสมอง การจดจา การ
เรี ยนรู้ การรับรู้ของสมอง
การทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยวิธี
User
Experience Testing ต้ องพยายามทาให้ ผ้ ใู ช้ งานรู้สกึ เป็ น
กันเองในระดับหนึง่
พยายามนาคาถามจากการสังเกตมา
สอบถาม กล่าวคือพยายามหาจุดที่ตรงใจผู้ใช้ งาน เพื่อหา
ประเด็นจากความคิดเห็นของผู้ใช้ งาน หรื อในบางครัง้ อาจจะ
ต้ องถามแบบนาร่องก่อน เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานตอบและเล่าออกมา
บางคาถามอาจต้ องอ้ อมไปถามถึงพฤติกรรมการใช้ งาน
เว็บไซต์อื่นๆ ก่อนเชื่อมโยงมาถามเรื่ องเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่กาลัง
ทาการทดสอบ
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การนา User Experience Testing เข้ ามาใช้ ในการ
ทดสอบความพึงพอใจต่อระบบของผู้ใช้ จะช่วยให้ ทราบปั ญหา
ที่แท้ จริ งของผู้ใช้ งาน และสามารถออกแบบและพัฒนาระบบ
ให้ ตรงกับความต้ องการของผู้ใช้ ได้ มากที่สดุ

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง

ในปี ค.ศ. 2007 Machado และ Tao [8] ได้ เสนองานวิจยั
ในเรื่ อง “Blackboard vs. Moodle: Comparing User
Experience of Learning Management Systems” ซึง่ ใน
งานวิจยั นี ้ได้ ใช้ User Experience Testing เพื่อทดสอบการใช้
งานของโปรแกรมระบบ LMS 2 ระบบ คือ Blackboard [1] ซึง่
เป็ นซอฟต์แวร์ เพื่อการค้ า และ MOODLE [3] ที่เป็ นซอฟต์แวร์
แบบเสรี
โดยทดสอบในส่วนของความใช้ งานอย่างเป็ น
ธรรมชาติ และความง่ายในงานใช้ งาน แต่ในงานวิจยั นี ้ยังไม่มี
การทดสอบผู้ใช้ ในส่วนของรายละเอียดลึกลงไป เช่น ความ
เหมาะสมของตาแหน่งเมนู หรื อการสือ่ ความหมายของเมนู
หรื อการตอบสนองของโปรแกรมต่อผู้ใช้ เป็ นต้ น

นอกจากนี ้ยังมีงานวิจยั ของ [5] และ [6] ซึง่ มีการศึกษา
ปั ญหาด้ าน HCI ของ MOODLE แล้ วพบว่าผู้ใช้ สว่ นใหญ่มี
ปั ญหาเกี่ยวกับความไม่ค้ นุ เคยในการใช้ งาน ความซับซ้ อนของ
การทางานของโปรแกรม และการตอบสนองของโปรแกรมต่อ
ผู้ใช้ งาน และพยายามแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวโดยการใช้ KLM
เข้ ามาช่วยในการวัดประสิทธิภาพ
จากงานวิจยั ดังกล่าวพบว่าการใช้ เพียง KLM ยังไม่
เพียงพอในการวัดประสิทธิภาพของโปรแกรมเพื่อแก้ ปัญหา
ดังกล่าวของผู้ใช้ ได้
แต่ต้องมีการนาวิธีการของ
User
Experience Testing เข้ ามาช่วยในการวัดประสิทธิภาพด้ วย

3. กระบวนการวิจัย
3.1 การประเมินปั ญหา

จากงานวิจยั [5] และ [6] ได้ มีการประเมินปั ญหาปั ญหา
ทางด้ าน HCI ของโปรแกรม MOODLE พบว่า MOODLE มี
ปั ญหาเกี่ยวกับความคุ้นเคยของผู้ใช้ ในการใช้ งาน คือผู้เริ่ มต้ น
ใช้ งานใหม่ไม่เข้ าใจวิธีการทางานของโปรแกรม ปั ญหาด้ าน
การตอบสนองของโปรแกรมไม่ตรงกับที่ผ้ ใู ช้ คาดหวัง รวมทัง้
โปรแกรมยังมีความซับซ้ อนในการทางานอีกด้ วย
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ในงานวิจยั นี ้ได้ มีการสัมภาษณ์ ตอบแบบสอบถาม และ
ทดสอบประสบการณ์ผ้ ใู ช้ โปรแกรม MOODLE ทังผู
้ ้ ที่ค้ นุ เคย
ในการใช้ งาน และผู้เริ่ มต้ นใช้ งานโปรแกรม โดยทดสอบกับ
กลุม่ ผู้ดแู ลระบบ ผู้สอน และผู้เรี ยน พบว่ากลุม่ ที่มีปัญหาใน
การใช้ งานมากที่สดุ คือ กลุม่ ผู้สอน โดยปั ญหาที่พบ คือ ปั ญหา
การทางานซับซ้ อน หลายขันตอน
้
และการหาเมนูการทางานที่
ต้ องการไม่พบ เนื่องจากเมนูอยูล่ กึ และเข้ าถึงได้ ยาก
ในการประเมินปั ญหาในการใช้ งานของผู้สอนนันพบว่
้
า
เมนูการทางานที่ผ้ ใู ช้ ใช้ งานบ่อยและมีปัญหามากที่สดุ คือ
(1) การเพิ่มเอกสารประกอบการสอน ปั ญหาที่พบ
คือผู้ใช้ ไม่สามารถหาเมนูในการเพิ่มเอกสารประกอบการสอน
ได้ เนื่องจากผู้ใช้ ต้องคลิกที่เมนู “เริ่ มการแก้ ไขหน้ านี ้” จึงจะ
ปรากฏช่องให้ ผ้ ใู ช้ เลือกว่าต้ องการเพิ่มเอกสารประกอบการ
สอนจากนันผู
้ ้ ใช้ จึงจะสามารถเพิ่มเอกสารประกอบการสอนได้
(2) การเพิ่มการบ้ านในรายวิชา ปั ญหาที่พบคือ
ผู้ใช้ ไม่สามารถหาเมนูพบเช่นกัน และอีกปั ญหาคือผู้สอนไม่
สามารถแนบไฟล์ประกอบการบ้ านได้ ต้ องทาการเพิ่มเอกสาร
ประกอบการสอนแล้ วค่อยแจ้ งลิงค์ของไฟล์ประกอบให้ ผ้ เู รี ยน
ทราบอีกครัง้
(3) การเพิ่มผู้เรี ยนในรายวิชา ปั ญหาที่พบคือการ

จากการศึกษาพบว่าแม้ KLM จะวัดประสิทธิภาพในเรื่ อง
ของการลดระยะเวลา และลดขันตอนการท
้
างานได้ แต่ไม่
สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ ได้ อย่างที่ต้องการ
เพราะผู้ใช้ ยงั มีปัญหาในเรื่ องของการสือ่ ความหมายของเมนู
และการหาเมนูการทางานไม่พบเนื่องจากเมนูอยูล่ กึ เกินไป
ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงเสนอแก้ ปัญหาดังกล่าวโดยการใช้ KLM
ร่วมกับการใช้ User Experience Testing เข้ ามาช่วยในการ
วัดประสิทธิภาพของ Wizard และ Utilities ที่พฒ
ั นาขึ ้น

3.2 การออกแบบพัฒนา

จากการประเมินปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ น ในงานวิจยั นี ้

ได้ ออกแบบวิธีการแก้ ปัญหาออกเป็ น 2 ส่วนดังนี ้
3.2.1 การพัฒนา Wizard
ในงานวิจยั นี ้ได้ พฒ
ั นา Wizard ที่ช่วยลดความซับซ้ อนและ
ขันตอนการท
้
างานของโปรแกรม MOODLE ตามที่ได้ ประเมิน
ไปในหัวข้ อ 3.1 ดังนี ้
1. การเพิ่มผู้เรียนในรายวิชา โดยผู้สอนสามารถเพิ่ม
ผู้เรี ยนในรายวิชาได้ ครัง้ ละหลายๆ คน และรหัสผ่านของผู้เรี ยน
ก็มีการเข้ ารหัสก่อนส่งไปประมวลผลที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ซึง่ ระบบ
เดิมของ MOODLE ไม่สามารถทาได้ ดังรูปที่ 1

การเพิ่มผู้เรี ยนเข้ าในรายวิชา ผู้สอนต้ องกรอกข้ อมูลต่างๆ ของ
ผู้เรี ยน แล้ วจึงเพิ่มผู้เรี ยนเข้ าสูร่ ะบบ จากนันจึ
้ งเพิ่มผู้เรี ยนเข้ าสู่
รายวิชาอีกครัง้ และ MOODLE เองก็ไม่มีการเข้ ารหัสรหัสผ่าน
ก่อนส่งไปประมวลผลทาให้ ระบบไม่มีความปลอดภัย
(4) การอัพโหลดเอกสาร ปั ญหาที่พบคือ ผู้สอน
สามารถอัพโหลดเอกสารในระบบได้ แค่ครัง้ ละ 1 เอกสาร ทา
ให้ เสียเวลาในกรณีที่มีเอกสารที่ต้องการอัพโหลดจานวนมาก
(5) การสร้ างรายวิชาใหม่ พบปั ญหาคือในบางครัง้
การเปิ ดรายวิชาเดิมในภาคการศึกษาใหม่ และมีเอกสารใน
รายวิชาเดิมที่ต้องย้ ายมา
ผู้สอนต้ องเสียเวลามานัง่ เพิ่ม
เอกสารครัง้ ละ 1 เอกสาร ทาให้ เกิดการทางานที่ซ ้าๆ และ
เสียเวลา

รูปที่ 1 การเพิ่มผู้เรี ยน
2. การเพิ่มการบ้ านในรายวิชา ดังรูปที่ 2 ช่วยให้ ผ้ สู อน
สามารถแนบไฟล์เอกสารประกอบการบ้ านได้ เพื่อแก้ ปัญหาที่
ระบบเดิมไม่สามารถแนบไฟล์ในการบ้ านได้ ผู้สอนต้ องไปเพิ่ม
ไฟล์ประกอบเป็ นเอกสารประกอบการสอนแล้ วจึงแจ้ งลิงค์ให้
ผู้เรี ยนทราบ
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2. การอัพโหลดแบบหลายไฟล์ ผู้ใช้ สามารถคลิกที่เมนู
Multiple Upload Files จะปรากฏหน้ าต่างให้ ผ้ ใู ช้ อพั โหลดไฟล์
ซึง่ ผู้ใช้ สามารถเลือกอัพโหลดได้ ครัง้ ละหลายๆ ไฟล์ โดยเลือก
ได้ วา่ จะอัพโหลดเอกสารไว้ ในโฟล์เดอร์ ที่มีอยูแ่ ล้ ว หรื อสร้ าง
โฟล์เดอร์ ใหม่ในการเก็บเอกสาร แล้ วจึงเลือกไฟล์ที่ต้องการ
อัพโหลด ดังรูปที่ 5
รูปที่ 2 การเพิ่มการบ้ าน
3. การเพิ่มเอกสารประกอบการสอน ช่วยให้ ผ้ สู อน
สามารถเพิ่มเอกสารประกอบการสอนได้ ทนั ทีอย่างรวดเร็ ว
โดยไม่ต้องอัพโหลดเอกสารก่อน
แล้ วจึงมาสร้ างลิงค์ของ
เอกสารอีกครัง้ ดังรูปที่ 3 ซึง่ จากเดิมต้ องเพิ่มใน 2 ขันตอน
้
คือ
การอัพโหลดเอกสารแล้ วจึงเลือกไฟล์ที่อพั โหลดอีกครัง้
รูปที่ 5 การอัพโหลดแบบหลายไฟล์

รูปที่ 3 การเพิ่มเอกสารประกอบการสอน

3. การคัดลอกรายวิชา ผู้สอนสามารถคัดลอกข้ อมูล
ต่างๆ จากรายวิชาที่ต้องการที่มีอยูใ่ นระบบได้ โดยระบบจะ
คัดลอกข้ อมูลไฟล์เอกสาร และหัวข้ อการสอนต่างๆ มาได้
ทังหมด
้
ดังรูปที่ 6

3.2.2 การพัฒนา Utilities
ในงานวิจยั นี ้ได้ พฒ
ั นา Utilities ใหม่เพิ่มขึ ้นมาจากระบบ
เดิม 3 ส่วน คือ (1) ส่วนที่พฒ
ั นาบล็อกของกลุม่ เมนู (2) การ
พัฒนาโมดูลเพิ่มเติมในส่วนของการอัพโหลดแบบหลายไฟล์
(Multiple Upload Files) และ (3) การคัดลอกรายวิชา ดังนี ้
1. บล็อกของกลุ่มเมนูโมดูล ซึง่ ผู้ใช้ สามารถนาไฟล์ไป
วางไว้ ในตาแหน่งที่โปรแกรม MOODLE กาหนด จากนันเพิ
้ ่ม
บล็อกเข้ ามาในรายวิชา และวางในตาแหน่งที่ผ้ ใู ช้ ต้องการได้
ตามความเหมาะสมและความถนัดของผู้ใช้ แต่ละคนซึง่ จะช่วย
ผู้ใช้ ในเรื่ องของความลึกและเมนูไม่สอื่ ความหมาย ดังรูปที่ 4

รูปที่ 6 การคัดลอกรายวิชา

4. การประเมินประสิทธิภาพ

จากการทดสอบประสิทธิภาพของ Wizard และ Utilities ที่
พัฒนาขึ ้น โดยการใช้ KLM พบว่า
(1) การเพิ่ม ผู้เรี ยนในรายวิช า ระบบเดิม ใช้ เ วลา
58.85 วินาที ต่อผู้เรี ยน 1 คน แต่ Wizard ที่พฒ
ั นาขึ ้นใช้ เวลา
23.7 วินาที ต่อผู้ใช้ ทกุ คน
(2) การเพิ่มการบ้ านในรายวิชา ระบบเดิมใช้ เวลา
103.95 วินาที แต่ Wizard ที่พฒ
ั นาขึ ้นใช้ เวลา 63.65 วินาที

รูปที่ 4 กลุม่ เมนูโมดูล
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(3) การเพิ่มเอกสารประกอบการสอน ระบบเดิมใช้
เวลา 42.7 วินาที แต่ Wizard ที่พฒ
ั นาขึ ้นใช้ เวลา 28 วินาที
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(4) โมดูลในการอัพโหลดเอกสารแบบเดิมใช้ เวลา 28
วินาทีต่อ 1 ไฟล์ แต่ Utilities การอัพโหลดแบบหลายไฟล์ที่
พัฒนาขึ ้น ใช้ เวลา 15.6 วินาที ต่อ 3 ไฟล์

ตาแหน่งได้ ตามความต้ องการ และการลดขันตอนการท
้
างาน
ของผู้ใช้ การตอบสนองของโปรแกรม และแก้ ปัญหาในเรื่ อ ง
ความไม่ค้ นุ เคยกับการใช้ งานโปรแกรมของผู้ใช้

(5) การสร้ างรายวิชาและเพิ่มเอกสารการสอนใน
แบบเดิมใช้ เวลา 42.7 วินาทีต่อ 1 เอกสารประกอบการสอน
แต่ใน Utilities การคัดลอกรายวิชา สามารถเพิ่มเอกสารการ
สอนทังหมด
้
ใช้ เวลา 6.6 วินาที

6. กิตติกรรมประกาศ

จากผลการทดสอบด้ วย KLM ดังกล่าวพบว่าโมดูลที่
พัฒนาขึ ้นสามารถลดเวลาในการทางานและเพิ่มความสะดวก
ของผู้ใช้ ได้ เมื่อเทียบกับระยะเวลาในงานทางานในระบบเดิม
ของโปรแกรมมูเดิ ้ล
นอกจากนี ้การวัดประสิทธิภาพของ Wizard และ Utilities
โดยวิธี User Experience Testing โดยการสังเกต สัมภาษณ์
และตอบแบบสอบถามของผู้ใช้ ในด้ านการสือ่ ความหมายของ
เมนู
การลดความซับซ้ อนของการเข้ าถึงเมนูการทางาน
ความคุ้นเคยกับการใช้ งานโปรแกรม และการตอบสนองของ
โปรแกรมเป็ นไปตามที่คาดหวังไว้ พบว่าผู้ใช้ พอใจใน Wizard
และ Utilities ที่พฒ
ั นาขึ ้นในระดับ 4.3 จาก 5 ระดับ

5. บทสรุป

งานวิ จั ย นี ไ้ ด้ มี ก ารประเมิ น ปั ญหาทางด้ าน HCI ของ
โปรแกรม MOODLE จากผู้ใช้ งาน จากนันจึ
้ งนาปั ญหาที่พบ
นันมาออกแบบและพั
้
ฒนา Wizard และ Utilities เพิ่มเติมเข้ า
ไปในโปรแกรม MOODLE โดยส่ว นที่ พัฒ นาคื อ การเพิ่ ม
เอกสารประกอบการสอน การเพิ่ม การบ้ า น การเพิ่ม ผู้เ รี ย น
การอัพโหลดเอกสารแบบหลายไฟล์ และการคัดลอกรายวิชา
จากการทดสอบทดสอบประสิทธิภาพของ Wizard และ
Utilities ที่พฒ
ั นาขึ ้นด้ วยวิธีการของ KLM พบว่าสามารถเพิ่ม
ความสะดวกและลดระยะเวลาการใช้ งานของผู้ใช้ ได้ มากกว่า
ระบบเดิม
การทดสอบด้ วยวิธี User Experience Testing กับผู้ใช้
จ านวน 30 คน พบว่ า ผู้ ใช้ มี ค วามพึ ง พอใจในการใช้ งาน
Wizard และ Utilities ที่พฒ
ั นาขึ ้น ในระดับ 4.3 จาก 5 ระดับ
โดยมี ก ารทดสอบผู้ใ ช้ ทัง้ ในเรื่ อ งของเมนูที่ สื่ อ ความหมาย
ต าแหน่ ง ของเมนู ท่ี ส ามารถเข้ าถึ ง ได้ ง่ า ย และปรั บ เลื่ อ น

โครงการวิจัยนี ้ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ
สานักศึกษาทัว่ ไป ประจาปี 2555 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7. เอกสารอ้ างอิง
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
[8]

Blackboard Teams. Blackboard. [online]. December
2011 [cited 5 January 2012];
http://www.blackboard.com/.
Dell learning System [online]. 10 December 2011 [cited
10 January 2012];
http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/services
/tnc/tnc_dls?c=us&l=en.
Moodle Support Team. Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment (Moodle) [online]. 1
February 2012 [cited 20 February 2012];
http://moodle.org.
Card SK, Moran TP, Newell A. The keystroke-level
model for user performance time with interactive
systems. Commun ACM 1980; 23[7]: 396-410.
อุมาพร จันโสภา, ชูชีพ สุธรรม, ชัชวาล โอสถานนท์, เดชสิทธิ์
พรรษา, สมนึก พ่วงพรพิทกั ษ์ . การพัฒนาโมดูลของมูเดิ ้ลเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์.
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครัง้ ที่ 7; 8-9
กันยายน 2554. มหาสารคาม. หน้ า 230-236.
Hinze-Hoare V. HCI and Educational Metrics as Tools
for VLE Evaluation. [online].
13 September 2011;
http://arxiv.org/ftp/cs/papers/0604/0604102.pdf
Dix A, Finlay J, Abowd G, Beale R. Human-Computer
Interaction. New York Pearson/PrenticeHall 2004.
Machado M, Tao E. Blackboard vs. moodle: Comparing
user experience of learning management systems.
Proceeding of 37th ASEE/IEEE Frontiers in Education
Conference; 10-13 October 2007; Milwaukee, WI.
S4J-7-S4J-12.

วิชาการ ECTI-CARD
ครั้งที่ มิ4 ถ21-22
ถุนายน
2555 RMUTT
การประชุการประชุ
มวิชาการมECTI-CARD
ครั้งที่ 4 21-22
ุนายนมิ2555
RMUTT

269

269

ระบบรายงานการเข้ าใช้ เครือข่ ายคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้
User Login Activity Reporting System
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ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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บทคัดย่ อ

ในปั จ จุ บัน พระราชบัญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระท า
ความผิ ดเกี่ยวกับคอมพิ วเตอร์ พ.ศ.2550 ก าหนดให้ผู้
ให้ บ ริ การอิ นเทอร์ เน็ ต ต้ องจั ด เก็ บ ข้ อ มูล จราจรทาง
คอมพิ วเตอร์ เพื่อให้ส ามารถตรวจสอบและระบุตัว ตน
ผู้ใช้บริ การได้ สาหรับเครื อข่ายคอมพิ วเตอร์ ของสถาบัน
หนึ่ งซึ่ งมี ผู้ ใ ช้ บ ริ การจ านวนกว่ า 20,000 คน ได้
ดาเนิ นการจัดเก็ บข้ อมูล ตามพระราชบัญ ญัติดังกล่า ว
แต่ พบว่า ยัง ไม่มี ร ะบบที่อ านวยความสะดวกในการ
รายงานการใช้ ง านเครื อข่ า ยคอมพิ วเตอร์ เช่ น ถ้ า
ต้องการตรวจสอบข้อมูลตาแหน่ง ผู้ใช้ งานเครื อข่ า ย ณ
เวลาหนึ่ง พบว่ายังคงมีความยุ่งยากในการค้นหาข้อมูล
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวผู้พฒ
ั นาจึ งนาเสนอระบบ
ที่อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบการใช้ ง าน
เครื อข่ายของผู้ใช้ขึ้ น ประกอบด้ว ยการท างาน 2 ส่ว น
คือ ส่วนการประมวลผลล็อกไฟล์ที่เก็บข้อมูลจราจรทาง
คอมพิ วเตอร์ เพื่อให้ได้มาซึ่ งประวัติก ารใช้เครื อข่ า ยของ
ผู้ใช้ และ ส่วนรายงานที่แ สดงผลเป็ นภาพกราฟิ กเพื่อ
ระบุตาแหน่งของผู้ใช้บริ การที่เข้าใช้งาน ณ เวลาต่า งๆ
โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากดาวเทียมเพื่อช่ว ย
ระบุตาแหน่งดังกล่าว

Abstract
As the Computer Crime Act B.E. 2550
requires Internet service providers to store some
information for user identification. The number of
active users of computer networks of one institute
are more than 20,000 people which is high
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number while there is no supporting system for
usage report.
To resolve the problem, we propose a
facilitate monitoring system of the network
accesses. The system consists of two parts, a
user activity processing and a reporting system.

คาสาคัญ
log file

1.บทนา
ในปั จจุบนั การเก็บข้ อมูลการใช้ บริ การเครื อข่ายของ
ผู้ให้ บริ ก ารอิน เทอร์ เน็ตนับว่า มีความสาคัญ เนื่องจาก
พระราชบัญ ญัติว่ า ด้ ว ยการกระท าความผิ ดเกี่ ย วกั บ
คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ.2550 ในส่ ว นของผู้ ให้ บริ การ
อินเทอร์ เน็ต หมวด 2 มาตรา 26 ได้ ระบุไว้ ว่า ผู้ให้ บริ การ
เครื อข่ายต้ องเก็บรักษาข้ อมูลจราจรทางคอมพิว เตอร์ ไว้
ไม่น้ อยกว่า เก้ าสิบวัน นับ แต่ว ัน ที่ข้ อมูล นั ้นเข้ า สู่ร ะบบ
คอมพิ ว เตอร์ ด้ วยเหตุนี ท้ างศูน ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ของ
สถาบันจึงจัดให้ มีระบบล็อกอิน เข้ า ใช้ งานเครื อข่า ยแก่
ผู้ใช้ ทกุ คน เพื่อเป็ นกลไกในการระบุตัว ตน โดยข้ อมูล
ดังกล่าวจัดเก็บไว้ ในรูปแบบของล็อกไฟล์ ตามช่ว งเวลา
ใช้ งาน แต่ประเด็นปั ญหาที่ตามมา คือ เมื่อเกิดกรณีทาง
กฎหมายที่ต้องตรวจสอบประวัติการใช้ งานเครื อข่ายของ
บุคคลจะทาได้ ยากเนื่องจากไม่มีเครื่ องมือช่ว ยคัดกรอง
สารสนเทศที่ต้องการจากข้ อมูลในล็อกไฟล์ออกมา จาก
ปั ญ หาดังกล่า วข้ างต้ น ผู้พัฒนาจึง เสนอการพัฒนา
ระบบเพื่ อ รายงานประวัติ ก ารเข้ าใช้ งานเครื อข่ า ย
คอมพิว เตอร์ ของสถาบัน ในประเด็ น ต่ า งๆ เช่ น การ
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ตรวจสอบระยะเวลาการใช้ งานของผู้ใช้ ไอพีแ อดเดรส
และสถานทีใ่ ช้ งานเครื อข่า ย รวมถึ งการตรวจสอบการ
ล็อกอินเข้ าใช้ เครื อข่ายซ ้าซ้ อนในช่วงเวลาเดีย วกัน เป็ น
ต้ น เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ ผู้ ดูแ ลเครื อข่ า ย
ตรวจสอบประวัติการเข้ าใช้ เครื อข่ายของผู้ใช้ ตามบุคคล
ทาได้ โดยสะดวกขึ ้น

2. งานและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
2.1 งานที่เกี่ยวข้ อง
พันธ์รัตน์ และ ศิฬาณี [1] ได้ นาเสนอการออกแบบ
ระบบสารสนเทศและคลังข้ อมูล สาหรั บจัดเก็ บ log file
ของการใช้ อินเทอร์ เน็ตของข้ าราชการกองทัพเรื อที่อยู่ใน
รูป Text-Based File ให้ อยู่ในรูปฐานข้ อมูล เชิงสัมพัน ธ์
และใช้ เทคนิค Online - Analytic Processing (OLAP)
ในการวิ เ คราะห์ ข้ อมูล เพื่ อ น าผลลัพ ธ์ มาใช้ ในการ
วิเคราะห์ สนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนด้ านการ
พัฒนาระบบสารสนเทศและปรั บปรุ งระเบีย บข้ อบังคับ
ในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2 ล็อกไฟล์
ล็อกไฟล์เป็ นไฟล์ที่ถ ูก สร้ างขึ ้นโดยอัตโนมัติ จาก
ระบบปฏิ บัติ ก ารหรื อ โปรแกรม เพื่ อท าหน้ าที่บัน ทึ ก
ข้ อผิดพลาด รวมไปถึงสถานะต่างๆ เช่น ล็อกไฟล์บนั ทึก
ข้ อมูล จราจรทางคอมพิว เตอร์ ประกอบไปด้ ว ยข้ อมู ล
เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารระหว่างระบบคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ง
แสดงถึงแหลงกาเนิด ต้ นทาง ปลายทาง เส้ นทาง เวลา
วันที่ ปริ มาณ ระยะเวลา ชนิดของบริ การ เป็ นต้ น

สื่อความหมายในเรื่ องการเปลี่ย นแปลงที่ส ัมพัน ธ์ กั บ
เวลาได้

2.4 Google Maps
Google Maps เป็ นบริ การแผนที่แบบ Vector และ
ภาพถ่ายจากดาวเทีย มของ Google ซึ่งเปิ ดโอกาสให้
ผู้ใ ช้ งานสามารถใช้ งานผ่ า นเว็บ เบราว์ เซอร์ โดยไม่
จาเป็ นต้ องดาวน์โหลดโปรแกรม ผู้ใช้ สามารถสามารถดู
แผนที่พื ้นฐานหรื อแผนที่กาหนดเอง ข้ อมูลธุรกิจท้ องถิ่ น
สืบค้ นเส้ นทางการเดิน ทาง โดยผู้ใช้ ส ามารถเลื่อน ลด
ขยายและกวาดดูแผนที่ได้ รวมไปถึ งเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ใช้
สามารถกาหนดเลเยอร์ เพื่อซ้ อนกับแผนที่ การปั ก หมุด
ให้ กับสถานที่เพื่อกาหนดรายละเอีย ดต่า งๆ นอกจากนี ้
ผู้ใช้ สามารถน าแผนที่ไปใช้ กับเว็บไซต์ข องตนเองและ
พัฒนาต่อยอดเป็ น Web Application ที่ต้องการผ่า น
Google Maps API [3]

2.5 ฐานข้ อมูลเชิงสัมพันธ์

เป็ นมุม มองการออกแบบข้ อมูล ให้ อ ยู่ในรู ปของ
ตารางที่ประกอบด้ ว ยแถวและสดมภ์ ที่มีก ารก าหนด
ความสัมพันธ์ของตารางและสามารถจัดการกับข้ อมูลใน
ตารางด้ วยลักษณะของแถวและสดมภ์ได้ ซึ่งในปั จจุบัน
มี เ ครื่ องมื อ ที่ อ อกแบบมาให้ เหมาะกั บ การจัด การ
ฐานข้ อมูล เช่น MySQL เป็ นต้ น [4]

3. รายละเอียดการพัฒนา
3.1 ภาพรวมของระบบ
Log files

CC Data Repository

2.3 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ [2] คือกระบวนการ
ทางานเกี่ยวกับข้ อมูลในเชิงพื ้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ที่ใช้ กาหนดข้ อมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพัน ธ์ กับ
ตาแหน่งในเชิงพื ้นที่ สัมพันธ์กับตาแหน่งพิกัดในแผนที่
และแผนที่ใน GIS เป็ นระบบข้ อมูลสารสนเทศที่อยู่ในรูป
ของตารางข้ อมูล และฐานข้ อ มูล ที่มีส่ ว นสัม พัน ธ์ กั บ
ข้ อมูลเชิงพื ้นที่ ซึ่งรูปแบบและความสัมพัน ธ์ ข องข้ อมูล
เชิงพื ้นที่ท ั ้งหลาย จะสามารถนามาวิเคราะห์ และทาให้
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รูปที่ 1 แสดงภาพรวมของการใช้ บริ ก ารเครื อข่า ย
โดยผู้ใช้ ทกุ คนต้ องทาการล็อกอินผ่านระบบยืนยันตัวตน
ก่ อน ข้ อ มูล การสื่อ สารที่เกิ ดขึ ้นระหว่ า งภายในและ
ภายนอกของสถาบันจะมีการส่งผ่านไฟร์ ว อลล์แ ละไฟร์
วอลล์จะทาการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นไว้ ในล็ อกไฟล์
ข้ อมูล ในล็ อกไฟล์ แ ต่ ล ะระเบี ย นประกอบไปด้ วย ชื่ อ
ผู้ใ ช้ ง าน (UID) ไอพีแ อดเดรส พอร์ ตต้ นทาง พอร์ ต
ปลายทาง วันและเวลาที่ใช้ เครื อข่าย โปรโตคอลที่ใช้ ใน
การสื่อสาร และอื่นๆจานวนมาก

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
ระบบรายงานการเข้ า ใช้ เครื อข่า ยแบ่งออกเป็ น 2
ส่วนหลัก คือ ส่ว นประมวลผลล็อกไฟล์ และ ส่ว นของ
เว็ บ แอพพลิ เ คชัน ที่ ใ ช้ แสดงรายงาน ส่ ว นของการ
ประมวลผลล็อกไฟล์มีข ั ้นตอนการทางานดังนี ้
1. นาล็อกไฟล์มาจาก Data Repository โดยข้ อมูล
ในล็อกไฟล์ประกอบไปด้ วยระเบียนข้ อมูลต่า งๆทีมี ฟิลด์
จานวนมาก แต่ละฟิ ลด์มีความหมายเฉพาะและถูกแยก
ด้ วยเครื่ องหมายคอมมา ตัวอย่างของข้ อมูล แสดงดังรู ป
ที่ 2
2010-09-15T15:03:31+07:00 hfw 1,2010/09/15 15:03:30,0005A100239,
TRAFFIC,start,34,2010/09/15 15:03:29,192.168.2.42,10.120.0.2,0.0.0.0,
0.0 .0. 0,Out_any_alow_knownuser,5 035 51 103 6,,web-browsing,vsys1 ,InHY,
OutHY,ethernet1/2,ethernet1/3,PSU Log Forward,2010/09/15 15:03:29,
1028472,1,55966,80,0,0,0x20,tcp,allow,826,826,826,4,2010/09/15
15:03:30,0,any,0.

รูปที่ 2 ตัวอย่างข้ อมูลในล็อกไฟล์ 1 ระเบียน
2. เนื่องจากในระเบียนข้ อมูล ประกอบไปด้ ว ยฟิ ลด์
ข้ อมูลจานวนมากที่ไม่จาเป็ นในการน ามาใช้ กับระบบ
จึงต้ องมีการสกัดข้ อมูลตัดข้ อมูลที่ไม่จาเป็ นในการนามา
ประมวลผลเพื่อหาประวัติการเข้ าใช้ งานเครื อข่า ยทิ ้งไป
ในส่วนนี ้ต้ องการเฉพาะฟิ ลด์ระบุข้อมูลของชื่อผู้ใช้ วัน ที่
และเวลาที่ใช้ เครื อข่าย ไอพีแอดเดรสต้ นทาง
3. รับข้ อมูล ที่ผ่า นการสกัด มาประมวลผลเพื่อหา
ประวัติการเข้ า ใช้ เครื อข่า ยคอมพิว เตอร์ ข องผู้ใช้ แ ต่ล ะ
บุคคล และ การเข้ าใช้ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ซ ้าซ้ อนของ

ผู้ใช้ คนเดียวกันที่เกิดในช่วงเวลาทับซ้ อน ขั ้นตอนวิธีที่ใช้
แสดงดังรูปที่ 3 และ รูปที่ 4 ตามลาดับ
Algorithm UserLoginActivity
// input logrecUID[1..n] (UID, DateTime, SrcIP)
// output activity (UID, startDateTime, endDateTime, IPaddr)
1. initial timeout = 900
2. if logrecUID is the first record of the UID then
3. startDateTime = DateTime
4. endDateTime = NULL
5. IPaddr = DrcIP
6. else if (UnixTimeStamp(DateTime – startDateTime) < timeout)
then
7. endDateTime = DateTime
8. else if (endDateTime != NULL) then
9. insert activity to database
10.else
11. endDateTime = startDateTime + timeout
12. insert activity to database
13. end

รูปที่ 3 ขั ้นตอนวิธีในการหาประวัติ
การเข้ าใช้ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้
ในขั ้นตอนวิธีสาหรับหาประวัติการเข้ า ใช้ เครื อข่า ย
คอมพิวเตอร์ อาศัยข้ อกาหนดที่สถาบันได้ กาหนดไว้ คือ
ภายหลังจากผู้ใ ช้ ท าการล็ อกอิน เข้ า ใช้ งานเครื อข่า ย
คอมพิ ว เตอร์ หากไม่ มี ข้ อมูล ถูก ส่ง ผ่ า นเครื อข่ า ยใน
ระยะเวลา 15 นาที หรื อ 900 วิน าที ระบบยืน ยัน ตัว ตน
จะบัง คับ ให้ ผู้ใ ช้ อ อกจากการใช้ ง าน จากข้ อก าหนด
ดัง กล่ า วจึ ง สามารถประยุก ต์ ใ ช้ ในกระบวนการหา
ระยะเวลาสิ ้นสุดการใช้ เครื อข่ายของผู้ใช้ ได้
Algorithm DuplicateLogin
// input logrecUID[1..n] (UID, DateTime, SrcIP)
//output DuplicateLoginData (UID, startDateTime, endDateTime,
IPaddr)
1. if (UID variable is created and Source IP does not match) then
2. insert DuplicateLoginData to database
3. end

รูปที่ 4 ขั ้นตอนวิธีในการตรวจสอบ
การเข้ าใช้ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ซ ้าซ้ อน
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4. ข้ อมูลการเข้ าใช้ เครื อข่า ยคอมพิว เตอร์ ข องผู้ใช้
แต่ล ะคนถูก ส่ งไปเก็ บ ยังตารางในฐานข้ อมูล ที่ร ะบบ
รายงานการเข้ าใช้ เครื อข่า ยได้ สร้ างขึ ้น ส่ว นของข้ อมูล
การเข้ าใช้ เครื อข่ายซ ้าซ้ อนจะมีการส่งไปเก็บยังตารางที่
มีการแยกตามเดือน
ส่วนของเว็บแอพพลิเคชันสาหรับรายงานการเข้ าใช้
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ แบ่งออกได้ เป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
1. ส่ ว นการค้ นหาประวัติ ก ารใช้ งานเครื อข่ า ย
คอมพิ ว เตอร์ ประกอบไปด้ วยฟอร์ มส าหรั บป้ อน
รายละเอียด คือ ชื่อผู้ใช้ งานที่ต้องการค้ นหา ช่วงของวัน
และเวลาที่ต้องการ เมื่อสั่ง ให้ ร ะบบท างานจะมีก าร
แสดงผลตาแหน่ง ของสถานที่ที่ใช้ เ ครื อข่า ยแทนด้ ว ย
หมุด บน Google Map และมี ต ารางข้ อมู ล แสดง
รายละเอียดประกอบ ได้ แ ก่ ชื่อผู้ใช้ งาน วัน ที่แ ละเวลา
การเข้ าใช้ และออกจากเครื อข่าย ไอพีแอดเดรส และ ชื่อ
สถานที่ใช้ งานของผู้ใช้
ข้ อมูลสถานที่ซึ่งแสดงบนตารางข้ อมูล หาได้ จาก
การนาข้ อมูลเครื อข่ายภายในของสถาบันมาช่วยในการ
ค้ น หา โดยเก็ บข้ อมูล ไว้ ในตารางของฐานข้ อมู ล เมื่ อ
ต้ องการระบุสถานที่จะใช้ ไอพีแอดเดรสท าการหาว่า อยู่
ในช่วงระหว่า ง Start และ End ของสถานที่ ใ ด เมื่อพบ
ผลลัพธ์ จึ งแสดงข้ อมูล ชื่อสถานที่ ตัว อย่า งของข้ อมูล
เครื อข่ายภายในสถาบันแสดงดังรูปที่ 5

รูปที่ 6 ตัวอย่างข้ อมูลพิกัดของสถานที่ภายใน
สถาบัน
2. ส่ ว นการแสดงข้ อมู ล ผู้ ใช้ ที่ ล็ อ กอิ น เข้ าใช้
เครื อข่ายซ ้าซ้ อนในช่วงเวลาเดียวกัน จะทาการดึงข้ อมูล
จากฐานข้ อมูลออกมาแสดงในรูปตารางตามเดือน

3.3 ข้ อจากัดของระบบ
ระบบรายงานการเข้ าใช้ เครื อข่ า ยไม่ ส ามารถ
ตรวจสอบการใช้ งานเครื อข่ า ยคอมพิว เตอร์ ที่เ กิ ดขึ น้
เฉพาะภายในสถาบัน ได้ เนื่องจากไม่ได้ มีก ารเก็ บล็อก
ไฟล์ที่เป็ นการสื่อสารภายในของสถาบันไว้

4. การทดสอบการใช้ งาน
4.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ
ระบบรายงานการเข้ าใช้ เครื อข่ายคอมพิว เตอร์ ข อง
ผู้ใช้ ทุก คนพัฒนาบนระบบปฏิ บัติก าร Linux Ubuntu
โดยใช้ ภาษา HTML และ PHP ในการพัฒนาร่ ว มกับ
JavaScript และใช้ ฐานข้ อ มูล MySQL สาหรั บ เก็ บ
ข้ อมูล

4.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล

รูปที่ 5 ตัวอย่างข้ อมูลเครื อข่ายภายในของสถาบัน
ในส่วนของการแสดงหมุดเพื่อระบุตาแหน่งบนแผน
ที่จะต้ องมีการรวบรวมค่าของละติจูด และลองติจูดของ
แต่ละสถานที่ภายในสถาบันเก็บไว้ ในฐานข้ อมูล จากนั ้น
เมื่ อน าค่า ไอพี แ อดเดรสมาหาตาแหน่ งได้ ก็ จ ะใช้ ค่ า
ละติจดู และลองติจดู ของสถานที่น ั ้นท าการปั ก หมุดบน
แผนที่ด้วยคาสัง่ ของ Google Map API

เ มื่ อท า ก า ร สั่ ง รั น ส คริ ป ส์ ก า ร ท า ง า น เ พื่ อ
ประมวลผลล็อกไฟล์เสร็ จสิ ้น ผู้ดแู ลระบบสามารถเข้ า สู่
ระบบรายงานการเข้ าใช้ เครื อข่ายได้ ผ่านเบราว์เซอร์ แบ่ง
การทางานออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1. การเรี ยกดูประวัติก ารเข้ า ใช้ เครื อข่า ยของผู้ใช้
เป็ นรายบุคคล แบ่ งเป็ นการค้ นหาแบบวัน เดี ย วและ
หลายวัน สาหรับการค้ นหาแบบวันเดียวสามารถระบุชื่อ
ผู้ใช้ ที่ต้ องการค้ น หาข้ อมูล วัน ที่ และ เวลา ส่ ว นการ
ค้ น หาแบบหลายวัน ต้ อ งระบุช่ ว งของวัน ที่ที่ ต้อ งการ
ทราบข้ อมูล ดังแสดงในรูปที่ 7 และรูปที่ 8
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รูปที่ 7 หน้ าจอค้ นหาประวัติการเข้ าใช้เครื อข่ายแบบวัน
เดียว

รูปที่ 8 หน้ าจอค้ นหาประวัติการเข้ าใช้เครื อข่ายแบบ
หลายวัน

ผลลัพธ์ การทางานของระบบจะแสดงตาแหน่งของ
ผู้ใช้ แทนด้ วยหมุดและมีหมายเลขนับจานวนครั ้งของการ
เข้ าใช้ ง าน ประกอบกั บตารางแสดงรายละเอีย ดที่ มี
ข้ อมูล คือ วันและเวลาการเริ่ มใช้ งานเครื อข่า ย วัน และ
เวลาสิ ้นสุดการใช้ เครื อข่าย ไอพีแอดเดรส และ สถานที่
ใช้ งาน ดังแสดงในรูปที่ 9
2. การตรวจสอบการเข้ า ใช้ เครื อข่า ยคอมพิว เตอร์
ซ ้าซ้ อนในช่วงเวลาเดียวกัน ทาได้ โดยการระบุเดือนและ
ปี ที่ต้องการดูรายงาน ผลลัพธ์จะแสดงข้ อมูล ในรู ปแบบ
ตาราง ดังรูปที่ 10

รูปทื่ 10 ผลลัพธ์การตรวจสอบการเข้าใช้ เครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ ซ ้าซ้ อน
จากการทดสอบด้ ว ยการใช้ งานจริ ง พบว่า ระบบ
สามารถทางานได้ ถกู ต้ องตามที่ได้ ออกแบบไว้ แต่อาจ
ประสบปั ญหาในการตรวจสอบประวัติก ารใช้ งานของ
ผู้ใ ช้ ใ นรู ป แบบแผนที่ ท างอากาศเล็ ก น้ อ ย เนื่อ งจาก
บางส่วนของภาพถ่ายอาจถูกปกคลุมด้ วยเมฆ ส่งผลให้
ไม่สามารถเห็นรายละเอียดของพื ้นที่ แต่แก้ ไขได้ด้วยการ
กาหนดให้ ระบบแสดงผลในรูปแบบแผนที่ปกติ

5. บทสรุ ป

รูปที่ 9 ผลลัพธ์การค้ นหาประวัติการเข้าใช้ เครื อข่ายของ
ผู้ใช้

274

บทความนี น้ าเสนอระบบรายงานการเข้ าใช้
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้ ทกุ คน จัดท าขึ ้นเพื่อช่ว ย
อานวยความสะดวกให้ แ ก่ ผ้ ดู ูแ ลระบบในการเข้ าถึ ง
ข้ อมูลการใช้ งานเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ทั ้งการตรวจสอบ
ประวัติการเข้ า ใช้ เครื อข่า ยของผู้ใช้ แ ละการตรวจสอบ
การเข้ าใช้ เครื อข่ายซ ้าซ้ อนของผู้ใช้ คนเดียวกัน นาเสนอ
ในรู ปแบบของเว็ บ แอพพลิ เ คชั น ที่ มี ก ารใช้ แผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศมาช่วย
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5.1 แนวทางการพัฒ นาต่ อ
การพัฒ นาระบบรายงานการเข้ าใช้ เครื อข่ า ย
คอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้ ทกุ คน ยังไม่สามารถแสดงผลลัพธ์
ข้ อมูลการเข้ าใช้ เครื อข่ายในรูปแบบแผนที่ดาวเทียม เมือ่
มีการกาหนดให้ แ สดงข้ อมูล จานวนมากได้ ดีเท่า ที่ควร
ทาให้ ผ้ ใู ช้ อาจเกิดความสับสน
แนวทางในการพัฒนาระบบในอนาคต นั ้นจะมุ่งเน้ น
ในส่วนของการแสดงผลข้ อมูล ให้ มีความสมบูร ณ์ และ
ปรับปรุงระบบให้ มีความสวยงาม ใช้ งานได้ ง่าย
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การเจาะแผ่ นวงจรทีเหมาะสมทีสุด
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บทคัดย่ อ

วิ ธีการอาณานิ คมมดเป็ นวิ ธีการสุ่มค่าหาคํ าตอบที ดีทีสุดหรื อเหมาะสม
ที สุด บทความนีจ ึ งได้นําเสนอการประยุกต์ ใช้งานอัลกอริ ทึมอาณานิ คม
มดสํ าหรับการหาระยะทางในการเจาะแผ่นวงจรที เหมาะสม เพือ ให้ได้
ระยะทางที ส ัน ที สุด หรื อเหมาะสมที สุด และได้เพิ มเทคนิ ค ในการเพิ ม
โอกาสในการค้นหาเส้นทางทีส นั ได้ดีขึน ซึ งช่วยให้ระยะทางการเคลื อนที 
ของหัวเจาะลดน้อยลง ผลการทดลองแสดงให้เห็นถึ งประสิ ทธิ ภาพของ
การหาผลเฉลยที ดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ งการหาผลเฉลยของปั ญหาที มี
จํ านวนรูเจาะมากขึน

Abstract

Ant Colony Optimization is a way to find the best or most
appropriate. This paper presents an improved Ant Colony
algorithm for the application of drilling path optimization. The
results show that our proposed technique provides superior
performance of shortest distances over typical Ant Colony one
especially for higher number of holes.

คําสําคัญ

Ant Colony Optimization, Drilling Path Optimization,
Travelling Salesman Problem
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1. บทนํา

การหาค่าทีเหมาะสมทีสดุ ด้ วยอาณานิคมมด (Ant Colony
Optimisation : ACO) ซึงได้ เสนอโดย Marco Dorigo และผู้
ร่วมวิจยั ใน [1] เป็ นวิธีการแก้ ปัญหาทีใช้ หลักการซึงได้ มาจาก
แนวคิดจากพฤติกรรมการหาอาหารของมด พื นฐานทีสําคัญ
ของ ACO เป็ นขบวนการทํางานเป็ นวงรอบแบบซํ าๆ ซึงใน
ขบวนการดังกล่าว ประชากรของมดจะสร้ างตัวแทนของผล
เฉลยทีเหมาะทีจะถูกเลือก ขบวนการสร้ างนี เป็ นหลักของความ
น่าจะเป็ นทีได้ รับมาจากข้ อมูลฮิวริ สติก (Heuristic) ของปั ญหา
ทีถูกให้ มา รวมทัง การแบ่งปั นการจดจํ าซึงเป็ นข้ อมูลความรู้
จากมดต่างๆ ในวงรอบการทํางานก่อนหน้ า โดยการจดจํ า
ดังกล่าวจะเกียวข้ องกับรอยกลินของฟี โรโมน (Pheromone)
[2]
โดยทัว ไป ACO มัก จะถู ก นํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กับ การ
แก้ ปั ญ หาการหาค่ า เหมาะที สุด เชิ ง การจัด (combinatorial
optimization problem) [3] ตัวอย่างเช่น ปั ญหาการเดินทาง
ของพนักงานขาย (Travelling Salesman Problem : TSP)
[4], ปั ญหาการจัดตารางเวลา (Scheduling) [5], ปั ญหาการ
จัดวางตําแหน่งของทรัพยากร (Facility placement) [6] เป็ น
ต้ น ซึงเป็ นปั ญหาเอ็นพีแบบยาก (NP-hard) [2] อีกทังยั
 งถูก
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นําไปประยุกต์ใช้ ในหลากหลายวงการ ซึงสามารถหาผลเฉลย
ทีดีได้ สาํ หรับปั ญหาทีพบในทางปฏิบตั ิ
ในอุต สาหกรรมด้ า นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึง ส่ว นใหญ่ จ ะใช้
เครื อ ง CNC ในการผลิ ต แผ่น วงจรพิ ม พ์ (Printed Circuit
Board: PCB) จะมีการสูญเสียเวลาไปกับกระบวนการหลักๆ 2
กระบวนการ คือ เวลาของการเจาะรู (drill-processing time)
และเวลาของการเคลือนทีของหัวเจาะระหว่างรู เจาะทังหมด

(drill-movement time) การเคลือนทีนี เป็ นปั จจัยทีสําคัญ
มากต่อจํานวนผลิตผลทีได้ ในงานวิจยั นี ได้ นําเสนอเทคนิค
ในการเพิมประสิทธิ ภาพการเคลือนทีของหัวเจาะซึงช่วยลด
เวลาที สูญ เสี ย ไปกั บ กระบวนการดัง กล่า ว โดยหลัก การที
สําคัญ คือการหาเส้ นทางการเคลือนทีของหัวเจาะไปยังรู เจาะ
ทังหมดให้

มีระยะทางโดยรวมน้ อยทีสดุ ซึงนัน คือเป็ นปั ญหาที
พิจารณาให้ อยูใ่ นกลุม่ เดียวกันกับปั ญหาของ TSP [7-10] โดย
ทีผ่านมีงานวิจัยก่อนหน้ าใน [9] ทีใช้ หลักการ ACO ใน [2]
นํ า มาแก้ ปั ญ หานี  ซึ ง ได้ เพิ ม เติ ม การปรั บ พารามิ เ ตอร์ ข อง
อัลกอริ ทมึ เพือให้ มีการประมวลผลเร็ วขึ นโดยใช้ ประชากรน้ อย
กว่าและวงรอบการทํางานซํ าน้ อยกว่า เมือเทียบกับวิธีการหา
ค่ า เหมาะสมที สุ ด ของฝู ง อนุ ภ าค (Particle
Swarm
Optimization : PSO) ใน [10] อย่างไรก็ตามงานวิจยั ดังกล่าว
ได้ จํากัดการวิเคราะห์ปัญหาไว้ ทีจํานวนรูเจาะเพียง 14 รูเจาะ
ในบทความนี นําเสนอการหาระยะทางการเจาะแผ่นวงจร
ทีเหมาะสมทีสดุ ด้ วย ACO ใน [2] รวมกับการเพิมเทคนิคเพือ
เป็ นข้ อ มูล ฮิ ว ริ ส ติ ก เพิ ม เติ ม ซึ ง ทํ า ให้ ไ ด้ ผ ลเฉลยที ดี ก ว่า วิ ธี
ACO ปกติ ผลการทดลองจากจํ านวนรู เจาะ 20 ถึง 160
รูเจาะ แสดงให้ เห็นถึงประสิทธิภาพของการหาผลเฉลยทีดีกว่า
โดยเฉพาะอย่างยิงการหาผลเฉลยของปั ญหาทีมีจํานวนรู เจาะ
มากขึ น เทคนิคดังกล่าวมีความซับซ้ อนน้ อยมากซึงส่งผลให้
เวลาทีใข้ ในการประมวลผลแทบทีจะไม่ได้ แตกต่างจากวิธีปกติ
เลย
ในบทความนี  ได้ แบ่งเนื อหาโดยเริ มจากหัวข้ อที 1 บทนํา
และในหัวข้ อที 2 จะเป็ นทฤษฎีทีเกียวข้ อง หัวข้ อที 3 อธิ บาย
รายละเอียดการพัฒนา ซึงจะกล่าวถึงเทคนิคทีผ้ วู ิจยั นําเสนอ
และหั ว ข้ อที 4 และ 5 จะเป็ นการทดลองและสรุ ปผล
ตามลําดับทฤษฎีทีเกียวข้ อง

2. ทฤษฎีท เี กียวข้ อง
2.1 วิธีการหาคําตอบทีดีท ีสุดด้ วยวิธีการอาณานิคมมด

วิธีการอาณานิคมมด [2] นี มีทีมาจากพฤติกรรมการเดินทาง
ค้ นหาอาหารของมดระหว่างรั งและแหล่งอาหาร ซึงระหว่าง
เดินทางมดจะปล่อยสารเคมีทีเรี ยกว่า ฟี โรโมน ลงบนเส้ นทางที
เดินผ่าน เพือเป็ นร่ องรอยการเดินทางกลับรังและสือสารไปยัง
มดตัวอืนๆ ให้ เดินทางตาม เมือเวลาผ่านไปฟี โรโมนจะมีการ
ระเหย ดังนัน เมือระยะทางใดมีระยะทางทียาว ปริ มาณฟี โร
โมนก็ จะมีก ารระเหยมาก แต่ถ้าเส้ น ทางใดมีระยะทางทีส นั 
ปริ มาณฟี โรโมนจะระเหยน้ อย ปริ มาณฟี โรโมนจึงเป็ นปั จจัยที
มีผลดึงดูดต่อคําตอบนันๆ
 ซึงคําตอบใดเป็ นคําตอบทีถกู เลือก
บ่อยครัง ก็จะมีปริ มาณฟี โรโมนทีมากตามไปด้ วย ซึงจะมีผลต่อ
ค่าความน่าสนใจ ( Attractiveness : ω (i, j )) ดังสมการ
(1) เป็ นผลคูณของค่าฟี โรโมนของคู่เชือมเส้ นทางระหว่างเมือง
สองเมืองกับระยะทางระหว่างเส้ นทางเชือมสองเมืองนัน ใน
ปั ญหา TSP ค่าความน่าสนใจจะมี 2 พารามิเตอร์ คือแอลฟา
(α ) และบี ต า ( β ) โดยแอลฟาจะเป็ นนํ า หนัก ที ใ ห้ กับฟี โร
โมน ส่วนบีตาจะเป็ นนํ าหนักทีให้ กบั ระยะทางเชือม
ω (i, j ) = τ iα, j × π iβ, j

(1)
ค่า ω (i, j ) คือค่าความสนใจของการเดินทางจากเมือง
i ไปเมือง j เมือค่า τ i,α j คือค่า ฟี โรโมนของการเดินทาง
ระหว่างเมือง i ไปเมือง j ทีให้ นํา หนัก (ยกกําลัง) ด้ วยค่า
นํ าหนักของฟี โรโมน เมือค่า π i,β j เป็ นส่วนกลับของระยะทาง
ระหว่ า งเมื อ งสองเมื อ ง ซึ ง ค่ า π = 1 / di , j ถ้ า 1 / di , j คื อ
ระยะทางระหว่างเมือง i กับเมือง j

2.2 ปั ญหาการเดินทางของพนักงานขาย

ปั ญหาการเดินทางของพนักงานขาย (TSP) เป็ นปั ญหาที
เกียวกับการหาเส้ นทางของพนักงานทีต้องเดินทางจากเมือง
หนึงไปยังเมืองต่างๆ โดยเดินทางผ่านเมืองละ 1 ครัง จนครบ
ทุกเมืองแล้ วกลับมายังเมืองเริ มต้ น เพือให้ ได้ ระยะทางรวมที
สันที
 สดุ วิธี ACO จึงนําปั ญหา TSP มาใช้ ในการหาคําตอบ
โดยหากระยะทางทีได้ สนั  มดจะวางปริ มาณฟี โรโมนไว้ มาก แต่
ถ้ าระยะทางที ไ ด้ ยาว มดจะวางปริ ม าณฟี โรโมนไว้ น้ อย

วิชาการ ECTI-CARD
ครั้งที่ มิ4 ถ21-22
ถุนายน
2555 RMUTT
การประชุการประชุ
มวิชาการมECTI-CARD
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วิธีการสร้ างคําตอบเริ มต้ นในปั ญหา TSP นิยมสร้ างด้ วยการ
สุม่ จากค่า ω (i, j ) การสุม่ จะต้ องหาค่าความน่าจะเป็ นของ
การเลือกแต่ละเมืองเป็ นจุดเริ มต้ นด้ วยสมการที (2)
pi , j =

ω (i, j )
J ∈S
∑ j =1 ω (i, j )

(2)

จากสมการที () ค่า S คือ ชุดของเมืองทียงั ไม่ได้ ถกู เลือก
เข้ า ไปอยู่ใ นเส้ น ทาง เมื อ ได้ ค วามน่า จะเป็ นที แ ต่ล ะเมื อ งมี
โอกาสถูกเลือกเป็ นเมืองทีพนักงานขายจะเดินทางไปแล้ ว จะ
ใช้ หลักการของวงกลมรูเล็ต (Roulette Wheel) มาใช้ ในการสุม่
หาเมืองทีจะเดินทางต่อไป โดยสุม่ ค่าระหว่าง 0 - 1
ความน่าจะเป็ นสะสม คือ ผลรวมของความน่าจะเป็ นของ
เมืองในลําดับแรกถึงเมืองที j ดังสมการที (3)

3. รายละเอียดการพัฒนา

ในการพัฒนา ผู้วิจัยได้ ใช้ แนวคิดจากการตังสมมุ

ติฐาน
ทีว่าในเส้ นทางทีมดหาได้ ระหว่างรู เจาะ 3 รู เจาะมีเส้ นทางไป
ในทิศทางเดียวกัน เส้ นทางดังกล่าวก็น่าทีจะมีระยะทางทีสนั 
กว่า ดังตัวอย่างรู ปที 2 รู ปที 2(ก) เป็ นเส้ นทางการเดินทาง
ของมดไปยังรู เจาะในทิศทางคนละทิศทางกัน แต่ถ้าเส้ นทาง
เป็ นดังรู ปที 2(ข) เป็ นเส้ นทางทีมีทิศทางเดียวกัน จะเห็นว่าถ้ า
เส้ นทางนันเป็
 นเส้ นทางทีมีทิศทางเดียวกัน ระยะทางในการ
เดินทางของมดจะสันลง
 จึงได้ ทําการเพิมความน่าสนใจของ
เส้ นทางดังกล่าวให้ มีมากขึ นด้ วยการเพิมปริ มาณฟี โรโมนเข้ า
ไปบนคูเ่ ชือมเส้ นทางนันๆ


cumpopi , j = ∑k =1 pi , j
j

(3)
การปรับปรุ งหรื ออัปเดตค่าฟี โรโมน เมือมดได้ คําตอบของ
เส้ น ทาง จะทํ า การอัป เดตค่ า ฟี โรโมนบนเส้ น ทางนัน ๆ ดัง
สมการที (4)
=
τ in, j (1 − p)(τ in, −j 1 ) ; i, j ไม่ได้ อยูใ่ นเส้ นทางทีมดเลือก
=
τ in, j (1 − p)(τ in, −j 1 ) + π l ; i, j อยูใ่ นเส้ นทางทีมดเลือก
(4)
. ตัง ค่าพารามิเตอร์ เริ มต้ น ซึงได้ แ ก่ จํ านวนประชากรมด (N),
จํานวนรอบการวนซํ าในการหาคําตอบ (I), ค่าฟี โรโมนเริ มต้ น
. มดหาคําตอบเริ มต้ น
2.1 หาค่าความสนใจของแต่ละเส้ นทาง (1)
2.2 หาค่าความน่าจะเป็ นทีแต่ละเมืองจะถูกเลือก (2)
2.3 หาค่าความน่าจะเป็ นสะสมของแต่ละเมือง (3)
. ปรับปรุ งค่าของคําตอบ (4)
. วนซํ าจนหยุดการทํางาน

รูปที 1 ลําดับขันของวิ

ธี ACO
จากสมการที (4) จะพบว่ามีการอัปเดตอยู่ 2 ขันตอน

คือ
จะต้ องให้ ฟีโรโมนทีมีอยู่ปัจจุบนั ระเหยไปก่อน (Evaporation)
โดย p หมายถึง อัตราการระเหย (Evaporation Rate) ของ
ค่าฟี โรโมน ซึง มีคา่ 0 ถึง 1 จากนันจึ
 งจะอัปเดตค่าฟี โรโมนใหม่
เพิมเข้ าไปบนเส้ นทางทีมดเลือก
จากหลักการของ ACO ข้ างต้ นทีได้ ถกู นํามาใช้ ในรูปแบบ
ปั ญหา TSP สามารถสรุปลําดับขันตอนได้

ดงั รูปที 1
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รูปที 2 แบบสมมติเส้ นทางทีผา่ นรูเจาะ 3 รูเจาะ
การเพิมปริ มาณฟี โรโมนด้ วยวิธีนี  เพือเพิมโอกาสในการ
ค้ นหาระยะทางทีส นั  ลง เพือให้ ง่ายต่อการอธิ บ าย ผู้วิจัยขอ
เรี ยกเทคนิคนี ว่า Pheromone Smooth
เทคนิคดังกล่าวสามารถเขียนเป็ นลําดับขันตอนที

เพิมเข้ า
ไปใน ACO ดังรู ปที 3 โดยหลังจากที ACO ได้ คําตอบของ
เส้ นทางแล้ วทําการปรับปรุ งค่าฟี โรโมนของเส้ นทางนัน ก่อนที
จะกลับไปทําการค้ นหาคําตอบในรอบถัดไป จะเพิมขัน ตอน
Pheromone Smooth เข้ าไป โดยทําการตรวจสอบคําตอบ
เส้ น ทางที ม ดหาได้ ว่ า เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน หรื อ ไม่ ถ้ า
เส้ น ทางใดใช่ จะเพิ ม ปริ ม าณฟี โรโมนอี ก ครั ง หนึง เพื อ เพิ ม
ความน่าสนใจของเส้ นทางทีคิดว่าทําให้ การเคลือนทีของหัว
เจาะลดน้ อยลง จากนันจึ
 งกลับไปค้ นหาคําตอบของเส้ นทางใน
รอบถัดไป
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Hole 20

400
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0

จากตารางที 1 วิธีการทีนําเสนอสามารถหาผลเฉลยทีมี
ระยะทางสันกว่
 า ถึง 10.7% ทีจํ านวนรู เจาะ 160 รู เ จาะ
อย่างไรก็ตามทีจํานวนรู เจาะทีมากขึ น จะต้ องใช้ เวลาในการ
ประมวลผลมากขึ น ตามไปด้ ว ย โดยทัง สองวิ ธี ใ ช้ เวลาการ
ประมวลที ค่ อ นข้ า งใกล้ เ คี ย งกัน ซึ ง มี ฟั ง ก์ ชั น ของค่ า เวลา
โดยประมาณ เท่ากับ 2E-05(Holes)3.94 วินาที
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4. ผลการทดลอง

สังเกตผลในรู ปที 4 พบว่า โดยรวมแล้ วเมือปั ญหาหรื อ
จํานวนรูเจาะเพิมมากขึ น เทคนิค Pheromone Smooth ทีเพิม
เข้ าไป สามารถช่วยให้ การค้ นหาเส้ นทางทีมีระยะทางได้ สนั 
กว่าแบบวิธี ACO เพียงอย่างเดียว และเมือนําคําตอบทีดีทีสดุ
ใน  ชุ ด คํ า ตอบของแต่ ล ะรู เจาะ และเวลาที ใ ช้ การ
ประมวลผลนันๆ
 มาเปรี ยบเทียบกันในตารางที 1

600
Distance

Distance

600

0

ผู้วิจัยได้ ทดสอบการสุ่มสร้ างรู เจาะด้ วยโปรแกรม MATLAB
[11] บนคอมพิวเตอร์ ซึงใช้ Intel Xeon Quad-Core E5620
2.4GHz โดยให้ มีจํานวนรูเจาะ (Hole) เท่ากับ 20, 40, 60, 80,
100, 120, 140 และ 160 จุด โดยใช้ จํานวนประชากรมด (N)
เท่ากับจํานวนรู เจาะ จํานวนรอบการวนซํ า (Iteration : I) เป็ น
 เท่าของจํานวนรู เจาะ ค่าฟี โรโมนเริ มต้ นเท่ากับ 1 ส่วนค่า
Pheromone Smooth เท่ากับ 0.1, ค่า p เท่ากับ 0.03 จากนัน
ใช้ วิธี ACO ปกติและวิธี ACO + Pheromone Smooth หา
ระยะทางที ส ัน ที สุด จากจํ า นวนรอบที ทํ า การค้ นหาให้ เ ป็ น
จํานวน 10 ชุด (Set) คําตอบในแต่ละจํานวนรูเจาะต่างๆ

Hole 40

Distance

รูปที 3 ACO + เทคนิค Pheromone Smooth

หมายเหตุ ตัวอย่างผลการจําลองด้ วย MATLAB เพือหา
เส้ นทางของปั ญหารู เจาะจํานวน 120 รู เจาะของทัง สองวิธี
แสดงดังรูปที 5

Distance

. ตัง ค่าพารามิเตอร์ เริ มต้ น ซึงได้ แ ก่ จํ านวนประชากรมด (N),
จํานวนรอบการวนซํ าในการหาคําตอบ (I), ค่าฟี โรโมนเริ มต้ น
. มดหาคําตอบเริ มต้ น
2.1 หาค่าความสนใจของแต่ละเส้ นทาง (1)
2.2 หาค่าความน่าจะเป็ นทีแต่ละเมืองจะถูกเลือก (2)
2.3 หาค่าความน่าจะเป็ นสะสมของแต่ละเมือง (3)
. ปรับปรุ งค่าของคําตอบ (4)
3.1 ตรวจสอบทิศทางของเส้ นทาง
3.2 เพิมปริมาณฟี โรโมน
. วนซํ าจนหยุดการทํางาน

1000
500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Set

0

ACO
ACO+SM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Set

รูปที 4 ระยะทางทีสนที
ั  สดุ ของ 10 ชุดของจํานวนรูเจาะ
20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 และ 160
ตารางที 1 ค่าคําตอบทีดีทีสดุ ของวิธี ACO และวิธี ACO +
Pheromone Smooth และเวลาทีใช้ ในการประมวลผล
Holes
20
40
60
80
100
120
140
160

Distance
ACO
ACO
+ PSM
94.55
94.05
230.68
226.97
423.12
407.82
584.42
582.39
862.94
815.67
1126.51 1047.26
1451.47 1391.42
1830.88 1633.78
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Time (sec)
ACO
ACO
+ PSM
2.92
3.23
31.36
35.02
155.09
159.31
498.20
483.46
1334.86
1301.05
2841.34
2839.47
5795.20
5565.96
10054.7 10263.62
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120
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0

20
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60

80
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ก)
120

100

80

6. เอกสารอ้ างอิง

60

40

20

0

0

20

40

60

80

100

120

ข)
รูปที 5 ตัวอย่างการผลหาเส้ นทางของรูเจาะจํานวน 120
ก) วิธี ACO
ข) วิธี ACO + Pheromone Smooth
ในรู ป 5 ข) จะมีระยะทางทีสนกว่
ั  ารู ปที 5 ก) ดัง
ตารางที 1 (1047.26 และ 1126.51) โดยภาพรวมจากการ
สังเกต ในรู ปที 5 ข) ทุกๆ 3 รู เจาะทีตอ่ เนืองกันจะมีแนวโน้ ม
ของเส้ นทางการเจาะไปในทิศทางเดียวกันมากกว่ารูป 5 ก)

5. บทสรุป

เมือขนาดของปั ญหาหรื อจุดเจาะเพิมมากขึ น วิธี ACO ทีมีการ
เพิมเทคนิค Pheromone Smooth ซึงเป็ นการเพิมเติมข้ อมูล
ฮิ ว ริ ส ติ ก ได้ เป็ นช่ ว ยเพิ ม โอกาสให้ การค้ นหาคํ า ตอบของ
เส้ นทางทีมีระยะทางทีสนได้
ั  ดีกว่าแบบ ACO เพียงอย่างเดียว
แม้ ว่าในงานวิจัยนีใ นเบือ งต้ นได้ กําหนดค่าพารามิเตอร์ ของ
Pheromone Smooth เป็ นค่าคงทีทีใช้ ในงานวิจัยคือ 0.1
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อย่างไรก็ตาม เราก็เห็นว่าเป็ นสิง ทีน่าสนใจทีจะได้ วิเคราะห์ผล
ของ Pheromone Smooth ค่าอืนๆ ทีมีต่อความสามารถใน
การหาผลเฉลยของปั ญหาการเจาะแผ่นวงจรพิมพ์ตอ่ ไป
สํา หรั บ แนวทางการพัฒ นาในทางฮาร์ ด แวร์ ต่อ ไป
เนืองจากประโยชน์ชองเทคนิคทีนําเสนอมีการใช้ การคํานวณที
ซับซ้ อนน้ อยภายใต้ ปัญหาทีมีความซับซ้ อนจากจํานวนรูเจาะที
มี จํ า นวนมากได้ จึ ง เป็ นไปได้ ที จ ะศึ ก ษาและทดลองนํ า
อัลกอริ ทึมไปดําเนินการแบบขนานและดําเนินการบนระบบ
สมองกลฝั งตั ว เพื อ เพิ ม ประสิ ท ธิ ภ าพหรื อการทํ า งานที
เหมาะสมกับระบบเครื องเจาะทีใช้ งานทัว ไปทีไม่ต้องใช้ เครื อง
คอมพิวเตอร์ ทีมีราคาทีสงู มากเกินไป โดยก่อนหน้ านี ได้ มีการ
นําเสนองานวิจยั ทีนา่ สนใจเกียวกับสร้ างอัลกอริ ทึม ACO ด้ วย
ระบบสมองกลฝั งตัวบนแพล็ตฟอร์ มของเอฟพีจีเอใน [12]
[1] M. Dorigo, V. Maniezzo, and A. Colorni. Positive
feedback as a search strategy. Technical Report
91–016, Dip. Elettronica, Politecnico di Milano, Italy,
June 1991
[2] M. Dorigo and T. Stützle, , Ant Colony Optimization,
A Bradford Book, 2004
[3] B. Korte and J. Vygen, Combinatorial Optimization:
Theory and Algorithms (Algorithms and Combinatorics), Springer, 2010
[4] Z. Ju-fang, “Solving the Travelling Salesman
Problem by the Program of Ant Colony Algorithm,”
Proceedings of Int’l Conf. on Computational
Intelligence and Software Engineering, Beijing,
China, pp. 1-3, Dec 2009
[5] K.R. Ku-Mahamud and H.J.A Nasir, “Ant Colony
Algorithm for Job Scheduling in Grid Computing,”
Proceedings of the Asia Modelling Symposium,
Kota Kinabalu, Malaysia, pp. 40-45, May 2010
[6] W. Xu, K. Xu, and X. Xu, “A Novel Placement
Algorithm for Symmetrical FPGA,” Proceedings of
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            ก          ก       ก   
 Android ก
ก
กกก
 
        ก        ก       
  ก       GrabCut Algorithm 
Density Distribution Feature with Location Based 
กก 79.36% กก
กกก
  ก ก             
 Facebook
 ก, , ก

Abstract

This research is an application development based on
Android phone by gathering user behaviors in term of
fondness for photograph taking and sharing their pictures
with people through social network apply with Image
Processing. The system can give details of traveling place
by analyzing input photo using GrabCut Algorithm and
Density Distribution Feature with Location Based after
the user took and uploaded the photo into system. As a
result, the accuracy is 79.36%. Moreover, a travel
planning management part that meets tourists
requirement and a public relation of traveling place on
Facebook are included in this system.

290

 ก
ก

suwatchai.kom@gmail.com

1. 

                           ก
         ก  ก        
กกกกก 
 ก           ก     
              ก      ก         
        ก   ก    ก 
กกก
    Density Distribution Feature with
Location Based ก
             ก  
 ก
ก กก
กกก
กก
 Facebook

2. 

ก  ก         ก      
    ก    ก          
กก                 ก  ก
 ก
ก กก
กก              ก   ก   
 กก
ก
ก     ก          ก  

การประชุมวิชาการ ECTI-CARD ครั้งที่ 4 21-22
มิถุนมายน
2555ECTI-CARD
RMUTT ครั้งที่ 4 21-22 มิถุนายน 2555
290RMUTT
การประชุ
วิชาการ

  ก         ก 
    ก  ก        ก ก   
ก
 กก
 ก                
กก  
กกกก
ก กก
กกก
ก
Facebook           ก    


3. ก
3.1 ก

กกกกก 
   [1]    GrabCut Algorithm     ก 
Segmentation  GrabCut Algorithm ก

1) (Input) GrabCut Algorithm  3  ก
              (Foreground),    
(Background)          
(Unknown Part) 
       ก                 
ก Unknown Part 
กกก Known Part
2) ก 1 ก Unknown Part 
Foreground  Know Part  Background 

3) Foreground  Background ก
ก Gaussian Mixture Models (GMMs) 
Orchard-Bouman Clustering Algorithm 
 [2]
4)  ก   ก        Foreground  ก
ก    Probable Gaussian Component 

Foreground GMMs ก ก
Background  Background GMMs
5) GMMs กกก กก
กก 4
6)  Graph กกก  5 ก
กก Foreground ก Background กกก
ก GraphCut
7) ก 4  6 กกก
Foreground  Background 
3.2 กก
 (Object shape) ก
  ก      ก              
ก       กก   ก  (Pixels
Distribution) กก ก
       2         ก      Pixels
Distribution    ก     ก    ก    Density
Distribution Feature (DDF) [3]  ก
ก Pixels Distribution
กก Binary Image
 DDF  DDF กกก
(Shape Center) กก
 ก
 DDF กกก
   DDF กก    ก        ก
          ก   ก   DDF    
กกกก DDF กก
ก DDF 
1) ก
=
x ∑∑ i×

(x, y)

ก (1)-(3)

f (i , j )
∑ ∑ f (i , j )

=
y ∑ ∑ j×

f (i , j )
∑∑ f (i, j )

(1)
(2)

1 if f (i , j )∈D
f (i , j ) = 
0 other

(3)

 D   Binary Image
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2)   Dmax ก  ก 
 Objects Pixel กก
กก ti ( x, y ), i ∈ M  M 
  ก  กก       ก  Dmax 
ti ( x, y ) ก (4)




( x , y ) ( x , y ) (i −1)×P <[( x − x )2 +( y − y )2 ]1/ 2 ≤i×P 
ti=



(4)


P=D
/ M , ( x , y ) ∈ f ( x , y ), 1 ≤ i ≤ M
max

3)  Object Pixel  si , i ∈ M
ก maximum S = max (si )
i =1,..., M

4)  r  r  
  r ก (5)
=
ri si , i ∈ M
(5)
5)  dr  dr  
        dr    
ก (6)
 r1 − r2

dr=
 2ri − ri −1 − ri +1
i

 rM − rM −1

, i =1
, 1< i < M
,i=M

(6)

6) ก   4)-5)    DDF = f (ri ,..., rM ,
dri ,..., drM )  DDF  ก ก  r  dr 
กก (7)

DDF= α rɶ + β dr
(7)
1  
 α , β        ก  α + B =
   Normalized 
ก α= B= 0.5 , rɶ, dr
 ก (8)
r  dr   rɶ , dr
1
z−z

+1
 3σ z
zɶ = 
2

1



292

, z < z - 3σ z

 z ∈{r , dr} , z  , σ z  

7)              c ก    
 n กก (9)
(9)
DDFci − DDFni , i ∈ M
 n ∈ N   R ก
ก
3.3 กกก
กกก ก
 ก                 ก
 (Analytic Hierarchical Process) [4]
ก กกก
ก      ก            
         ก      ก   ก 
กก 
1)  ก
2)     ก     ก ก  
  กก     ก      ก   
กก
3) กก กก
ก ก
4)     ก       ก     ก
ก

4. ก
4.1 

กกก
 3  ก ก ก
กก    ก 
 Facebook  1
4.1.1 ก

, z - 3σ z < z < z + 3σ z
, z > z + 3σ z

(8)

ก       
ก ก
 2 กก Location
Based ก 1 กก
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 Latitude  Longitude  ก
ก Object 

กก /ก ก 
ก
ก
4.1.3 ก
Facebook
  ก       ก    
                  
Facebook  Facebook API
4.2 ก

 1 ก

    ก GrabCut   ก    Object       
 DDF กก Object 
กก ก DDF < 0.10
  10%                 
 
 
กกก
ก DDF  
ก DDF > 0.10 

กก 
ก


    ก             ก  
ก 6 ก  3  1  
กก  4  2  
ก  Facebook
 5  3  ก
กกก 
   6      4-6     ก     

             ก
 ก

 3 

 4 ก 

 2 ก
ก

4.1.2 กกก
ก
ก กก 
กกก
        ก                
กก      ก    ก  

 5 กก
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4.3 ก
4.3.1 ก
ก Android 
2.3  
Internet  GPS  ก
 2048 x 1536 
4.3.2 กก
กก
  
กกกก
    GrabCut   ก  
ก

5. กก

5.1 ก
กก        ก
กก ก
ก DDF ก (
)  63 ก
5.2 ก
กก 7-8  7
  ก ก     ก    GrabCut
Algorithm  8 กก
GrabCut Algorithm  DDF  DDF[0] = 0.52 ,
DDF[1] = 0.7, DDF[2] = 0.57, DDF[3] = 0.4, DDF[4] =
0.31  DDF[x]   x 
ก (7)

ก DDF ก DDF
 ก

Dmax

∑ DDF

i
c

i =0

− DDFni

 

 c ก
 n  i , i < Dmax , ก
         DDF < 0.01     5 
N = 5 

 1
 1 

Dmax





∑ DDF
i =0

i
m

− DDFni

1

0.00807

2

0.048

3

0.1

4

0.1

5

0.148

ก 1 ก ก
1 ก ก
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 8 ก

ก GrabCut Algorithm

ก GrabCut Algorithm

 ก
กก 9
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    ก    GrabCut   GrabCut   ก
 กก ก DDF ก
 ก
กก  DDF ก กก


7. กกก

   ก     ก      


 9 ก

8. ก

5.2.2 ก
   ก          
 กกก
 Location Based 
กกก กกก
Update  DDF > 0.1 
กก 10% 
ก 2
 2 กกก  DDF with
Location Based


DDF with Location Based



63

50

79.36

ก 79.36% 
ก 50 ก 63 

6. 

[1] Carsten Rother, Vladimir Kolmogorov and Andrew
Blake. GrabCut  Interactive Foreground Extraction
using Iterated Graph Cuts. Microsoft Research
Cambridge, UK.
[2] Michael T. Orchard. Color quantization of images.
IEEE Transactions on Signal Processing. vol 39, issue
12, pp. 2677-2690. 1991.
[3] Chunmu Huang Lili Zhou Xinwei Wang. Regionbased Shape Representation and Similarity Measure
Suitable for Binary Image Retrieval. In ICSP2006
Proceedings, vol 2, 2006.
[4]  . กกก
 (Analysis Hierarchy Process : AHP),
ก  (Productivity world)  11,  64,
 83-89. 2549.

ก GrabCut ก
 Density Distribution Feature with
Location Based ก
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ระบบโทรศัพท์ อัตโนมัตสิ าํ หรั บผู้พกิ ารทางสายตาหรือด้ วย RFID
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บทคัดย่ อ
บทความนี ้เ ป็ นการนํ า เสนอการออกแบบและพัฒ นาระบบโทรศัพ ท์
อัตโนมัติดว้ ย RFID (Radio Frequency Identification) สําหรับผูพ้ ิ การ
ทางสายตาหรื อผู้ที่มีปัญหาในการจดจํ าหมายเลขโทรศัพท์ ระบบนี ้จะ
เป็ นการนําเทคโนโลยี ด้านอาร์ เอฟไอดี มาประยุกต์ งานกับระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติ ซึ่งในแท็กการ์ ดจะถูกบันทึกหลายเลขโทรศัพท์ปลายทางไว้ โดย
บนแท๊กการ์ ดนัน้ จะมี รูปของเจ้าของหมายเลขและชือ่ เจ้าของหมายเลขซึ่ ง
อยู่ เป็ นลักษณะของอักษรเบล เมื ่อผู้ใช้งานทํ าแท๊ กการ์ ดเข้าไปใกล้กับ
เครื ่ อ งโทรศัพ ท์ เครื ่ อ งโทรศัพ ท์ จ ะทํ า การโทรออกไปยัง หมายเลข
ปลายทางที ่บนั ทึ กอยู่ ในแท๊ กการ์ ดได้โดยอัตโนมัติ ซึ่ งผู้ใช้งานสามารถ
สนทนากับปลายทางได้โดยปกติ เหมือนกับโทรศัพท์ทวั่ ไป

Abstract

This paper presents a design and development of an automatic
RFID telephone for blinders controlled by a microcontrollerbased unit. A tag card with a picture and a name in Braille of
the receiver is given to the blinder. When the blinder places the
tag card nearby the RFID reader, the telephone will
automatically call to that receiver so the blinder is able to call
everyone without touching any button of the telephone.

คําสําคัญ

อาร์ เอฟไอดี, แท็กการ์ ด

1. บทนํา

การสื่อสารในปั จจุบันมีความสําคัญมาก เนื่องจากมนุษย์ทุก
คนต้ อ งการติ ดต่อ สื่ อ สารระหว่า งกัน เพื่ อ แลกเปลี่ย นข้ อ มูล
ต่ า งๆ ซึ่ ง กัน และกัน โดยอุ ป กรณ์ ที่ อ ยู่ใ กล้ ตัว มากที่ สุด คื อ
โทรศัพ ท์ ซึ่ ง เป็ นอุป กรณ์ ที่ เ พิ่ ม ความสะดวกสบายในการ
ติดต่อ สื่อ สารของมนุษ ย์ เพี ยงกดหมายเลขปลายทางก็
สามารถติ ดต่อ สื่ อ สารกับปลายทางได้ แต่ในกรณี ที่บุคคลที่
ความบกพร่ องทางด้ านร่ างกาย เช่น ผู้พิการทางสายตา

ผู้สูง อายุ ห รื อ แม้ กระทั่ง บุ ค คลที่ ไ ม่ มี ค วามรู้ ความชํ า นาญ
ทางด้ านเทคโนโลยีใหม่ๆ ของโทรศัพท์ รวมถึงผู้ที่มีปัญหาใน
การจดจํ า หมายเลขปลายทางนัน้ จะทํ า ให้ ส ามารถใช้ ง าน
โทรศัพ ท์ เพื่ อ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้ ย าก ในกรณี ข องผู้พิ ก ารทาง
สายตาจะไม่สามารถมองเห็น หมายเลขบนแป้ นโทรศัพ ท์ ไ ด้
ส่วนผู้สงู อายุ เด็กหรื อผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับความจํา จะประสบ
ปั ญหาเกี่ยวกับการจดจําเลขหมายโทรศัพท์ รวมไปถึงผู้ที่ไม่มี
ความรู้ ความชํ า นาญทางด้ า นเทคโนโลยี ทํ า ให้ เ กิ ด ความไม่
สะดวกในการใช้ งาน จากปั ญหาข้ างต้ นที่กล่าวมานัน้ ทาง
ผู้พฒ
ั นาได้ เล็งเห็นถึงปั ญหาต่างๆ มากมาย และต้ องการหา
หนทางการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวเพื่ออํานวยความสะดวกให้ กบั
บุคคลเหล่านี ้ ให้ สามารถใช้ งานโทรศัพท์ได้ เหมือนบุคคลทัว่ ไป
ผู้พฒ
ั นาจึงได้ พฒ
ั นาระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ โดยใช้ เทคโนโลยี
อาร์ เอฟไอดีเข้ ามาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ ปัญหานี ้

2. ที่มาและแรงจูงใจของปั ญหา
จากปั ญหาของผู้พิการทางสายตาต้ องการใช้ ประโยชน์จากสิ่ง
อํานวยความสะดวกจากเทคโนโลยีทางด้ านโทรศัพท์ เพื่อใช้
สื่อสารไปยังบุคคลที่ต้องจะสนทนา หรื อต้ องการจะแจ้ งเหตุ
ด่วน และเหตุฉกุ เฉินในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ ต่างๆ แต่ความ
ต้ องการจากการใช้ งานของเทคโนโลยีโทรศัพท์ของผู้พิการทาง
สายตานัน้ ยังไม่ครอบคลุมไปยังบุคคลเหล่านี ้อันเนื่องมาจาก
ตัวเครื่ องโทรศัพท์ที่มีในปั จจุบนั นันไม่
้ ได้ ออกแบบขึ ้นมาเพื่อให้
ผู้พิการทางสายตาได้ ใช้ งานได้ สะดวกไม่ว่าจะเป็ นแป้นกดเลข
หมายโทรศั พ ท์ เ พื่ อ กดเลขหมายโทรศั พ ท์ ป ลายทางหรื อ
แม้ กระทัง่ แป้นกดเพื่อเรี ยกเลขหมายโทรศัพท์ปลายทาง ทําให้
ผู้พิ ก ารทางสายตานัน้ เกิ ด ความไม่ ส ะดวกในการใช้ งาน
เครื่ องโทรศัพท์ทวั่ ไปเป็ นอย่างมาก
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3. งานและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง

ในส่วนนี ้จะกล่าวถึงทฤษฎี และหลักการที่ใช้ ในการศึกษาและ
พัฒนาระบบโทรศัพท์อตั โนมัติด้วย RFID มีด้วยกันทังหมด
้
3
ส่ ว นได้ แก่ เทคโนโลยี ท างด้ านอาร์ เ อฟไอดี (RFID-Radio
Frequency Identification) จีเอสเอ็มมอดูล [2] (GSM
Module) และไมโครคอนโทรเลอร์ (PIC16F877A)

3.1 เทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี (RFID)
เทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี (RFID) เป็ นวิธีการที่ใช้ จดั เก็บและเรี ยก
ข้ อมูลของวัตถุจากระยะไกล โดยใช้ อปุ กรณ์ ที่เรี ยกว่า อาร์ เอฟ
ไอดีแท็ก (RFID Tags) โดยที่แท็กเป็ นชิ ้นส่วนเล็กๆ ที่นําไปติด
ไว้ กบั สิง่ ของ สัตว์ หรื อแม้ แต่ที่ตวั บุคคลโดยในแท็กนี ้จะมีสว่ นที่
ทําหน้ าที่ เป็ นสายอากาศที่สามารถรับและส่งคลื่นวิทยุไปยัง
เครื่ องส่งอาร์ เอฟไอดีโดยจะมีสว่ นประกอบการทํางานดังนี ้ 1.
ภาครับและส่งสัญญาณวิทยุ 2. ภาคสร้ างสัญญาณคลื่นพาห์
3. ขดลวดที่ทําหน้ าที่เป็ นสายอากาศ 4. วงจรปรับจูนสัญญาณ
5. หน่วยประมวลผลข้ อมูล และภาคติดต่อกับคอมพิวเตอร์
Transponder/Tag

Read/Write Base Station

Reader
IC

MCU

RF Field

ปที่ 1 อาร์ เอฟไอดี (RFID)

3.2 รูปแบบการใช้ งานคําสั่งเพื่อติดต่ อกับอาร์
เอฟไอดี

รู ป แบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารไปยัง อาร์ เ อฟไอดี เมื่ อ
ต้ องการส่งคําสัง่ ไปต่างๆ ไปยังอาร์ เอฟไอดีจะมีโพรโทคอลอยู่
5 ชนิดคือ Header, Len, Command, Data และ Checksum
ตารางที่ 1 รายละเอียดการสื่อสารไปยังอาร์ เอฟไอดี
รู ปแบบ
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รายละเอียด

Header

คําสัง่ เริ่ มต้ นในการติดต่อ ไบต์จากต้ นทางไปยังปลายทาง 1: OxBA

Len

ความยาวที่เริ่มนับจากคําสัง่ ถึงผลรวมของการตรวจสอบ 1 ไบต์

Command

คําสัง่ ไบต์ 1

Data

ข้ อมูล

Checksum

ผลของ XOR จากคําสัง่ เริ่มต้ นรวมถึงคําสัง่ สุดท้ าย ไบต์ 1

รู ป แบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารเมื่ อ อาร์ เอฟไอดี ต อบ
กลับ มาจะมี โ พรโทคอลอยู่ 6 ชนิ ด คื อ Header,
Len,
Command, Status, Data และ Checksum
ตารางที่ 2 รายละเอียดการตอบกลับของอาร์ เอฟไอดี
รู ปแบบ

รายละเอียด

Header

คําสัง่ เริ่ มต้ นในการติดต่อ 1 ไบต์จากต้ นทางไปยังปลายทาง: OxBD

Len

ความยาวที่เริ่ มนับจากคําสัง่ ถึงผลรวมของการตรวจสอบ 1 ไบต์

Command

คําสัง่ 1 ไบต์

Status

สถานะคําสัง่ 1 ไบต์

Data

ข้ อมูล

Checksum

ผลของ XOR จากคําสัง่ เริ่ มต้ นรวมถึงคําสัง่ สุดท้ าย ไบต์ 1

รูปแบบการใช้ งานเขียนข้ อมูลลงไปในแท็กการ์ ด
ตารางที่ 3 เฟรมเขียนข้ อมูลลงไปในแท็กการ์ ด
Header
0xBA

Len
Len

Command
0x34

Block
Block

Data
Data

Checksum
Checksum

Block: บล็อกในแท็กการ์ ดที่ต้องการบันทึกข้ อมูล
Data: ข้ อมูลที่ต้องการบันทึกสูงสุด 4 ไบต์
รูปแบบการใช้ งานอ่านข้ อมูลในแท็กการ์ ด
ตารางที่ 4 เฟรมอ่านข้ อมูลในแท็กการ์ ด
Header
0xBA

Len
Len

Command
0x33

Block
Block

Number
Number

Checksum
Checksum

Block: หมายเลขบล็อกที่เริ่มอ่านจากแท็ก
Number: จํานวนบล็อกที่ต้องการอ่านสูงสุด 15 บล็อก

3.3 เทคโนโลยีจีเอสเอ็ม (GSM)
ระบบโครงข่ายจี เอสเอ็ม (GSM) นัน้ เป็ นระบบเครื อ ข่า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลลูลาร์ (Cellular Network) ซึง่ จะแบ่ง
พื ้นที่การทํางานออกเป็ นพื ้นที่ย่อยๆ เพื่อให้ โทรศัพท์เคลื่อนที่
สามารถติดต่อกับเครื อข่ายการให้ บริ การ โดยพื ้นที่การบริ การ
จะเป็ นพื น้ ที่ ข นาดเล็ก หรื อ พื น้ ที่ ข นาดใหญ่ จะขึน้ อยู่กับ การ
จํานวนผู้ใช้ งาน กําลังรับ และกําลังส่ง ในด้ านโครงสร้ างหลัก
ของระบบ GSM ประกอบด้ วยอุปกรณ์ดงั ต่อไปนี ้ 1.สถานีฐาน
(BTS) ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ นตัว กลางระหว่า งผู้ใ ช้ ง านกับ เครื อ ข่ า ยผู้
ให้ บริ การ 2.ระบบควบคุมสถานีฐาน (BSC) ทําหน้ าที่ควบคุม
สถานี ฐ าน 3.ชุ ม สายสวิ ต ซ์ ชิ ง แบบต่ อ ผ่ า น (MSC) เป็ นตั ว
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เชื่ อมโยงโครงข่ายไร้ สายไปยังสถานี ฐาน และระบบควบคุม
สถานีฐาน

3.4 ไมโครคอนโทรเลอร์ (PIC16F877A)

ไมโครคอนโทรเลอร์ เป็ นชนิด RISC [3] (Reduced Instruction
Set Computer) คือ มีการทํางานที่มีจํานวนชุดคําสัง่ น้ อย แต่
ละคําสัง่ จะทํางานแบบง่ายๆ ทําให้ ความเร็ วในการทํางานแต่
ละคําสัง่ สูง หนึ่งคําสัง่ ของ PIC จะมีขนาด 14 บิต เป็ นผลให้
จํ านวนชุดคําสั่งของ PIC มี น้อย ในปั จจุบัน PIC เป็ น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูลที่ยอดนิยมตระกูลหนึ่งเพราะเป็ น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ประสิทธิภาพสูง และราคาค่อนข้ างถูก

4.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ

วงจรการทํางานของระบบโทรศัพท์อัตโนมัติจะประกอบด้ วย
ไมโครคอนโทรเลอร์ อาร์ เอฟไอดีรีดเดอร์ จีเอสเอ็มมอดูล โดย
อาร์ เ อฟไอดี รี ด เดอร์ จ ะทํ า หน้ า ที่ ใ นการอ่ า นข้ อ มูล จากแท็ ก
จากนัน้ ไมโครคอนโทรเลอร์ จ ะนํ า ข้ อ มูล ที่ ซึ่ ง เป็ นเลขหมาย
โทรศัพ ท์ ส่ง ออกไปให้ กับ จี เ อสเอ็ ม มอดูล ในรู ป แบบของ AT
Command โดยมีไอซี 74LS125 ทําหน้ าที่เป็ นไอซีสวิตซ์ดิจิทลั
เพื่อเปิ ดเส้ นทางการรับส่งข้ อมูลระหว่างไมโครคอนโทรเลอร์ กบั
อาร์ เอฟไอดีรีดเดอร์ และไมโครคอนโทรเลอร์ กบั จีเอสเอ็มมอดูล
ดังรูปที่ 3

4. รายละเอียดการพัฒนา

ในส่วนของการพัฒนาระบบโทรศัพท์อตั โนมัติด้วย RFID จะ
ประกอบไปด้ วยส่วนหลัก 2 ส่วน คือ ส่วนของฮาร์ ดแวร์ และ
ส่ ว นของซอฟต์ แวร์ ส่ ว นข องฮาร์ ดแวร์ นั น้ จะเป็ นตั ว
เครื่ องโทรศัพท์อตั โนมัติด้วย RFID ซึ่งจะประกอบไปด้ วย 3
ส่วนหลักๆ คืออาร์ เอฟไอดีรีดเดอร์ (RFID Reader), จีเอ
สเอ็มมอดูล (GSM Module) และไมโครคอนโทรเลอร์
(PIC16F877A) ส่วนของซอฟต์แวร์ เป็ นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้
บันทึกเลขหมายโทรศัพท์ลงไปในแท็กการ์ ดเพื่อเรี ยกเลขหมาย
ปลายทาง และส่งข้ อความสันไปยั
้ งปลายทาง

4.1 ภาพรวมของระบบ
โทรศัพ ท์ อัต โนมัติ ด้ ว ย RFID
จะมี ไ มโครคอนโทรเลอร์
(PIC16F877A) ทําหน้ าที่ประมวลผลการทํางานทังหมดของ
้
วงจร ในส่วนของการเรี ยกเลขหมายโทรศัพท์ปลายทางกับการ
ส่งข้ อความสัน้ นัน้ จะมี แท็กการ์ ดที่บันทึกเลขหมายโทรศัพ ท์
เพื่ อ ใช้ เรี ยกเลขหมายไปยั ง ปลายทางผ่ า นเครื อข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (GSM) โดยจะมีเลขหมายโทรศัพท์ที่บนั ทึก
อยูใ่ นแท็กการ์ ดแสดงบนจอ LCD ดังรูปที่ 2

รู ปที่ 2 ภาพรวมการทํางานของระบบโทรศัพท์

รู ปที่ 3 วงจรการทํางานระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
โดยการต่อขาควบคุมเข้ ากับพอร์ ตการทํางานของ
ไมโครคอนโทรเลอร์ โดยเลขหมายโทรศัพท์ปลายทางจะทําการ
แสดงผลบนจอ LCD เมื่ อทํ าการนํ าแท็กไปที่บริ เวณคลื่น
ความถี่ วิทยุที่ปล่อยออกมาจากอาร์ เอฟไอดี รีดเดอร์ ในส่ว น
ของการใช้ งานคีย์แพดก็จะมี ไอซีสําหรั บการเข้ าหรั สคีย์แพด
MM74C923N โดยการรั บ ค่ า จากการกดปุ่ ม ในการทํ า งาน
ขัน้ ตอนต่างๆ บนเครื่ องโทรศัพ ท์ จะมี สญ
ั ญาณเสียงบ่งบอก
สถานะการทํางานต่างๆ การบันทึกเลขหมายโทรศัพท์ลงไปใน
แท็กการ์ ดนัน้ จะมีโปรแกรมประยุกต์เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถ
พิมพ์ เลขหมายโทรศัพท์ ลงไปในตัวโปรแกรม เพื่อนํ าไปใช้ ใน
การเรี ยกเลขหมายโทรศัพท์ปลายทางหรื อส่งข้ อความสันไปยั
้ ง
ปลายทางโดยเครื่ องโทรศัพท์อตั โนมัติด้วย RFID
ในส่ ว นของแท็ ก การ์ ด ที่ บัน ทึ ก เลขหมายโทรศัพ ท์
ปลายทางสํ า หรั บ ผู้ พิ ก ารทางสายตาจะใช้ อั ก ษรเบลเพื่ อ
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บ่งบอกว่าเลขหมายโทรศัพท์ปลายทางเป็ นเลขหมายของผู้ใด
สํา หรั บ ผู้สูง อายุจ ะมี รู ป ภาพเป็ นสัญ ลักษณ์ แ ทนตัว บุค คลที่
ต้ องการติดต่อด้ วยดังรูปที่ 4

หากมีการกดปุ่ มบนคีย์แพดก็ให้ เข้ าไปทํางานในการ
โทรออกด้ ว ยการกดปุ่ มเลขหมายจากคีย์แพด และถ้ า พอร์ ต
ตรวจสอบได้ วา่ มีสายเรี ยกเข้ ามายังตัวโทรศัพท์ ระบบจะเข้ าไป
ทํางานในส่วนของการรับสาย โดยการทํางานทังหมดนี
้
้ไม่ว่าจะ
กรณีใดๆ จะมีแสดงสถานะการทํางานบนจอ LCD ตลอดเวลา
และเมื่ อ สนทนาเสร็ จ แล้ ว เมื่ อ ทํ า การวางสายโปรแกรมจะ
กลับไปเริ่ มต้ นการทํางานใหม่อีกครัง้

4.3 ข้ อจํากัดของระบบ
รู ปที่ 4 แท็กการ์ ดที่บนั ทึกเลขหมายโทรศัพท์
การทํ า งานของระบบโทรศั พ ท์ อั ต โนมั ติ นี ้ เมื่ อ
โปรแกรมเริ่ มทํางานจะทําการแสดงชื่อระบบที่จอแสดงผล แล้ ว
ให้ โปรแกรมทําการตรวจสอบว่ามีข้อมูลเข้ ามาที่พอร์ ตไหน โดย
ถ้ า มี ข้อ มูลเข้ ามาที่พ อร์ ตในการรั บ แท็กก็ให้ โปรแกรมเข้ า ไป
ทํ า งานในการรั บ เลขหมายจากแท็ก แล้ ว ให้ โ ทรออกหรื อ ส่ ง
ข้ อความสันไปยั
้ งปลายทางดังรูปที่ 5

ผู้ใช้ ที่ต้องการบันทึกเลขหมายโทรศัพท์ลงในแท็กต้ องมีความรู้
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น เครื่ องโทรศัพท์ไม่สามารถแสดง
ชื่อผู้ที่ต้องการติดต่อได้ แต่จะระบุเป็ นรู ปภาพสําหรับผู้สงู อายุ
และอักษรเบลสําหรับผู้พิการทางสายตาบนแท็กการ์ ดแทน

5. การทดสอบการใช้ งาน
การทดสอบระบบโทรศัพท์อตั โนมัติด้วย RFID นันจะประกอบ
้
ไปด้ วยการทดสอบการบันทึกเลขหมายโทรศัพท์ลงไปในแท็ก
การ์ ด และการใช้ แท็กการ์ ดเพื่อทําการเรี ยกเลขหมายโทรศัพท์
ไปยังปลายทางและการส่งข้ อความสัน้ ไปยังปลายทาง ด้ วย
การทดสอบผ่านทางโปรแกรมแอดวานซ์ซีเรี ยลพอร์ ต
การทดสอบการเขียนข้ อมูลลงในแท็กการ์ ด
การเขียนข้ อมูล AA ลงไปในบล็อกที่ 0 ของแท็กการ์ ด
ตารางที่ 5 เฟรมข้ อมูลการเขียนแท็กการ์ ด
Header
BA

Len
04

Command
34

Block
00

Data
AA

Checksum
20

รู ปที่ 6 การเขียนข้ อมูล AA ลงไปในบล็อกที่ 0

รู ปที่ 5 โฟวชาร์ ตการทํางานของระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
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การทดสอบการอ่านข้ อมูลในบล็อกที่ 0 ของแท็กการ์ ด
การอ่านข้ อมูลในบล็อกที่ 0 ของแท็กการ์ ด
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ตารางที่ 6 เฟรมข้ อมูลการอ่านแท็ก
Header
BA

Len
04

Command
33

Block
00

Number
00

Checksum
8D

ในส่วนของผลการทดสอบการทํางานของโทรศัพท์
อัตโนมัติด้วยอาร์ เอฟไอดีโดยที่รับเลขหมายโทรศัพท์ มาจาก
แท็กการ์ ดที่ทําการบันทึกผ่านโปรแกรมประยุกต์ให้ ทําการเรี ยก
เลขหมายไปยั ง ปลายทางเพื่ อ ทํ า การสนทนากั บ บุ ค คลที่
ต้ องการติดต่อสื่อสารด้ วยจะแสดงเลขหมายโทรศัพท์ ที่อยู่ใน
แท็กการ์ ดจํานวน 10 หลักที่จอแสดงผล LCD ดังรู ปที่ 10 และ
การส่งข้ อความสันไปยั
้ งปลายทางดังรูปที่ 11

รู ปที่ 7 การอ่านข้ อมูลในบล็อกที่ 0 ของแท็การ์ ด
การทดสอบการเรี ยกเลขหมายโทรศัพท์ไปยังจีเอสเอ็มมอดูล
ตารางที่ 7 AT Command การเรี ยกเลขหมายโทรศัพท์
AT Command

ตัวอย่ างการใช้ งาน

ความหมาย

ATD

ATD 0853320087;<Ent>

คําสัง่ ที่ใช้ โทรออก

รู ปที่ 10 การเรี ยกเลขหมายโทรศัพท์ปลายทางด้ วยแท็ก

AT OK
ATD 0841204499;

รู ปที่ 8 การเรี ยกเลขหมายโทรศัพท์ไปยังปลายทาง
การทดสอบการส่งข้ อความสันไปยั
้ งปลายทาง
ตารางที่ 8 AT Command การส่งข้ อความสันไปยั
้ งปลายทาง
AT Command

ตัวอย่างการใช้ งาน

ความหมาย

AT+CMGF=1

AT+CMGF=1<Ent>

ข้ อความสั ้นแบบเท็กโหมด

AT+CMGS=

AT+CMGS=0853320087;<Ent>

ใส่เลขหมายโทรศัพท์

>……<Ctrl+Z>

>Test Send SMS<Ctrl+Z><Ent>

ใส่ข้อความที่ต้องการส่ง

รู ปที่ 11 การส่งข้ อความสันไปยั
้ งปลายทางด้ วยแท็ก
ผลการทดสอบการบันทึกเลขหมายโทรศัพท์ เพื่อส่ง
ข้ อความสัน้ ลงไปในแท็กการ์ ดจะอยู่ในแท็บ Save SMS
number เมื่ออยู่ในแท็บนี ้แล้ วให้ พิมพ์เลขหมายโทรศัพท์ลงไป
แล้ วกดปุ่ มบั น ทึ ก จากนั น้ โปรแกรมก็ จ ะบั น ทึ ก เลขหมาย
โทรศัพท์ปลายทางลงในแท็กการ์ ดเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วดังรู ปที่
12

AT+CMGF=1;
AT+CMGS=0853320087; >HelpMePlease

รู ปที่ 9 การส่งข้ อความสันไปยั
้ งปลายทาง

รู ปที่ 12 การบันทึกเลขหมายโทรศัพท์เพื่อส่งข้ อความสัน้
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ผลการทดสอบการใช้ งานจริ งจากการเรี ยกเลขหมาย
โทรศัพท์ดงั รู ปที่13 และการส่งข้ อความสันไปยั
้ งปลายทาง ดัง
รูปที่ 14

รู ปที่ 13 การใช้ งานจริงด้ วยการเรี ยกเลขหมายโทรศัพท์

6. บทสรุ ป

การทํางานของระบบโทรศัพท์อตั โนมัติด้วย RFID สามารถใช้
งานได้ ดีเหมือนโทรศัพท์ทวั่ ๆ ไป มีฟังก์ชนั การใช้ งานที่ง่าย แต่
มีการเพิ่มเทคโนโลยี RFID เข้ ามาเพื่ออํานวยความสะดวกกับผู้
พิ ก ารทางสายตา และผู้ สู ง อายุ โ ดยการบั น ทึ ก เลขหมาย
โทรศัพท์ลงในแท็กเพื่อเรี ยกเลขหมายไปยังปลายทางแทนการ
กดเลขหมายโทรศัพท์ โดยที่ แท็กจะมีสญ
ั ลักษณ์ รูปภาพและ
อักษรเบล ติดลงบนแท็กเพื่อระบุตวั ตนของผู้ที่ต้องการติดต่อ
ด้ วย ตัวเครื่ องโทรศัพท์สามารถนําไปติดตังภายในสถานที
้
่พกั
คนชรา สมาคมคนตาบอด หรื อแม้ กระทั่งบ้ านพักอาศัยที่มีผ้ ู
พิการทางสายตาและคนชราอาศัยอยู่ เพื่อช่วยอํานวยความ
สะดวกในการใช้ โทรศัพท์แก่บคุ คลเหล่านี ้ต่อไป
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ไปยังสถานี แม่ข่าย ซึ่ งจะประมวลผลข้อมูลและแสดงผลผ่านเว็บไซต์ เพจ
และมี การแจ้งเตื อนผ่านโซเชี ยลเน็ตเวิ ร์ก รวมถึงสามารถตรวจสอบระดับ
นํ้าย้อนหลังได้อีกด้วย

Abstract

This paper presents a design and development of flood
monitoring system controlled by a microcontrollerbased unit. It measures the water level with the
ultrasonic sensor and sends data to a server through
GSM Network. The server processes data and shows
information on website using google API. When water
level is almost reaches the threshold level, the system
will send data to the social network, facebook and
twitter. The website also shows the previous water
levels in the graph.

คําสําคัญ

เซนเซอร์ อลั ตร้ าโซนิค , อุทกภัย

1. บทนํา

เหตุการณ์อทุ กภัยที่ผ่านมาในปี 2554 สร้ างความเดือดร้ อนให้
ชาวบ้ านและสร้ างความเสียหายให้ เขตเศรษฐกิจในประเทศ
เป็ นอย่างมากหลายครอบครัวได้ รับความสูญเสียหลายโรงงาน
หลายบริ ษัทได้ รับความเสียหายเส้ นทางคมนาคมในบางพื ้นที่
ถูกตัดขาดเนื่องจากระดับนํ ้าที่เพิ่มขึ ้นสูงจากแม่นํ ้าและไหลเข้ า
ท่ว มพื น้ ที่ ต่า งๆ โดยหากเราสามารถรั บรู้ ปริ ม าณนํ า้ ที่ ขึน้ สูง
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อย่างรวดเร็ว น่าจะสามารถลดความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย
ได้ และปั ญหาสําคัญอีกอย่างที่มองข้ ามไป คือระบบการแจ้ ง
เตือนล่วงหน้ าที่มีประสิทธิภาพ การแจ้ งเตือนในปั จจุบนั นันยั
้ ง
ไม่สามารถแจ้ งเตื อนไปยังผู้ที่อยู่อาศัยได้ โดยตรง ทํ าให้ การ
อพยพหรื อ ขนย้ า ยทรั พ ย์ สิ น หรื อ กัน้ กระสอบทรายทํ า ได้ ไ ม่
ทันท่วงที จึงเกิดความสูญเสียเป็ นจํานวนมาก
ในระบบแจ้ ง เตื อ นอุท กภัย มี ส่ว นประกอบหลักคื อ
อัลตร้ าโซนิคเซนเซอร์ GSM Module [1] ไมโครคอนโทรลเลอร์
และเซลล์ พ ลัง งานแสงอาทิตย์ มาประยุกต์ ใช้ เ พื่ อ ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าและนําพลังงานธรรมชาติมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์
สูงสุด หลักการทํางานของตัวเซนเซอร์ อัลตร้ าโซนิคจะปล่อย
สั ญ ญ า ณ เ สี ย ง ไ ป ก ร ะ ท บ กั บ ผิ ว นํ า้ แ ล ะ ส่ ง ค่ า ไ ป ยั ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อคํานวณระยะห่างระหว่างนํา้ กับอัล
ตร้ าโซนิคเซนเซอร์ จากนันตั
้ วไมโครคอนโทรลเลอร์ จะส่งข้ อมูล
ปริ มาณนํ า้ โดยใช้ เทคโนโลยี GPRS [2] ผ่านโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อแสดงผลระดับนํ ้าบน
เว็บไซต์เพจโดยใช้ Google map API [3] แสดงรายละเอียด
ของแผนที่ที่อปุ กรณ์ ติดตังอยู
้ ่และแสดงระดับปริ มาณนํ ้าในจุด
ที่มีการติดตังอุ
้ ปกรณ์อยู่ ในกรณีที่ระดับนํ ้าขึ ้นสูงเกินกว่าระดับ
ที่กําหนดไว้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะสัง่ GSM Module ส่ง
ข้ อความสัน้ (SMS) ไปยังเลขหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อแจ้ งเตือนประชาชนและในเว็บเพจจะแจ้ งเตือนในลักษณะ
ของสัญลักษณ์ต่างๆ บนตัวแผนที่พร้ อมบอกระดับนํ ้า รวมถึง
แจ้ งเตือนสถานการณ์ และข้ อมูลระดับนํ ้าผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์

2. ที่มาและแรงจูงใจของปั ญหา
เหตุการณ์อทุ กภัยที่เกิดขึ ้นในหลายพื ้นที่ในประเทศไทย สาเหตุ
มักเกิดจากปริ มาณนํ า้ ฝนมีมากผิดปกติ นํ า้ ป่ าไหลหลาก นํา้
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ทะเลหนุน ส่งผลให้ แม่นํ ้าสายหลักเพิ่มสูงขึ ้นอย่างรวดเร็ว และ
ไหลเข้ าท่วมบริ เวณที่อยู่อาศัยของประชาชนแม้ ว่าจะเกิดขึ ้นใน
ระยะเวลาสันๆ
้ แต่ผลกระทบที่ทิ ้งไว้ เบื ้องหลังคือความสูญเสีย
ต่างๆ มากมายที่ตามมา โดยส่วนใหญ่ประชนชนจะทราบถึง
สถานการณ์ ก็ต่อเมื่อกระแสนํา้ ได้ ไหลเข้ าท่วมบ้ านเรื อนแล้ ว
ผู้พัฒ นาจึ ง มี แ นวคิ ด ในการพัฒ นาระบบเตื อ นภัย ด้ ว ยการ
ตรวจสอบระดับความสูงของนํ า้ ที่ห่างจากตลิ่ง เพื่อช่วยแจ้ ง
เตือนไปยังประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ให้ มีการเตรี ยม
รับมือกับเหตุการณ์อทุ กภัย

3. งานและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง

บทความนี ้กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง โดยสามารถเป็ นออกเป็ น
4 ส่วนด้ วยกัน ส่วนที่ 1 จะกล่าวถึงไมโครคอนโทรเลอร์ ส่วนที่
2 กล่าวถึง มอดูลจีเอสเอ็ม ส่วนที่ 3 กล่าวถึง เซนเซอร์ อลั ตร้ า
โซนิคและในส่วนที่ 4 จะกล่าวถึงเครื่ อข่ายสังคม
3.1 ไมโครคอนโทรเลอร์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC (Peripheral Interface
Controller) ผลิตโดยบริ ษัท Microchip ในบทความนี ้เลือกใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC
เบอร์ 16F877A
เป็ น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่มีขนาด 8 บิตมีราคาถูกและหาซือ้ ได้
ง่าย รวมถึงมีคณ
ุ สมบัตคิ รอบคลุมขอบเขตของการพัฒนา ซึง่ มี
โครงสร้ างดังนี ้

เชื่อมต่อเข้ าสู่ระบบอินเตอร์ เน็ต รวมถึงการส่งข้ อความสันแจ้
้ ง
เตือนระดับนํ า้ ซึ่งในการทํางานสามารถเชื่ อมต่อแบบพอร์ ต
อนุกรมได้ อัตราความเร็วในการส่งข้ อมูล 19200 บิตต่อวินาที

รู ปที่ 2 มอดูลจีเอสเอ็มของ SIMCOM รุ่น SIM300CZ
3.3 เซนเซอร์ อัลตร้ าโซนิค
อัลตร้ าโซนิค คือ คลื่นเสียงที่มีความถี่สงู เกินกว่าที่หมู นุษย์จะ
ได้ ยิน โดยทั่วไปแล้ วของมนุษย์โดยเฉลี่ย จะได้ ยินเสียงสูงถึง
เพียงแค่ประมาณ 15 KHz เท่านัน้ แต่สําหรับเด็กอาจจะได้ ยิน
เสียงที่มีความถี่สงู กว่านี ้ สาเหตุที่มีการนําเอาคลื่นย่านอัลตร้ า
โซนิ คมาใช้ ก็เพราะว่า เป็ นคลื่น ที มีทิศทางทํ า ให้ สามารถเล็ง
คลื่นเสียงไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้ โดยเจาะจง ซึง่ เรื่ องนี ้เป็ น
คุณสมบัติของคลื่นอย่างหนึ่ง ยิ่งคลื่นมีความถี่สงู ขึ ้นความยาว
คลื่นก็จะยิ่งสันลง
้
แต่ถ้าความถี่สงู ขึ ้นมาอยู่ในย่านอัลตร้ าโซ
นิค จะมีความยาวคลื่นในอากาศเพียงประมาณ 8 มิลลิเมตร
เท่านัน้ คลื่นเสียงจะไม่มีการเลี ้ยวเบนที่ขอบจึงพุ่งออกมาเป็ น
ลําแคบๆ หรื อที่เรี ยกว่า มีทิศทาง

รู ปที่ 3 Ultrasonic sensor รุ่น SRF05

รูปที่ 1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC เบอร์ 16F877A
3.2 มอดูลจีเอสเอ็ม (GSM Module)
มอดูลจีเอสเอ็มของ SIMCOM รุ่น SIM300CZ เนื่องจากมอดูล
มีขนาดเล็ก รองรับ GSM ย่านความถี่ 1900/1800/900 (TriBand), GPRS Class 10 ซึ่งมีการนํามาใช้ งานกันอย่าง
แพร่หลายในปั จจุบนั และสามารถนําไปใช้ ร่วมกับอุปกรณ์ชนิด
ต่างๆ ได้ โดยมีการใช้ งาน GPRS เพื่อนํามาใช้ สําหรับทําการ

3.4 เครื อข่ ายสังคม (Social Network)
ในปั จจุบนั เนื่องจากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ ้น
เครื อข่ายอินเทอร์ เนตเข้ าถึงประชาชนได้ อย่างทัว่ ถึง จึงทําให้
การดําเนินชีวิตในประจําวันเปลี่ยนไปผู้คนส่วนใหญ่ใช้ เวลาอยู่
กับคอมพิวเตอร์ วนั ละหลายชัว่ โมง มีการแลกเปลี่ยนข้ อมูลกัน
ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตติดต่อสื่อสารกันผ่านเครื อข่ายอิน
เทอร์ เนตทังนี
้ ้เพราะเว็บไซต์ในปั จจุบนั มีลกั ษณะเป็ นเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ ผู้ใช้ สามารถเผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคล ความ
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เป็ นตัวตน เขียนเล่าเรื่ องราวต่างๆ ผ่านบล็อกหรื อแสดงรู ปภาพ
เพื่อให้ คนอื่นได้ รับข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ของผู้ใช้ รวมถึงการเปิ ด
โอกาสให้ มีการทําความรู้ จกั กับบุคคลอื่นๆ ผ่านทางบุคคลรู้ จกั
ของผู้ใช้ ร่ วมถึงเป็ นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและกระจาย
ข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ว
ในบทความจึงนําเครื อข่ายสังคมมาประยุกต์ใช้ งาน
เพื่อให้ การแจ้ งเตือนนัน้ มีความรวดเร็ วและเข้ าถึงบุคคลทัว่ ไป
ได้ ง่ า ย เป็ นการใช้ Twitter และ Facebook ช่ ว ยในการแจ้ ง
เตือนข้ อมูลการเฝ้าระวังอุทกภัย ซึ่งปั จจุบันมีบุคคลต่างๆ ใช้
ั นา
งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นจํานวนมาก ทางทีมผู้พฒ
จึงใช้ ช่องทางนี ้เป็ นการแจ้ งเตือนอีกหนึ่งชิ่งทาง เพื่อให้ ทกุ คน
ได้ รับข่าวสารข้ อมูลการแจ้ งเตือนภัยอุทกภัยนันอย่
้ างรวดเร็ว

4. รายละเอียดการพัฒนา
ในรายละเอี ย ดการพั ฒ นาจะแบ่ ง ออกเป็ นส่ ว นต่ า งๆ
ดังต่อไปนี ้

4.1 ภาพรวมของระบบ

ในส่วนของระบบเฝ้าระวังอุทกภัยจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลักๆ
คื อ อุ ป กรณ์ ต รวจวั ด และศู น ย์ ข้ อมูล ในส่ ว นของอุ ป กรณ์
ตรวจวัดจะประกอบไปด้ วย เซนเซอร์ อลั ต้ าโซนิค จะทําหน้ าที่
วัดค่าระดับนํ า้ และส่งค่าระดับนํา้ ไปยัง หน่วยประมวลผลคือ
ไมโครคอนโทรเลอร์ เพื่อคํานวนค่าระดับนํ ้า จากนันจะทํ
้
าการ
ส่งค่าระดับนํ ้าผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์โดยใช้ มอดูลจีเอสเอ็มไป
ยังศูนย์ ข้อมูล เมื่อโปรแกรมเริ่ มต้ นการทํ างานจะทําการ
คํานวณค่าระดับนํ ้าจากเซนเซอร์ อลั ตร้ าโซนิค ซึง่ จะคํานวณค่า
ระดับนํา้ แล้ วเก็บลงในอาเรย์จํานวน 10 ค่า แล้ วจึงทําการหา
ค่าเฉลี่ยเพื่อให้ ได้ ค่าระดับนํ ้าใกล้ เคียงความเป็ นจริ งมากที่สดุ
จากนันค่
้ าระดับนํ ้าที่ได้ จะแสดงผลออกหน้ าจอ LCD แล้ วทํา
การส่งค่าระดับนํ ้าไปยังแม่ขา่ ย หลังจากนันจะทํ
้ าการแจ้ งเตือน
ผ่านข้ อความสัน้ โดยที่จะมีการตรวจสอบระดับนํ ้าก่อนจะแจ้ ง
เตือนดังรูปที่ 4

รู ปที่ 4 กระบวนการทํางานของอุปกรณ์ตรวจวัด
ในส่วนของศูนย์ข้อมูลดังรู ปที่ 5 จะมีเครื่ องแม่ข่ายรอ
รับข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรม Visual Basic ซึ่งทําหน้ าที่กําหนด
พอร์ ตในการรับข้ อมูลที่ถูกส่งมาจากอุปกรณ์ วดั ระดับนํ า้ และ
นําข้ อมูลที่ได้ รับ บันทึกลงในเครื่ องแม่ข่ายและนําไปแสดงผล
บนเว็บไซต์ไซต์ รวมถึงแจ้ งเตือนผ่านเครื อข่ายสังคมเมื่อระดับ
นํ ้าอยูใ่ นระดับแจ้ งเตือน ซึง่ ระบบเฝ้าระวังอุทกภัยจะมีภาพรวม
ดังรูปที่ 6

รู ปที่ 5 กระบวนการทํางานของศูนย์ข้อมูล
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รู ปที่ 6 การทํางานของระบบเฝ้าระวังอุทกภัย

ในส่วนแบตเตอร์ รี่ เลือกใช้ ขนาด 12V จ่ายกระแสได้
3A เนื่องจากการใช้ พลังงานทังวงจรเฉลี
้
่ยแล้ ว 220 mAทําให้
เพียงพอสําหรับตอนกลางคืน 12 ชัว่ โมง ที่ไม่มีแสงแดดสําหรับ
การชาร์ ต แบตเตอร์ รี่ ส่ ว นโซล่ า เซลล์ ส ามารถชาร์ ต ได้ 800
mA/hr เพียงพอสําหรับต่อกลางวันที่จะชาร์ ตแบตเตอรี่ ในส่วน
ของโปรแกรม VB ทําหน้ าที่กําหนดพอร์ ตในการรับข้ อมูลที่ถกู
ส่งมาจากอุปกรณ์ วดั ระดับนํ า้ และนําข้ อมูลที่ได้ รับมาไปเก็บ
บนเครื่ องแม่ข่ายดังรูปที่ 8

4.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ

ในส่วนของการเปิ ดใช้ งานเครื่ องไมโครคอนโทรเลอร์ จะสัง่ ให้ ขา
C3 ส่งสัญญาณ TRIGGER เพื่อสัง่ ให้ เซนเซอร์ อลั ต้ าโซนิคเริ่ ม
ทํางาน แล้ วรอจนกว่าจะมีสญ
ั ญา ECHO ตอบกลับมาที่ขา C4
จากนัน้ ไมโครคอนโทรเลอร์ ที่ทําหน้ าที่เป็ นหน่วยประมวลผล
กลางจะทํ า การคํ า นวณค่ า ระยะทางที่ วั ด ได้ และทํ า การ
เปรี ย บเที ย บถ้ า ค่ า ระยะทางถึ ง ที่ กํ า หนด จะทํ า การส่ ง AT
Command ไปยังจีเอสเอ็มมอดูล เพื่อทําการส่งข้ อความสัน้
และส่งค่าระยะทางไปยังแม่ข่าย โดยใช้ คําสัง่ AT Command
ในการใช้ งาน GPRS เพื่อส่งข้ อมูล โดยจะต้ องทําการเปลี่ยน
รูปแบบการรับส่งข้ อมูลจาก TTL ไปเป็ นรูปแบบ RS232 ดังนัน้
จะต้ องมี ไอซี MAX232 ทําการเปลี่ยนสัญญาณ TTL เป็ น
RS232 และจาก RS232 เป็ น TTL ดังรูปที่ 7 ซึง่ เป็ นวงจรรวม
ของระบบ

รู ปที่ 8 โปรแกรมศูนย์ข้อมูล
ในส่วนของการแสดงผลผ่านเว็บไซต์ จะนําข้ อมูลระดับนํ ้า
มาประมวลผลและแสดงในรู ปแบบของสีบนสัญลักษณ์ ที่อยู่
บนตัวแผนที่ ดังรูปที่9

รู ปที่ 9 เว็บไซต์ใช้ Google Map API

4.3 ข้ อจํากัดของระบบ

รู ปที่ 7 วงจรรวมทังหมดของระบบเฝ
้
้ าระวังอุทกภัย

เนื่องจากระบบเฝ้าระวังอุทกภัยนี ้ใช้ อลั ต้ าโซนิคในการวัดระดับ
นํ ้า ระยะที่อลั ต้ าโซนิคสามารถวัดได้ คือ 3 ซม. ถึง 4 ม. มีการ
ส่งข้ อมูลผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์ตลอดเวลาดังนันพื
้ ้นที่ ที่ติดตัง้
จํ า เป็ นต้ อ งมี เ ครื อ ข่ า ยโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ค รอบคลุม และใช้
้ ปกรณ์ จึงต้ อง
พลังงานจากแบตเตอรี และโซลาเซล การติดตังอุ
นําไปติดตังในพื
้ ้นที่ๆ มีแสงอาทิตย์สอ่ งถึง
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5. การทดสอบการใช้ งาน

จากการทดสอบการใช้ งานสามารถวัดระดับนํา้ และส่งข้ อมูล
ผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์ไปให้ ศูนย์ข้อมูล เพื่อนําไปประมวลผล
และแสดงข้ อมูลผ่านเว็บไซต์ได้ โดยใช้ อปุ กรณ์ดงั รูปที่ 10

ในการทดสอบหาค่าความผิดผลาดนัน้ จะทําการสัง่ โดยในส่วน
ของการทดสอบความแม่นยําในการวัดระดับนํา้ นัน้ ระบบจะ
ให้ เซนเซอร์ ทําการวัดระดับนํ า้ เป็ นจํ านวน 10 ครั ง้ และหา
ค่าเฉลี่ย โดยได้ ผลการทดสอบดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของในการวัด
ระยะของเซนเซอร์
ระยะทางจริ ง

รู ปที่ 10 อุปกรณ์อปุ กรณ์ตรวจวัด

5.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ
สภาพแวดล้ อมในการทดสอบเป็ นพื ้นที่บริ เวณริ มตลิ่งลําคลอง
และมีเครื่ อข่ายโทรศัพท์ครอบคลุมโดยที่ตัวเซนเซอร์ อลั ต้ าโซ
นิคจะยืนไปบนผิวนํ ้าเพื่อส่งคลื่นเสียงไปสะท้ อนกับผิวนํ ้า

5.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล

จากการทดสอบในการวัด ระดับ นํ า้ จากลํ า คลองค่ า ที่ วัด ได้
ค่อนข้ างแม่นยําเมื่อเทียบกับการวัดจากเครื่ องมือวัดจริ ง และ
ข้ อมูลระดับนํา้ ที่ส่งมายังแม่ข่ายสามารถแสดงค่าในเว็บไซต์
พร้ อมแสดงระดับนํ ้าย้ อนหลังได้ อย่างถูกต้ อง และเมื่อระดับนํ ้า
สูงกว่าระดับนํ ้าที่ได้ กําหนดไว้ จะมีการส่งข้ อความสันไปยั
้ งผู้ที่
รับผิดชอบในการบริ หารจัดการนํ ้าในชุมชนต่างๆ ดังรูปที่ 11

ค่าเฉลี่ย

0.50
0.500
1.00
1.000
1.50
1.506
2.00
2.007
2.50
2.519
3.00
3.032
3.50
3.553
4.00
4.108
ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน

ค่าคลาดเคลื่อน (%)
0.000
0.000
0.006
0.007
0.019
0.032
0.053
0.108
0.0225

ในส่วนของเว็บไซต์มีการใช้ Google Map API ในการแสดงผล
โดยการทํ างาน โดยจะดึงข้ อ มูลในไฟล์ ที่เป็ นข้ อมูลระดับนํ า้
ล่ า สุด และวัน เวลาล่ า สุด มาเช็ ค ระดับ นํ า้ ในโปรแกรมและ
แสดงผลเป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ สี เ ขี ย วในกรณี ที่ ร ะดั บ นํ า้ ปกติ
สัญลักษณ์สีเหลืองระดับนํ ้าเฝ้าระวัง สัญลักษณ์สีแดงระดับนํ ้า
เตือนภัย ดังรูปที่ 12

รุ ปที่ 12 พิกดั ภาพสีตา่ งๆ แสดงถึงปริ มาณนํ ้าในพื ้นที่ตา่ งๆ

รู ปที่ 11 ข้ อความที่ถกู ส่งมายังเลขหมายโทรศัพท์ปลายทาง
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โดยเมื่อเลือกตัวสัญลักษณ์ ในแต่ละพื ้นที่ จะพบกับข้ อมูลของ
วันที่ เวลา ระดับนํ า้ รู ปภาพของสถานที่ที่ได้ นําไปติดตังและ
้
ข้ อมูลระดับนํ ้าย้ อนหลังได้ ดงั รูปที่ 13
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รู ปที่ 13 ข้ อมูลรายละเอียดในพิกดั ต่างๆ
เมื่อเลือกดูข้อมูลระดับนํ า้ ย้ อนหลังจะมีวัน เดือน ปี ให้ เลือก
เพื่อดูข้อมูลของระดับนํ ้าโดยจะแสดงผลในรู ปแบบกราฟดังรู ป
ที่ 14 และเมื่อระดับนํ ้าที่วดั ได้ มีค่าสูงกว่าระดับนํ ้าที่ได้ กําหนด
ไว้ จ ะมี ก ารแจ้ ง เตื อ นผ่ า นสัง คมออนไลน์ ไม่ ว่ า จะเป็ นเฟส
บุคหรื อทวิตเตอร์ ได้ โดยอัตโนมัติดงั รูปที่ 15

ข้ อมูล เพื่ อนํ าไปประมวลผลและแสดงข้ อมูลผ่านเว็บไซต์ ใ ร
รูปแบบตําแหน่งพิกดั ต่างๆ ที่ได้ นําอุปกรณ์ไปติดตัง้ โดยในการ
แจ้ งเตื อนผ่านเว็บไซต์ ไซต์ นัน้ จะแบ่งออกเป็ น 3 ระดับได้ แ ก่
ระดับปกติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับอพยพ ซึ่งแทนด้ วยสัญลักษณ์
สีเขียว สีเหลือง สีแดง ตามลําดับ และสามารถดูระดับปริ มาณ
นํ า้ ย้ อ นหลัง ได้ ผ่า นเว็ บ ไซต์ ไ ซด์ ไ ด้ และในส่ว นของการแจ้ ง
เตือนสามารถแจ้ งเตือนผ่านเครื อข่ายสังคม รวมถึงสามารถ
แจ้ งเตือนผ่านข้ อความสันไปยั
้ งหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อแจ้ ง
ไปยังประชาชนให้ เตรี ยมตัวป้องกันหรื ออพยพต่อไป

6.1 แนวทางการพัฒนาต่ อ
สามารถเปลี่ ย นรู ป แบบการส่ ง ข้ อมู ล เป็ นแบบเซนเซอร์
เน็ ต เวิ ร์ ค โดยมี โ ปรโตคอลที่ ทํ า หน้ า ที่ ใ นการส่ง ข้ อ มูล ไปยัง
อุปกรณ์ที่สามารถส่งข้ อมูลไปยังสถานีแม่ข่ายได้

7. กิตติกรรมประกาศ

ผู้พฒ
ั นาโครงการต้ องขอขอบพระคุณศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (NECTEC) ในการให้
ทุนสนับสนุนการพัฒนาของระบบเฝ้าระวังอุทกภัย

8. เอกสารอ้ างอิง
รู ปที่ 14 กราฟแสดงข้ อมูลระดับนํ ้าย้ อนหลัง

รู ปที่ 15 การแจ้ งเตือนระดับนํ ้าผ่านสังคมออนไลน์

6. บทสรุ ป
ระบบเฝ้าระวังอุทกภัยที่ได้ ออกแบบขึน้ นี ้ จากการทดสอบใน
การใช้ งานจริ งพบว่าอุปกรณ์สามารถคํานวณหาระดับนํ ้าเฉลี่ย
ในเวลาจริงได้ จากนันจะส่
้ งข้ อมูลระดับนํ ้าดังกล่าวไปให้ เครื่ อง
แม่ข่า ยผ่า นโครงข่า ยของระบบโทรศัพ ท์ เ คลื่อ นที่ ไ ปยัง ศูน ย์
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บทคัดย่ อ
เมือ่ เกิ ดเหตุภยั พิบตั ิ ร้ายแรง เช่นเหตุแผ่นดิ นไหวหรื อคลื ่นยักษ์ สินามิ ทา
ให้เกิ ดความเสี ยหายซึ่ งการสื ่อสารเพือ่ ประสานงานการ ช่วยเหลื อไม่
สามารถทาได้เพราะโครงสร้างพืน้ ฐานการสื ่อสารหลักนัน้ ถู กทาลายลง
บทความนี ้นาเสนอการพัฒนาระบบการสนับ สนุนการสารวจพื ้น ที ่ภัย
พิ บ ัติ ที่ ส ามารถส่ ง ข้ อ มู ล ภาพและข้ อ ความ ผ่ า นเครื อ ข่ า ยแอดฮ็อกไร้ สายในรู ปแบบมัลติ ฮ็อป ระบบมี การทางานบนสมาร์ ตโฟนที ่ใช้
ระบบปฏิ บ ัติ ก ารแอนดรอยด์ โ ดยอาศัย โพรโทคอล OLSR [1]
(Optimized Link State Routing) ในการหาเส้นทางการส่งข้อมูลภาพ
จากที มช่ ว ยเหลื อในพื ้น ที ่ป ระสบภัยมายังสถานี ฐานเพื ่อประเมิ น และ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิ นได้อย่างเหมาะสม

Abstract

During disasters, such as earthquake or tsunami,
communication infrastructures are often destroyed, disabling
interaction among rescue team members. This paper presents
the development of communication support system for disaster
recovery. The system allows pictures and messages to be
transferred wirelessly via a multi-hop ad hoc network. It operates
on Android smartphones and relies on OLSR (Optimized Link
State Routing) protocol for transferring picture data from the
rescue team in the disaster field to the base so that the situation
can be evaluated and appropriately responded.

คาสาคัญ

Mobile Ad Hoc Networks, Optimized Link State
Routing (OLSR), Disaster Response

1. บทนา

ภัยจากธรรมชาติเช่น เหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่น
ยั ก ษ์ สึ น ามิ ที่ ส ร้ างความเสี ย หายแก่ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
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ตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นวันที่ 11 มีนาคม
พ.ศ.2554 ได้ สร้ างความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้
รวมถึ ง ความเสี ย หายที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากโรงงานไฟฟ้ า
พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ ที่ เ สี ย หายจากแผ่ น ดิ น ไหวแต่ ไ ม่ มี
ผู้เชี่ยวชาญเข้ าไปแก้ ไขปั ญหาอย่างทันท่วงที นอกจากนี ้การ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ที่ ป ระสบภั ย ที่ ต้ องให้ ผู้ ที่ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ตา่ งๆไม่สามารถเข้ าไปช่วยได้ และการ
จะใช้ อินเตอร์ เน็ตส่งข้ อมูลภาพจากสภาพที่จริ งไม่สามารถทา
ได้ เพราะการเกิดภัยพิบตั ิที่รุนแรงดังกล่าวจนทาให้ สร้ างความ
เสียหายแก่ระบบการสื่อสารเช่น เสาโทรศัพท์ ชุมสายต่างๆ ไม่
สามารถให้ บริ การได้ ทาให้ การติดต่อสือ่ สารเป็ นอัมพาต แต่ถ้า
ผู้มีความชานาญสามารถเข้ าถึงการช่วยเหลือประสบพื ้นที่ภยั
พิบตั ิและให้ คาแนะนาได้ อย่างทันท่วงที และมีอปุ กรณ์ช่วยการ
ส ารวจจะท าให้ การบริ ห ารการช่ ว ยเหลื อ เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ลดความเสี ย หายต่ อ ชี วิ ต และ
ทรัพย์สนิ ได้ มากขึ ้นกว่า
ระบบสนับสนุน การสารวจพื น้ ที่ภัย พิบัติผ่า นระบบ
แอดฮ็อกไร้ สายบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ พัฒนาขึ ้นเพื่อสนับสนุน
การเข้ าช่วยเหลือในพื ้นที่ประสบภัยพิบตั ิ ซึ่งโครงสร้ างพื ้นฐาน
การสื่อ สาร ไม่ส ามารถให้ บ ริ ก ารได้ โดยสามารถส่ง ผ่า น
ข้ อความ รู ปภาพ พิกดั จีพีเอสจากดาวเทียม และข้ อมูลอื่นๆที่
จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การเข้ าไปช่วยเหลือในพื ้นที่ประสบภัย โดย
ไม่ต้องพึง่ พาโครงสร้ างพื ้นฐานการสือ่ สาร
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2. ที่มาและแรงจูงใจของปั ญหา

การเข้ าไปช่ ว ยเหลื อ ผู้ ประสบภัย ในพื น้ ที่ ป ระสบภั ย พิ บั ติ
โดยทัว่ ไปการใช้ วิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสารนันไม่
้ สามารถส่งภาพ
ที่สถานที่จริ ง ไม่สามารถบอกพิกัดตาแหน่งที่อยู่ และการ
สื่ อ สารโดยใช้ ค าพู ด นั น้ มี ค วามก ากวมอยู่ บ้ างและการ
ช่วยเหลือที่จะขอคาแนะนาจากผู้มีความเชี่ยวชาญเพื่อแก้ ไข
ปั ญ หาเฉพาะหน้ า อย่างมีป ระสิท ธิ ภาพจาเป็ นต้ องมีก ารส่ง
ภาพจากสถานที่จริ งให้ ผ้ ูมีความเชี่ ยวชาญแต่ไม่สามารถใช้
การสื่ อ สารแบบปกติ อ ย่ า งการใช้ อิ น เตอร์ เน็ ต จึ ง พั ฒ นา
โปรแกรมประยุกต์ โทรศัพท์ เ คลื่อนที่ที่ท างานบนการสื่อสาร
แบบแอดฮ็อกไร้ สายเพื่อสนับสนุนการสารวจพื ้นที่ภยั พิบตั ิ

3. งานและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
Building A Long-distance Multimedia Wireless Mesh
Network for Collaborative Disaster Emergency
Responses [2] มีการศึกษางานวิจยั ออกแบบและศึกษาการ
ใช้ เครื อข่ายเมชไร้ สายในการสนับสนุนทีมช่วยเหลือในพืน้ ที่
ประสบภัยขนาดใหญ่ ในสถานการณ์ ที่โครงสร้ างพื ้นฐานการ
สื่อสารถูกทาลายเครื อข่ายและได้ ใช้ การสื่อสารผ่านดาวเทียม
ระยะไกลเข้ ามาผสมเพื่อเพิ่มระยะทางการส่งมูลระหว่าง ศูนย์
ช่วยเหลือและพื ้นที่ประสบภัยพิบตั ิ ในด้ านโปรแกรมประยุกต์
ได้ ร่ว มฟั ง ก์ ชันการท างาที่ เป็ นประโยชน์ แก่ก ารช่ว ยเหลือใน
สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ไว้ เช่ น การส่ ง สื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย อุป กรณ์
ตรวจจับ-สภาพแวดล้ อมต่างๆ
A Multimedia Communication System for
Collaborative Emergency Response Operation in
Disaster-affected Areas [3] เป็ นงานที่ศึกษาการทางานของ
Mobile ad hoc network (MANET) ด้ วยการใช้ เครื อข่ายไอพี
ดาวเทียมช่วยในการช่วยเหลือในพืน้ ที่ประสบภัยพิบัติ จาก
ระบบDUMBONET ด้ วยการทดลองการใช้ งานจริ งซึ่งมีการ
ทางานแบบเพียร์ ทูเพียร์ (peer-to-peer), sensor network
และ face recognition ซึ่งทางานศึกษาประสิทธิ ภาพของ
ระบบ
Disaster Alert [4] เป็ นโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์
เคลื่อนที่ที่มีการรายงานตาแหน่งที่เกิดเหตุภยั พิบตั ิขึ ้นบนแผน

ที่กราฟฟิ คซึ่งระบบของ Disaster Alert ทางานจากการดึง
ข้ อมูลการรายงานหรื อข่าว แต่การใช้ งานของระบบดังกล่าว
จาเป็ นต้ อ งเชื่ อ มต่อ กับ อิน เตอร์ เ น็ ตจึ ง จะสามารถรั บ ข้ อ มูล
ใหม่ๆได้ และระบบไม่รองรับให้ สามารถสื่อสารกับคนในพื ้นที่
ประสบภัยพิบตั ิได้

3.1 ภาพรวมของระบบ

ดังภาพที่ 1 เมื่อเกิดเหตุภยั พิบตั ิกลุม่ อาสาสมัครที่จะออกไป
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมตัวกันจัดตังศู
้ นย์ประสานงานโดยจะ
มีผ้ เู ชี่ยวชาญการช่วยเหลือประจาอยู่เพื่อรอการให้ คาแนะนา
และมีกลุ่มอาสาสมัครที่ถือโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์ออกไป
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยจะสามารถสื่อสารกับผู้ที่มีความรู้ ใน
การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ โดยการสื่อสารโดยระบบแอดฮ็อก
โดยอาสาสมัค รที่ อ อกไปช่ ว ยเหลือ จะสามารถส่ง ข้ อ ความ
รู ปภาพ และพิกดั จีพีเอส ที่ศนู ย์ประสานงานสามารถดูความ
ต้ องการของบริ เวณที่ต้องการเพิ่มจานวนอาสาสมัครเข้ าไป
ช่วยเหลือ ในรู ปแบบการแสดงผลบนแผนที่ออฟไลน์ดงั ภาพที่
2 โดยอาศัยไลบรารี Mapsforge [5] และข้ อมูลแผนที่จาก
Openstreetmap [6]

ภาพที่ 1 ภาพรวมของระบบ
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3.3 ข้ อจากัดของระบบ
 รองรั บเฉพาะโทรศัพท์ มือถือสมาร์ ทโฟนระบบปฎิบัติ
การแอนดรอยด์ ที่มีความสามารถใช้ งาน GPS และ
Wi-Fi
 ขณะใช้ งานจาเป็ นต้ องเปิ ดโปรแกรมระบบสนับสนุน
การสารวจพื ้นที่ภยั พิบตั ิผา่ นการสือ่ สารไร้ สายแบบแอด
ฮ็อกบนสมาร์ ทโฟน
ภาพที่ 2 การถ่ายภาพและแสดงผล

 ขอบเขตการรับส่งข้ อมูลจากโทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟน
มีระยะจากัด จาเป็ นต้ องมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟน
อยูใ่ นขอบเขตการรับส่ง เพื่อทาส่งข้ อมูลต่อไปได้
 ต้ อง Root เครื่ องโทรศัพท์เพื่อใช้ สิทธิ์ในการเปิ ดแอดฮ็อก Wi-Fi

4. การทดสอบการใช้ งาน

การทดสอบการใช้ งานของระบบทดสอบโดยโทรศัพท์เคลื่อนที่
Samsung Galaxy S ที่ใช้ ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ 2.1
โดยทาการทดสอบดังต่อไปนี ้
ภาพที่ 3 การทางานของระบบ

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ

การท างานของระบบสนับสนุนการสารวจพื น้ ที่ภัย
พิบตั ิเป็ นดังภาพที่ 3 โดยจะทางานจากที่อาสาสมัครเลือกใช้
ฟั ง ก์ ชัน จากหน้ า จอ Display module (1) เลือ กฟั ง ก์ ชัน
ถ่ า ยภาพจากกล้ องถ่ า ยรู ป จากการท างานของ Camera
module (6) จากนันจะเก็
้
บลงในหน่วยความจาเอสดีการ์ ดซึ่ง
จัดการด้ วย Storage module (5) แล้ วทาการขอพิกัดจาก
จีพีเอสจากดาวเทียม GPS module (4) มาแนบไว้ กบั รู ปแล้ ว
ทาการส่งต่อไปที่ Communication module (3) แล้ วจึงส่ง
ต่อไปให้ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรื ออาสาสมัครผู้อื่นซึ่งจะ
รับภาพมาจาก Communication module (3) แล้ วประมวลผล
ที่ Core module (2) และแสดงผลบนแผนที่กราฟฟิ คที่จดั การ
โดย Display module (1)
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การทดลองที่ 1 ทดลองการส่งไฟล์ จากจุด A ไปจุด B.1
B.2 B.3 และ B.4 ในระยะ 10 20 30 และ 40 เมตร ตามลาดับ
ดังภาพที่ 4 และ 5 ด้ วยภาพประเภท JPEG ขนาด 1.3-1.7
เมกกะไบต์แบบซิงเกิ ้ลฮ็อปเพื่อศึกษาระยะทางที่มีผลต่อเวลาที่
ใช้ ในการส่งไฟล์

10-40 เมตร

ภาพที่ 4 การทดลองส่งไฟล์แบบซิงเกิ ้ลฮ็อป
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ภาพที่ 5 การทดลองส่งไฟล์แบบซิงเกิ ้ลฮ็อป
ที่ระยะ 10-40 เมตร
การทดลองที่ 2 ทดลองการส่งไฟล์ กาหนดระยะจุด
A ไปจุด B.1 20 เมตรและจากจุด B.1 ไปจุด C.1 20 เมตร
รวมระยะเป็ น 40 เมตร โดย จุด A,B,C เรี ยงกันในแนวเส้ นตรง
แล้ วเพิ่มระยะจากจุด A ไปจุด B.2 เป็ นระยะ 30 เมตร และจุด
B.2 ไปจุด C.2 เป็ นระยะ 30 เมตร รวมระยะเป็ น 60 เมตร และ
เพิ่มระยะจากจุด A ไปจุด B.3 เป็ นระยะ 40 เมตร และจุด B.3
ไปจุด C.3 เป็ นระยะ 40 เมตร รวมระยะเป็ น 80 เมตร ดังรู ปที่
6 และ 7 โดยส่ง ไฟล์ ภาพประเภท JPEG ขนาด 1.3-1.7
เมกกะไบต์ ตามลาดับ เพื่อศึกษาระยะทางที่มีผลต่อเวลาที่ใช้
ในการส่งไฟล์ภาพแบบมัลติฮ็อป ในการทดลองนี ้จาเป็ นต้ องรอ
ให้ OLSR นันท
้ างานก่อน โดยใช้ เวลาอย่างน้ อย 30 วินาที เพื่อ
มัน่ ใจได้ ว่ามีการอัพเดตเส้ นทางการส่ งข้ อมูลแล้ ว เนื่องจาก
เป็ นส่งข้ อมูลเป็ นสายข้ อมูล หากระบบไม่สง่ ข้ อมูลไฟล์ภาพให้
สมบูรณ์จะทาให้ ไฟล์ภาพนันไม่
้ สามารถเปิ ดได้ หรื อคุณภาพไม่
สามารถใช้ งานได้ ดังนันต้
้ องการส่งไฟล์ภาพที่สมบูรณ์สามารถ
นาไปใช้ งานได้ และในการทดลองนี ้ภาพจะไม่สมบูรณ์ ในกรณี
ที่ในขณะที่สง่ ข้ อมูลภาพนัน้ มีระยะเวลาของการขาดเส้ นทาง
การส่งข้ อมูนเกินเวลาที่ TCP กาหนด (Time out) จะทาให้ ไฟล์
ภาพเสียได้

ภาพที่ 6 การทดลองส่งไฟล์แบบมัลติฮ็อป

ภาพที่ 7 การทดลองส่งไฟล์แบบมัลติฮ็อป
ที่ระยะ 40 – 80 เมตร
การทดลองที่ 3 ทดสอบอัตราการใช้ พลังงานเมื่อใช้
ระบบสนับสนุนการสารวจพื ้นที่ภยั พิบตั ิ เปรี ยบเทียบกับการ
เปิ ดโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi รอจนกระทัง่ แบตเตอรี่ หมด
โดยทาการทดลองบน Samsung Galaxy S จานวน 3 เครื่ อง
เพื่อหาค่าเฉลี่ยเวลาที่เปิ ดทิง้ ไว้ จนกระทั่งแบตเตอรี่ หมด ทัง้
สองกรณี

4.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ

การทดสอบจัดทาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน บริ เวณหน้ าอาคารพยาบาลดังรู ป ที่ 8 บริ เวณนี ม้ ี
ความแรงของสัญญาณอินเตอร์ เน็ตของมหาวิทยาลัยค่อนข้ าง
น้ อยซึง่ สัญญาณที่ใช้ ในการส่งไฟล์ภาพจะถูกรบกวนน้ อยตาม
ไปด้ วย การทดลองจัดทาใน เวลา 17.00 ถึง 18.30 นาฬิกา ซึ่ง
เป็ นเวลาค่อนข้ างเย็นจึงมารถยนต์สญ
ั จรไปมาอาจทาให้ เกิด
การแทรกสอดของคลื่นสัญญาณไร้ สายซึ่งมีผลต่อเวลาในการ
ส่งข้ อมูล

ภาพที่ 8 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ ซ้ าย: มุมมองจากจุด A
ไปยังจุด B และ C ขวา: มุมมองจากจุด B และ C ไปยังจุด A
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4.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล

จากการทดสอบทังสามการทดลองได้
้
ผลดังนี ้
ผลการทสอบการทดลองที่ 1 พบว่ า จากผลการ
ทดลองการเพิ่มระยะทางในการส่งข้ อมูลไฟล์ภาพมีผลต่อ
ระยะเวลาที่ใช้ ในการส่งภาพ ระยะสูงสุดที่สามารถส่งไฟล์
ภาพขนาด 1.3-1.7 เมกกะไบต์ได้ สาเร็ จอยู่ในระยะ 3040 เมตรจะใช้ เวลาประมาณ 30 วินาที ดังภาพที่ 10
ดังนันระยะทางในการส่
้
งไฟล์น้อยเวลาที่ใช้ จะน้ อย แต่ถ้า
ระยะทางในการส่งไฟล์มากเวลาที่ใช้ ก็จะมากตามไปด้ วย

ภาพที่ 10 กราฟผลการส่งไฟล์ภาพแบบซิงเกิ ้ลฮอป
ผลการทดสอบการทดลองที่ 2 พบว่ า จากผลการ
ทดลองการเพิ่ ม ระยะในการส่ ง ข้ อมู ล ไฟล์ ภ าพ มี ผ ลต่ อ
ระยะเวลาในการส่งข้ อมูลไฟล์ภาพ ในการทดลองการส่งไฟล์
แบบมัลติฮ็อปจานวนสองฮ็อป สามารถส่งไฟล์ภาพขนาด 1.31.7 เมกกะไบต์ ได้ สาเร็ จอยู่ในระยะ 60-80 เมตร ใช้ เวลา
ประมาณ 120 วินาที ดังภาพที่ 11 ดังนันจ
้ านวนฮ็อปที่สง่ ผ่าน
น้ อยฮ็ อปจะทาให้ เวลาที่ใช้ น้อยตามด้ วย แต่ ถ้า เพิ่มจ านวน
ฮ็อปเวลาที่ใช้ ก็จะมากขึ ้นตามไปด้ วย และระยะส่งไฟล์เพิ่มขึ ้น
จากระยะทางเดิมที่น้อยจะใช้ เวลาในระยะเวลาในการส่งไฟล์
จะเพิ่มขึ ้นน้ อยกว่า เมื่อ ระยะทางในการส่งไฟล์ที่มากขึ ้นจาก
ระยะทางเดิ ม ที่ มี ร ะยะมากอยู่ แ ล้ ว ซึ่ ง จะมี ผ ลต่ อ เวลาใน
ระยะเวลาในการส่ ง ไฟล์ ใ ห้ ม ากขึ น้ ด้ ว ยไปอี ก ทัง้ นี เ้ วลาที่
เพิ่มขึน้ ด้ วยอัตราที่สงู ขึน้ เมื่อระยะที่เพิ่มขึ น้ จากระยะเดิมที่มี
มากอยู่แล้ วเป็ นเพราะในการส่งไฟล์หากมีความผิดพลาดใน
การส่งข้ อมูลแล้ ว TCP จะพยายามทาให้ การส่งไฟล์ภาพนัน้
สมบูรณ์แต่ถ้าระยะที่สง่ ข้ อมูลและจานวนโหนดมากขึ ้นโอกาส
ที่เกิดความผิดพลาดจะมากกว่าที่ระยะส่งไฟล์น้อยและจานวน
โหนดน้ อย
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ภาพที่ 11 กราฟผลการส่งไฟล์ภาพแบบมัลติฮอป
ผลการทดสอบการทดลองที่ 3 จากผลการทดลองพบว่า
การท างานของระบบสนับ สนุน การช่ ว ยเหลือ พื น้ ที่ ภัย พิ บัติ
โทรศัพท์เคลื่อนที่จะใช้ พลังงานหมดก่อนที่เวลา 3 ชัว่ โมง แต่
ถ้ าหากใช้ โทรศัพท์เชื่อมต่อกับอินเตอร์ เน็ตเพียงอย่างเดียวทิ ้ง
ไว้ จะใช้ เวลา 11 ชัว่ โมงดังภาพที่ 12 ซึ่งเมื่อใช้ ระบบสนับสนุน
การช่ว ยเหลือ พืน้ ที่ ภัยพิ บัติโ ทรศัพ ท์ เคลื่อ นที่ จ ะใช้ พ ลัง งาน
มากกว่ า การใช้ งานโทรศั พ ท์ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ อิ น เตอร์ เน็ ต ใช้
พลังงานมากกว่า 3.67 เท่า ดังนันการใช้
้
ระบบสนับสนุนการ
ช่วยเหลือพื ้นที่ภยั พิบตั ิโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะมีข้อจากัดในเรื่ อง
ของพลังงานที่ใช้ ทังนี
้ ้เนื่องจากระบบมีการเชื่อมตอแบบแอดฮ็อกการทางานของ OLSR และการวาดวัตถุลงแผนที่กราฟ
ฟิ ค ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ต้องการพลังงานเพื่อการทางานมากกว่า
การใช้ โทรศัพท์ทวั่ ไป

ภาพที่ 12 กราฟผลการทดลองอัตราการใช้ พลังงาน

5. บทสรุป

จากผลการทดสอบการท างานของระบบสนั บ สนุ น การ
ช่วยเหลือพื ้นที่ภยั พิบตั ิผลการทางานสามารถส่งไฟล์รูปขนาด
1.3-1.7 เมกกะไบต์ ได้ ในระยะ 30-40 เมตร แบบซิงเกิ ้ลฮ็อป
ในเวลาประมาณ 30 วินาที และระยะรวม 80 เมตร แบบมัลติ-
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ฮ็อป ในระยะเวลา 120 วินาที โดยสามารถนามาแสดงผลบน
แผนที่กราฟฟิ คได้ อย่างถูกต้ อง และการใช้ พลังงานของระบบ
สนับสนุนการช่วยเหลือพื ้นที่ภัยพิบตั ิ จะใช้ งานได้ 3 ชั่วโมง
จากแบตเตอรี่ เ ต็ ม จนกระทัง้ แบตเตอรี่ ห มด แต่ ถ้ าหากใช้
โทรศัพท์สมาร์ ทโฟนเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ปกติจะสามารถเปิ ดทิ ้ง
ไว้ นาน 11 ชั่วโมง แสดงว่าการใช้ งานระบบสนับ สนุนการ
ช่วยเหลือพื ้นที่ภยั พิบตั ิจะใช้ พลังงานมากกว่า 3.67 เท่า ส่วน
ของระบบสนับสนุนการช่วยเหลือพื ้นที่ภยั พิบัติที่ต้องการการ
ใช้ พลังงานมากได้ แก่ การแสดงผลแบบแผนที่กราฟฟิ ค การ
เปิ ดโหมดแอดฮอคไร้ สาย และการท างานของOLSR ซึ่ ง
สามารถนาไปเป็ นแนวทางการพัฒนาต่อได้

5.1 แนวทางการพัฒนาต่ อ

แนวทางที่หนึ่ง คือ กรณีที่ยงั คงมีโครงสร้ างพื ้นฐาน ทาให้
โปรแกรมสามารถใช้ งานได้ และมีคณ
ุ สมบัติในการส่งข้ อมูลที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้นเช่น สามารถส่งข้ อความเสียง หรื อการ
สนทนาได้ และสามารถสนทนากันในรู ปแบบวีดีโอ เนื่องจาก
ปั จจุบันมีระบบ3G ที่สามารถทาให้ การสื่อสารส่งข้ อมูลได้
อย่างมีประสิทธิ ภาพ ซึ่งสามารถนาไปทาระบบสนับสนุนการ
ช่วยเหลือในพื ้นที่ประสบภัยพิบตั ิให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
แนวทางที่สอง คือ ยังสามารถปรั บ ปรุ งการหา
เส้ นทางของ OLSR ได้ อีก เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สือ่ สาร เพิ่มความรวดเร็ วในการหาเส้ นทางส่งข้ อมูลใหม่ และ
การประหยัดพลังงานของโทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟนแต่ในการ
พัฒนาการหาเส้ นของOLSR จะเป็ นงานเชิงวิ ชาการ ที่ต้อง
ศึกษางานวิจัย ที่จาเป็ นต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ
ระบบเครื อข่ายแอดฮ็อก
แนวทางที่ ส าม คื อ ในกรณี ที่ มี รู ป ที่ รั บ มาจาก
อาสาสมัครจานวนมาก สามารถปรับปรุ งการแสดงผลบนแผน
ที่กราฟฟิ คให้ ง่ายต่อการใช้ งานมากขึน้ ด้ วยการเลือกแสดง
ภาพแต่ละภาพจากจุดพิกัดที่ วาดลงบนแผนที่กราฟฟิ คและ
เพิ่มการแสดงความหนาแน่นของอาสาสมัครแต่ละบริ เวณลง
บนแผนที่กราฟฟิ คจะทาให้ เป็ นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และ
จัดการสถานการณ์ ได้ สะดวกยิ่งขึ ้น ซึ่งเป็ นข้ อจากัดของAPI
ของไลบรารี ของ Mapsforge

แนวทางที่ สี่ คื อ เพิ่ ม ความสามารถของระบบให้
สามารถรองรับการจัดตังศู
้ นย์ช่วยเหลือได้ มากกว่าหนึ่งศูนย์ซึ่ง
จะช่ ว ยแก้ ปั ญ หาในการกระจายก าลัง อาสาสมัค รและการ
จัดการข้ อมูลที่อาสาสมัครจะเลือกส่งข้ อมูลให้ ศนู ย์ช่วยเหลือที่
อยู่ใ กล้ ที่ สุด เพื่ อ ความรวดเร็ ว ในการส่ง ข้ อ มูล และการเข้ า
ช่วยเหลือ
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สำา หรั บ สถานการณ์นำ้า ท่ว ม โดยทำา การสร้ า งวงจรที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม
จำานวน 3 วงจร และทำาการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งผลการทดสอบ
แสดงให้เ ห็นว่า อุปกรณ์ต รวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วไหลที่นำา มาทดสอบ
สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่ได้ถูกออกแบบไว้

Abstract
This article presents the electrical current leakage detection
equipment for the flood. Three popular circuits were constructed
and tested in the laboratory. The results show that all the tested
equipments are work effectively in accordance with the design.
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และประชาชนที่มีความรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่นอก
เขตที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากอุ ท กภั ย ได้ อ อกแบบและสร้ า ง
อุปกรณ์สำาหรับตรวจเช็คกระแสไฟฟ้ารั่วไหลในสถานการณ์นำ้า
ท่ ว ม เพื่ อ แจกจ่ า ยให้ กับ ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ เป็ น
จำานวนมาก แต่ทั้งนี้จำานวนดังกล่าวก็ยังไม่มากเพียงพอสำาหรับ
ทุ ก ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ ดั ง เช่ น ในพื้ น ที่ ชุ ม ชนริ ม คลอง
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บางบั ว ที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม ก็ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
อุปกรณ์ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ารัว่ อย่างเพียงพอ

2. ที่มาและแรงจูงใจของปัญหา
ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ นำ้า ท่ ว มไม่ ไ ด้ รั บ
อุปกรณ์ตรวจวัดกระแสไฟฟ้า รั่ว อย่า งเพียงพอ ทั้งผู้หวังดี ที่
ออกแบบและสร้างวงจรก็มีจำา นวนมาก เช่นเป็ดน้อยเตือนภัย
[1] คทาตรวจไฟฟ้ารั่ว [2] วงจรตรวจเช็คไฟรั่วในนำ้า [3] และ
[4] ฯลฯ ซึ่งวงจรดังกล่าวเหล่านี้สามารถตรวจวัดกระแสไฟฟ้า
รั่วไหลในสภาวะนำ้า ท่วมได้จริงหรือไม่ จำา เป็นที่จะต้องทำา การ
ทดสอบและพัฒนาให้มีประสิท ธิภ าพดีขึ้น โดยหากเกิด เหตุ
อุทกภัยขึ้นอีก สถาบันการศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงกับชุมชน จะเป็น
ที่พึ่งในการถ่า ยทอดความรู้ เพื่อให้ชาวบ้านที่เป็นช่ า งไฟฟ้า
ประจำาชุมชนสามารถสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ารั่วได้
เอง ซึ่งจะทำา ให้สามารถผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวได้เพียงพอต่ อ
ความต้องการของชุมชนได้

3. รายละเอียดการพัฒนา
อุปกรณ์ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ารั่วในนำ้า มีผู้ออกแบบ และผลิต
แจกจ่ายอย่างแพร่หลายหลายชนิด โดยได้รับความนิยมอยูส่ าม
ชนิดดังแสดงในภาพที่ 1ถึงภาพที่ 3 หลัก การทำา งานทั้งสาม
วงจรมีความคล้ายคลึงกัน เป็นวงจรทำา หน้าที่ขยายแรงดันที่
แตกต่างระหว่างขัว้ โพรบทั้งสอง โดยใช้แหล่งจ่ายจากแบตเตอรี่
เพื่อขยายสัญญาณและขับลำาโพง หรือไดโอดเปล่งแสง เพื่อแจ้ง
เตือ นเมื่อมี แรงดันในนำ้า สูงกว่า ค่าระดับ แรงดัน อ้า งอิง การ
ออกแบบวงจรดังกล่าวนอกจากต้องการให้มีความแม่นยำา ใน
การตรวจวัดแล้ว ยังต้องออกแบบให้มีความง่ายต่อการสร้าง
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และมีจำานวนอุปกรณ์น้อย เพื่อให้มตี ้นทุนในการผลิตตำ่า เหมาะ
สำาหรับการผลิตเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผปู้ ระสบภัยนำ้าท่วม

ภาพที่ 1: วงจรตรวจวัดกระแสไฟฟ้ารัว่ ไหลในนำ้าวงจรที่ 1

ดั น 220 โวลต์ ระยะห่ า งระหว่ า งขั้ ว ของโพรบเท่ า กั บ 5
เซนติเมตร ทำาการทดลองวัดค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้ารั่วไหล
ที่ ระยะห่า งในแนวระนาบจากแหล่ง จ่า ยที่ระยะ 30, 60, 90
และ 120 เซนติเมตร ตามลำา ดับ จากนั้นเติมเกลือในปริมาณ
100, 200 และ 300 กรัม เพื่อลดค่าความต้านทานในนำ้าเสมือน
กับนำ้า ที่มีความสกปรกจากการท่วมขังเป็นเวลานาน ดังแสดง
ในตารางที่ 1 นำา ค่ า การทดลองที่ ไ ด้ พ ล็ อ ตกราฟการ
เปลี่ยนแปลงแรงดันตามระยะห่างและปริมาณเกลือ และกราฟ
การเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าตามระยะห่างและปริมาณเกลือ
ดั ง แสดงในภาพที่ 4 และภาพที่ 5 และทำา การคำา นวณและ
พล๊อตค่า ความต้า นทานเฉลี่ยของนำา้ ที่ถูกเติมเกลือลงไปใน
ปริมาณทีแ่ ตกต่างกัน ดังแสดงในภาพที่ 6
ตารางที่ 1 การทดสอบวัดค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้ารั่วไหลที่
ระยะห่างในแนวระนาบ
ระยะ
(cm)

ภาพที่ 2: วงจรตรวจวัดกระแสไฟฟ้ารัว่ ไหลในนำ้าวงจรที่ 2

0g

100g

200g

300g

V(v)

I(mA)

V(v)

I(mA)

V(v)

I(mA)

V(v)

I(mA)

30

65

42

70

200

68

300

64

500

60

63.5

40

67

100

58.5

280

63

480

90

63

40

63.5

100

57

260

62

440

120

62

38

50

100

53

260

60

420

ภาพที่ 3: วงจรตรวจวัดกระแสไฟฟ้ารัว่ ไหลในนำ้าวงจรที่ 3

4.การทดสอบการใช้งาน
4.1 การทดสอบค่ากระแสไฟฟ้ารั่วไหล
ทำาการทดลองวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้ารัว่ ไหลในนำ้าจากแหล่ง
กำา เนิดในระยะห่า งต่า งๆทั้งในแนวระนาบและแนวความลึก
โดยทำา การทดลองในภาชนะไฟเบอร์ขนาดกว้าง x ยาว x ลึก
เท่ากับ 1 x 1.5 x 0.6 เมตร จ่า ยกระแสไฟฟ้า ที่แ หล่งกำา เนิด
กระแสไฟฟ้ารั่วไหลในนำ้าด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ แรง

ภาพที่ 4: การเปลีย่ นแปลงแรงดันตามระยะห่างและ
ปริมาณเกลือ
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ภาพที่ 5: การเปลี่ยนแปลงกระแสตามระยะห่างและ
ปริมาณเกลือ

ภาพที่ 6: ความต้านทานเฉลีย่ ของนำ้าทีถ่ ูกเติมเกลือลงไป
ในปริมาณทีแ่ ตกต่างกัน
ทำาการทดลองวัดค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้ารั่วไหลที่
ระยะห่างในแนวลึกจากแหล่งจ่ายที่ระยะ 0, 20, 40 และ 60
เซนติเมตร ตามลำา ดับ จากนั้นเติมเกลือในปริมาณ 200 และ
300 กรัม ดังแสดงในตารางที่ 2 นำาค่าการทดลองที่ได้พล็อต
กราฟการเปลี่ยนแปลงแรงดันตามระยะความลึกและปริมาณ
เกลือ และกราฟการเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าตามระยะความ
ลึกและปริมาณเกลือ ดังแสดงในภาพที่ 7 และภาพที่ 8 และ
ทำาการคำานวณค่าความต้านทานเฉลี่ยของนำ้าที่ถูกเติมเกลือลง
ไปในปริม าณที่ แ ตกต่า งกั น ซึ่ ง ได้ ค่ า ความต้ า นทานเท่ า กั บ
2.94, 0.24 และ 0.12 โอห์ม ตามลำาดับ
ตารางที่ 2 การทดสอบวัดค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้ารัว่ ไหลที่
ระยะห่างในแนวลึก
ระยะ
(cm)
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0g

200g

300g

ภาพที่ 7: การเปลีย่ นแปลงแรงดันตามระยะความลึกและ
ปริมาณเกลือ

ภาพที่ 8: การเปลีย่ นแปลงกระแสตามระยะความลึกและ
ปริมาณเกลือ

4.2 ทดสอบการทำางานของวงจรตรวจวัด 3 วงจร
ทดสอบวงจรการตรวววัดกระแสไฟฟ้ารัว่ ไหลจำานวน 3 วงจร ดัง
แสดงในภาพที่ 1 ถึง ภาพที่ 3 ในระยะห่า งจากแหล่งกำา เนิ ด
กระแสไฟฟ้ารั่วไหลตำ่า แหน่งต่างๆทั้งในแนวระนาบ และแนว
ความลึก ดังแสดงในตารางที่ 3 และตารางที่ 4 ตามลำาดับ

ตารางที3่ การทดสอบการตรวจจับกระแสไฟฟ้ารัว่ แนวระนาบ
ระยะห่าง
(cm)

วงจรที่ 1
แสดงผล

ไม่แสดง

วงจรที่ 2
แสดงผล

ไม่แสดง

วงจรที่ 3
แสดงผล

30

/

/

/

V(v)

I(mA)

V(v)

I(mA)

V(v)

I(mA)

60

/

/

/

0

128

40

114.6

500

60

900

90

/

/

/

20

134.6

50

110

440

71

540

120

/

/

/

40

134.6

48

97.5

400

69.3

490

60

134.6

44

93.6

380

67.3

480

ไม่แสดง
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ตารางที4่ การทดสอบการตรวจจับกระแสไฟฟ้ารัว่ แนวลึก
ความลึก
(cm)

วงจรที่ 1
แสดงผล

ไม่แสดง

วงจรที่ 2
แสดงผล

ไม่แสดง

วงจรที่ 3
แสดงผล

0

/

/

/

20

/

/

/

40

/

/

/

60

/

/

/

ไม่แสดง

5. สรุป
จากการทดสอบค่ากระแสไฟฟ้ารั่วไหลในนำ้าพบว่า สภาวะนำ้า
สะอาดจะนำากระแสไฟฟ้าได้ไม่ดีนัก แต่เมื่อนำ้าท่วมขังเป็นเวลา
นาน นำ้าท่วมขังจะสกปรกมากขึน้ มีผลทำาให้การนำากระแสไฟฟ้า
ทำาได้ดีขึ้น ซึง่ จะก่อให้เกิดอันตรายจากแหล่งรัว่ ไหลในรัศมีกว้าง
มากยิ่ง ขึ้ น ด้ ว ย นอกจากนี้ ไ ด้ ทำา การทดสอบวงจรตรวจวั ด
กระแสไฟฟ้ารั่วที่มีการแจกจ่ายและได้รับความนิยมจำา นวน 3
วงจร ผลการทดสอบแสดงว่าวงจรทั้งสามมีประสิทธิภาพและ
ความแม่นยำาในการวัดกระแสไฟฟ้ารัว่ ไหลในนำ้าได้ดีมีความถูก
ต้องสูง

6. แนวทางการพัฒนาต่อ
การตรวจวัดกระแสไฟฟ้ารั่วในสถานการณ์นำ้า ท่วมจำา เป็นจะ
ต้องทราบถึงค่ากระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลมาก หรือรั่วไหลน้อย ใน
บริเวณที่ถูกนำ้า ท่วม เพื่อใช้แยกแยะพื้นที่อันตรายที่เป็นแหล่ง
กำา เนิดกระแสรั่วไหล และพื้นที่ปลอดภัยได้โดยง่าย สามารถ
แสดงเป็นค่าระดับการรัว่ ไหลทีแ่ ตกต่างตามจำานวนไดโอดเปล่ง
แสงแสดงสถานะ และมีระดับเสียงเตือนที่แตกต่างอย่างชัดเจน

เพื่อให้ผู้ประสบภัยนำ้า ท่วมสามารถใช้ตรวจวัด และเดินเลี่ยง
ออกมาจากบริเวณอันตรายนัน้ ได้

7. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำา นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการ มหาวิ ท ยาลั ย ช่ ว ยเหลื อ สั ง คมที่
ประสบภั ย ภายใต้ ชุ ด โครงการ การจั ด การภั ย พิ บั ติ ท าง
ธรรมชาติในเขตพื้ นที่ชุมชนบางบัว และพื้นที่ใกล้เคียงแบบ
บูรณาการและยัง่ ยืน

8. เอกสารอ้างอิง
[1] คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, “เป็ดน้อยเตือนภัย ,” เข้าถึงเมื่อ 14
มีนาคม 2555 จาก
http://www.facebook.com/floodduck54
[2] คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, “คทาตรวจไฟ
รัว่ ,” เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2555 จาก
http://www.facebook.com/floodbaton
[3] -, “วงจรทำา ไม้ เ ท้ า ตรวจไฟรั่ ว ในนำ้า ,” เข้ า ถึ ง เมื่ อ 14
มีนาคม 2555 จาก
http://www.facebook.com/notes/narongrit-aquaartist/แ จ ก ฟ รี -ว ง จ ร ทำา ไ ม้ เ ท้ า ต ร ว จ ไ ฟ รั่ ว ใ น
นำ้า/284167364950425
[4] สกุ ล ธรรม เสนาะพิ ม พ์ และอำา นาจ สาธานนท์ , "ชุ ด
ทดส อ บ ไฟ รั่ ว ," คณะ วิ ท ยา ศา ส ตร์ จุ ฬ า ล งก รณ์
มหาวิทยาลัย เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2555 จาก
http://www.sc.chula.ac.th/th/newsDetail.asp?
newsID=313
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บทคัดย่ อ

บทความนีน ําเสนอเครื องแจ้ งเตือนการรัวของก๊ าซ LPG ทีใช้ ในรถยนต์
ควบคุม ด้ ว ยไมโครคอนโทรลเลอร์ เ บอร์ AT89C51AC3 เป็ นตัว
ประมวลผลกลาง และเชือมต่อกับเซนเซอร์ ก๊าซ LPG MQ-6 ทําการ
ตรวจจับการรัวไหลของก๊ าซ ใช้ LCD และหลอด LED ทําหน้ าทีแสดง
สถานะและตํ า แหน่ ง ของหัว เซนเซอร์ และได้ ใ ช้ ลํ า โพงกํ า เหนิ ด เสี ย ง
(Buzzer) แจ้ งเตือนเมืออยูใ่ นสถานะสถานะก๊ าซรัวไหลอันตราย จากผล
การทดลองเราพบว่าเครื องแจ้ งเตือนการรัวไหลของก๊ าซ LPG สามารถ
แจ้ งเตือนการรัวไหลของก๊ าซ LPG ณ พื นทีควบคุมได้ 3 สถานะ ตามที
โปรแกรมกําหนดไว้ คือ 1) สถานะปรกติ (Normal), 2) สถานะก๊ าซรัวไหล
(Warning) และ 3) สถานะก๊ าซรั วไหลอันตราย (Dangerous) โดย
สามารถทํางานได้ ตรงตามทีโปรแกรมกําหนดไว้

Abstract

This paper proposed a warning for leakage of LPG gas, that
used in car, which is controlled by a microcontroller
AT89C51AC3. The microcontroller is processors and connected
to LPG gas sensors. LPG gas sensors (MQ-6) used to detect the
leakage of gas. The LCD and LED lamps are display warning
and status of LPG gas sensors. The buzzer used to alarm the
leakage of gas. The experimental and result of warning for
leakage of LPG gas can be alerted to leakage of LPG gas, at the
control area, which is the 3 states is 1) the state normal, 2) the
status warning and 3) the status dangerous. The warning for
leakage of LPG gas can run the program exactly.

คําสําคัญ : ชุดแจ้ งเตือน, MQ-6 gas sensor, การรัวไหล,

ก๊ าซ LPG, ก๊ าซธรรมชาติ ,ไมโครคอนโทรลเลอร์

1. บทนํา

ปั จ จุบัน ประเทศไทยประสบปั ญ หานํ า มัน ดีเ ซลและนํ า
มันเบนซินมีการปรับราคาสูงขึ นอย่างต่อเนือง จึงได้ มีการใช้
พลังงานทดแทนจากก๊ าซธรรมชาติทีมีอยูเ่ ป็ นจํานวนมากมาใช้
ทดแทนนํ ามันสําหรับเครื องยนต์ เช่น ก๊ าซ LPG, ก๊ าซ NGV,

330

Biodiesel เป็ นต้ น [1] พลังงานทดแทนเหล่านี มีราคาทีถกู กว่า
นํ ามันหลายเท่า ช่วยลดค่าใช้ จ่ายทีต้องสิ นเปลืองไปกับนํ ามัน
ในราคาสูง แต่การใช้ พลังงานทดแทนเหล่านี จําเป็ นต้ องมีการ
ดัดแปลงอุปกรณ์ สําหรั บติดตัง เสริ มให้ กับเครื องยนต์ เพือให้
สามารถใช้ เชื อ เพลิงพลังงานทดแทนได้ ตามความเหมาะสม
ของก๊ าซธรรมชาติแต่ละชนิดให้ ได้ ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
กฎระเบียบของกระทรวงคมนาคมทีได้ กําหนดไว้ อย่างชัดเจน
ก๊ าซ LPG (Liquefied Petroleum Gas) เป็ นก๊ าซทีไม่มีสี
ไม่มีกลิน เบากว่านํ าแต่หนักกว่าอากาศจึงลอยอยูใ่ นระดับตํา
มีการสะสมและเป็ นเชือเพลิงทีมีความไวไฟสูง เมือเกิดการ
รัวไหลจะเกิดการสะสม ตามพื นล่าง หากมีประกายไฟจะ
สามารถทําให้ ติ ดไฟได้ ซึงขีดจํ า กัดของการติดไฟนัน อยู่ที
ประมาณ 2-9.5% โดยปริ มาตร ปริ มาณของก๊ าซ LPG ตังแต่

2% ขึ นไปสามารถลุกติดไฟได้ ส่วนอุณหภูมิทีทําให้ เกิดการลุก
 ถกู วิธีอาจก่อให้ เกิด
ไหม้ เท่ากับ 480OC หากได้ รับการติดตังไม่
อุบตั ิเหตุร้ายแรงขึ นได้
จากความอันตรายของการใช้ ก๊าซ LPG เป็ นเชื อเพลิงใน
รถยนต์นนั  คณะวิจยั จึงได้ มีแนวคิดสร้ างเครื องแจ้ งเตือนการรัว
ของก๊ าซ LPG ทีใช้ ในรถยนต์ขึ นมา โดยใช้ เซนเซอร์ ตรวจจับ
ก๊ าซ LPG ตรงบริ เวณทีเสียงต่อการรัวไหลของก๊ าซ เช่น ข้ อต่อ
ของท่อก๊ าซกับหม้ อต้ มในรถยนต์และบริ เวณข้ อต่อของถังก๊ าซ
แล้ วส่งข้ อมูลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ เพือประมวลผลและ
แสดงสถานะของการรัวไหลของก๊ าซ LPG 3 สถานะ โดยมี
อุปกรณ์เชือมต่อสําหรับแจ้ งเตือนได้ แก่ จอ LCD ขนาด16x2,
Buzzer, หลอด LED
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2. ทฤษฎีท ีเกียวข้ อง
2.1 ก๊ าซ LPG [2]

ก๊ าซ LPG (Liquefied Petroleum Gas) มีชือเป็ นทางการ
ว่า “ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว” หรื อทีชาวบ้ านทัว ไปเรี ยกว่า “ก๊ าซ
หุงต้ ม” เป็ นผลิตภัณฑ์ทีได้ จากการแยกนํ ามันดิบในโรงกลัน
นํ ามันหรื อแยกก๊ าซธรรมชาติในโรงแยกก๊ าซธรรมชาติ ก๊ าซ
LPG ประกอบด้ วยส่วนผสมของไฮโดรคาร์ บอน 2 ชนิด คือ
โพรเพน และบิ ว เทนในอัต ราส่ว นเท่ า ใดก็ ไ ด้ หรื อ อาจเป็ น
โพรเพนบริ สทุ ธิ 100% หรื อ บิวเทน 100% ก็ได้ เช่นกัน สําหรับ
ในประเทศไทยก๊ าซหุ ง ต้ มส่ ว นใหญ่ ไ ด้ จากโรงแยกก๊ าซ
ธรรมชาติ โดยใช้ อัต ราส่ว นผสมของโพรเพนและบิ ว เทน
ประมาณ 70 : 30

2.2 เซนเซอร์ ก๊าซ LPG เบอร์ MQ-6 [3]

เซนเซอร์ ก๊าซ LPG เบอร์ MQ-6 คือ อุปกรณ์ตรวจจับก๊ าซ
LPG เมืออุปกรณ์ได้ รับก๊ าซ LPG เข้ าทีบริ เวณหัวของเซนเซอร์
ส่งผลให้ คา่ ความต้ านทานภายในของเซนเซอร์ จะเปลียนแปลง
ตามปริ มาณของก๊ าซทีเซนเซอร์ ได้ รับ กล่าวคือเมือปริ มาณก๊ าซ
ทีได้ รับเพิมมากขึ นค่าความต้ านทาน (RS) จะมีคา่ ละลง

แรงดันไฟเลี ยงเท่ากับ 5 V และต่อตัวต้ านทาน RL ลักษณะ
อนุกรม แรงดัน VO ทีตกคร่อม RL มีคา่ เท่ากับ
=
VO

RL
× 5V
R S + RL

(1)

จากหลักการทํางานของเซนเซอร์ ก๊าซ LPG ดังทีกล่าวมา
เมือปริ มาณก๊ าซทีได้ รับเพิมมากขึน แรงดันเอาต์พุต VO ค่า
เพิมขึ นตาม ซึงแรงดันทีได้ จากชุดวงจรเซนเซอร์ ก๊าซ LPG จะ
ถูกส่งไปให้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ประมวลผลต่อไป

3. ระบบการแจ้ งเตือนการรั วของก๊ าซ LPG
3.1 วงจรแจ้ งเตือนการรั วของก๊ าซ LPG

รู ปที 3 แสดงวงจรแจ้ งเตือนการรัวของก๊ าซ LPG ทีใช้ ใน
รถยนต์โดยใช้ เซนเซอร์ ก๊าซ LPG MQ-6 ตรวจจับการรัวไหล
ของก๊ าซ LPG โดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นตัวประมวลผล
และแสดงผลเตือนทางจอ LCD, LED และ Buzzer
Microcontroller
AT89C51AC3
P2.0-2.7

MQ-6

Gas LPG sensor
circuit 1

P1.1

MQ-6

Gas LPG sensor
circuit 2

P1.6

LCD

P3.2

LED
RED

P3.3

LED
YELLOW

P3.5

LED
GREEN

P3.7
BUZZER

รปที
ู  1 เซนเซอร์ ก๊าซ LPG

รปที
ู  2 วงจรเทียบเคียงชุดวงจรเซนเซอร์ ก๊าซ LPG
รู ปที 1 แสดงเซนเซอร์ ก๊าซ LPG และรู ปที 2 แสดงวงจร
เทียบเคียงชุดวงจรเซนเซอร์ ก๊าซ LPG ซึงภายในเซนเซอร์
เปรี ย บเสมื อ นมี ตัว ต้ า นทานต่ อ อยู่ การต่ อ ใช้ งานต้ อ งจ่ า ย

รปที
ู  3 วงจรแจ้ งเตือนการรัวของก๊ าซ LPG
การทํ างานของวงจรอธิ บายได้ ดังนี  กล่าวคื อ ขณะผู้ใ ช้
รถยนต์ เ ริ มสตาร์ ทเครื อ ง ก๊ าซจะถูกปล่อยออกจากถังไปยัง
เครื องยนต์ ขณะเดียวกันเซนเซอร์ ก๊าซข้ างหน้ าและข้ างหลัง
รถยนต์ทําการตรวจจับก๊ าซทีอาจเกิดการรัวไหลออกมาบริ เวณ
ข้ อต่อ ซึงงานวิจยั นี ได้ แบ่งระดับการรัวออกเป็ น 3 สถานะคือ
1) สถานะปรกติ (Normal) หมายถึงไม่มีการรัวไหลของก๊ าซ
LPG 2) สถานะรัวไหล (Warning) หมายถึงมีการรัวไหลของ
ก๊ าซ LPG แต่ไม่มากนัก และ 3) สถานะรัวไหลขันอั
 นตราย
(Dangerous) หมายถึงมีการรัวไหลของก๊ าซ LPG ในปริ มาณ
มาก ชุดวงจรตรวจจับก๊ าซจะทําการเปลียนปริ มาณก๊ าซที
ต ร ว จ จั บ ไ ป แ ป ล ง เ ป็ น แ ร ง ดั น แ ล้ ว ส่ ง ต่ อ ไ ป ยั ง
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ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพือประมวลผล ถ้ าปริ มาณก๊ าซทีรัวไหล
ออกมาอยูใ่ นระดับใด เครื องจะทําการแสดงผลออกทีจอ LCD
แสดงสัญญาณไฟ LED และส่งเสียงเตือนด้ วย Buzzer เพือให้
ผู้ใช้ รถยนต์ได้ ทราบและดับเครื องยนต์เพือตรวจเช็คหรื อเรี ยก
ช่างซ่อมทันทีก่อนทีจะเกิดเหตุอนั ตราย
รู ป ที 4 แสดงชุ ด วงจรเซนเซอร์ ก๊ าซ LPG
ตรวจจับการรัวไหลของก๊ าซ LPG

ทํ า หน้ า ที
รปที
ู  4 ชุดวงจรเซนเซอร์ ก๊าซ LPG

รปที
ู  5 โฟลว์ชาร์ ตการทํางานของโปรแกรม

332
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3.2 ลําดับขัน การทํางานของโปรแกรม

รู ปที 5 แสดงโฟลว์ชาร์ ตการทํางานของโปรแกรม โดย
กําหนดตัวแปร volt1 หมายถึงค่าแรงดันเอาต์พตุ จากชุดวงจร
เซนเซอร์ ก๊าซ LPG หน้ ารถ และ volt2 หมายถึงค่าแรงดัน
เอาต์พตุ จากชุดวงจรเซนเซอร์ ก๊าซ LPG หลังรถ ซึงการทํางาน
ของโปรแกรมโดยรวมได้ อธิบายได้ ดงั นี  กล่าวคือ โปรแกรมจะ
เริ มต้ นการทํางานด้ วยการแสดงคําว่า “GAS LEAK ALRAM”
เพื อ แสดงว่า เครื อ งพร้ อมใช้ ง านแล้ ว จากนัน จะเป็ นการ
ประมวลผลจากจุดของเซนเซอร์ ก๊าซ LPG 2 จุด ตามเงือนไข
ดังนี 
- ค่าแรงดัน volt1, volt2 มีค่าน้ อยกว่า 1.5 V สภาวะการ
รัวของก๊ าซอยูใ่ นสถานะปกติ เครื องแสดงสถานะ Normal
- หากค่าแรงดัน volt1 (volt2, volt1 และ volt2) มีค่า
มากกว่าหรื อเท่ากับ 1.5 V และน้ อยกว่า 1.95 V สภาวะการรัว
ของก๊ าซอยู่ ใ นสถานะรั ว ไหลของก๊ าซข้ า งหน้ า (ข้ า งหลัง ,
ข้ างหน้ า และข้ างหลัง) ซึงเครื องแสดงสถานะ Warning Front
sensor (Back sensor, Font-Back)
- หากค่าแรงดัน volt1 (volt2, volt1 และ volt2) มีค่า
มากกว่าหรื อเท่ากับ 1.95 V สภาวะการรัวของก๊ าซอยู่ใน
สถานะรัวไหลของก๊ าซข้ างหน้ า (ข้ างหลัง, ข้ างหน้ า และข้ าง
หลัง) ซึง เครื องแสดงสถานะ Dangerous Front sensor (Back
sensor, Font-Back)

รปที
ู  6 กราฟการเปลียนแปลงของความต้ านทาน RS ของ
เซนเซอร์ ก๊าซ LPG

รปที
ู  7 กราฟแรงดันเอาต์พตุ ของชุดเซนเซอร์ ก๊าซ LPG เมือ
ก๊ าซ LPG มีปริ มาณรัวมากขึ น

4. การทดลองและผลการทดลอง

งานวิจยั นี ได้ ทดลองการทํางานของชุดเซ็นเซอร์ ตรวจจับ
ก๊ าซ LPG เพือนําค่าความต้ านทานทีมีการเปลียนแปลงไป
ขณะตรวจวั ด ก๊ าซไปออกแบบ รู ป ที 6
แสดงกราฟ
ความสัม พันธ์ ระหว่างความต้ า นทาน RS และเวลาการ
เปลีย นแปลงของค่าความต้ านทาน RS ของเซนเซอร์ ก๊าซ LPG
เบอร์ MQ-6 มีค่าความต้ านทานทีลดลงตามระยะเวลาทีได้ รับ
ก๊ าซ LPG อย่างต่อเนือง
รู ปที 7 แสดงกราฟความสัมพันธ์ ระหว่างแรงดันเอาต์พุต
ของชุดเซนเซอร์ ก๊าซ LPG กับระยะเวลาการรัวไหลของก๊ าซ
LPG เมือก๊ าซ LPG มีปริ มาณรัวไหลมากขึ นค่าแรงดันเอาต์พตุ
ของชุดเซนเซอร์ ก๊าซ LPG มีคา่ เพิมขึ น

รปที

ก๊าซ LPG ด้ านหน้ า
ู  8 บริ เวณติดตังเซนเซอร์
เซนเซอร์ ก๊าซ LPG

รปที

ก๊าซ LPG ด้ านหลัง
ู  9 บริ เวณติดตังเซนเซอร์
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ตารางที 1 ผลการทดลองเมือติดตังเครื
  องแจ้ งเตือนการรัวไหลของก๊ าซ LPG ในรถยนต์
ลําดับ

สภาวะการรัวของก๊ าซ LPG

1

ไม่มีก๊าซ LPG รัวไหล ดังนัน
- จอ LCD แสดง NORMAL
- ไฟ LED สีเขียวสว่าง
- Buzzer ไม่มีเสียงเตือน

2

มีก๊าซ LPG รัวไหลข้ างหน้ า (ข้ างหลัง, ข้ างหน้ าและข้ าง
หลัง) หัวก๊ าซเซนเซอร์ หวั ที 1 (2, 1 และ 2) ตรวจจับก๊ าซ
รัวไหลได้ ดังนัน
- จอ LCD แสดง WARNING FRONT SENSOR (BACK
SENSOR, FRONT-BACK)
- ไฟ LED สีเหลืองสว่าง
- Buzzer ไม่มีเสียงเตือน

ข้ างหน้ า

ข้ างหลัง

ข้ างหน้ าและข้ างหลัง

มีก๊าซ LPG รัวไหลข้ างหน้ า (ข้ างหลัง, ข้ างหน้ าและข้ าง
หลัง) ก๊ าซเซนเซอร์ หวั ที 1 (2, 1 และ 2) ตรวจจับก๊ าซ
รัวไหลได้ ดังนัน
- จอ LCD แสดงค่า DANGER FRONT SENSOR (BACK
SENSOR, FRONT - BACK)
- ไฟ LED สีแดงสว่าง
- Buzzer มีเสียงเตือน

ข้ างหน้ า

ข้ างหลัง

ข้ างหน้ าและข้ างหลัง

3

ทําการทดลองการทํางานของเครื องแจ้ งเตือนการรัวไหล
ของก๊ าซ LPG ทีติดตังไว้
 บริ เวณขัว ต่อของก๊ าซด้ านหน้ าของ
รถยนต์ซึงถูกคลอบด้ วยท่อยาง และด้ านหลังของรถยนต์โดย
ไม่ถูกคลอบด้ วยท่อยาง รู ปที 8 แสดงบริ เวณติดตัง เซนเซอร์
ก๊ าซ LPG ด้ านหน้ า และรู ปที 9 แสดงบริ เวณติดตังเซนเซอร์

ก๊ าซ LPG ด้ านหลัง
ตารางที 1 แสดงผลการทดลองเมือติดตังเครื
  องแจ้ งเตือน
การรัวของก๊ าซ LPG ในรถยนต์ ซึงจากผลการทดลองพบว่า
เครื องแจ้ งเตือนการรัวของก๊ าซ LPG สามารถแสดงสถานะการ
รัวของก๊ าซได้ อย่างถูกต้ องและรวดเร็ ว

5. บทสรุป

บทความนี นําเสนอชุดแจ้ งเตือนการรัวไหลของก๊ าซ LPG
ที ใ ช้ ในรถยนต์ ควบคุม ด้ ว ยไมโครคอนโทรลเลอร์ เ บอร์
AT89C51AC3 ได้ ใช้ เซนเซอร์ ก๊าซ LPG MQ-6 ทําการตรวจจับ
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ผลการทดลอง

การรัวไหลของก๊ าซ จอ LCD และหลอด LED ทําหน้ าทีแสดง
สถานะและตําแหน่งของหัวเซนเซอร์ และได้ ใช้ ลําโพงกําเนิด
เสียง (Buzzer) แจ้ งเตือนเมืออยู่ในสถานะสถานะก๊ าซรัวไหล
อันตราย จากผลการทดลองเราพบว่าชุดแจ้ งเตือนการรัวไหล
ของก๊ าซ LPG สามารถอ่านปริ มาณก๊ าซ LPG สามารถแจ้ ง
สถานะการเตือนออกเป็ น 3 สถานะ คือ 1) สถานะปรกติ
(Normal), 2) สถานะก๊ าซรัวไหล (Warning) และ 3) สถานะ
ก๊ าซรัวไหลอันตราย (Dangerous) ซึงชุดแจ้ งเตือนสามารถ
ทํางานได้ ตรงตามทีโปรแกรมกําหนดไว้
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บทความนีน ํ าเสนอการออกแบบหุ่นยนต์ แมงมุมเพือ การสํ ารวจและสอด
แนม โดยในบางพืน ทีน นั จํ าเป็ นต้องใช้ห่นุ ยนต์ เข้ามาช่วยในการสํ ารวจ
เนื อ งจากสถานที  บ างแห่ ง มนุษ ย์ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง พื น ที น ัน ได้ ซึ ง ใน
ปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์เพือ ช่วยในการสํารวจมากขึน และได้เพิม
ความสามารถต่ า งๆ ให้หุ่นยนต์ ไม่ว่ า จะเป็ นการจดจํ า ภาพและเสี ยง
ดังนัน หุ่นยนต์แมงมุมจึ งได้ถูกพัฒนาเพือ ทีจ ะแก้ปัญหาในการเข้าถึงพืน ที 
ขรุขระได้ดี โดยทีห ่นุ ยนต์ จะถูกออกแบบให้สามารถเคลื อนได้ด้วยการใช้
ขา 6 ขา และหุ่นยนต์ มีขนาดเล็กซึ งสามารถเคลื อนที ผ่านช่องแคบได้ดี
นอกจากนี ยังสามารถส่งข้ อมู ลภาพและเสี ยงกลับ มายผู้ค วบคุมได้ใ น
ระยะการควบคุมระหว่าง 1 เมตร - 30 เมตร

Abstract

This paper presents the design of the spider robot for the
exploration and reconnaissance. In some areas it is necessary to
use a robot to help in the survey because some people do not
have access to the area. At present, development of robots to
explore more, and has added capabilities to the robot, such as
voice or image recognition. The spider robot has been
developed to solve the problem in a very rough terrain. The
robot is designed to move the legs with 6 legs. And then, the
robot has small size that can move through the channel as well.
In addition, the robot can send video and audio back to the
controller in the control between 1 m. - 30 m.

คําสําคัญ
หุน่ ยนต์แมงมุม การสํารวจและสอดแนม พื นทีขรุขระ 6 ขา

1. บทนํา

ปั จ จุ บัน ได้ มี เ ทคโนโลยี ม ากมายเข้ า มามี บ ทบาท
สําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษย์ ซึง เทคโนโลยีตา่ งๆ ถูกสร้ าง
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และพัฒนาขึ นเพือเพิมความสะดวก ความปลอดภัย และตาม
ความต้ อ งการที ไ ม่สิน สุด ของมนุษ ย์ ซึง หุ่น ยนต์ [1] เป็ น
เทคโนโลยีหนึง ทีมีการพัฒนามาอย่างต่อเนือง หุ่นยนต์ถกู แบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภทตามลักษณะการใช้ งาน คือ หนึงหุ่นยนต์
ชนิดทีติดตังอยู
 ่กบั ที (fixed robot) เป็ นหุน่ ยนต์ทีไม่สามารถ
เคลือนทีไปไหนได้ ด้วยตัวเอง มีลกั ษณะเป็ นแขนกล สามารถ
ขยับและเคลือ นไหวได้ เฉพาะแต่ละข้ อต่อ ภายในตัวเองเท่านัน
มักนําไปใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม อีกแบบหนึงเป็ นหุ่นยนต์
ชนิดทีเคลือนทีได้ (mobile robot) หุ่นยนต์ ประเภทนี จะ
แตกต่างจากหุ่นยนต์ทีติดตังอยู
 ่กบั ที เพราะสามารเคลือนทีไป
ไหนมาไหนได้ ด้วยตัวเอง โดยการใช้ ล้อหรื อการใช้ ขา[2]-[5]
ซึงหุ่นยนต์ประเภทนี ปั จจุบนั ยังเป็ นงานวิจยั ทีทําการศึกษาอยู่
ในปั จจุบนั เพือพัฒนาออกมาใช้ งานในรู ปแบบต่าง ๆ ซึง
มนุษย์สามารถสร้ างให้ ห่นุ ยนต์มีลกั ษณะเสมือนสิงมีชีวิต ไม่
เว้ นแม้ แต่มนุษย์ด้วยกัน จนบางครัง ไม่สามารถแยกแยะความ
จริ งกับสิงเสมือนได้ นอกจากนีย งั มีการสร้ างหุ่นยนต์สําหรั บ
งานประเภทต่า งๆ ตัว อย่างเช่นหุ่นยนต์ ทีใช้ ในการทําความ
สะอาด, หุ่นยนต์ ตรวจจับวัต ถุสิงแปลกปลอม หรื อ จะเป็ น
หุน่ ยนต์ทีใช้ ในการสํารวจตามสถานทีแปลกใหม่ หรื อสถานทีที
มีความเสีย งต่อการเข้ าถึงโดยมนุษย์
จากแนวความคิดดังกล่าวจึงเป็ นทีมาของบทความวิจยั
นี ทีทําการออกแบบและสร้ างหุ่นยนต์ แมงมุมเพือการสํารวจ
และสอดแนม ในการออกแบบตัวหุ่นยนต์จะมีลกั ษณะคล้ าย
แมงมุมซึง มีสว่ นขา 6 ขา และเคลือ นทีด้วยวิธีการก้ าวเดินซึง ทํา
ให้ เข้ าถึงพื นทีได้ ดีกว่าหุน่ ยนต์ทีใช้ ล้อ รวมทังหุ
 ่นยนต์สามารถ
ส่ ง สั ญ ญาณภาพและเสี ย งโดยการควบคุ ม ผ่ า นระบบ
คอมพิวเตอร์ แบบไร้ สายระยะทางอยู่ในช่วง 1 เมตร - 30 เมตร
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สําหรั บจุดประสงค์ ห ลักของบทความนี จ ะเน้ น การออกแบบ
หุน่ ยนต์แมงมุมเพือให้ นําหุ่นยนต์ไปใช้ ในทางทีเหมาะสม และ
ก่อประโยชน์สงู สุดสําหรับผู้ใช้ งานต่อไป

2. โครงสร้ างและการออกแบบหุ่นยนต์

โครงสร้ างและการออกแบบหุ่นยนต์ แมงมุม 6 ขา
เพือการสํารวจและสอดแนมในบทความนี จะแบ่งเป็ น 2 ส่วน
หลัก คือ ส่วนควบคุมหุ่นยนต์และส่วนของตัวหุ่นยนต์ ในส่วน
ควบคุ ม หุ่ น ยนต์ นั น ผู้ ควบคุ ม หุ่ น ยนต์ จ ะสั ง งานโดยใช้
แป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ จากนันคํ
 าสัง ต่างๆ จะถูกส่งออก
ผ่ า น พ อ ร์ ต อ นุ ก ร ม แ ล ะ นํ า ไ ป ป ร ะ ม ว ล ผ ล ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ แล้ ว ส่ง ออกผ่า นทางโมดูล รั บ และส่ง
สัญ ญาณแบบไร้ สาย แพร่ ก ระจายออกไปในรู ป แบบของ
คลืน วิทยุ ในส่วนของภาครับหรื อตัวหุน่ ยนต์นนจะรั
ั  บสัญญาณ
ด้ วยโมดู ล รั บ และส่ ง ข้ อมู ล ที ค วามถี เ ดี ย วกั น แล้ วจะส่ ง
สัญ ญาณไปแปลความหมายเป็ นคํ า สัง ควบคุ ม กลไกการ
ทํางานส่วนต่างๆ ของหุน่ ยนต์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ในทาง
กลับกันทีตวั หุน่ ยนต์ ซึง ติดตังกล้
 องและไมโครโฟนแบบไร้ สาย
ไว้ จะส่ ง สัญ ญาณภาพและเสี ย งกลับ มาเพื อ แสดงผลบน
จอคอมพิวเตอร์ ให้ ผ้ ูควบคุมหุ่นยนต์ สามารถเห็นภาพและได้
ยินเสียงในบริ เวณทีทําการสํารวจและสอดแนม

จุดศูนย์ถ่วงนันจะต้

องอยู่ภายในหรื อสัมผัสสามเหลียมด้ านใด
ด้ านหนึงซึงเกิดจากขาทังสามที

วางอยู่บนพื น ในการเคลือนที
ของหุน่ ยนต์แมงมุม 6 ขานัน มีรูปแบบอยูห่ ลายรูปแบบด้ วยกัน
ซึงเป็ นอัลกอริ ทึมการเคลือนทีของขาของหุ่นยนต์ ขนพื
ั  นฐาน
ดังแสดงในรูปที 2 คือ
1) เลือกตําแหน่งของขาชุดที 1 หรื อ 2
2) ขาเคลือ นทีจากตําแหน่งที 1 ไปตําแหน่งที 2 หรื อ
จากตําแหน่งที 2 ไปตําแหน่งที 1
3) กําหนดให้ การเคลือ นทีจ ากตําแหน่งที 1 ไป
ตําแหน่งที 2 เป็ นขาทีไม่วางอยูบ่ นพื น และ การเคลือ นทีจาก
ตําแหน่งที 2 ไปตําแหน่งที 1 เป็ นขาทีวางอยูบ่ นพื น
4) หมุนมุม θ ให้ เท่ากันทุกขา
5) มุม α ต้ องเท่ากันทุกขา

รูปที 2 อัลกอริ ทมึ การเคลือ นทีของขาของหุน่ ยนต์

รูปที 1 เงือนไขการเคลือ นทีของหุน่ ยนต์เพือทําให้ เกิด
ความสมดุล
ในการเคลือนทีของหุ่นยนต์ 6 ขา เพือทีจะทําให้ เกิด
การเคลื อ นที อ ย่ า งสมดุ ล นัน
จํ า เป็ นจะต้ องพิ จ ารณา
จุดศูนย์ถ่วงของตัวหุ่นยนต์ ซึงสามารถทําได้ โดยการแบ่งการ
ควบคุมขาเป็ น 2 ชุด คือชุดทีวางบนพื นกับชุดทียกเพือเคลือ นที
ไปในทิ ศ ทางต่ า งๆ ดั ง แสดงในรู ป ที 1 ซึ ง จะเห็ น ได้ ว่ า

รูปที 3 รูปแบบการเคลือ นทีเหมาะสมสําหรับหุน่ ยนต์เพือให้
เกิดความสมดุลและตามเงือนไขของการออกแบบ
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จากรู ปที 3 เป็ นตัวอย่างหนึงของรู ปแบบทีเหมาะสม
ทีทําให้ เกิดความสมดุลในการเคลือนทีและตรงตามเงือนไขใน
นไข
การออกแบบหุ่นยนต์แมงมุม 6 ขา จะเห็นได้ ว่าจุดศูนย์ถ่วง
ของหุน่ ยนต์สมั ผัสกับเส้ นทีเกิดจากขาในชุดที 2 ซึง เป็ นขาชุด ที
วางอยู่บนพื น จากเงือนไขนี  ผลรวมของมุมทังหมดจะเท่

ากับ
α + θ ดังรูปที 2 และจากรูปโครงสร้ างของขาหุ่นยนต์จะเห็น
ว่ า ผลรวมสู ง สุ ด ของมุ ม ทั ง หมดคื อ
π ≤ α +θ ≤

สมการที (1)

4π
3

4π
α +θ =
3

ทิ ศ ทางของกล้ องในแนวราบและแนวดิ ง ชิ น ส่ ว นในการ
ออกแบบและสร้ างหุน่ ยนต์โดยส่
โดยส่วนใหญ่จะใช้ วสั ดุอลูมิเนียมที
มีความหนา 3 มิลลิเ มตร เนืองจากอลูมิเนีย มเป็ นวัสดุที มี
นํ าหนักไม่มากเกิ นไปและมีมีความแข็งแรงทีเหมาะสมต่อการ
นํามาประกอบเป็ นหุน่ ยนต์

เมื อ มุ ม

จะทําให้ ความยาวของขาหุน่ ยนต์ถกู จํากัดดัง

L1

≤

1
L
2

(1)

เมือ L1 คือ ความยาวของขา
L คือ ความยาวแต่ละด้ านของตัวหุน่ ยนต์เมือมุม
α + θ ≤ π จะได้ สมการ L1 ≤ L
รูปที 5 โปรแกรมควบคุมหุน่ ยนต์แมงมุม

รูปที 4 โครงสร้ างของหุน่ ยนต์แมงมุม
จากรูปที 4 แสดงโครงสร้ างของหุหุน่ ยนต์แมงมุมเพือการ
สํารวจและสอดแนม ซึง ประกอบด้ วยส่วนลําตัว และส่วนขา
ทังหมด

6 ขา ซึงอยู่ด้านข้ างของลําตัวด้ านละ 3 ขา โดยแต่ละ
ขาจะแบ่งเป็ น 3 ส่วน แต่ละส่วนจะมีเซอร์ โวมอเตอร์ ทําหน้ าที
ขับ เคลือ นและเคลือนที เป็ นอิส ระต่อ กันเพื อทํ า ให้ หุ่นยนต์ มี
ความคล่องตัวสูง โดยหุ่นยนต์มีขนาดความกว้ างของลําตัว
154 มิลลิเมตร และมีความยาว 194 มิลลิเมตร ทีด้านหน้ าของ
หุ่นยนต์ มีเ ซอร์ โ วมอเตอร์ 2 ตัว สําหรั บ ทํา หน้ าที ควบคุม
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รู ปที 5 แสดงโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แมงมุมโดย
การใช้ เมาส์ส์หรื อคีย์บอร์ ในการการควบคุม โปรแกรมควบคุม
หุน่ ยนต์โดยผ่านการประมวลผลด้ วยไมโครคอนโทรลเลอร์ จะ
ใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F452 โดยหลักการทํางานนัน
จะออกแบบให้ โปรแกรมเกิ ดการอินเตอร์ รั พเมื อมี สญ
ั ญาณ
ข้ อมูลเข้ ามาทีตวั ไมโครคอนโทรลเลอร์ จากนันจะตรวจสอบว่

า
มีรหัสข้ อมูลตรงกับที กําหนดไว้ หรื อไม่ ถ้ าใช่จะทํา การสร้ าง
สัญญาณพัพัลส์วิดธ์ ให้ กบั เซอร์ โวมอเตอร์ ทงั  20 ตัว เพือทําให้
เกิดการเคลือนไหวตามทีได้ กําหนดไว้ รวมถึงส่งข้ อความบอก
สถานะกระบวนการทํางานในปั จจุบนั ไปยังโปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์บนคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีทีไม่มีการรับข้ อมูลเข้ ามา
นัน โปรแกรมจะสร้ างสัญญาณพัพัลส์วิดธ์ ให้ กบั มอเตอร์ เซอร์ โว
ให้ กระทําการยืนหรื อนัง ขึน อยู่กับว่าก่ อนหน้ า นัน คํา สัง เป็ น
คําสัง อะไร

การประชุมวิชาการ ECTI-CARD ครั้งที่ 4 21-22
มิถุนมายน
2555ECTI-CARD
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3. ผลการทดสอบหุ่นยนต์ แมงมุม 6 ขา

ผลการทดสอบหุ่น ยนต์ แ มงมุม เพื อ การสํา รวจและ
สอดแนม ได้ แบ่งการทดสอบออกเป็ น 4 ส่วน คือ

3.1 การทดสอบระบบการสือสารข้ อมูลไร้ สาย

การทดสอบนี จะทําการทดสอบระบบการสือสารข้ อมูล
แบบไร้ สายระหว่างคอมพิวเตอร์ กบั หุ่นยนต์ โดยใช้ อปุ กรณ์ใน
การทดสอบประกอบด้ วย คอมพิว เตอร์ โมดูล ET-RF24G
V1.0 วงจรประมวลผลหลักของหุ่นยนต์ และแหล่งจ่ายไฟ
5V ดังรูปที 6 และ 7

รูปที 6 การเชือมต่อโมดูล ET-RF24G V1.0 เข้ ากับวงจร
ประมวลผลหลักของหุน่ ยนต์

จากผลการทดสอบดังรูปที 8 สรุปได้ วา่ สามารถส่งข้ อมูล
ควบคุมต่างๆ ผ่านระบบสือ สารแบบไร้ สายด้ วยโมดูล ETRF24G V1.0 ไปมาระหว่างคอมพิวเตอร์ กบั หุน่ ยนต์ได้

3.2 การทดสอบระยะทางและทิศทางในการ
เคลือนทีของหุ่นยนต์

รูปที 9 การทดสอบหุน่ ยนต์ในพื นทีผิวเรี ยบ

รูปที 7 การเชือมต่อโมดูลเข้ ากับคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

รูปที 10 การทดสอบหุน่ ยนต์ในพื นทีผิวขรุขระ

รูปที 8 ผลการทดสอบด้ วยโมดูล ET-RF24G V1.0

การทดสอบในส่ว นนี เ ป็ นการทดสอบระยะทางและ
ทิศทางในการเคลือนทีของหุ่นยนต์ในสถาวะพื นทีผิวเรี ยบและ
ผิวขรุ ขระ โดยแบ่งทิศทางในการทดสอบเป็ น 5 ทิศทาง คือ
เคลือ นทีไปข้ างหน้ า เคลือ นทีไปข้ างหลัง หมุนไปทางขวา หมุน
ไปทางซ้ าย และหมุนกลับหลัง ซึงการเคลือนทีไปข้ างหน้ าและ
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การเคลือ นทีไปข้ างหลัง ทําการทดสอบโดยควบคุมหุ่นยนต์ให้
เคลือนทีในแนวตรงเป็ นระยะทางตังแต่
 1 เมตร – 50 เมตร
แล้ ว ทํ า การวัด ทิ ศ ทางที เ ปลี ย นไปจากจุ ด เริ ม ต้ น ส่ว นการ
ทดสอบการเคลือ นทีหมุนไปทางขวา หมุนไปทางซ้ าย และหมุน
กลับหลัง จะทดสอบโดยควบคุมหุ่นยนต์ให้ หมุนหนึงครัง แล้ ว
ทําการวัดค่ามุมทีได้
จากผลการทดสอบสามารถสรุ ปได้ ว่า การเคลือนทีไป
ข้ างหน้ าจะมีทิศทางคลาดเคลือนไปโดยเฉลีย 2 องศา/เมตร
และการเคลือนทีไปข้ างหลังจะมีทิศทางคลาดเคลือนไปโดย
เฉลีย 0.5 องศา/เมตร สําหรับการหมุนใน 1 ครัง เมือหมุนไป
ทางขวาและซ้ ายจะได้ มมุ โดยเฉลีย 20 องศา/ครัง และเมือ
หมุนกลับหลังจะได้ มุมโดยเฉลีย 170 องศา/ครัง รวมทัง
ระยะทางในการควบคุมหุ่นยนต์ทีเหมาะสมจะมีค่าอยู่ในช่วง
1 เมตร - 30 เมตร

4. สรุปผลการทดลอง

บทความนี นําเสนอการออกแบบหุ่นยนต์แมงมุมเพือ
การสํารวจและสอดแนม โดยทีหุ่นยนต์จะถูกออกแบบให้
สามารถเคลือ นได้ ด้วยการใช้ ขา 6 ขา ซึงอยู่ด้านข้ างของลําตัว
ด้ านละ 3 ขา โดยแต่ละขาจะแบ่งเป็ น 3 ส่วน แต่ละส่วนจะมี
เซอร์ โวมอเตอร์ ทําหน้ าทีขบั เคลือนและเคลือนทีเป็ นอิสระต่อ
กันเพือทําให้ หนุ่ ยนต์มีความคล่องตัวสูง
โดยหุ่ น ยนต์
มีขนาดความกว้ างของลําตัว 154 มิลลิเมตร และมีความยาว
194 มิลลิเมตร ทีด้านหน้ าของหุ่นยนต์มีเซอร์ โวมอเตอร์ 2 ตัว
สํา หรั บ ทํ า หน้ า ที ค วบคุม ทิ ศ ทางของกล้ อ งในแนวราบและ
แนวดิง จากผลการทดสอบสามารถสรุ ปได้ ว่า การเคลือนทีไป
ข้ างหน้ าจะมีทิศทางคลาดเคลือนไปโดยเฉลีย 2 องศา/เมตร
และการเคลือนทีไปข้ างหลังจะมีทิศทางคลาดเคลือนไปโดย
เฉลีย 0.5 องศา/เมตร สําหรับการหมุนใน 1 ครัง เมือหมุนไป
ทางขวาและซ้ ายจะได้ มมุ โดยเฉลีย 20 องศา/ครัง และเมือ
หมุนกลับหลังจะได้ มมุ โดยเฉลีย 170 องศา/ครัง
รวมทัง
ระยะทางในการควบคุมหุ่นยนต์ทีเหมาะสมจะมีค่าอยู่ในช่วง
1 เมตร - 30 เมตร
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5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ นายสราวุธ ป้ อมเชี ย งพิ ณ และนาย
พิพฒ
ั น์ ลับเลิศลบ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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Abstract - this paper is focused on designing a mechanical
structure of an unmanned bicycle and a controller by using a
classic control, PD control and applies it to AU Self-balancing
Bicycle (AUSB). The main objective of this project is to control
the balancing ability of the bicycle automatically. The main
concept applying in this project is the Gyroscopic effect. Data
obtained from the Gyroscope sensor will be the process variable
(θpv) of the controlling system, which will be captured in a dsPIC
microcontroller. This microcontroller will control the output in
term of percentage of Pulse-Width-Modulation (PWM) with the
value appropriate due to the error obtained from the Gyroscope
sensor and send this output to control the direction of the
flywheel.
Index Terms - AUSB, Bicyrobo,
Proportional-Derivative (PD) control).

Gyroscopic

effect,

I. INTRODUCTION
The AU Self-balancing Bicycle (AUSB) robot is one
of the challenging problems in the area of control systems.
This project concerns the same idea as of the inverted
pendulum, which is to use the linear control to stabilize the
unstable systems. Self-balancing bicycle robot leads us to
change from an original bicycle to be the one that can be
balanced by itself without any physical supports or human’s
control. Similar to famous self-balancing bicycle riding robot
called Murata Boy [1], it can be balanced by itself whether it
is stationary, moving or even when it comes to stop
immediately. The gyro sensor will detect the little slanting
angle of the bicycle. When the slanting angle is determined, a
large disc in the robot’s body will rotate and then generate
force to eliminate the slant. We apply this control system idea
to use in AUSB robot.
Gyroscopic effect is the main theory for this project, by
the behaviour of a gyroscope. To simplify the theory, a top is
a great example to describe the theory. The gyroscopic effect
is focused on and applied to use in stabilization of unstable
bicycle. A mechanical gyroscope [2] consists of massive
spinning wheel and the free axis that allows the wheel to
orient in any direction. The orientation of the wheel will
remain fixed unless the external force or torque is applied.
Because of the moment of inertia, the high-speed spinning
wheel will generate angular momentum and the upward force
to compensate the external torque and remain fixed in its

same orientation again. The direction of torque vector is also
based on the directions of the other vectors. This torque is the
key to balance the top, which is the same concept of
balancing the bicycle. [3, 4, 5] has used the gyroscopic
concept to balance their bicycle. [4, 5] used the Particle
Swarm Optimization-Based Structure Specified method and
Fuzzy Sliding Mode Control (SMC) on their bicycle
respectively. Their bicycle had an excellent performance.
The AUSB robot also uses the spinning flywheels acting
like the mechanical gyroscope to generate the force to
maintain the balance of the bicycle. We use two same mass
and shape flywheels in order to produce more force in both
upper part and lower part of the bicycle. The microcontroller
dsPIC30F4011 is used as the controller module in this
project. When the gyro sensor, which is installed in the
middle of the bicycle, can detect a little error of slant angle, it
results in analog voltage passing the value through analog-todigital converter (ADC) into the microcontroller. The
microcontroller calculates the Proportional-Derivative (PD)
controller output to control speed of the flywheels input
motor by adjusting the duty cycle of pulse width modulation.
Since the double flywheels with constant spinning speed are
controlled. The slant angle of flywheels are changed,
resulting in changing of force direction to pull back the
bicycle, and reduce the error in bicycle slant angle to be zero,
then the bicycle can be balanced by itself.
The inspiration for this project is the Bicyrobo competition in
2012. The challenge of this project is to create and construct a
controller to balance the bicycle with less error or in other
word, to perfect the controller.
This paper describes the implementation of the balancing
of the AUSB. Section 2 briefly explained AUSB’s system;
both mechanical hardware and electronics controller. The
classical PD control system is highlighted in section 3. Section
4 shows experimental results of balancing testing on AUSB
by PD controller. Finally, conclusions are made in section 5.
II. AUSB: AU SELF-BALANCING BICYCLE
AUSB is a modified bicycle consisted of flywheels as the
actuator. Flywheels were control with 3 DC motors: 2 motors
for spinning control and 1 for direction control. The dsPIC
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microcontroller is used as a main controller. The details of
these are discussed briefly in the following sub-sections.
A. Mechanical Structure
Each flywheel is constructed with 30mm thickness and
the distance between flywheels is fixed with 180mm apart.
Both flywheels are connected to spinning motors with a
specification of 250W and 2650rpm. Note that the two
motors’ direction of spinning will be in the opposite direction.
At the rear of the flywheels, it is connected with a gear train,
which is driven forwardly and backwardly by the direction
control motor with a specification of 36W and 7000rpm.
Fig. 1 reviews the structure and dimensions of the AUSB.
The positions of both flywheels and gyroscope sensor are
located above the ground according to table 1. Fig. 2 and Fig.
3 show the CAD design and real mechanical design of the
AUSB.

Fig. 3: The AUSB

B. Controller: dsPIC 30F4011
In this work the dsPIC30F4011 from Microchip is used as
a main controller. Our team has designed a multi purpose PCB
based on dsPIC 30F4011. Overview of the ABAC’s PCB
layout is show in Fig. 4. This 16 bit microprocessor is based
on Harvard architecture with 24 bit instruction. Many
functions are available such as PWM, UARTS, QEP, I2C, SPI
and ADC/DAC.

Fig. 1: AUSB structure
TABLE I
MECHANICAL PARAMETERS

Upper
flywheel
Lower
flywheel

Height from
ground (mm)

Thickness
(mm)

Radius
(mm)

615

30

150

270

30

150

Fig. 2: AUSB CAD design (a) Side view and (b) Exploded view

Fig. 4: ABAC’s PCB: dsPIC30F4011

C. Gyro Sensor: MicroStrain 3DM-GX1
Gyro sensor by Microstrain model 3DM-GX1 is used as a
main sensor of this work. Analog output of the Gyro sensor is
scaled to 0-5V and directly feed to dsPIC30F4011’s ADC pin.
Fig. 5 shows the mounting of the gyro sensor on the AUSB.

Fig. 5: Gyro sensor: MicroStrain 3DM-GX1
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III. BALANCING CONTROL SYSTEM
This section explained the balancing control method of
AUSB. Conventional PD controller is used to control the
balanced position of AUSB. Fig. 6 shows the classical PD
control system. In the loop, PD controller is used for tracking
of set-point, θ setpoint , which is the bicycle in the middle

downward which is considered as a useless force due to the
system.
The process for the balancing control for AUSB is
summarized as flow chart shows in Fig. 8.

(balance) position. The controller output U ( s ) is given in (1)
and position error is specified in (2).

U ( s) = K p (Θerror ( s)) + K d sΘerror ( s)

(1)

Θerror ( s) = Θ setpoint ( s) − Θ pv ( s)

(2)

Fig. 6: Conventional PD Controller for AUSB

Where

θ setpoint
θ pv

error
Kp
Kd

: bicycle set point (balanced) angle.
: bicycle leaning angle from gyroscope
sensor.
: error between the set point and the leaning angle
of the bicycle.
: proportional constant.
: derivative constant.
X
Z
Y

Fig. 8: Flow chart of PD control for AUSB

IV. EXPERIMENTAL RESULTS
In order to evaluate the performance of the AUSB with
the PD controller, the gains (Kp, Kd) of PD controller need to
be varied to analyze and obtain the best result. The results of
the experiments are plotted and show from Fig. 9 to Fig. 13.
The data set points according to the figures are set to be 512,
this is due to the 10-bits gyroscope sensor.
With the gain: Kp = 293 and Kd = 154, the AUSB is able
to balance with the tracking performance as show in Fig. 9.
The bicycle leaning error is limited to 1.76° ( 5 × 360° ).
1023
These gains setting give an excellent balancing performance.
A. Variation of Kp (Kd = 154)

Fig. 7: The limitation of the flywheel

The upper flywheel location according to Fig. 7 shows the
limitation of the system. When the flywheel is perpendicular
to the ground combine with the input to the system, the
direction of the output-axis in the form of torque will point

With variation of Kp = 290, the AUSB gives poorer
response. The AUSB is oscillated and lean to the other side
and could not track back to the balanced position. Fig. 10
shows the response of these gains.
With variation of Kp = 296, the AUSB gives higher
oscillation. The AUSB is oscillated and lean to the other side
too much and could not track back to the balanced position.
Fig. 11 shows the response of these gains.
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B. Variation of Kd (Kp =293)
With variation of Kd = 152, the AUSB gives poorer
dynamic response. The AUSB has higher oscillation to one
side and could not track back to the balanced position. Fig. 12
shows the response of these gains.
With variation of Kd = 156, the AUSB gives a very
smooth oscillation. The AUSB has a very small oscillation
and keep track around the balanced position. Fig. 13 shows
the response of these gains.
Fig. 12: Plot of AUSB responses: Kp = 293, Kd = 152

Fig. 9: Plot of AUSB responses: Kp = 293, Kd = 154
Fig. 13: Plot of AUSB responses: Kp = 293, Kd = 156

V. CONCLUSION

Fig. 10: Plot of AUSB responses: Kp = 290, Kd = 154

This paper described AUSB in a detail of both
mechanical and controller designs. This controller is
composed of Proportional-Derivative (PD) control and is
proposed for the balancing control of the AUSB.
The controller’s gains of Kp and Kd are adjusted base on
the position error detected from the gyroscope sensor. The
performance is very good in the real application. The gains are
adjusted to check on the response to the system. Hence, the
gains Kp = 293 is set and adjusted Kd = 156 to smoothen the
oscillation of the system. Table II reviews the performance of
the AUSB with variable of gains. With the gains Kp = 293 and
make Kd higher smoothen the oscillation of the system.
TABLE II
GAINS VALUE
KP

290

293

296

152

-

high oscillation

154

poor response

slight
oscillation

156

-

smooth
oscillation

good dynamic
but high
oscillation

KD

Fig. 11: Plot of AUSB responses: Kp = 296, Kd = 154
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In the future work, an encoder loop will be included for
better performance of the system.
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บทคัดยอ

บ ท ค ว า ม นี้ นํ า เ ส น อ ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า โ ห ล ด
อิเล็กทรอนิกสกําลังสูงสําหรับทดสอบแหลงจายไฟฟากระแสตรง มีพิสัย
การใชงานกระแสและแรงดันกวาง ระบายความรอนดวยน้ํา ใชสําหรับ
ทดสอบคุณสมบัติของแหลงจายไฟฟากระแสตรง เชน แบตเตอรี่ แผง
โซลารเซลล เซลลเชื้อเพลิง แหลงจายไฟฟากระแสตรงแบบสวิตชิ่งและ
แบบลิเนียร เปนตน โดยใชอุปกรณราคาถูกที่มีขายตามทองตลาดเพื่อให
มีตนทุนการผลิตต่ํา และทดแทนการนําเขาจากตางประเทศซึ่งมีราคาสูง
โหลดอิเล็กทรอนิกสที่นําเสนอ ออกแบบใหทํางานในโหมด
กระแสคงที่ มีพิกัดกําลังใชงานสูงสุด 1,500 วัตต พิสัยแรงดัน 0-100
โวลท สามารถปรับกระแสไดตั้งแต 0-100 แอมป การทดสอบการใชงาน
พบวาโหลดอิเล็กทรอนิกสที่นําเสนอ ใหคากระแสที่คงที่สม่ําเสมอตลอด
ระยะเวลาการทดสอบ 96 ชั่วโมง หรือ 4 วัน โดยมีคาความผิดพลาด
สัมบูรณสูงสุดเพียง 0.1 แอมป โหลดอิเล็กทรอนิกสดังกลาว มีตนทุนการ
ผลิ ต ต่ํ า สามารถใช ง านได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเที ย บเท า กั บ โหลด
อิเล็กทรอนิกสที่ตองนําเขาจากตางประเทศ

Abstract

This paper presents a design and development of
water cooling system high-power DC electronic load. The
proposed DC electronic load provides wide range of voltage
and current. It can be used for testing DC power supplies and
sources, such as batteries, solar-arrays switching and linear
power supplies. In this paper, we propose an efficient low-cost
electronic load by using available commercial electronic
components that are easy to find in local market. The result
shows that the proposed electronic load has desire performance
which is comparable with any commercial electronic load in the
market.

348

The proposed DC electronic load is designed in
current-regulation mode, in which the power source must deliver
current value that is set in electronic load. The proposed
electronic load can handle maximum power consumption up to
1,500 watts with 0-100 Amps and 0-100 Volts range. The testing
process has taken 96 hours or 4 days for using the proposed
electronic load in current-regulation mode. The result shows that
the electronic load achieves small variation in current with
maximum absolute error 0.1 Amp. Therefore, the proposed
electronic load provides as good performance as the
commercial product but low-cost.

คําสําคัญ

โหลดอิเล็กทรอนิกสกําลังสูง, ตัวควบคุมแบบสัดสวนรวมกับ
ปริพันธ (P-I Controller), มอสเฟต (MOSFET)

1. บทนํา

ในอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกที่ใชแบตเตอรี่เปน
พลังงานหลัก เชน รถสกูตเตอรไฟฟา รถยนตไฮบริดจ รถกอลฟ
เปนตน เครื่องทดสอบการจายพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่ใน
สภาวะที่ มี โ หลดกระแสค า ต า ง ๆ เป น เครื่ อ งมื อ ที่ สํ า คั ญ ใน
อุตสาหกรรมดังกลาว เพื่อใชทดสอบการสงกําลังใหโหลดใน
เทอมเวลา การตอบสนองต อ โหลดอย า งทั น ที ทั น ใด
(Transient-response) ความสามารถในการจายพลังงานให
โหลดกําลังสูงไดอยางตอเนื่อง (continuous high-power
source) ในปจจุบันเครื่องทดสอบดังกลาวมีราคาสูง และตอง
นําเขาจากตางประเทศ พิสัยการใชงานแรงดันและกระแสยัง
ครอบคลุมการใชงานเฉพาะอยางเทานั้น
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ความตองการในการใชงานโหลดอิเล็กทรอนิกสมีเพิ่ม
มากขึ้ น ตามเทคโนโลยี พ ลั ง งานทางเลื อ กที่ มี แ บตเตอรี่ เ ป น
สว นประกอบหลั ก บทความจึ ง นี้นํ า เสนอการออกแบบและ
พัฒนาโหลดอิเล็กทรอนิกสกําลังสูงสําหรับไฟฟากระแสตรง มี
พิสัยการใชงานกระแสและแรงดันกวาง ระบายความรอนดวย
น้ํา ใชสําหรับทดสอบแหลงจายไฟฟากระแสตรงทั้งแบบสวิตชิ่ง
และแบบลิเนียร แบตเตอรี่ แผงโซลารเซลล และเซลลเชื้อเพลิง
เปนตน [1-2] โดยใชอุปกรณที่มีขายตามทองตลาดเพื่อใหมี
ตนทุนการผลิตต่ํา และทดแทนการนําเขาจากตางประเทศซึ่งมี
ราคาสูง
เนื่องจากที่ผานมาโหลดอิเล็กทรอนิกสใชการระบาย
ความรอ นโดยผ า นอากาศ
การเพิ่ มพิ กัด กํา ลั ง ให สูง ขึ้ น
จํ า เป น ต อ งเพิ่ ม จํ า นวนตั ว อุ ป กรณ ทํ า ให มี ร าคาสู ง อย า ง
หลีกเลี่ยงไมได
การระบายความรอนดวยน้ําชวยใหโหลดมีพิกัดกําลัง
ที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการระบายความรอนผานอากาศ [3]
เนื่องจากระบายความรอนไดเร็ว สงผลใหมีพิสัยการใชง าน
แรงดันและกระแสที่สูงขึ้น และใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสจํานวน
นอยชิ้น เพื่อทําใหตน ทุนการผลิตถูกลง
โหลดอิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้นใชมอสเฟตทําหนาที่
เปนโหลด ควบคุมกระแสใหคงที่โดยใชตัวควบคุมแบบสัดสวน
รวมกับปริพันธ (P-I Controller) โครงงานนี้ใชวงจรควบคุม
ทั้ ง หมดแบบอะนาล็ อ ค และใช อุ ป กรณ ร าคาถู ก มี ข ายตาม
ทองตลาด เพื่อใหตน ทุนการผลิตต่ํา

2. งานและทฤษฎีที่เกีย่ วของ
ตั ว ค ว บ คุ ม แ บ บ สั ด ส ว น ร ว ม กั บ ป ริ พั น ธ ( PIController) เปนสวนสําคัญที่สุดสวนหนึ่งขององคประกอบ
ของการควบคุมที่ใชกันอยางกวางขวางในกระบวนการควบคุม
ในงานอุตสาหกรรม [4] เชน การควบคุมอุณหภูมิ ควบคุม
มอเตอร และควบคุมความดัน เปนตน การใชงานตัวควบคุม
แบบสัดสวนรวมกับปริพันธ เปนการใชขอดีของตัวควบคุมแบบ
สัดสวนรวมกับการใชขอดีของตัวควบคุมแบบปริพันธดังนี้ คือ
การเพิ่มคาคงที่สัดสวนทําใหการตอบสนองตอคาผิดพลาดที่
เกิ ด ขึ้ น ได อ ย า งรวดเร็ ว และการใช ตั ว ควบคุ ม แบบปริ พั น ธ
สามารถขจั ด ค า ความผิ ด พลาดในสภาวะคงตั ว ได เช น ค า

ผิดพลาดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอุณหภูมิ ความ
ดัน เปนตน
มอสเฟต (MOSFET) เปนทรานซิสเตอรชนิดหนึ่งที่ใช
สนามไฟฟาในการทํางาน ขอดีของมอสเฟต คือ ใชแรงดันใน
การควบคุมการทํ างาน มีคาความตานทานอินพุตสูงมาก มี
แบนด วิ ธ ที่ ก ว า งกว า ทรานซิ ส เตอร ช นิ ด ไบโพล า ร สามารถ
นํากระแสไดมากในสภาวะอิ่มตัวเมื่อเทียบกับทรานซิสเตอร
ชนิ ด ไบโพลาร เนื่ อ งจากในสภาวะอิ่ ม ตั ว ของมอสเฟตถู ก
กําหนดดวยคาความตานทาน rDSon แตสภาวะอิ่มตัวของ
ทรานซิสเตอร ถูกกําหนดโดยแรงดันขนาด 0.2 ถึง 0.3 โวลท
[5]

3. รายละเอียดการพัฒนา
3.1 ภาพรวมของระบบ

การทํางานของโหลดอิเล็กทรอนิกสสามารถแสดงได
ดวยบล็อคไดอะแกรมดังภาพที่ 1
DC Power Supply

Iref

I to V
Converter

+-

Verror

P-I Controller

Power
MOSFET

Rsense

Water cooling
system

ภาพที่ 1 บล็อกไดอะแกรมแสดงการทํางานของโหลด
อิเล็กทรอนิกส
จากบล็อกไดอะแกรมดังภาพที่ 1 แสดงใหเห็นวา
มอสเฟต (MOSFET) ถูกควบคุมใหมีกระแสไหลผานคงที่ตาม
คากระแสอางอิงที่กําหนด โดยอาศัยแรงดันปอนกลับจากวงจร
ตรวจจับกระแส เปรียบเทียบกับคากระแสอางอิง เพื่อปอนเขา
สูวงจรควบคุมแบบสัดสวนรวมกับปริพันธ (P-I Controller)
ดั ง นั้ น กระแสที่ ไ หลผ า นมอสเฟต (MOSFET) จึ ง มี ค า คงที่
ถึงแมวาสภาวะแวดลอมในการใชงานมีการเปลี่ยนไป

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
จากบล็อคไดอะแกรมดังภาพที่ 1 การปรับกระแสของ
โหลดอิเล็กทรอนิกสขนาด 0 ถึง 100 A แทนดวยการปรับ
กระแสอางอิง (Iref) ขนาด 0 ถึง 100 mA กระแสอางอิงดังกลาว
ถูกเปลี่ยนเปนแรงดันเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกับคาแรงดัน
ปอนกลับได
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ก า ร ใ ช ก ร ะ แ ส เ ป น อิ น พุ ต ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม โ ห ล ด
อิเล็กทรอนิกสมีจุดมุงหมาย เพื่อใหสอดคลองกับระบบควบคุม
ทางอุตสาหกรรมที่ใชกระแสในการควบคุม เชน ระบบ 0-20
mA และ 4-20 mA ภาพที่ 2 แสดงวงจรแปลงกระแสเปน
แรงดัน โดยมีตัวตานทาน R เปนกําหนดพิสัยกระแสอางอิงใน
การปรับพิกัดกระแสสูงสุดของโหลด โดยมีตัวตานทาน VR ทํา
หนาที่ปรับชดเชยกระแส
1

ภาพที่ 2 วงจรแปลงกระแสเปนแรงดัน
ฟงกชันการควบคุมแบบสัดสวนรวมกับปริพันธ สราง
ขึ้นโดยใชออปแอมปเบอร CA3240 เพียงตัวเดียวตอใชงาน
รวมกับตัวตานทานและตัวเก็บประจุ คา R1=1 kΩ, R2=1 kΩ,
R3=47 kΩ, C=1 μF ดังภาพที่ 3 แสดงไดอะแกรมของวงจร
ควบคุมแบบสั ดส วนรวมกับปริพันธ และภาพที่ 4 แสดง
แผนวงจรพิมพของวงจรควบคุมแบบสัดสวนรวมกับปริพันธ
การตรวจจับกระแสเพื่อปอนกลับมายังวงจรควบคุม
แบบสัดสวนรวมกับปริพันธทําไดโดยใช ตัวตานทาน Rsense คา
0.5 โอหม ขนาด 10 วัตต ตอระหวางขาซอรสและกราวด ดัง
ภาพที่ 3
P-I Controller

C

R2
Vref

R1

VBATT
R3

ภาพที่ 4 แผนวงจรพิมพของวงจรควบคุมแบบสัดสวนรวมกับ
ปริพันธ
การเพิ่ ม พิ กั ด กํ า ลั ง ของโหลดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ ห สู ง ขึ้ น
สามารถทําไดโดยการการเพิ่มชุดควบคุมและมอสเฟต โดยการ
ต อ ขนานกั บ แหล ง จ า ยที่ ใ ช ท ดสอบ [6] ในโครงงานนี้ ใ ช ตั ว
ควบคุมและมอสเฟตจํานวน 28 ชุด เพื่อใหไดพิกัดกําลังขนาด
1,500 วัตต ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 การตอขนานกันของมอสเฟตเพื่อเพิ่มพิกัดกําลังของ
โหลดอิเล็กทรอนิกส
การเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความรอนใหกับมอส
เฟตทํ า ได โ ดยใช แ ผ น ทองแดงซึ่ ง มี ค า การนํ า ความร อ นสู ง
สงผานความรอนระหวางตัวมอสเฟตกับชุดระบายความรอน
ดังภาพที่ 6 และ 7

−

+

Rsense

ภาพที่ 3 วงจรควบคุมแบบสัดสวนรวมกับปริพันธและการตอ
ใชงานรวมกับมอสเฟตเบอร IRFP260

350

ภาพที่ 6 การระบายความรอนจากตัว MOSFET
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ผลลัพธจากการออกแบบและพัฒนาระบบทําใหได
โหลดอิเล็กทรอนิกส ดังภาพที่ 10

แผนทองแดง

Rsense

ภาพที่ 7 การใชทองแดงสงผานระหวางตัว MOSFET และ
Heat-sink
ชุดระบายความรอนใชน้ําวนเขาและปลอยออก ดังแสดง
ในภาพที่ 8 และ 9 ชุดระบายความรอนดังกลาวทําจาก
อลูมิเนียมทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก 70x90.2x215.5 มิลลิเมตร
เชื่อมปดรอบดาน

ภาพที่ 10 เครื่องโหลดอิเล็กทรอนิกส
ภาพที่ 11 แสดงดานหนาของตัวเครื่องซึ่งประกอบไป
ดวยขั้วทดสอบแหลงจายไฟฟากระแสตรง หนาปทมดิจิตอล
สําหรับแสดงคาแรงดันและกระแส

กระแส

แรงดัน

ภาพที่ 8 ขนาดและทิศทางการไหลของนําในชุดระบายความ
รอนใหกับ MOSFET

ภาพที่ 11 ดานหนาของโหลดอิเล็กทรอนิกส
ภาพที่ 12 แสดงดานหลังของโหลดอิเล็กทรอนิกสซึ่ง
ประกอบไปดวยรูน้ําเขาและออกสําหรับระบายความรอนใหกับ
MOSFET และขั้วตอไฟฟา 220 VAC สําหรับใชในการทํางาน
ของวงจรควบคุมและสวนแสดงผล

น้ําเขา

น้ําเขา

น้ําออก

น้ําออก

ภาพที่ 12 ดานหลังของโหลดอิเล็กทรอนิกส

3.3 ขอจํากัดของระบบ
การออกแบบและพัฒนาโหลดอิเล็กทรอนิกสใน

ภาพที่ 9 ชุดระบายความรอนดวยน้ําใหกับ MOSFET

โครงงานนี้ออกแบบใหครอบคลุมการใชงานแหลงจายไฟฟา
กระแสตรงทุกชนิด ซึ่งมีพิสัยการใชงานและขอจํากัด ดังนี้
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‐ โหลดอิเล็กทรอนิกสทํางานในโหมดควบคุม
กระแสใหคงที่
‐ แปรผันกําลังไฟฟาสูงสุด 1,500 วัตต
‐ ใชงานแรงดันไดตั้งแต 0 ถึง 100 โวลท
‐ ปรับกระแสไดตั้งแต 0 ถึง 100 แอมป

4. การทดสอบการใชงาน
การทดสอบการใชงานโหลดอิเล็กทรอนิกส แสดงดัง
ไดอะแกรม ภาพที่ 13 ทําการทดสอบการใชงานในโหมดปรับ
กระแสคงที่ และทดสอบการใชงานกําลังสูงในเวลาเดียวกัน
โดยใชแหลงจายไฟฟากระแสตรงจากแบตเตอรี่ ขนาด 37.9
โวลท ปรับกระแสคงที่ขนาด 40.4 แอมป ดังภาพที่ 16
กําลังไฟฟา 1,531 วัตต เปนเวลา 96 ชั่วโมง หรือ 4 วัน

อิเล็กทรอนิกสโหลด

ตัวปรับกระแสอางอิง

น้ําระบายความรอน

ภาพที่ 15 การตอโหลดอิเล็กทรอนิกสเขากับชุดระบายน้ํา

4.2 ผลการทดสอบและการวิจารณผล
กระแส

แรงดัน

4.1 สภาพแวดลอมในการทดสอบ
ทดสอบการใช ง านโหลดอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ในสภาวะ
แวดลอมที่มีอุณหภูมิ 27-35 องศาเซลเซียส ดังภาพที่ 14 และ
ระบายความรอนดวยน้ําอุณหภูมิหอง ดังภาพที่ 15

อิเล็กทรอนิกสโหลด
แบตเตอรี่

100
80
60
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20
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Elapsed Time (Hour)
ตัวปรับกระแสอางอิง

ภาพที่ 14 สภาวะแวดลอมทดสอบการใชงาน

352

ผลการทดสอบเมื่ อ ปรั บ กระแสไหลผ า นโหลดให
คาคงที่ขนาด 40.4 แอมป เปนเวลา 96 ชั่วโมง หรือ 4 วัน
แสดงดังภาพที่ 17

Current (Amp)

ภาพที่ 13 ไดอะแกรมการตอใชงานโหลดอิเล็กทรอนิกส

ภาพที่ 16 การทดสอบการใชงานโหลดอิเล็กทรอนิกส

ภาพที่ 17 คากระแส (แอมป) เทียบกับเวลาที่ใชในการ
ทดสอบ (ชั่วโมง)
ตลอดช วงเวลาการทดสอบต อเนื่อ ง 96 ชั่วโมง
กระแสที่ไหลผานโหลดมีการเปลี่ยนแปลง จากคาที่ตั้งไวไมเกิน
100
มิ ล ลิ แ อมป ถึ ง แม ว า อุ ณ หภู มิ ที่ ตั ว มอสเฟตและ
สภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลง
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5. บทสรุป

โครงงานนี้ เ ป น การออกแบบและพั ฒ นาโหลด
อิเล็กทรอนิกสสําหรับไฟฟากระแสตรงกําลังสูง 1,500 วัตต
พิสัยการใชงานแรงดันตั้งแต 0 ถึง 100 โวลท ปรับกระแสได
ตั้งแต 0 ถึง 100 แอมป โดยใชอุปกรณราคาถูกที่มีขายตาม
ทองตลาด
โครงงานนี้ ใ ช ม อสเฟตทํ า หน า ที่ เ ป น โหลด ระบาย
ความร อ นด ว ยน้ํ า ควบคุ ม การปรั บ กระแสให ค งที่ ด ว ยการ
ปอนกลับแบบอะนาล็อคชนิดสัดสวนรวมกับปริพันธ ผลลัพธ
จากโครงการดังกลาวทําใหไดโหลดอิเล็กทรอนิกสตนทุนต่ําที่มี
ประสิทธิภาพเทียบเทากับโหลดอิเล็กทรอนิ กสราคาแพงที่ มี
ขายเชิงพาณิชย และมีความสามารถในการใชงานกําลังสูง
ดวยพิสัยแรงดันและกระแสที่กวาง
ใ น อ น า ค ต ส า ม า ร ถ ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ เ พิ่ ม เ ติ ม
ความสามารถของโหลดอิเล็กทรอนิกสไดอีกหลายประการ เชน
ทํางานไดในโหมดแรงดันคงที่ โหมดความตานทานคงที่ แปร
ผันกํ า ลั ง ได ไ ฟฟ า สู งขึ้น รองรับการใชงานไฟฟากระแสสลั บ
ทํางานโดยผานการโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน

[6] Steven A. Morris. High Temperature linear operation
of paralleled power mosfets. HITEN conference, 2007.
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Way-Point Control of the AU Self-Balancing Bicycle
(AUSB) using Compass and Encoder Sensors
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Abstract - The way-point control is use to control the AU
Self-balancing Bicycle (AUSB) reaching the check termination
that we have set. There are two factors considering in control the
AUSB which are 1: direction of the bicycle and 2: displacement
between the check termination and the AUSB. To guide the path
for AUSB, we used dsPIC30F4011 micro-controller to control the
hand steering direction by computing with sensors: compass and
encoder. The result of the system is very good and AUSB could
reach the termination point.
Index Terms - AUSB, Bicyrobo, navigation system, way points
control.

microcontroller combined with the steering encoder values,
and then we can control the position of steering motor in order
to head up to the position and direction we expected the
AUSB to move to.
This paper describes the implementation of the waypoints control of the AUSB. Section 2 briefly explained
AUSB’s
navigation
system;
mechanical
hardware
arrangement, dsPIC micro-controller and sensors (compass
and encoder). The control system is highlighted in section 3.
Section 4 shows experimental results of way-points control of
the AUSB. Finally, conclusions are made in section 5.

I. INTRODUCTION
Nowadays many technologies about vehicle have been
improved; the automatic vehicle locating and auto-directional
control are also improved for many years. The technicians and
inventors have tried to invent the smart cars which do not
need to have drivers. The way-point control system is the
model system for control the direction automatically by using
the compass sensor.
The main propose of this system is for helping the elders
or the handicaps who normally have difficulties in performing
the tasks especially driving due to the physical limitation. The
way-point control system will act like arms and eyes of the
drivers so that the drivers can let the vehicle travelling by
itself. These advantages can improve the comfortable in
driving especially for the long way travelling.
The waypoint [1] tracking control is the control of the
bicycle’s movement into the position and the direction we
want according to the Earth’s physical coordinates, which are
longitude and latitude.
The AUSB bicycle robot is the project to build the twowheel bicycle that can be balanced by itself without any
physical supports or human’s control. Apart from the
balancing control, this robot can move forwardly in the
expected direction and speed by using waypoint-tracking
control. This system is developed for using with bicycle, and
hope to be developed for using with motorcycles and cars in
the future.
The AUSB uses compass module INEX CPMS03 [2] to
detect which direction the bicycle is now heading. The data of
heading angle referred to the north is passed to the

II. AUSB NAVIGATION SYSTEM
AUSB is a modified bicycle consisted of flywheels as the
actuator. Flywheels were control with 3 DC motors: 2 motors
for spinning control and 1 for direction control. The dsPIC
microcontroller is used as a main controller. The CAD
drawing and the actual system of the AUSB are shown in
Fig.1 and Fig. 2 respectively.
The navigation system is added to the AUSB consisted of
steering control system: DC gear motor, encoder and belt
transmission and forwarding motor system: DC gear motor.
The details of these are discussed briefly in the following subsections.
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Fig. 1: AUSB structure
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C. Controller: dsPIC 30F4011
In this work the dsPIC30F4011 from Microchip is used as
a main controller. Our team has designed a multi purpose PCB
based on dsPIC 30F4011. Overview of the ABAC’s PCB
layout is show in Fig. 5. This 16 bit microprocessor is based
on Harvard architecture with 24 bit instruction. Many
functions are available such as PWM, UARTS, QEP, I2C, SPI
and ADC/DAC.

Fig. 2: The AUSB

A. Steering Control
The steering control is consisted of DC Gear Motor: 24V,
10 rpm transmission by toothed belt system and 500 RPM
incremental encoder. Incremental encoder will be used to
sense the number of revolutions the motor has rotated.
Moreover, this encoder can determine whether the direction of
the rotation. Fig. 3 gives the AUSB steering control system.

Fig. 5: ABAC’s PCB: dsPIC30F4011

D. Sensor: Digital Compass CMPS03

Fig. 3: The steering system

Compass sensor module model CMPS03 is used as a main
navigation sensor of this work. The digital output transmitted
through I2C directly feed to dsPIC30F4011’s SDA and SCL
pins. Fig. 6 shows the mounting of the compass sensor on the
AUSB.

B. Forwarding Control
The forwarding DC gear motor: SNK GM-24350, 24V
250W 250rpm is used. The forwarding motor of the AUSB is
show in Fig. 4.

Fig. 6: Digital compass sensor: CMPS03

Fig. 4: The forwarding system

The block diagram of the navigation system is show as a
block diagram in Fig. 7. Generally, 2 H-bridges were used
with a digital compass communicate with I2C and encoder
connected to QEP (quadrature encoder peripheral).
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IV. EXPERIMENTAL RESULTS

Fig. 7: Block diagram of navigation system

III. WAY-POINTS CONTROL SYSTEM
This section explained the navigation control method of
the AUSB. The way-points control system can be divided into
two parts that are steering direction control part and speed
control of the AUSB part. The steering direction control part
is use to check the angle of bicycle whether the angle is out of
range or not while the AUSB is moving. This angle can tell
the direction of the bicycle is heading. If the angle is out of
range, the AUSB will miss the set path so that the hand will be
forced to turn in the opposite direction until the AUSB is in
the correct angle. The forwarding speed of the AUSB is
controlled by the forwarding motor mounted at the back
wheel.
Fig. 8 explains the steering control of the AUSB. First the
set point of the compass is set to 180°, and then forwarding
motor is driven. When the AUSB is moving, the angle
between the set point and the bicycle will be checked whether
the angle is out of range or not (the range is set to 30° for this
work). If the angle is out of range, the hand will be forced to
turn in opposite direction which checked the angle by
counting the round of the motor by the encoder. Then the
hand will be turned to the first position. The system will
repeat checking the direction of bicycle again. The procedure
is explained as flow chart given in Fig. 9.

The path is set to test the navigation of the AUSB. A
simple straight line (diagonal) is tested. The result shows that
the AUSB is able to track a simple line with a little oscillation
of the steering system. Direction is showing the steering
direction (CW:1 or CCW:-1). Fig. 10 shows the result of the
AUSB navigation system.
where
• Check case is the case that can tell which way the bicycle
is out of range if check case is 0 that mean bicycle is in the
path we have set. if check case is 1 ,that mean bicycle is out of
range at right (CMP>180+range) if check case is 2 ,that mean
bicycle is out of range at left (CMP< 180-range).
• Back case is for the CMP has already reach set point after
out of range and need to turn hand back to the set point
position if back case is 0 ,that mean there is no need to turn
hand back to set point if back case is 1 ,the hand will be
turned to the set point position.
V. CONCLUSION
This paper described the AUSB in a detail of navigation
control system. The navigation included of steering control
system and forwarding system. The steering control used the
digital compass as the main sensor and incremental encoder to
check the rotation of steering.
From the testing, the result shows that there are some
errors in the system. When the compass shows the bicycle is
out of range and the hand try to get the bicycle back into the
position, but the bicycle cannot get into the best position. This
error may be caused by the flexibility of the toothed belt so
that some tooth of the belt does not fit into the pit of the gear
completely. Moreover, the compass that used in the paper has
large error range. However, the navigation system of the
AUSB is successful track on the set way points.
In the future work, an improvement will be focus on the
digital compass to get an accurate result.
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Fig. 8: Steering control method
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Fig. 9: Flow chart of PD control for AUSB

Fig. 10: Experimental result of the navigation system
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การออกแบบทรานสดิวเซอร์ วัดมุมโดยใช้ ฮอลล์ เอฟเฟกต์ เซ็นเซอร์
Angle Transducer Designing Using Hall Effect Sensing Device.
สรษัณ บุญทาศรี
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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บทคัดย่ อ
บทความนีน้ าเสนอการออกแบบทรานสดิวเซอร์ วดั มุม(Angle
transducer)แบบหมุน รอบแกน 360 องศา โดยใช้ ฮอลล์ เ อฟเฟกต์
เซ็นเซอร์ (Hall effect sensor)ซึ่งมีราคาถูกออกแบบง่าย ใช้ หลักการ
ตรวจจับความหนาแน่นของเส้ นแรงแม่เหล็ก ทรานสดิวเซอร์ ที่ออกแบบ
ประกอบด้ วยแกนยึดแม่เหล็กถาวรที่สามารถเคลื่อนที่รอบแกนหมุน 360
องศาและฮอลล์ เอฟเฟกต์ เซ็นเซอร์ ที่ติด ตัง้ อยู่กับที่ ทาหน้ า ที่ต รวจจับ
ความหนาแน่นของเส้ นแรงแม่เหล็กตามทิศทางการเคลื่อนที่ของแกน
หมุน สามารถวัดมุมได้ ตงแต่
ั ้ 0 ถึง 360 องศา โดยมีความคลาดเคลื่อน
0.2 และ 0.5 องศา ที่ค วามละเอียด 0.1 องศา และ 1 องศา
ตามลาดับ
คาสาคัญ: ทรานสดิวเซอร์ วดั มุม, ฮอลเอ็ฟเฟคเซ็นเซอร์ , แม่เหล็ก

Abstract

This paper presents the design of angle transducer
rotate around the axis 360 degrees using hall effects sensing
device to recognize. That is low-cost and simple design . The
principle of measurement is used to detect the density of
magnetic field of angle rotate around the axis 360 degrees
Translation Dew's design consists Permanent magnet that can
move the spindle rotation axis 360 degrees and hall effect sensor
mounted in place. Serves to detect the density of magnetic.
Can measure the angle from 0-360 degrees with accuracy of 
0.2 and  0.5 at the resolution of 0.1 and 1 degree, respectively.
Keywords: Angle transducer, Hall Effect Sensor, Magnet.

1. บทนา
ระบบควบคุมอัตโนมัติ ถูกรับรู้ กระบวนการทางานผ่านตัว
ตรวจจับ ไม่วา่ จะเป็ นการเคลื่อนที่ในแนวระนาบ หรือการเคลื่อนที่แบบ
หมุนรอบแกน การเคลื่อนที่ไปยังตาแหน่งที่ถกู ต้ อง จาเป็ นจะต้ องมีตัว
ตรวจจับที่แม่นยา ยิ่งตัวตรวจจับมีความละเอียดมาก การควบคุมก็จะ
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มีความถูกต้ องแม่นยามากขึน้ ด้ วย ตัวตรวจจับมุมได้ ถกู พัฒนาขึน้ โดย
ใช้ หลักการต่างๆมากมาย แต่ที่นิยมใช้ มากที่สดุ คือ
1. กระบวนการทางแสง [1] ข้ อดีคือมีความถูกต้ องแม่นยา
และความไวสูง แต่มีความไวต่อสิ่งสกปรก และฝุ่ น
2. กระบวนการเปลี่ยนค่าความต้ านทาน [2] ข้ อดีคือมีความ
ถูกต้ องแม่นยา ง่า ยต่อการนาไปแปลผล แต่ มีค่า ความเสียดทานที่
เกิดขึ ้นจากหน้ าสัมผัส การตอนสนองช้ า การเคลื่อนที่แบบฉับพลันอาจ
ทาให้ เกิดความเสียหายได้
3.กระบวนการเปลี่ ย นค่ า ความจุ ไ ฟฟ้ า[3] ข้ อดี คื อ การ
เปลี่ยนแปลงค่า ความจุไฟฟ้าเพื่อกาเนิ ดความถี่ ที่เป็ นสัด ส่ว นกับ การ
เคลื่อนที่
4.กระบวนการฮอลล์ เ อฟเฟกต์ [4, 5] ข้ อดี คื อ การ
เปลี่ยนแปลงค่าความเหนี่ยวนาที่เป็ นสัดส่วนกับมุมที่เปลี่ยนไปราคาถูก
ตอบสนองเร็วและเป็ นเชิงเส้ น การติดตังง่
้ ายไม่จาเป็ นต้ องยึดแกนหมุน
ติด กับ ตัว เซนเซอร์ โดยตรง และไม่มีค่าความเสียดทานที่เกิ ด ขึน้ จาก
หน้ าสัมผัส
บทความนีจ้ ึงนาหลักการฮอลล์เอฟเฟกต์ เซ็นเซอร์ มาพัฒนา
ทรานสดิวเซอร์ สาหรับวัดมุม 360องศาเพื่อเพิ่มความละเอียดในการวัด
โดยการแบ่งผลการวัดมุมเป็ นช่วงๆ เพื่อลดค่าความผิดพลาดสูงสุด

2. ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง

ฮอลล์เอฟเฟกต์เซนเซอร์ อาศัยปรากฏการณ์ฮอลล์ทาให้ เกิด
แรงดันเอาต์ พตุ ค่า หนึ่ งที่ มีความสัมพัน ธ์ กับ ค่า การเปลี่ยนแปลงตาม
ความเข้ มของสนามแม่เหล็ก ดังนี ้ [5]
B = (VB -VO)K-1
(1)
โดยที่ VO คือแรงดันเอาต์พตุ ขณะไม่มีสนามแม่เหล็ก (V)
VB คือแรงดันเอาต์พตุ ขณะมีสนามแม่เหล็ก (V)
K คือสัมประสิทธิ์ความไว (V/T)
B คือความเข้ มของสนามแม่เหล็ก (T)
เมื่อ ต้ องการหาค่า แรงดัน VB จะได้ ส มการ(2) ตามการ
เปลี่ยนแปลงตามความหนาแน่นสนามแม่เหล็ก
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VB =(B / K-1) +VO
(2)
การใช้ ฮอลล์เอฟเฟกต์สาหรับการตรวจสอบตาแหน่งหรื อการ
เคลื่อนที่ แบบเคลื่อนที่ผ่า น( Slide-by) ทัง้ แบบแม่เหล็ก ขัว้ เดี่ ยว
(Unipola) และ ขัวคู
้ ่ (Bipola) ดังรูปที่ 1
Voltage(V)

Voltage(V)

Distance

0.0°

A(x,y)

S

B(x,y)

15.0°

A(x,y)

C(x,y)

a(x,y)
S
D(x,y)
b(x,y)

B(x,y) S

N

N

60.0°

a(x, C(x,y)
y)
D(x,y)

C(x,y)
A(x,y)
D(x,y)
B(x,y)

,y)

y)
a(x, y)
b(x,

N

b(x

S

N

N

N

S

Distance

3.2 การหาค่ าความสัมพันธ์ ระหว่ าง มุมเคลื่อนที่(องศา)
ของแม่ เหล็ก โดยเปลี่ยนรู ปแบบการวางฮอลล์ เอฟเฟกต์ เซนเซอร์
กับค่ าแรงดัน
จากสมมุติ ฐ านการเคลื่ อนที่ แ บบหมุนรอบแกนเมื่อแม่เหล็ ก
เคลื่ อ นที่ ตัด ผ่ า นตัว เซนเซอร์ จะเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงค่า ความเข็ ม
สนามแม่เหล็ก ตามพื ้นที่ซ้อนกันระหว่างแม่เหล็ก และตัวเซนเซอร์

Gap

Gap
Distance

Distance

S

(ก)
(ข)
รูปที่ 1 การใช้ ฮอลล์เอฟเฟกต์สาหรับการตรวจสอบตาแหน่ง(ก)เคลื่อนที่
ผ่านแม่เหล็กขัวเดี
้ ่ยว (ข)เคลื่อนที่ผ่านแม่เหล็กขัวคู
้ ่

3. ผลการทดลองและการอภิปรายผล
3.1 การหาค่ าความสัมพันธ์ ระหว่ าง ระยะห่ างของฮอลล์
เอฟเฟกต์ เซนเซอร์ และแม่ เหล็ก กับค่ าแรงดัน
ระยะห่างระหว่างแม่เหล็กเริ่ มต้ นที่จดุ 0 องศาจะเป็ นบริ เวณ
ที่มีค่า ความหนาแน่นสนามแม่เหล็ก มากที่ สุด ทาการทดสอบเพื่อหา
ระยะห่างที่เหมาะสมด้ วยวิธีการตรวจจับความเข้ มของสนาม แม่เหล็ก
แบบ Unipolarhead-on modeดังรูปที่ 1
Gap

()

( )

( )

รูปที่ 3 สมมุติฐานการเคลื่อนที่แบบหมุนรอบแกนเมื่อแม่เหล็กเคลื่อนที่
ตัดผ่านตัวเซนเซอร์
นามาทดสอบการเคลื่อนที่แบบรอบแกนหมุนเพื่อหาค่าความ
เหมาะสมในการวัดค่ามุมโดยทดลองดังรูปที่ 3
การทดลอง Bipolar Slide-by Mode แบบเคลื่อนที่รอบแกน
หมุนแบบตามเข็มนาฬิกา
Magnetic Field

1pr
2

3pr
2

Distance

Voltage(V)

N

S
Gap

ร ะ ย ะ
(mm.)
0.5
1
1.5
2
2.5

แรงดันตัวที่1(V)

แรงดันตัวที่2(V)

แรงดันตัวที่3 (V)

4.99
4.001
3.502
3.251
3.101

4.991
4
3.501
3.253
3.102

4.991
4.002
3.501
3.251
3.101

ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง ระยะห่างขัว้ แม่เหล็กกับฮอลล์
เอ็ฟเฟคทเซ็นเซอร์ และ ค่าแรงดันเอาต์พุต เอาต์พุทเฉลี่ยของกับฮอลล์
เอ็ฟเฟคทเซ็นเซอร์ แต่ละตัว

S

รูปที่ 2 การทดลองตรวจจับความเข้ มสนามแม่เหล็ก Unipolarhead-on
mode
โดยตัง้ ระยะความห่ า งระหว่า งขั ว้ ใต้ ข องแม่ เ หล็ ก ถาวร
กับฮอลล์เอ็ฟเฟคทเซ็นเซอร์ ที่ 0.5 มิลลิเมตร จากนัน้ ทาการเพิ่มระยะ
ความห่างขึ ้นทีละ 0.5มิลลิเมตรจนถึง 2.5 มิลลิเมตร ทาการทดสอบซ ้า
เช่นนี ้เป็ นจานวน 5 ครัง้ ต่อตัว พร้ อมกับบันทึกค่า เบอร์ ที่ใช้ คือ 1A1302
ซึง่ มีคา่ สัมประสิทธิ์ความไวเท่ากับ 1.3 mV/G

S

N

2.5

N

0

Gap

Distanc
e

รูปที่ 4 การทดลองตรวจจับความเข้ มสนามแม่เหล็ก Bipolar Slide-by
Mode แบบเคลื่อนที่รอบจุดหมุน
4.04
Sensor
3.00
2.00 1

S
4.04
5.50
Sensor 2.00
3.00
1
1.5

5.50
0.7
5.50

5.50
4.04

5.50

4.04
Sensor
1

3.00

3.00

3.00

5.50
4.04

4.04

(ก)
(ข)
(ค)
รูปที่ 5 (ก) ขนาดของตัวเซนเซอร์ และแม่เหล็กรัศมี 1.5 มิลลิเมตร
(ข) ขนาดของตัวเซนเซอร์ และแม่เหล็กรัศมี 2 มิลลิเมตร
(ค) ขนาดของตัวเซนเซอร์ และแม่เหล็กรัศมี 3 มิลลิเมตร
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359

359

จากการทดลองค่าแรงดัน ณ มุมจุด 0 องศา และ 180 องศา
ไม่สามารถนามาหาค่ามุมได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันต่อมุม
น้ อยมากดังแสดงในตารางที่ 2 รวมไปถึงบริ เวณมุมที่ค่าความสัมพันธ์
ระหว่าง มุมขัว้ แม่เหล็กกับฮอลล์เอ็ฟเฟคทเซ็นเซอร์ ม่มีผลต่อ ค่าแรงดัน
เอาต์พตุ เอาต์พทุ ของฮอลล์เอ็ฟเฟคทเซ็นเซอร์ แต่ละตัวจึงจาเป็ นจะต้ อง
เลือกเอาเฉพาะส่วนที่สามารถแปลค่าได้ และมีคา่ ความละเอียดเพียงพอ
สุดท้ ายเป็ นการ ทดสอบทรานสดิวเซอร์ วดั มุม จากโครงสร้ าง
ที่ทาการออกแบบตามรัศมีที่ทาการทดสอบ
S
5.50
0.7

Sensor 1

0
1
178
179
180
181
359
360

รัศมี 1.5 mm
แรงดัน(V)
4.946
4.941
0.079
0.059
0.054
0.059
4.941
4.946

แ ร ง ดั น
(V)/องศา
0.005
0.020
0.020
0.005
- 0.005
- 0.020
- 0.020
- 0.005

รัศมี 3 mm
แรงดัน(V)
4.810
4.809
0.191
0.190
0.191
0.198
4.809
4.810

แ ร ง ดั น
(V)/องศา
0.001
0.007
0.001
0.001
- 0.001
- 0.001
- 0.007
- 0.001

ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง มุมแม่เหล็กกับฮอลล์เอ็ฟเฟคท
เซ็นเซอร์ และ ค่าแรงดันเอาต์พุต เอาต์ พุท ที่เปลี่ยนไปฮอลล์ เอ็ฟเฟคท
เซ็นเซอร์ ที่สามารถแปลผลค่ามุมได้ น้อย

360

Sens

Sens
or 2

4.04

(ก)

มุม

3.00

5.50

3.00
4.00

รู ป ที่ 6 ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งมุม กั บ ค่า แรงดัน ที่ วัด ได้ ที่ รั ศ มี 1.5
มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตร 3 มิลลิเมตรและ 4 มิลลิเมตร ตามลาดับ
จากกราฟจะเห็ นว่า รั ศ มี แ กนหมุนยิ่งมากค่า มุมที่ วัด ได้ ยิ่ ง
น้ อยลง ที่รัศมี1.5 มิลลิเมตร สามารถเห็นค่าความเปลี่ยนแปลง ตังแต่
้ 0
ถึง 75 องศา ที่รัศมี 2 มิลลิเมตร สามารถเห็นค่าความเปลี่ยนแปลง
ตังแต่
้ 0 ถึง 60 องศา ที่รัศมี 3 มิลลิเมตร สามารถเห็นค่าความ
เปลี่ยนแปลง ตังแต่
้ 0 ถึง 52 องศา และที่ 4 มิลลิเมตร สามารถเห็นค่า
ความเปลี่ยนแปลง ตังแต่
้ 0 ถึง 40 องศาเท่านัน้
จากรูปที่ 6 จะเห็นว่าถ้ าเราใช้ ฮอลล์เอฟเฟกต์เซนเซอร์ ตัว
เดียวเราไม่สามารถวัดค่ามุม ทัง้ 360 องศาได้ เนื่องจากที่ค่ามุมต่างๆ
จะมีค่าแรงดันที่เท่ากันในบางมุม เช่น ที่มมุ 30 องศา กับ 330 องศา
หรื อที่ 60 องศา กับ 300 องศา ในทางอุดมคติ ควรจะวัดได้ 180 องศา
แต่จากการทดลองจะเห็นว่า มุมที่สามารถตรวจจับได้ จะ ขึน้ อยู่กับรัศมี
ด้ วย

2.5

or 2

5.50

Sens

or 3

1.5

S
Sensor 1

5.50

or 3
Sens

ทาการทดลองโดยเริ่ มจากวางเซนเซอร์ เส้ นรอบวงของวงกลม
ขอบนอกรัศมี1.5 มิลลิเมตร รัศมี 2 มิลลิเมตร รัศมี 3 มิลลิเมตร และ
รัศมี 4 มิลลิเมตร จากการวัดจริ ง และการคานวณพืน้ ที่ซ้อนกัน มีค่า
ความแตกต่างกันเล็กน้ อย แต่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันแสดงได้ ดงั รูปที่
6

3.00
4.04

4.00

(ข)

รูปที่ 7 (ก)โครงสร้ างรัศมี 1.5 มิลลิเมตร ใช้ เซนเซอร์ 3ตัว
(ข)โครงสร้ างรัศมี 3 มิลลิเมตร ใช้ เซนเซอร์ 3ตัว
จากรูปที่ 7 (ก)โครงสร้ างรัศมี 1.5 มิลลิเมตร นาฮอลล์เอ็ฟ
เฟคทเซ็นเซอร์ 3ตัวมาวางโดยตัวที่ 1 จะเริ่ มที่มมุ 0 องศา ตัวที่ 2 จะเริ่ ม
ที่มุม 120 องศาและ ตัว ที่ 3 จะเริ่ มที่ มุม 240 องศา จะได้ กราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่าง มุมหน่วยเป็ นองศา ต่อ แรงดัน ณ มุมต่างๆดัง รูป
ที่ 8

รูปที่ 8 กราฟแสดงค่าความสัมพันธ์ ระหว่างมุมกับค่าแรงดันที่วดั ได้ ที่
รัศมี1.5 มิลลิเมตรใช้ เซนเซอร์ 3ตัว
จากรูปที่ 7 (ข)โครงสร้ างรัศมี 3 มิลลิเมตร นาฮอลล์เอ็ฟเฟคท
เซ็นเซอร์ 3ตัวมาวางโดยตัวที่ 1 จะเริ่ มที่มมุ 0 องศา ตัวที่ 2 จะเริ่ มที่มมุ
120 องศาและ ตัวที่ 3 จะเริ่ มที่มมุ 240 องศา จะได้ กราฟความสัมพันธ์
ระหว่าง มุมหน่วยเป็ นองศา ต่อ แรงดัน ณ มุมต่างๆดังรูปที่ 9

การประชุมวิชาการ ECTI-CARD ครั้งที่ 4 21-22
มิถุนมายน
2555ECTI-CARD
RMUTT ครั้งที่ 4 21-22 มิถุนายน 2555
360RMUTT
การประชุ
วิชาการ

216 องศา ตัวที่ 5 จะเริ่ มที่มมุ 288 องศา จะได้ กราฟความสัมพันธ์
ระหว่าง มุมหน่วยเป็ นองศา ต่อ แรงดัน ณ มุมต่างๆดังรูปที่ 12

รูปที่ 9 กราฟแสดงค่าความสัมพันธ์ ระหว่างมุมกับค่าแรงดันที่วดั ได้ ที่
รัศมี 3 มิลลิเมตรใช้ เซนเซอร์ 3ตัว
5.50

5.50

Sensor 1

r2
Senso

sor

Sen

4

3.00

3

5.50

Sensor 4

3.00

sor

Sensor 3

3.00

3.00

Sen

5.50

3.00

Sensor 2

3.00

Sensor

5

Sensor 1

รูปที่ 10 (ก)โครงสร้ างรัศมี 3 มิลลิเมตรใช้ เซนเซอร์ 4 ตัว
(ข)โครงสร้ างรัศมี 3 มิลลิเมตรใช้ เซนเซอร์ 5 ตัว
จากรู ปที่ 10 (ก)โครงสร้ างรัศมี 3 มิลลิเมตร นาฮอลล์เอ็ฟ
เฟคทเซ็นเซอร์ 4 ตัวมาวางโดยตัวที่ 1 จะเริ่มที่มมุ 0 องศา ตัวที่ 2 จะเริ่ ม
ที่มมุ 90 องศาและ ตัวที่ 3 จะเริ่ มที่มมุ 180 องศา ตัวที่ 4 จะเริ่ มที่มมุ
270 องศา จะได้ กราฟความสัมพันธ์ ระหว่าง มุมหน่วยเป็ นองศา ต่อ
แรงดัน ณ มุมต่างๆดังรูปที่ 11

รูปที่11 กราฟแสดงค่าความสัมพันธ์ ระหว่างมุมกับค่าแรงดันที่วดั ได้ ที่
รัศมี 3 มิลลิเมตรใช้ เซนเซอร์ 4ตัว
จากรู ปที่ 10 (ข)โครงสร้ างรัศมี 3 มิลลิเมตร นาฮอลล์เอ็ฟ
เฟคทเซ็นเซอร์ 5 ตัวมาวางโดยตัวที่ 1 จะเริ่มที่มมุ 0 องศา ตัวที่ 2 จะเริ่ ม
ที่มมุ 72 องศาและ ตัวที่ 3 จะเริ่ มที่มมุ 144 องศา ตัวที่ 4 จะเริ่ มที่มมุ

รูปที่ 12 กราฟแสดงค่าความสัมพันธ์ ระหว่างมุมกับค่าแรงดันที่วดั ได้ ที่
รัศมี 3 มิลลิเมตรใช้ เซนเซอร์ 5ตัว
3.2 นาค่ าความสัมพันธ์ ระหว่ าง มุมเคลื่อนที่(องศา)ของ
แม่ เ หล็ ก โดยเปลี่ ย นรู ป แบบการวางฮอลล์ เ อฟเฟกต์ เ ซนเซอร์
กับค่ าแรงดัน ที่เปลี่ยนแปลงมาทาการแบ่ งช่ วงมุมเลือกแรงดั น
แปลผลจากเซนเซอร์
จากการทดสอบการวางโครงสร้ างเซนเซอร์ จะเห็ น ว่ า
โครงสร้ างใช้ เซนเซอร์ 4 ตัว มีค่า แรงดันที่ มี รูป แบบเหมื อนกัน ส่ว น
โครงสร้ างใช้ เซนเซอร์ 3 ตัว และ 5 ตัวจะมีความสัมพันธ์ ระหว่าง มุม ต่อ
แรงดัน ณ มุมต่างๆ ซึ่งสามารถนาค่าแรงดัน ณ มุม ต่างๆของเซนเซอร์
แต่ละตัวมาทาการหาค่ามุม ณ มุมต่างๆโดยวิธีการแบ่งช่วงมุมและเลือก
ค่าแรงดันแปลผล

รูปที่13 กราฟแสดงค่าความสัมพันธ์ ระหว่างมุมกับค่าแรงดันที่ทาการ
แบ่งช่วงมุมและเลือกค่าแรงดันแปลผล ที่รัศมี 1.5 มิลลิเมตรใช้ เซนเซอร์
3ตัว
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361

361

มุม
0
1
ต่างแรงดัน

รูปที่14 กราฟแสดงค่าความสัมพันธ์ ระหว่างมุมกับค่าแรงดันที่ทาการ
แบ่งช่วงมุมและเลือกค่าแรงดันแปลผล ที่รัศมี 3 มิลลิเมตรใช้ เซนเซอร์
3ตัว

362

Sensor2
2.500
2.500
0.000

Sensor3
2.219
2.249
0.030

Sensor4
2.219
2.189
0.030

Sensor5
2.500
2.500
0.000

ตารางที่ 3 แสดงตารางการเปรี ยบเทียบค่าแรงดันของเซนเซอร์ แต่ละตัว
ในช่วงมุม 0 ถึง 1 องศา และการเลือกแรงดันแปลผล จากเซนเซอร์ ของ
โครงสร้ าง รัศมี 3 มิลลิเมตรใช้ เซนเซอร์ 5ตัว
จะเห็นว่า ค่าผลต่างแรงดัน เท่ากับ 0.03 โวลต์ ที่ เซนเซอร์
ตัวที่ 3 และ ตัวที่ 4 ที่เราเลือก หากคิดเป็ นค่า ระยะห่างของระดับ
ข้ อมูลดิจิตอลในวงจรแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็ นดิจิตอล แรงดัน 0 –
5 โวลต์ ความละเอียด 12 บิต จะได้ 0.0013 โวลต์ ต่อ 1 หน่วยดิจิตอล
หรือมีคา่ เท่ากับ 23 หน่วย ดิจิตอล ซึง่ เพียงพอต่อการนาไปประมวลผลที่
ค่าความละเอียด 0.1 องศา
3.3 การออกแบบ ซอฟท์ แวร์
หลัง จากไมโครคอนโทรลเลอร์ รั บ ค่า แรงดัน เอาต์ พุต จาก
เซนเซอร์ ทงั ้ 3 ตัวในการประมวลผล โดยอาศัยหลักการเปรี ยบเทียบ
แรงดันที่รับเข้ ามาทังหมด
้
เพื่อ เลือกช่วงการประมวลผลมุม และเลือก
แรงดันที่จะนามาเปรียบเทียบกับข้ อมูลแรงดัน ณ มุมต่างๆ เพื่อแสดงผล
มุม

รูปที่15 กราฟแสดงค่าความสัมพันธ์ ระหว่างมุมกับค่าแรงดันที่ทาการ
แบ่งช่วงมุมและเลือกค่าแรงดันแปลผล ที่รัศมี 3 มิลลิเมตรใช้ เซนเซอร์
5ตัว
จากกราฟแสดงค่าความสัมพันธ์ ระหว่างมุมกับค่าแรงดันที่
ทาการเปรี ยบเทียบระหว่างโครงสร้ างเซนเซอร์ 3ตัว รัศมี 1.5 มิลลิเมตร
กับรัศมี 3 มิลลิเมตร จะเห็นว่าทัง้ สองแบบจะสามารถแบ่งช่วงมุมและ
เลือกค่าแรงดันแปลผล ได้ ทงหมด
ั้
12 ช่วง
โครงสร้ าง รัศมี 3 มิลลิเมตรเซนเซอร์ 4 ตัว ไม่สามารถนามา
หามุมโดยวิธีการนี ้ได้ เนื่องจากไม่สามารถเลือกส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง
ที่เหมาะสมได้
แต่เมือเปรียบเทียบโครงสร้ าง รัศมี 3 มิลลิเมตรเซนเซอร์ 3ตัว
กับ เซนเซอร์ 5ตัวจะเห็นว่าโครงสร้ างเซนเซอร์ 5ตัวสามารถแบ่งช่วงมุม
และเลือกค่าแรงดันแปลผล ได้ ทงหมด
ั้
20 ช่วง ซึ่งทาให้ ค่าแรงดันที่เรา
จะนาไปแปลผลเป็ นค่ามุมมีชว่ งกว้ างมากยิ่งขึ ้น
ตัวอย่างการหาค่าความแตกต่างแรงดัน ณ จุดต่าสุด ที่มมุ 0
องศาสามารถแสดงได้ ดงั ตารางที่3

Sensor1
4.978
4.970
0.008

0
1
30
31
59
60
89
90
119
120
150
151
179
180
209
210
240
241
270
271
300
301
329
330
360

แรงดันเอาต์พตุ
s1
4.500
4.499
3.914
3.875
2.883
2.862
2.507
2.5
2.157
2.138
1.086
1.048
0.501
0.5
1.048
1.086
2.138
2.157
2.5
2.507
2.862
2.883
3.875
3.914
4.5

s2
2.138
2.157
2.5
2.507
2.843
2.862
3.875
3.914
4.499
4.5
3.914
3.875
2.883
2.862
2.507
2.5
2.138
2.117
1.086
1.048
0.5
0.501
1.048
1.086
2.138

s3
2.138
2.117
1.086
1.048
0.501
0.5
1.048
1.086
2.117
2.138
2.5
2.507
2.843
2.862
3.875
3.914
4.5
4.499
3.914
3.875
2.862
2.843
2.507
2.5
2.138

s1>
s2
25
25
25
25
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
25
25
25
25
25
25
25

s1>
s3
24
24
24
24
24
24
24
24
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
24
24
24

เงื่อนไข
s2>
s1>
s3
2.5
0
22
23
22
23
22
3
2
22
3
2
22
3
2
22
3
2
22
23
0
23
0
23
0
23
0
23
0
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
22
0
22
0
22
0
22
0
22

s2>
2.5
0
0
0
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

s3>
2.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
0
0

Sen
sor
2
3
3
1
1
2
2
3
3
1
1
2
2
3
3
1
1
2
2
3
3
1
1
2
2

ตารางที่ 4 แสดงตารางการเปรี ยบเทียบค่าแรงดันของเซนเซอร์ แต่ละตัว
ในช่วงมุม ทัง้ 12 ช่วง และการเลือกแรงดันแปลผล จากเซนเซอร์ ของ
โครงสร้ าง รัศมี 1.5 และ 3 มิลลิเมตรใช้ เซนเซอร์ 3ตัว
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1.0

เอกสารอ้ างอิง

Angle of Magnetic Rotary Encoder
Angle of Angle Transducer

0.9
0.8

Angle (degree)

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Number of Test

ภาพที่ 4.9 ค่าความผิดพลาดของมุมที่วดั ได้ โดยทรานสดิวเซอร์ วดั มุม
ที่ความละเอียด 0.1 องศา ที่มมุ 0.5 องศา
จ า ก ก ร า ฟ แ ส ด ง ค่ า ผิ ด พ ล า ด ข อ ง มุ ม ที่ วั ด ไ ด้ โ ด ย
ทรานสดิวเซอร์ วดั มุม ที่ความละเอียด 0.1 องศา ประมาณ 0.1 องศา
คือช่วงที่มีค่าผลต่างแรงดันน้ อย ทาให้ การกาหนดช่วงการแปลผลมุม
น้ อยไปด้ วย เมื่ อ เกิ ด การแก่ ว งของแรงดั น เมื่ อ ผ่ า น วงจรแปลง
สัญญาณอะนาลอกเป็ นดิจิตอล

4. สรุ ปผล
จากการทดลองออกแบบทรานสดิวเซอร์ วดั มุมโดยใช้ ฮอลล์เอฟ
เฟกต์ เซ็นเซอร์ ขนาดกว้ าง4 มิลลิเมตร สูง 3 มิลลิเมตร ใช้ แม่เหล็ก
ขนาดกว้ าง4 มิลลิเมตร สูง 5.5 มิลลิเมตร โครงสร้ างที่รัศมี 3 มิลลิเมตร
เซนเซอร์ 5 ตัว ใช้ ไมโครคอนโทลเลอร์ 12บิตในการประมวลผล สามารถ
วัดมุมได้ ตงแต่
ั ้ 0 – 360 องศา แบบหมุนรอบแกน ความละเอียด 0.1
องศา ค่าความผิดพลาดสูงสุด 1 องศา ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ใน
การวัดมุมแบบหมุนรอบแกนหมุน 360 องศา ได้ เป็ นที่น่าพอใจ

[1] ZMT 32 Magnetic Field Angle Sensor Datasheet, ZETEX
Semiconductors
[2] P. Kejik, S. Reymond, and R.S. Popovic, Circular Hall
Transducer For Angular Position Sensing, Frnce, 2007
[3]จานง พุ่มคา 2536. คณิตศาสตร์ ช่างอุตสาหกรรม : สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปน)
ุ่ กรุงเทพฯ หน้ า 18,21-23 และ 37-38
[4]David S. Nyce, Linear Position Sensors Theory and
Applications Wiley-interscience, USA, 2004
[5]Joe Gilbert and Ray Dewey ,Linear Hall-Effect Sensors Allegro
Micro Systems, Inc.
[6]นะรา เฉลิมกลิ่น และฉัตรชัย ศุภพิ ทกั ษ์ สกุล. 2551. การออกแบบ
ทรานสดิวเซอร์ วดั แรงโดยใช้ ฮอลล์เอฟเฟกต์ เซนเซอร์ , EENET2008
ปทุมธานี
[7]สรษัณ บุญทาศรี และฉัตรชัย ศุภพิทักษ์ สกุล . 2555. ออกแบบ
ทรานสดิวเซอร์ วดั มุมโดยใช้ ฮอลล์เอฟเฟกต์ เซนเซอร์ , EENET2012
หนองคาย
[8]A1301 and A1302 Linear Hall Effect Sensor Datasheet
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